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Ansøgning om studieorlov i 2021
Efter 13 år som præst hvoraf de 10 år har været i Skt. Jakobs kirke i Holmens-Østerbro Provsti ansøger jeg
hermed om studieorlov i 2021. Det skal oplyses at jeg ikke tidligere har afholdt studieorlov.
Grundtvigs virkningshistorie i Danmark kan næppe overvurderes, og har da også været tydeligt belyst siden
hans død i 1872. Grundtvigianismen var allerede blevet til en navngiven bevægelse mens Grundtvig levede.
Hvad der har vært mindre fokus på er hans betydning i verden uden for landets grænser.
Folkeoplysning og folkehøjskolernes udbredelse på verdensplan er det område hvor Grundtvigs tanker
uden tvivl har haft størst betydning. Men i den senere tid har også grundtvigianismens spredning i USA og
dens tilknytning til den danske indvandring i slutningen af 1800-tallet fået stigende opmærksomhed. Først
og fremmest til at samle danskerne i folke- og kirkesamfund, men også senere kom Grundtvigs tanker til at
have stor indflydelse på hvordan mange skoler har organiseret sig. Således er der inden for de senere år
blevet etableret 47 nye folk schools, og flere er på vej. Det er selvfølgelig svært at præcisere hvor direkte
påvirkningen fra Grundtvig er, men foreningen The Folk Education Association annoncerer selv
tilknytningen på deres hjemmeside.
Den mest berømte højskole i USA må være Highlander Folk School i Tennessee. Stifteren var Myles Horton,
der efter at have mødt et par danske præster i Chicago rejste til Danmark i 1931. Da han kom hjem igen
oprettede han en højskole, der kunne være med til at uddanne og oplyse de fattige. Skolen knyttede sig tæt
til arbejderbevægelsen, men efter 2. verdenskrig blev skolen en markant stemme i de nye racepolitiske
spændinger i Sydstaterne. Blandt andet ved at være en aktiv spiller i den ikke-voldlige modstand, der
dukkede op blandt de sorte på den tid. Det kan nævnes at Rosa Park, der blev et berømt forbillede for
borgerrettighedsbevægelsen havde gået på skolen. Lige som skolen også blev et af de få steder hvor de
ledende skikkelser f. eks. Martin Luther King kunne holde møder i nogenlunde fredelige omgivelser.
Dette eksempler på at der er nogle spændende spor og vigtige fortællinger i Grundtvigs virkningshistorie,
der strækker sig langt ud over Danmarks grænser, og som det kunne være interessant at prøve at følge op
på. Især i en tid hvor borgerrettighedsspørgsmålet i USA igen synes lige så aktuelt som nogensinde før.
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