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Baggrund 
Styringsgruppen for forskningsnetværket ved Grundtvig Centeret har for perioden 
2013 – 2016 valgt at sammenstille Grundtvig med en række forskellige personer. Den-
ne konference angår forholdet mellem Grundtvig og Georg Brandes. Disse mænd 
med to generationer imellem sig kom til at præge det 20. århundredes kulturelle og 
politiske landskab i Danmark i en sådan grad, at deres virke og tænkning fortættede 
sig i de ideologiske, socio-kulturelle strømninger, ’grundtviganisme’ og ’brandesianis-
me’. Ofte er de blevet opfattet som indbyrdes modstridende retninger – fx som konflik-
ten mellem det nationalromantiske og det kosmopolitiske, mellem land og by, mellem 
folk og elite osv. Det er denne strid, der er temaet på denne konference. 
 
Ramme 
At der er en konflikt mellem de to traditioner, der udspringer fra Grundtvig og Brandes, 
er almindeligt kendt: det er en betragtning, som har bidt sig fast i den bredere, offentli-
ge kulturdebat og i en mere snæver, akademisk refleksion. Men en systematisk, kritisk 
og oversigtsdannende forskningsundersøgelse mangler stadig. Dette projekt skal tage 
hul på denne undersøgelse gennem to overordnede greb. 
 
Tværfaglig tilgang 
Det ene greb består i at sammensætte et tværfagligt hold af bidragydere. Grundtvig- 
og Brandes-forskningen foregår ofte i specifikke og afgrænsede fagkontekster. Det 
gælder både imellem de to forskningsemner og inden for hvert enkelt af dem. Ambiti-
onen med denne konference er at opbløde disse faggrænser ved invitere forskere 
med forskellig fagprofil under samme tag. De afgørende fag er historie, teologi og litte-
raturvidenskab, men andre fagligheder som den idehistoriske, den religionsvidenska-
belige, den antropologiske samt den pædagogiske indgår også.  
 
Fokus på virkningshistorie og reception 
Et afgørende interessefelt vil blive afdækningen af i hvilket omfang Grundtvig og 
Brandes hver især aktivt og eksplicit anvendes som udgangspunkt for specifikke tan-
kestrømninger og socio-kulturelle bevægelser. Herunder vil en delundersøgelse være 
at sammenholde traditionens Grundtvig og Brandes med Grundtvigs og Brandes’ fakti-
ske udsagn og forfatterskaber. 
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Program  
 
Mandag d. 24. august 
 
Kl. 10.00  Ankomst og registrering  
Kl. 10.30  Velkomst  
Kl. 11.00 Martin Zerlang (KU): MUNTER ELLER MORSOM - om grundtvi-

gianisme og brandesianisme i karikaturlandet Danmark 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00 Jes Fabricius Møller (AU/KU): Fra Grundtvig til grundtvigia-

nisme 
Kl. 14.00  Olav Harsløf (RUC): Sig aldrig en grundtvigianer imod  

- Om grundtvigianister & branditter  
 

Kl. 15.00 Kaffe 
Kl. 15.30 Hans-Henrik Hjermitslev (UC Syd): Lys over land, men hvilket 

lys? Om videnskab og dannelse i spændingsfeltet mellem 
grundtvigianisme og brandesianisme omkring år 1900 

Kl. 16.30    Johs. Nørregaard Frandsen (SDU): Et hus i hvert sogn. Forsam- 
                    lingshuse er dansk kulturarv 
 
Kl. 18.00 Middag  
Kl. 19.30  Ove Korsgaard (AU): Solskin for det sorte muld 
 
 
Onsdag d. 25. august 
Kl.   9.00 Lone Kølle Martinsen (SDU): Danmarks største Skjaldinde:  

Grundtvig og Ingemann som kønsforskning 
Kl. 10.00 Bo Hakon Jørgensen (SDU): Undergravere: Brandes og Blixen 
Kl. 11.00 Johan Christian Nord (AU): Nordens Nietzsche og fritænkeri 
                  ets førstemand – Jakob Knudsen og Georg Brandes 
Kl. 12.00 Katrine Frøkjær Baunvig (AU): Roden til alt ondt. N.F.S. 

Grundtvig og Georg Brandes om at rodfæste perplekse sy-
stemer 

Kl. 13.00 Sandwich: ”Spise her eller tage med hjem” 
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