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Grundtvigs tid er blevet kaldt Danmarks guldalder, men den var i høj grad også en krisetid: Englænderne
bombede København, Danmark gennemlevede sin første finanskrise og måtte afstå Norge. Med indførelsen af

Grundloven 1849 fulgte grænsekrigene mod Tyskland og tabet af Sønderjylland.

Fortællingen om præsten, digteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) spejler tiden i al dens
dobbelthed. Grundtvig samlede folket og satte kød på og blod på begreberne om tro, dannelse og

sammenhængskraft, men gennemlevede selv den ene indre krise efter den anden. Det er Grundtvig, man skal
gå til, hvis man vil forstå, hvad det vil sige at være dansk – på godt og ondt.

 

Finn Abrahamowitz (1939-2006) var en dansk psykolog, højskolelærer og -forstander samt forfatter. Skrev en
lang række romaner, psykologiske fagbøger og anmelderroste biografier om bl.a. Freud, Jung og Jesus.
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