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Det levende ord Ejvind Larsen Hent PDF Forlaget skriver: "Dér har De nøglen til menneskegåden i hvert folk
og hver tidslader, i den hele slægt som i enkeltmanden: et åndfuldt, levende, mundtligt ord på modersmålet,
det er den gennem verdenshistorien åbenbarede hemmelighed, hvorpå enhver mand må tro, som skal blive
klog på menneskelivet, hvorpå hvert et folk må tro, som skal blive kraftigt og lykkeligt, og hvorpå slægten

må blive ved at tro, hvis den nogen sinde skal nå sit mål og se sit levnedsløb forklaret."

Grundtvigs ord er ligetil, og dog dækker de over en dyb og gennemgribende sandhed. Det er denne sandhed,
"Det levende ord" handler om. Grundtvigs beskæftigelse med det folkelige er i dag afløst af snak om politik,

økonomi og sociale forhold, ligesom hans tanker om religion i dag diskuteres med psykologisk og
psykoanalytisk sprog. Af denne grund forklarer Ejvind Larsen her Grundtvigs tanker blandt andet ud fra Marx

og marxismen og ud fra Freud, Jung og psykoanalysen.

Den danske forfatter, digter og journalist Ejvind Larsen (f. 1936) – også kaldet "Ejvind Mangeord" – var i en
lang årrække ansat ved dagbladet Information først som journalist og senere som chefredaktør. Ejvind Larsen
debuterede som forfatter i 1962 med digtsamlingen "Kryptofoni" og har siden udgivet et væld af bøger. I

løbet af sin karriere har Ejvind Larsen modtaget flere prestigiøse priser og legater.
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