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Grundtvigs stjerne Johan Borup Hent PDF "Grundtvigs opgave som digter, og han er altid digter, er at mande
sit folk op til liv og virksomhed. Ikke som Oehlenschläger siddende fjernt fra kampen, digtende om den, men

efter sin egen kæmpedrift, selv kæmpende, at indsynge sit mod i sine landsmænd, med de stærke, men
bundne kræfter, dette var Grundtvigs opgave." Grundtvig har spillet en enestående rolle for formningen af
den danske folkesjæl både gennem sin poesi og sit virke i samfundet inden for politik og folkeoplysning.
Johan Borup fortæller om Grundtvig og hans livssyn gennem analyse af nogle af den store digters vigtigste
værker. Johan Jacob Nansen Borup (1853-1946) var en dansk teolog, forfatter og højskoleforstander. I 1891
åbnede Johan Borup Borups Læreanstalt midt i København. Ved skolens 125 års jubilæum skiftede den navn

til Johan Borups Højskole. Johan Borup er desuden kendt for sine bøger om litteraturhistorie og
højskoletraditionen.

 

"Grundtvigs opgave som digter, og han er altid digter, er at mande sit
folk op til liv og virksomhed. Ikke som Oehlenschläger siddende

fjernt fra kampen, digtende om den, men efter sin egen kæmpedrift,
selv kæmpende, at indsynge sit mod i sine landsmænd, med de
stærke, men bundne kræfter, dette var Grundtvigs opgave."

Grundtvig har spillet en enestående rolle for formningen af den
danske folkesjæl både gennem sin poesi og sit virke i samfundet
inden for politik og folkeoplysning. Johan Borup fortæller om
Grundtvig og hans livssyn gennem analyse af nogle af den store

digters vigtigste værker. Johan Jacob Nansen Borup (1853-1946) var
en dansk teolog, forfatter og højskoleforstander. I 1891 åbnede Johan
Borup Borups Læreanstalt midt i København. Ved skolens 125 års
jubilæum skiftede den navn til Johan Borups Højskole. Johan Borup

er desuden kendt for sine bøger om litteraturhistorie og
højskoletraditionen.
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