
277.  Brev maj 1913 fra 

Niels Skovgaard til Johan-

nes Schrøder, som havde 

bedt om lidt oplysninger 

inden bustens afsløring. 

Her efter Aksel Rode: Niels 

Skovgaard, p. 270-272. 

Billede af gipsmodellen 

p. 273.

278.  Som forlæg for skulp-

turen er brugt et Grundt-

vig-foto af Budtz-Møller 

fra 1869. Det samme foto 

har billedhuggeren Anders 

Bundgaard brugt til sin 

maske på den højre af de 

to sydvestvendte gavle ind 

mod ridebanen på Christi-

ansborg. 

279.  Brev 16.9.1911 Niels 

Skovgaard i Hillerød til Si-

gurd Müller. Müllers arkiv, 

Hirschsprung Museum. 

280.  Da Karl Schrøder var 

flyttet til Lillerød, fik han 

hurtigt bygget egen ovn til 

sine keramikbrændinger. 

Han eksperimenterede med 

forskellige former og glasu-

rer – særlig flydeglasurer 

– og udstillede ivrigt sin 

keramik på bl.a. Kunstner-

nes Efterårsudstilling og
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finder jeg, at Gertners billede (jeg kender 

det kun fra litografiet) falder uden for de 

andre, med andre ord, jeg tror ikke det 

egentlig har lignet Gr. Min formodning er,  

at Gertner har villet give noget rigtig inte-

ressant, men måske ikke har haft nogen 

dybere forståelse af Gr., og derfor har 

udstyret ham med tænkerpande og dybtlig-

gende øjne, men panden blev for bred, en 

smal pande var netop karakteristisk for Gr. 

og øjnene lå ikke så dybt.

Med ovenstående har jeg forsøgt at for-

tælle noget om, hvad jeg har villet, hvad jeg 

har nået er et andet spørgsmål.«277

Den buste, han skabte, svæver såvist ikke 

på en elegant sokkel, men viser Grundtvigs 

hoved i overstørrelse gående i ét med det 

øverste af den svære krop.278 Der er en 

kolossal jordbunden tyngde i denne Grundt-

vig, som mere ligner et landskab, en bjerg-

knude, end en buste. Grundtvigs sammen-

satte natur modsvares helt bogstaveligt af 

skulptørens teknik. Kopien på Det Kongelige 

Biblioteks hovedtrappe er stykket sammen 

af kun en god snes sten. Men hele den store 

komposition med buste og indfatning, som 

den var installeret på en hel væg i Grundt-

vigs Hus, bestod af ca. 1500 glaserede sten i 

forskellige farver.

Niels Skovgaard fortæller, »at jeg allerede 

i foråret 1908 har afleveret mit Grundtvig 

hoved til lerbrænderen«.279 Lerbrænderen 

var keramiker i Lillerød Karl Schrøder, bror 

til husets arkitekt, Rolf Schroeder, begge 

sønner af Johannes Schrøder. Han havde 

arbejdet i fem år på den store opgave,  

som da også var et hovedværk i hans pro-

duktion.280 

I arrangementet var indføjet en tavle, 

hvor der står:

KUN I ORDET JORDERIGE

FUNDET HAR EN HIMMELSTIGE,

SLÆGTEN HAR ET LEVNEDSLØB

Indvielsen fandt sted i Grundtvigs Hus 

den 6. maj 1913 uden nogen som helst over-

flødige falbelader. Det eneste var, at den 

lille inviterede forsamling sang Grundtvigs 

salme, Ordet med sin Klang i Røsten, hvorfra 

indskriften var et citat.281 Så gik man hver 

til sit.

P.C. Skovgaards Grundtvig 1847.


