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Når man sammenligner med andre sider af udforskningen af Grundtvig og hans virkningshistorie har det
politiske virke været forsømt. Dette bliver med al ønskelig tydelighed klart, når man ser på de modstridende

forestillinger, der findes om Grundtvigs politiske forestillingsverden.

Nogle ser ham som en snæversynet nationalist, andre som forkæmper for en truet national identitet. Nogle
mener, at Grundtvig var ubekymret om sociale udfordringer, andre ser ham tværtimod som fortaler for en

sammenknytning af frihedstanker og et solidarisk socialt fællesskab.

Med denne bog får man et autentisk indblik i Grundtvigs politiske virke i de afgørende år 1848-49, hvor
Junigrundloven af 1849 blev til, og hvor det nationale modsætningsforhold til Tyskland blev stadig mere

anspændt.

Da Claus Bjørn pludseligt døde i foråret 2005, var manuskriptet allerede udarbejdet så langt, at det ville have
været utilstedeligt at lade det ligge, mens det på den anden side langtfra var klar til udgivelse. I den herved
opståede situation påtog Thorkild C. Lyby sig hvervet at bearbejde Claus Bjørns manuskript med respekt for

det arbejde, der allerede var udført. Resultatet foreligger nu med nærværende bog.
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