100 % Grundtvig
– om modtageren af N.F.S. Grundtvig Pris 2018
Af Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet
Det hævdes ofte, at Grundtvig er så dansk, at han ikke kan oversættes og ikke kan forstås uden for
Danmark. Men faktum er ikke desto mindre, at den grundtvigske højskolebevægelse har bredt sig langt ud
over Danmarks grænser og at interessen for Grundtvig og her især de grundtvig-inspirerede skoletanker er i
kraftig vækst i disse år. Fx er der sket en eksplosiv stigning i antallet af højskoler i USA bare inden for de
sidste 10 år, og mange af disse refererer til Grundtvig.
Dette års modtager af N.F.S. Grundtvigs Pris har været i Danmark mange gange for at besøge ’Grundtvig’,
men bor og arbejder så langt væk fra Danmark, som man næsten kan komme, nemlig i Sydkorea.
Sydkorea har længe været topscorer i PISA-undersøgelser og er et af de lande, som danske politikere i
00’erne lod sig inspirere af i forhold til at udvikle folkeskolen. Det var dengang ’skolen’ for alvor blev en
målestok for et lands internationale konkurrenceevne. De internationale sammenligninger – herunder
sammenligninger med et land som Sydkorea – var en væsentlig baggrund for udviklingen af skolereformen i
Danmark og af ideen om en ’målstyret undervisning’ og en længere skoledag.
Men sammenligningen går også den anden vej: For som dette års prismodtager har peget på, så er
sydkoreanere dygtige til at være fokuserede, sætte sig mål og opnå resultater derved. Problemet er bare –
som dette års prismodtager er blevet opmærksom på – at livet også ofte bliver derefter. Både livet for det
enkelte individ, og også livet mellem mennesker. Hvis alle styrer efter at blive blandt de bedste 10%, så er
der 90% der må se sig selv som en fiasko. Og de 10% har måske heller ikke så meget at glæde sig over, når
det kommer til stykket.
Disse tanker fik dette års prismodtager til i 2014 at skrive en bog, inspireret af Danmark og ikke mindst af
den grundtvig-koldske skoletradition. Titlen på bogen lyder: Can we also be happy?
Dette års prismodtager er journalist, forfatter og initiativtager Yeonho Oh.
Yeonho Oh har startet en hel bevægelse i Sydkorea, som er bygget på Grundtvigs tanker. Hans bog Can we
also be happy? – om Danmark, Grundtvig og det danske skolesystem, herunder efterskolerne – har solgt
mere end 80.000 eksemplarer og er læst af mange af Sydkoreas politiske ledere inklusiv præsident Moon.
Yeonho Oh har siden 2014 holdt mere end 800 foredrag om Grundtvig, Danmark og efterskoler, og har
arrangeret en lang række studierejser med grupper, som har besøgt danske efterskoler og højskoler, Vartov
og Grundtvig-Biblioteket samt andre institutioner, der repræsenterer den grundtvigske kulturarv.
I februar 2016 åbnede Yeonho Oh Sydkoreas første efterskole efter dansk forbillede (og den anden
efterskole i hele verden uden for Danmark). Efterskolen, som hedder Ggumtle Efterskole, fik i oktober 2016
besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i sin tale til skolen sammenlignede Yeonho Oh med
Kresten Kold. Efterskolen får ikke statsstøtte, men skal heller ikke leve op til krav fra staten. Yeonho Oh
siger: ”Som det er lige nu, har vi faktisk mere frihed end de danske efterskoler. Vi kan gøre lige, hvad vi vil
og skal ikke spørge nogen. Så det er næsten 100% Grundtvig” (interview i Efterskolen, marts 2018).
Da jeg selv i 2017 var i Indien til en konference om livslang læring, hvor Grundtvig også var på programmet,
spurgte nogle af de indiske konferencedeltagere, om ikke den danske stat burde gøre mere for at
eksportere Grundtvig. Men det er en kæmpestor misforståelse at gøre Grundtvig til en statsstyret

eksportvare, og det har Yeonho Oh en stor forståelse for. Yeonho Oh’s initiativ er et eksempel på ’eksport
fra neden’, et civilsamfundsinitiativ som sætter sig spor og bliver hørt.
Yeonho Ohs arbejde for at bringe Grundtvig til Sydkorea giver dermed også fornyet inspiration til os i
Danmark bl.a. til de danske efterskoler, som bliver mindet om vigtigheden at den Grundtvigske arv, men
også til alle dem, der stadig bilder sig ind, at Grundtvig ikke kan forstås uden for Danmark.

