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Forsamling
Grundtvig og durkheim pegede i forlængelse heraf begge på de (regelmæssige) 
fysiske forsamlingers betydning for fællesskabernes selvopretholdelse.

Fællessang
Begge præciserede endvidere musisk-rytmisk aktivitet som særlig effektivt til at 
knytte bånd mellem mennesker.

Konklusion og perpspektivering
Grundtvigs og Durkheims refleksioner omkring fællesskabsdannelsens anatomi 
formuleredes i en (modernitets-)krise, som stadig i dag viser sig relevant. Både i 
diagnosen af de problemer, der underminerer den sociale sammenhængskraft og 
i de implicitte og eksplicitte bud på, hvorledes disse problemer kan løses.

afhandlingens empiriske grundlag
det empiriske grundlag for afhandlingen er afgørende dele af Grundtvigs og dur-
kheims forfatterskaber
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afhandlingen af Katrine Frøkjær Baunvig, religionsvidenskab, arts, sammenligner 
den danske præst, salmedigter, historiker, skoletænker og politiker, n.F.s. grundt-
vigs, og den franske, sekulære, religionssociolog og pædagog, Émile Durkheims 
forståelser af fællesskaber: begge understregede de fysiske forsamlingers afgørende 
betydning for fællesskabers opretholdelse.

Krise
Grundtvig og durkheim mente, at hhv. det danske og det franske samfund befandt 
sig i en krise. traditionelle sociale strukturer var i opløsning og nye havde endnu 
ikke formet sig. 

Fællesskab
Krisestemningen motiverede begge tænkere til at overveje, hvad der får en gruppe 
individer til at blive til (ved med at være) et fællesskab.
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