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RELIGIONSSATIRENS GLEMTE HISTORIE
Dennis Meyhoff Brink

Hvis det, at en kunstform lever, viser sig i, at den sætter ”problemer under 
debat”, sådan som kulturkritikeren George Brandes engang hævdede, så 
har religionssatiren i de senere år vist sig at være særdeles levende. Siden 
affæren om Salman Rushdies roman The satanic verses – og ikke mindst 
siden Muhammed-krisen – har utallige politikere, filosoffer, sociologer, for-
fattere osv. diskuteret alt fra religion, satire, krænkelse og ytringsfrihed til 
trusler, selvcensur, blasfemi og andre relaterede emner. I højere grad end 
nogen anden kunstform har religionssatiren sat problemer under debat de 
seneste år – ikke blot i Danmark men i store dele af verden.

Mens avantgardekunsten, hvis særkende engang bestod i dens evne til 
at provokere borgerskabet, synes at være løbet tør for krudt, så synes re-
ligionssatiren til gengæld at have antaget eksplosive egenskaber. Netop 
som mange var begyndt at tro, at der ikke var flere grænser, kunsten kunne 
overskride, udløste religionssatiren nye bølger af chok, forargelse, vrede, 
vold og død. Sjældent – om nogensinde – har kunstværker udløst så hef-
tige affektive reaktioner og affødt så vedholdende internationale debatter, 
som religionssatiren har gjort i de seneste årtier. 

Som et resultat heraf har millioner af 
mennesker over hele kloden i dag hørt 
om Salman Rushdies sataniske vers, 
ligesom millioner – hvis ikke milliarder 
– har set Kurt Westergaards Muham-
medtegning. Desto mere slående er 
det derfor, at kendskabet til den tra-
dition, som disse religionssatiriske 
værker udspringer af, kan ligge på et 
foruroligende lille sted. De færreste er 
eksempelvis klar over, at europæiske 

Pépin: “Muhammeds Paradis” (1876). Forsiden 
på en udgave af det franske satiremagasin Le 
Grelot. I baggrunden forlyster heldige martyrer 
sig med de 72 jomfruer, de ifølge myten skulle få 
i det muslimske Paradis. Nederst ses hænderne 
på ivrige masser, der vil ind. I døren må en tur-
banklædt Muhammed afvise mange. Selv Para-
diset kan åbenbart blive overfyldt.

satiretegnere også gjorde grin med 
Muhammed for over 100 år siden; 
eller at religionssatiren var med til 
at diskreditere hekseafbrændinger 
i Europa for ca. 250 år siden; eller at 
Martin Luther i egen person skrev 
tekster til karikaturtegninger af pa-
ven for snart 500 år siden. 

Størstedelen af religionssatirens 
historie er nemlig endt i glemme-
bogen, og det er en af årsagerne til, 
at de verserende debatter stort set 
altid er så godt som fuldkommen 
historieløse. Selv de mere videbe-
gærlige, der måtte have søgt efter 
mere viden om religionssatirens hi-
storie, har kunnet finde meget lidt. 
For selvom der er skrevet flittigt om 
satirens generelle historie, så eksi-
sterer der ingen alment tilgængelig 
bog – og formodentlig ingen bog 
overhovedet – der fokuserer på re-
ligionssatirens samlede historie i 
Europa. 

Denne mangel forsøger udstillingen ”Løgn og Latin – Spot, spe og religi-
onssatire fra 1500-1900” at udbedre en smule ved at samle en række betyd-
ningsfulde og traditionsdannende billeder fra den europæiske religions-
satires glemte historie. Et udvalg af de udstillede billeder er her gengivet 
i bogform, og denne indledning tjener til at sætte billederne ind i deres 
historiske kontekst og udstikke nogle af hovedlinjerne i den europæiske 
religionssatires udvikling fra 1500 til 1900.  
 
Religionssatire under reformationen
Religionssatiren opstod som en litterær genre i antikken, men det var først 
efter udbredelsen af trykkekunsten i sidste halvdel af det 15. århundrede, 
at religionssatiriske billeder opnåede en større udbredelse i Europa. Ofte 
associeres trykkekunsten med udbredelsen af det trykte ord, men det var i 
lige så høj grad en udbredelse af det trykte billede. For med trykkepressen 
kunne man – for første gang i Europas historie – masseproducere billeder 

”Pavedømmets fødested og oprindelse” – fly-
veblad fra 1545 hvor paven fødes af en behå-
ret hundjævel med hale og opfostres af tre 
furier (hævngudinder). Udgivet med ledsa-
gende tekst af reformatorerne Martin Luther 
og Philipp Melanchthon. 
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og distribuere dem på illustrerede flyveblade og i små pamfletter. Få årtier 
efter Johann Gutenbergs (gen-)opfindelse af trykkepressen i 1440, blev der 
således trykt religionssatiriske billeder i tusindvis over det meste af Europa. 
I forhold til de trykte tekster havde de trykte billeder den afgørende fordel, 
at de også kunne forstås af de mange analfabeter, som dengang udgjorde 
flertallet af den europæiske befolkning. 

Da reformationen brød ud i 1517, var 
det derfor oplagt, at protestanter så-
vel som katolikker benyttede sig af 
trykkepressens nye muligheder til 
at få deres budskab ud. Protestan-
terne indledte en satirisk offensiv 
imod den etablerede katolske kirke, 
og inden længe svarede katolikker-
ne igen med samme mønt. Begge 
parter satte flyveblade og pamfletter 
i omløb, som udstillede og latterlig-
gjorde modparten som korrupt, be-
dragerisk, hyklerisk, løgnagtig eller 
i ledtog med Satan selv. På denne 
måde forsøgte begge lejre at få den 
europæiske befolkning over på deres side – først og fremmest ved at af-
skrække dem fra at slutte sig til fjendens lejr. Fjenden blev gennemgående 
fremstillet som syndig og diabolsk, og ofte blev det mere end antydet, at 
man endte i Helvede, hvis man sluttede sig til dem. I det øjeblik, hvor den 
europæiske religionssatire blev til et folkeligt og visuelt massefænomen, 
var det således som et våben i en krig mellem en protestantisk og en ka-
tolsk lejr. At denne krig ikke kun havde en satirisk men også en militaristisk 
side, viser de mange religionskrige, som præger perioden fra reformatio-
nens udbrud i 1517 til Den Westfalske Fred i 1648. 

Fra begyndelsen af 1500-tallet og frem til midten af 1600-tallet var kam-
pen mellem protestanterne og katolikkerne det altdominerende tema i den 
europæiske religionssatire. Ingen af parterne holdt sig for gode til at frem-
stille modstanderen som Djævelens afføring eller som et stort svin. Når det 
drejede sig om at få de udannede masser over på ens egen side, så var det 
lige så almindeligt at anvende lumpen løgn som god latin. Derfor – og fordi 
religionssatiren efter trykkekunstens udbredelse kunne masseproduceres 
– har historikeren Robert Scribner kaldt denne periode for ”massepropa-
gandaens første store tidsalder”.

Johannes Nas: Udsnit fra ”Ecclesia Militans” 
(1569). Et svin med en præsts hoved er på 
vej ind i en kirke. Den ledsagende tekst for-
klarer, at det er Martin Luther.

Dæmonisering af religiøse modstandere
I de flyvebladskampagner, som protestanter og katolikker førte imod hin-
anden i denne periode, blev religionssatiren ofte anvendt til i bogstavelig 
forstand at dæmonisere modstanderne. Når kritikere i dag anklager visse 
religionssatirer for at dæmonisere anderledes-troende, så er det stort set 
altid i overført betydning: De mener, at visse religionssatirer fremstiller folk 
med en fremmed tro som farlige eller onde – ikke at de fremstiller dem som 
besatte af dæmoner.  Denne form for bogstavelig dæmonisering af ander-
ledes-troende var imidlertid særdeles udbredt i reformationens og modre-
formationens tidsalder. Gang på gang fremstillede protestanter og katolik-
ker hinanden som besatte af dæmoner, som Satans yngel, som Djævelens 
instrumenter, eller som væsner, der på anden vis var i ledtog med mørkets 
fyrste. 

For en nutidig, dansk iagttager er disse bogstavelige dæmoniseringer for-
modentlig noget af det mest fremmedartede ved datidens religionssatire. 
I dag er Djævelen og dæmonerne sjældent noget, vi taler om (selvom de 
ofte nævnes i Biblen). De færreste præ-
ster advarer i dag deres menigheder 
imod Djævelen og hans dæmoner, og 
kun få prædiker endnu om deres til-
hørssted: Helvedet. Men sådan har det 
ikke altid været. Engang var Djævelen 
og Helvedet lige så selvskrevne dele af 
det kristne verdensbillede som Gud og 
Paradiset. Engang svingede den kristne 
eksistens som et pendul mellem frygten 
for Helvedet og håbet om Paradiset. 
I dag, hvor Helvedet er gået af mode, 
nøjes de fleste kristne med at cirkule-
re omkring håbet om Paradiset. Men i 
1500-tallet var der ingen vej udenom 
Djævelen, dæmonerne, Helvedet, dom-
medag og andre frygtindgydende fore-
stillinger. 

Dæmonerne udgjorde en særlig vigtig 
del af datidens kristne verdensbillede, 
da man antog, at de kunne trænge ind 
i mennesker og besætte dem. Fra mid-
delalderen havde man arvet forestillin-

Rembrandt: ”Evangelisten Matthæus 
og englen” (1661). En engel hvisker i 
øret på evangelisten Matthæus og ”in-
spirerer” ham således til at skrive det, vi 
i dag kender som Matthæusevangeliet. 
Evangelisten er med andre ord det me-
dium, hvorigennem englens ord bliver 
til bibelsk skrift.
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gen om, at man kunne blive ”inspireret” ved at en guddommelig ånd (latin: 
spiritus) trængte ind i én (deraf begrebet in-spiration). Gud havde ”inspire-
ret” mennesket, da han blæste sin livgivende ånd ind i det, og på tilsvaren-
de vis var evangelisterne blevet ”inspireret” af engle, da de skrev evangeli-
erne. I slutningen af middelalderen bredte der sig imidlertid en mere dyster 
version af denne forestilling om, at ånder kunne trænge ind i mennesker. 
Ifølge 1500-tallets mange traktater om dæmonologi, hvoraf de fleste blev 
skrevet af teologer, var mennesker ikke blot åbne for guddommelig inspira-
tion, men også for dæmoniske besættelser. Når gode ånder kunne indtage 
og opfylde mennesker, så måtte onde ånder også kunne gøre det. 

Den udbredte forestilling om, at dæmoner kunne indtage og besætte 
mennesker, blev hyppigt anvendt i datidens religionssatire. Både prote-
stanter og katolikker fremstillede ofte modparten som besat af dæmoner. 
Den generelle devise var, at det i virkeligheden var Djævelen, der stod bag 
de andres gøren og laden. Et af de mest konkrete udtryk for denne tan-
kegang findes i en satire af den tyske billedkunstner Erhard Schön, som 

i 1530 fremstillede en munk som ”Djæ-
velens sækkepibe”. Som i en sækkepi-
be blæser Djævelen her sin ånde ind i 
munkens øre og opfylder ham således 
med sin ånd. Med andre ord er munken 
ikke blevet ”inspireret” af Gud eller en 
af hans engle, men af Djævelen eller en 
af hans dæmoner. Munken er blevet til 
Djævelens instrument, som han bruger 
til at spille sin egen melodi igennem, 
eller som han bruger som et medium, 
hvorigennem han kan udbasunere sin 
ånd. Pointen var som skåret ud i pap: 
Satiren skulle advare folk imod munke-
ne. Det kunne nok være, at deres ord 
lød som sød musik, men det var i virke-
ligheden Satan selv, der talte igennem 
dem.  

En af de mange katolske traditioner, 
som protestanterne var skeptiske over 
for, var traditionen for at have klostre, 
og derfor repræsenterede munke og 
nonner i datidens satire generelt kato-

Erhard Schön: ”Djævelens sækkepibe” 
(1530). Djævelen anvender en munks 
hoved som sin sækkepibe. Han blæser 
sin ånd ind i hans øre og ”inspirerer” 
ham således til at udbasunere sit bud-
skab. Munken er med andre ord det in-
strument, hvorigennem Djævelens ånd 
bliver til sød musik.  

licismen. At det er en munk, Djævelen ”inspirerer” i Erhard Schöns satire 
fremgår af, at hans hår er klippet i den karakteristiske munkefrisure – den 
såkaldte tonsur – som består af en ring af hår omkring en skaldet isse. Sam-
men med paven og kardinalerne var munkene blandt favoritofrene i den 
protestantiske religionssatire. De var ikke kun nemt genkendelige pga. 
deres karakteristiske frisure, men havde også ry for at være mindre afhol-
dende, end de udgav sig for at være. I utallige satirer fremstilledes de som 
overvægtige eller liderlige, og med tiden blev de til gængse symboler på 
det hykleri og den syndighed, som protestanter generelt anklagede kato-
likker for at være nedsunket i.      
  
Da så godt som alle dengang var overbeviste om, at Djævelen og dæmo-
nerne faktisk eksisterede, var pro-
testanternes og katolikkernes sati-
rer ikke så harmløse, som de måske 
kan synes i dag. De mange bogsta-
velige dæmoniseringer af anderle-
des-troende, som kendetegner reli-
gionssatiren i 1500- og 1600-tallet, 
var formodentlig ikke kun med til at 
sprede latter, men også til at spre-
de frygt. De var efter alt at dømme 
med til at udbrede en kristen frygt-
kultur, som bl.a. kom til udtryk i ti-
dens mange hekseafbrændinger. 
Ifølge de teologiske traktater om 
dæmonologi og heksekunst var 
hekse nemlig kvinder, der var ble-
vet besatte af dæmoner. For så vidt 
dæmonerne ikke kunne uddrives af deres kroppe via eksorcisme, måtte 
kvinderne brændes. Langt ind i 1700-tallet – altså langt ind den tidsalder, vi 
almindeligvis kalder for oplysningstiden – blev mennesker således brændt 
på bålet som hekse og troldmænd i hele Europa.  

Oplysningstidens latterliggørelse af overtro
Fra omkring 1650 begyndte stadig flere europæiske religionssatirikere at 
mistro de overleverede forestillinger om djævle og dæmoner. Efter Den 
Westfalske Fred i 1648 satte en stopper for religionskrigene, trådte konflikten 
mellem protestanter og katolikker efterhånden i baggrunden, og i stedet be-
gyndte en ny gruppe af skeptiske religionssatirikere at spotte den udbredte 
tro på djævle, dæmoner, ånder, besættelser, hekse, troldmænd osv. 

Matthäus Merian (efter en tegning af Mi-
chael Herr): Udsnit fra ”Trylleri” (1628). En 
heks og en dæmon ligger i tæt omfavnelse. 
Dæmonernes indtrængen i kvinderne blev 
ofte associeret med seksuel indtrængen. Det 
bidrog, mente man, yderligere til kvindernes 
syndighed og retfærdiggjorde, at de blev 
brændt.  
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Mens reformationens og modreformationens satirikere havde brugt troen 
på djævle og dæmoner til at diskreditere deres religiøse modstandere, 
blev denne tro nu selv diskrediteret af den tidlige oplysningstids satirikere. 
Ifølge dem var det, folk var åben over for, ikke dæmoner, som kunne besæt-

te dem, men snarere skræmme-
billeder, som paralyserede dem, 
og præster, som bedrog dem. 
Deres satiriske skyts var rettet 
imod to fronter: På den ene side 
gjorde de nar af godtroende og 
autoritetstro folk, som tog alt 
fra gamle myter til overtroiske 
prædikener for gode varer. På 
den anden side udstilledes den 
klerikale stand – enten som gen-
nemsyrede af forældet overtro, 
eller som en flok beregnende 
kynikere, der var interesserede i 
at holde folk i en tilstand af frygt 
og overtro, fordi de så var nem-
mere at kontrollere og manipu-
lere. 

Fra omkring midten af 1600-tallet blev overtro, godtroenhed og præstebe-
drag således til centrale temaer i den europæiske religionssatire. Satiren 
gjorde ikke kun grin med folk, der stolede blindt på verserende fortællinger 
om hekse og dæmoner, eller som frygtede, at sortekunstnere eller magike-
re skulle kaste trolddom over dem. Den udstillede og latterliggjorde også 
gejstlige, der prædikede om diabolske ånder og dæmoniske besættelser 
– enten fordi de selv var overtroiske, eller fordi det gav dem mere magt el-
ler økonomiske fordele. Ved uophørligt at sætte billeder af folkelig overtro 
og klerikalt bedrag i cirkulation i de europæiske samfund spredte religi-
onssatirikerne en ny skeptisk latter, som med tiden gjorde flere og flere 
europæerne mindre modtagelige overfor gamle frygtindgydende religiøse 
forestillinger. 

Da nye satiriske billeder først havde gjort det muligt – og med tiden gjorde 
det stadig mere almindeligt – at forestille sig, at Djævelen og hans dæmo-
ner måske blot var menneskelige påfund, som bedrageriske præster brug-
te til at styre den godtroende befolkning med, så vakte den sataniske ska-
re ikke længere samme umiddelbare rædsel som tidligere. I stedet kunne 

William Hogarth: Udsnit fra ”Godtroenhed, over-
tro og fanatisme” (1762). En eksalteret præst 
prædiker for sin menighed med en heks i den 
ene hånd og en djævel i den anden. Hans brug af 
sådanne skræmmebilleder kan henvise til, at han 
selv er overtroisk. Men de kan også antyde, at 
han bruger dem til at indgyde frygt i sine tilhørere, 
fordi det er i hans egen interesse, da en frygtsom 
og overtroisk flok er nemmere at manipulere.

snak om djævle og dæmoner få den nye tids europæere til at bryde ud i 
en afvisende hånlatter eller til at nære foragt over for de præster, der med 
manipulatoriske hensigter havde forsøgt at føre dem bag lyset. 

Dette skifte fra frygt til skepsis – og fra overtro til mistro – var formodentlig 
medvirkende til, at europæerne med tiden ophørte med at forstå sig selv 
som porøse væsner, der var åbne for, at ånder og dæmoner kunne trænge 
ind i dem og besætte dem. I stedet begyndte europæerne i løbet af 1600- 
og 1700-tallet at opfatte sig selv som relativt velpolstrede og nogenlunde 
autonome individer, som 
nok kunne forvirres af over-
tro og præstebedrag, men 
som ikke fra naturens hånd 
var i magiske kræfters vold, 
og som derfor ikke længere 
behøvede at frygte, at dæ-
moner skulle overtage dem. 
Med andre ord var den mere 
end hundredårige latterlig-
gørelse af overtro, som fandt 
sted fra midten af 1600-tallet 
til slutningen af 1700-tallet, 
medvirkende til at iværksæt-
te et grundlæggende skifte 
i europæernes opfattelse 
af conditio humana – som 
er deres opfattelse af, hvad 
mennesket er, og under hvil-
ke betingelser det lever. 

Affortryllelse af verden
Den verden af ånder og dæmoner, som havde udgjort en selvfølgelig del 
af virkeligheden i de foregående århundreder, blev nu i stigende grad lat-
terliggjort som et produkt af en letpåvirkelig menneskelig fantasi. I en kom-
mentar til et af sine billeder, nemlig det der hedder Fornuftens søvn avler 
uhyrer, skrev den spanske kunstner Francisco Goya, at fantasien skabte 
umulige uhyrer, når den ikke var forbundet med fornuften, og i sine satiriske 
billeder udstillede han ofte troen på dæmoner og hekse som et produkt af 
en sådan fornuftsforladt fantasi. Ved på sådanne måder hele tiden at fore-
slå, at det måske i virkeligheden var folks egen løsslupne fantasi, der fyldte 
verden med de ånder og dæmoner, der skræmte dem, såede religionssa-

Ukendt kunstner: ”Gejstlige holdninger angående 
djævelen” (1791). Den ene præst spørger den anden: 
”Sig mig, Spintext, min næste – hvad er din holdning 
til djævelen?” Dertil svarer den anden præst: ”Jeg me-
ner, min næste, at han er en god ven af vores stand – 
for hvis der ikke var nogen djævel, ville der ikke være 
brug for præster.”
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tiren tvivl om det gamle verdensbillede i 
stadig flere sind. 

På denne måde bidrog den til den ”affor-
tryllelse af verden”, som ifølge den tyske 
sociolog Max Weber kendetegner det 
moderne Europa. Med latterliggørelsen 
som middel var religionssatiren med til 
at svække den gammeleuropæiske fore-
stilling om, at verden skulle være fuld af 
usynlige ånder og magiske kræfter. Et 
gammelt fransk ordsprog siger, at lat-
terliggørelse slår ihjel: ”Le ridicule tue”. 
Religionssatirens historie viser os, at det 
ikke kun gælder for menneskers ry og 
rygte, men også for forældede religiøse 
forestillingsverdener. 

Idet latterliggørelsen af overtroen efter-
hånden tog livet af den gamle ånde- og 
dæmonverden, bidrog den også til at un-
derminere den gamle kristne frygtkultur. 

Ved at udstillede mennesker, der endnu 
troede på den gamle åndeverden, som 
naive og nemme at narre, skabte satiren 
et billede af mennesket, som ingen øn-
skede at identificere sig med, men som 
mange ønskede at distancere sig fra. 
Mange religionssatirers budskab var, at 
den, der frygter at blive besat af dæmo-
ner, vil gøre hvad som helst for at undgå 
det og derfor være nem at manipulere. 
Derimod vil den, der blot ler af myter om 
dæmoniske besættelser, ikke være så 
nem at koste rundt med. 

Francisco Goya: ”Fornuftens søvn av-
ler uhyrer” (1799). Om denne tegning 
skrev Goya: ”Forladt af fornuften avler 
fantasien umulige uhyrer; forenet med 
fornuften er den kunstens moder og 
det vidunderliges oprindelse.”

Francisco Goya: ”Hvad en skrædder formår!” 
(1799). En menneskemængde knæler foran et fug-
leskræmsel iklædt en munkekutte. Som var det de-
res tankespind flyver en flok gennemsigtige hekse 
gennem luften over deres hoveder. 

På grund af den tiltagende udbredelse af sådanne budskaber fik oplys-
ningstidens religionssatire – efter alt at dømme – en afgørende indflydelse 
på Europas kulturhistorie: Den var ikke alene med til at diskreditere den 
overleverede kristne dæmonologi og delegitimere de skrækindjagende 
hekseafbrændinger, som i løbet af 1700-tallet blev ulovliggjort i de fleste 
europæiske lande. Den var også med til at frigøre europæerne fra et gam-
melkristent følelsesregime, som havde pålagt dem at føle frygt for djævle, 
dæmoner, besættelser, hekse, skærsilden, Helvedet, dommedag osv. Med 
andre ord bidrog oplysningstidens religionssatire til at underminere den 
frygtkultur, som reformationens og modreformationens religionssatire hav-
de været med til at opdyrke. 

Frygten for religionssatire
Selvom oplysningstidens religionssatirikere var yderst skeptiske over for 
den overleverede tro såvel som overfor den siddende præstestand, så var 
de sjældent eksplicit ateistiske. Når de udstillede troen på djævle og dæ-
moner som et resultat af overtro og præstebedrag, så var det – ifølge dem 
selv – hverken et angreb på kirken som institution eller på kristendommen 
som religion. Helt frem til de sidste årtier af 1700-tallet var langt de fleste 
europæiske religionssatirikere stadig kristne – i det mindste officielt – og 
mange af dem gav udtryk for, at de kun ønskede at rense troen for den over-
tro, der klæbede til den, eller rense kirken for det hykleri, der florerede i 
den. De var, hævdede de, hverken ude på at underminere kirkens traditio-
nelle legitimitet eller angribe troens sande kerne. 

Ikke desto mindre var det efterhånden blevet tydeligt for enhver, at religi-
onssatiren var blevet langt mere tvetydig end tidligere. Mens de satiriske 
angreb i reformationens og modreformationens tidsalder var udgået fra 
den ene eller den anden 
veldefinerede kristne lejr 
– enten fra en protestan-
tisk eller en katolsk lejr – 
så udgik de nu i stigende 
grad fra en broget skare 

Richard Newton: ”Fastedag” 
(1793). Tykke præster omkring 
et veldækket bord er et hyppigt 
anvendt motiv i religionssatiren. 
Hvorvidt det henviser til, at nogle, 
mange, de fleste eller alle præ-
ster lever fedt er ofte tvetydigt. 
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af skeptikere, hvis tilhørsforhold og sigte ikke altid stod lige klart. Ofte var 
det ikke entydigt, hvorvidt den overtro eller det bedrageri, en given satire 
udstillede, skulle henvise til noget, der kun fandtes blandt andre troende, 
eller om det også henviste til fænomener, der florerede i egne rækker. Og 
mange gange var det ikke til at afgøre, hvorvidt en satire blot angreb nogle 
få korrumperede eller demoraliserede præster, eller om den udstillede hele 
den klerikale stand som korrumperet og demoraliseret.

På grund af sådanne tvetydigheder begyndte kirkens folk i stigende grad at 
frygte religionssatiren. Selvom satiren havde været et særdeles populært 
våben i reformationstidens kampe mellem protestanter og katolikker, så 
blev den nu stadig mere upopulær blandt gejstlige fra både den ene og den 
anden fraktion. Fra slutningen af 1600-tallet og op gennem hele 1700-tallet 
beskrev gejstlige og kristne intellektuelle stadig oftere den nye, tvetydige 
religionssatire som en trussel imod kirken, troen, moralen og samfunds-
ordenen. Ifølge dem var den religionssatiriske latter kommet ud af kontrol. 
Som en feber syntes den at springe fra det ene vittige hoved til det næste 
og nedbryde enhver ærefrygt og respekt for klerikale autoriteter og religiø-
se forbilleder. Derfor beskrev samtidige kristne observatører som f.eks. den 
engelske forfatter og fysiker Sir Richard Blackmore religionssatiren som en 
ondartet infektion, en hærgende pest, en samfundsskadelig epidemi osv. 
Religionssatiren var kort sagt blevet viral. Fortidens protestantiske og katol-
ske satirikere havde leget med ilden – og nu var fanden løs. 

Et angreb på det sociale bånd
Selvom adskillige satirikere bedyrede, at de blot udstillede diverse for-
vanskninger af troen – i form af overtro, fanatisme, bedrageri, hykleri osv. 
– så overbeviste det ikke modstanderne af den nye satire. De anklagede 
derimod oplysningstidens satirikere for at undergrave kirkens og kristen-
dommens autoritet. Når satirikerne uophørligt satte nye billeder i omløb, 
som på mangfoldige og opsigtsvækkende måder spottede, udstillede og 
latterliggjorde kirken og dens repræsentanter, så gjorde det – ifølge kri-
tikerne – befolkningen stadig mindre ydmyg, mindre ærbødig og mindre 
lydig. De satiriske frækheder lærte tværtimod befolkningen at grine af selv 
det mest hellige og ærværdige, og det havde ifølge kritikerne fatale kon-
sekvenser for den moralske orden og for samfundets sammenhængskraft: 
Uden religion ville begge dele være truet. Hvis den omsiggribende religi-
onssatire fik held til at underminere respekten for kirken og troen, så ville 
samfundet opløses i anarki, forestillede de sig. 

Med frasen om religionen som ”samfundets sociale bånd” tilskrev de krist-

Ukendt kunstner: Tvekamp mellem oplys-
ning og religion (1787).  Tvekampen er her 
gengivet som en satirisk duel mellem den 
danske oplysningsmand August Hennings 
og den danske teolog Johan Christian 
Schønheyder. Begge parter anvender fjer-
penne som våben.  

ne intellektuelle kristendommen to 
politiske funktioner: For det første 
mente de, at kristendommen lagde 
bånd på mennesker, så de ikke op-
førte sig som vilde dyr, men hand-
lede som moralske væsner, fordi de 
var bange for Guds straf. For det an-
det mente de, at kristendommen var 
det bånd, der bandt menneskene 
sammen i fælles tro og traditioner 
og således sørgede for, at samfun-
det ikke faldt fra hinanden. Derfor 
mente de, at den skeptiske latter, 
som religionssatiren spredte, vir-
kede som en rust, der angreb selve 
samfundets grundpiller. 

Det var denne form for argumentation, der gjorde, at religionssatiren for-
blev underlagt censur indtil langt ind i 1800-tallet. Selv efter at admini-
strationen af censuren var overgået fra kirken til staten, hvilket i de fleste 
nordeuropæiske lande foregik i perioden mellem 1650 og 1750, fortsatte 
censuren af religionssatire. Man kunne forestille sig, at de statslige myn-
digheder ville nøjes med at beskytte staten imod satiren, men de beskyt-
tede i lige så høj grad kirken. For også de politiske magthavere betragtede 
religionssatiren som en trussel mod samfundsordenen, og også de mente, 
at det var nødvendigt at tøjle den. 

Religionssatiren lod sig imidlertid ikke sådan tøjle. Tværtimod blev der 
trykt flere og flere religionssatiriske billeder i Europa. Ofte blev de trykt 
uden navn og trykkested, så myndighederne havde vanskeligt ved at spo-
re deres oprindelse. Samtidig blev religionssatiriske bøger smuglet over 
landegrænser og solgt på illegale bogmarkeder, hvor mange af dem blev 
til veritable bestsellere. Ofte stod censurmyndighederne i det dilemma, 
at kulturkonsumenterne var særligt interesserede i at købe værker, der 
var underlagt censur. De måtte jo være særligt afslørende eller pikante, 
siden magthaverne havde så travlt med at forbyde dem. I praksis virkede 
censuren derfor ofte imod hensigten. Ofte var den mere befordrende end 
begrænsende for udbredelsen af de angiveligt ”farlige” religionssatiriske 
værker. Denne utilsigtede effekt bidrog til, at religionssatiren voksede sig 
større end nogensinde i løbet af 1700- og 1800-tallet. 
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Det var dog ikke kun den illegale religionssatire, der voksede i denne pe-
riode. Samtidig med at forbudte satirer cirkulerede i den kulturelle under-
grund, gjorde forfattere som Jonathan Swift og François Voltaire og billed-
kunstnere som William Hogarth og Honoré Daumier satiren til en værdsat 
kunstnerisk udtryksform. Endnu i dag opfattes perioden fra midten af 
1600-tallet til slutningen af 1700-tallet ofte som den litterære satires guld-
alder, mens perioden fra midten af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet 
ofte anses for at være den billedlige satires guldalder. På trods af – eller 
måske netop hjulpet på vej af – den indædte klerikale modstand og den 
nidkære statslige censur blev religionssatiren i løbet af denne periode til 
et fænomen, man som europæer vanskeligt kunne undgå at komme i be-
røring med. 

Undermineringen af den klerikale autoritet
Ikke overraskende var en væsentlig del af årsagen til den klerikale mod-
stand imod religionssatiren, at den syntes at underminere den autoritet, 
som kirken og dens repræsentanter traditionelt var blevet tillagt. I dag er 
det ikke længere alment kendt, hvad denne klerikale autoritet oprindeligt 
beroede på – især ikke i de sekulariserede, nordeuropæiske samfund. Men 
i 1700- og 1800-tallet kendte mange endnu den bibelske fortælling, som 
gav kirken og dens repræsentanter en særstatus i samfundet. 

Ifølge denne fortælling skal de gejstlige forstås som hyrder, der skal lede 
flokken (dvs. menigheden) til frelse. I Biblen omtaler Jesus sig selv som 
”den gode hyrde”, der leder sine får (Johannesevangeliet, kapitel 10). Og 
inden han forlader jorden, overdrager Jesus hyrdeembedet til apostlen Pe-
ter: ”Vogt mine lam” og ”vær hyrde for mine får” siger Jesus til Peter (Johan-
nesevangeliet, kapitel 21). Da Jesus desuden udpeger Peter til at grund-
lægge kirken, er dette traditionelt blevet fortolket således, at kirken har 
overtaget hyrdeembedet fra Jesus (Matthæusevangeliet, kapitel 16). Som 
Kristi stedfortrædere på jorden, skal de gejstlige altså lede, føre og styre de 
andre og således sørge for, at de holder sig på dydens smalle sti, som fører 
til frelsen i Paradiset. 

Denne traditionelle kristne rollefordeling mellem hyrder og får kommer 
bl.a. til udtryk i ordet pastor, som oprindeligt var den latinske betegnelse 
for en hyrde. I den klerikale jargon blev en pastor senere til en religiøs leder, 
som havde til opgave at lede en flok af troende. For regelmæssigt at minde 
de troende om, at Kristus i egen person havde etableret et autoritetsfor-
hold, ifølge hvilket de gejstlige skulle lede, mens de troende skulle lade 
sig lede, udstyrede kirkerne deres pastorer med hyrdestave. De fungere-

de som synlige og håndgribelige 
påmindelser om, at der eksiste-
rede et guddommeligt indstiftet 
hierarki, som tildelte den klerikale 
øvrighed en ledelsesautoritet og 
pålagde den kristne menighed 
at udvise ydmyghed og lydighed 
over for deres ledere. 

Det var denne klerikale autoritet, 
som europæiske religionssatirike-
re undergravede i løbet af 1700-og 
1800-tallet. Efter den forholds-
vis succesrige underminering af 
frygten for djævle og dæmoner, 
gik religionssatiren gradvist over 
til at underminere ærefrygten for 
klerikale autoriteter. Ved konstant 
at sætte billeder og fortællinger i 
omløb, som udstillede pastorerne 
som alt andet end de ”gode hyr-
der”, de udgav sig for at være, op-
ildnede satiren sit publikum til at 
føle indignation og vrede over de 
autoriteter, som traditionen havde 
lært dem at føle ærbødighed og 
ærefrygt overfor. Gennem satirens 
linse lærte europæerne, at man 
også kunne se ned på de hyrder, 
som traditionen gennem mere 
end tusind år havde lært dem at se 
op til. Det satirens troldspejl viste 
dem var, at deres hyrder ikke for-
tjente at blive mødt med respekt, 
men snarere fortjente at høre de-
res latter eller mærke deres foragt. 
Mens den argumenterende religi-
onskritik diskuterede legitimiteten af den klerikale autoritet, modulerede 
religionssatiren således snarere de følelser, som europæerne forbandt 
med klerikale autoriteter.

Rafael: Kristus overdrager hyrdeembedet til 
Peter (1515). Med sin venstre hånd peger Je-
sus på nøglen til himmeriget, som han netop 
har givet til Peter, som er ”den klippe” hvorpå 
han vil bygge sin kirke (Matt. 16:18-19). Med sin 
højre hånd peger Jesus på den fåreflok, som 
Peter (kirkens grundlægger) dermed får til op-
gave at lede til frelse i himmeriget.

Ukendt kunstner: ”Jeg er den gode hyrde, den 
gode hyrde giver sit liv for sine får – Jesus iføl-
ge Johs 10.” (1851). Pave Pius 9. viste sig ikke 
at være nogen god hyrde, da han brød sit løfte 
om at give oprørerne under revolutionen i Itali-
en i 1848 amnesti. Billedet udstiller konsekven-
serne i form af lig.



18 19

Modstandens mulighed
Mens nogle satirer koncen-
trerede sig om at undermine-
re den klerikale autoritet, var 
der andre satirer, der iscene-
satte og heroiserede mod-
standen imod det pastorale 
regime. I en satire med un-
dertitlen ”pastorer imod flok-
ke” af den engelske billed-
kunstner George Cruikshank 
har fårene bogstavelig talt 
rejst sig i protest mod deres 
hyrder, som her er fremstillet 
som overvægtige – men fort-
sat grådige – pastorer. Den 
umiddelbare anledning til 
denne satire var, at Londons 
gejstlige havde fået gen-
nemført en lov, som gav dem 
mere i løn. Men med anvendelsen af den traditionelle kristne rollefordeling 
mellem hyrder og får gør satiren det klart, at den aktuelle situation indgår i 
en mere end tusindårig forhistorie. I dette perspektiv er det bemærkelses-
værdigt, at satiren hylder fårenes ulydighed. Her er det de indignerede og 
rebelske får, der har retten på deres side, mens de grådige pastorer måber 
over fårenes nye mod: ”Hvem skulle have troet, at fårene havde mod nok til 
at modsige os!!”, siger en af pastorerne overrasket.  

På sådanne og talrige andre 
måder satte den antiklerika-
le satire nye billeder af mod-
standens mulighed i omløb. 
Anonyme satirer såsom 

George Cruikshank: ”Pull Devil, Pull Baker! or, Pastors 
versus Flocks” (1819). Fårene har rejst sig i protest og 
kritiserer deres hyrder med bibelcitater såsom: ”Ve 
jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud 
af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal 
I dømmes så meget hårdere” (Matt. 23:14). Ikke desto 
mindre kæmper de overvægtige præster stædigt for 
at få endnu flere fisk og endnu mere brød. Hyrderne 
er med andre ord blevet til grådige egoister. 
© Trustees of the British Museum

Ukendt kunstner: ”Forkæmper-
ne for religiøs frihed strides med 
bigotteriets slyngler” (1829). Som 
en modig romersk soldat kæmper 
det oplyste menneske imod religi-
onerne – her imod de tre monote-
istiske religioner: jødedommen, 
kristendommen og islam. 

”Forkæmperne for religiøs frihed strides med bigotteriets slyngler” isce-
nesatte dem, der gjorde modstand, som modige og beundringsværdige 
helte. Trods massiv modstand brød disse nye helte ud af rollen som ydmy-
ge får i en hyrdes flok. Distributionen af denne type billeder var ikke alene 
med til at sprede en fornemmelse for, at det faktisk var muligt at sige fra 
over for religiøse autoriteter, institutioner og traditioner. Den var også med 
til at skabe en atmosfære af opbrud og ulydighed. Når andre kunne gøre 
oprør, kunne man måske også selv. Derfor var religionssatiren formodent-
ligt medvirkende til, at europæerne i løbet 
af 1700- og 1800-tallet fremkom med stadig 
mere højlydte krav om mere frihed, lighed 
og selvbestemmelse – krav som var med til 
at udløse revolutioner i 1789, 1830 og 1848. 

Den antiklerikale satire erstattede konse-
kvent traditionelle kristne dyder såsom 
ydmyghed og lydighed med nye moderne 
dyder som selvstændighed og mod. Tal-
rige satirer opfordrede europæerne til at 
tage styring med deres eget liv i stedet for 
at lade sig lede af præsterne. De opfordre-
de således deres publikum til at træde ud af 
det, den tyske oplysningsfilosof Immanuel 
Kant kaldte for menneskets ”selvforskyldte 
umyndighed”. Denne selvforskyldte umyn-
dighed var ifølge Kant en tilstand, hvori 
man endnu var som et barn, der ikke kunne 
stå på egne ben, men havde brug for at an-
dre tog styring. Som voksen har man mulig-
hed for at træde ud af barnets umyndighed, 
men på grund af frygt og bekvemmelighed 
var der ifølge Kant mange, der aldrig gjorde 
det, og de levede derfor i en tilstand af selv-
forskyldt umyndighed. 

At træde ud af denne selvforskyldte umyndighed var ifølge Kant ensbety-
dende med at blive til et oplyst menneske. Oplyst blev man med andre ord 
ikke gennem viden alene, men kun hvis man også havde det fornødne mod 
til at bruge sin egen forstand uden at lade sig lede af andre. Mange af sam-
tidens religionssatirer havde et tilsvarende budskab. Også de opfordrede 
europæerne til at bruge deres egen forstand frem for at lytte til religiøse 

Immanuel Kant sammenlignede 
det umyndige menneske med et 
barn i en såkaldt ”Gängelwagen”, 
som var et slags gangstativ, man i 
samtiden placerede børn i, når de 
skulle lære at gå. Ifølge Kant blev 
mange afhængige af at have noget 
at støtte sig til, og de lærte derfor 
aldrig at stå på egne ben som de 
myndige, selvstændige oplyste 
mennesker, de havde mulighed for 
at blive. 
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ledere. Og de gjorde deres til at mobilisere mod i befolkningen ved hele 
tiden at fremstille billeder af protesterende får og modige soldater, der he-
roisk tog kampen op med de gamle klerikale autoriteter, der forsøgte at 
holde dem i en tilstand af umyndighed.      

Religionssatirens massekulturelle gennembrud 
I 1800-tallet nåede udbredelsen af den europæiske religionssatire sit fore-
løbige kulminationspunkt. I toneangivende lande som Frankrig, England 
og Tyskland dukkede det ene satiremagasin op efter det andet, mens de 
mest populære af dem – som f.eks. det engelske magasin Punch og det ty-
ske magasin Simplicissimus – nåede ugentlige oplagstal på op til 100.000 
eksemplarer. I en tid, hvor antallet af europæere var omtrent halvdelen af, 
hvad det er i dag, og hvor der ikke eksisterende elektroniske massemedier, 
dominerende satiremagasinerne derfor offentligheden. 

Det var således i 1800-tallet, at religionssatiren for alvor fik sit massekul-
turelle gennembrud. I det meste af 1700-tallet havde religionssatiren væ-
ret en fritidsbeskæftigelse for en forholdsvis lille gruppe af lærde fritæn-
kere. Men i 1800-tallet blev religionssatire et fænomen, som millioner af 
europæere stiftede bekendtskab med. Var man europæer i slutningen af 
1800-tallet, og boede man i en større by, så var det vanskeligt at undgå at 
støde på religionssatiriske billeder eller fortællinger. 

Denne udvikling blev muliggjort af mindst tre faktorer. For det første lærte 
stadig flere europæere at læse. Analfabetismen blev stort set udryddet i 
Nordeuropa i den sidste halvdel af 1800-tallet. For det andet betød opfin-
delsen af cylinderpressen, at det blev væsentligt billigere at trykke tekster 
og billeder, og derfor fik de fleste europæere råd til at købe illustrerede 
bøger og magasiner. For det tredje svækkede den langvarige kamp for 
ytringsfrihed efterhånden den censur, der prægede store dele af det euro-
pæiske kulturliv indtil langt ind i 1800-tallet. 

Kampen for ytringsfriheden
Kampen for ytringsfriheden var lang og sej. I Frankrig blev censuren op-
hævet og genindført adskillige gange og i adskillige varianter helt frem til 
1881. I Tyskland blev censuren officielt ophævet i 1848, men i realiteten blev 
den videreført under andre navne. Det samme var tilfældet i England, hvor 
man brystede sig af at have ophævet censuren allerede i 1695, men hvor 
religionssatirikere alligevel ofte blev retsforfulgt for blasfemi, obskønitet, 
krænkelse af den offentlige orden eller tilskyndelse til oprør.
Efterhånden var der imidlertid flere og flere satirikere, som ikke ville finde 

sig i den undertrykkelse af deres ytringsfrihed, som de blev udsat for fra 
myndighedernes side. Mens satirikerne i 1700-tallet som regel havde nøje-
des med at vige udenom censuren, så gik mange af 1800-tallets satirikere 
åbent til modangreb på censuren. De udstillede den som en undertrykken-
de og formynderisk instans, der holdt befolkningen i en tilstand af umyn-
dighed og dermed modarbejdede oplysningen. 

I en anonym satire fra 1828 er borgerne eksempelvis blevet fremstillet som 
små børn, der jagter et uskyldigt A-B-C, alt imens censurmyndighederne 
jagter litteraturen i bag-
grunden. De umyndig-
gjorte borgere er tilmed 
placerede i den type 
gangstativer, som Kant 
brugte som en metafor 
til at beskrive det umyn-
dige menneskes tilstand. 
Ligesom børn er de ikke 
i stand til at stå på egne 
ben. Ligesom børn er der 
visse billeder og fortæl-
linger, de ikke kan tåle 
at se og høre. I modsæt-
ning til de umyndiggjorte 
borgere er censorerne 
på jagt efter den farlige litteratur. De er udstyret med sakse, hvilket var et 
udbredt symbol for censuren, da den jo klippede i tekster og billeder. De 
bærer desuden sorte jesuithatte, hvilket antyder, at det er reaktionære reli-
giøse kræfter, der står bag censuren.

Det var dog ikke kun de mest reaktionære religiøse fløje, der havde lyst 
til at klippe religionssatiren i stumper og stykker. Som nævnt betragtede 
både klerikale og politiske magthavere religionssatiren som et angreb på 
samfundets moralske og sociale orden. Derfor tog mange myndigheder 
ganske håndfaste metoder i brug overfor religionssatirikerne. Udover tal-
rige konfiskationer af religionssatiriske værker og fængslinger af ulydige 
kunstnere udstedte myndighederne ofte så store bøder til dem, der solgte 
de farlige religionssatiriske værker, at det ruinerede dem. 

Et udbredt satirisk motiv, som understregede, at myndighederne lukke-
de munden på befolkningen ved hjælp af vold og magt, var det såkaldte 

Ukendt kunstner: ”Jagten på bogstaverne” (1828). Spot-
ter censurens umyndiggørelse af befolkningen. Ligesom 
Kants umyndige menneske er borgerne placerede i hver 
deres ”Gängelwagen”. I baggrunden jagter censurmyn-
dighederne den farlige litteratur.
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hængelås-motiv. Med det 
fremstillede satirikerne di-
verse kritikere og dissidenter 
med en hængelås tværs gen-
nem kæben. Eksempelvis vi-
ste en anonym tysk satire fra 
omkring 1843, hvorledes kri-
tiske borgere først havde fået 
en hængelås gennem kæben 
og siden blev tvunget af or-
densmagten til at følge i de 
lydige fårs fodspor i deres vej 
til kirken. Åbenmundede dissi-
denter, der ville gå deres egne 
veje, kunne ikke tolereres. At 
satiren bærer den ironiske titel 
”Hørefrihed” understreger det 
groteske i situationen yderligere: Friheden til at ytre sig er i realiteten blevet 
erstattet af ”friheden” til at høre efter, hvad der bliver sagt. At lede flokkens 
”sorte får” på den rette vej er ikke blot et anliggende for religiøse ledere, 
men også for politiske magthavere. Når de gudløse udgør en trussel imod 
den eksisterende orden, så kan det ikke overlades til kirken at styre dem. 
Derfor blev religionssatirikere overvåget, tyranniseret og retsforfulgt af po-
litiske myndigheder i de fleste – hvis ikke i alle – europæiske stater.

Ikke desto mindre synes satiren også i dette tilfælde at have haft en vidtræk-
kende samfundsmæssig effekt på længere sigt. Ved at udstille censuren 
som en undertrykkende og umyndiggørende instans, som modarbejdede 
oplysningen – og ved i stigende grad at gøre dette i populære masseme-
dier – bidrog satiren højst sandsynligt til at delegitimere den mere end 
500-årige europæiske tradition for censur. Det er muligt, at den enkelte sa-
tires indvirkning på en veletableret samfundsinstitution som censuren har 
været lige så svag som en vanddråbes indvirkning på en sten. Men når den 
ene dråbe efter den anden gennem mere end hundred år lander på den 
samme sten, så er der til sidst hul i den. På denne måde var satiren forment-
lig medvirkende til, at den grund af legitimitet, som censuren havde stået 
på i århundreder, eroderede i løbet af 1800-tallet. 

Mange steder var revolutionerne i 1848 ikke kun et opgør med udemokra-
tiske styreformer, men også med umyndiggørende censur. De fleste steder 
var det dog først i århundredets sidste halvdel, at presset imod ytringsfri-

Ukendt kunstner: ”Hørefrihed” (1843). Spotter ind-
greb over for ytringsfriheden i Preussen i 1840erne. 
To bagbundne borgere tvinges af bevæbnede be-
tjente til at deltage i en procession, der fører op til 
en faldefærdig kirke. Den ene borgers mund er luk-
ket med en hængelås. 

heden reelt lettedes. Satiremagasiner som det tyske Simplicissimus og det 
franske L’Assiette au beurre blev ganske vist stadig udsat for repressalier 
og retsforfølgelser, men den censur, der skulle godkende billeder før de 
blev publiceret, var ophørt, og det blev efterhånden muligt at gøre grin med 
det meste. 

Religionssatirens sidste rus
Ikke overraskende var satirikerne hurtige til at udnytte de nye muligheder, 
som svækkelsen af censuren gav dem. Fra 1870erne begyndte en stør-
re gruppe satirikere således – for første gang i Europas historie – at gøre 
grin med det helligste af det helligste. I radikale satiremagasiner såsom 
Freethinker, der blev udgivet den engelske religionskritiker Georg Wil-
liam Foote, og i illustrerede bibelparodier som La Bible Amusante af den 
franske forfatter Leo Taxil, begyndte religionssatirikere nu at latterliggøre 
alt fra Gud, Jesus og Helligånden til 
Moses, Muhammed, Himmeriget og 
meget mere. 

Da censuren først blev svækket, 
holdt religionssatirikerne sig med 
andre ord ikke længere til den an-
tiklerikalisme, som ellers havde 
domineret den europæiske religi-
onssatire gennem århundreder. Nu 
nøjedes satirikerne ikke længere 
med at gøre grin med forvalterne af 
religionerne – dvs. kirken og dens 
repræsentanter – men kastede sig 
også over religionerne selv. Efter 
at ytringsfriheden havde fået bedre 
kår, blev de sidste tabuer således 
brudt i slutningen af 1800-tallet. Nu 
var der ikke længere noget, der var 
helligt. Nu kunne alt latterliggøres, 
og nu blev alt latterliggjort. 

I nogle få årtier udlevede den euro-
pæiske religionssatire en befriende 
rus. I årtierne efter 1870 gjorde den 
grin med alt og alle, inden den – i lø-
bet af de første årtier af det tyvende 

Paul Klenck: ”Den evige fader” (1871).  En 
af de første satirer der gør grin med den 
kristne gud. Han er her er hevet ned på et 
jordisk plan og fremstillet som en laset og 
langskægget olding med briller, stok og 
pibe. 
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århundrede – ebbede ud. Den langvarige og omfattende tradition for re-
ligionssatire i Europa syntes efterhånden at have udkonkurreret alle sine 
modstandere. Ingen var længere bange for djævle og dæmoner, og det var 
de færreste, der stadig opfattede deres præst som den hyrde, der skulle 
lede dem til frelse. Den afgørende magt, som satiren skulle udstille, syntes 
ikke længere at ligge hos kirken og kristendommen, men snarere i øko-
nomiske forhold, i politiske ideologier, i nedarvede kønsroller osv. Derfor 
vendte de fleste satirikere sig imod sådanne emner i begyndelsen af det 
20. århundrede. 

Religionssatiren havde svækket sine historiske modstandere i en sådan 
grad, at de ikke længere besad den afgørende samfundsmagt, og således 
sejrede den europæiske religionssatire sig til sidst ihjel. Eller sagt på en 
anden måde: Under de dengang eksisterende forhold sejrede religions-
satiren sig ihjel, mens den i dag – under forandrede forhold – oplever en 
renæssance og igen sætter problemer under debat. 

UDVALGTE VÆRKER
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Anonym
Reformatorisk satire, 1. 4.-del af 1500-tallet  

Kobberstik
Det Kongelig Bibliotek

I dette antikatolske værk fra Reformationens begyndelse kan man se kon-
troversen mellem Martin Luther og den katolske munk Johann Tetzel (1465-
1519). Tetzel var i samtiden kendt for at sælge afladsbreve. Indtægterne 
herfra gik til at betale for byggeriet af Peterskirken i Rom. Det provokerede 
Luther så meget, at han den 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på døren til 
Slotskirken i Wittenberg. Teksten forklarer, hvordan Luther advarer de from-
me tyskere om, at Vatikanet i virkeligheden ikke gik i forbøn for en hurtig pas-
sage gennem Skærsilden. Hegnet, som paven er ved at bygge i den venstre 
”flap”, symboliserer Skærsilden, som den katolske kirke havde ”opfundet”, 
og på bagsiden kan man se, hvordan Luther vælter hegnet ned i helvedes 
flammer og dermed afliver ideen om Skærsildens eksistens. De mange bi-
belcitater på værket fortæller, at vejen til Paradis ikke går gennem klingende 
mønt, men gennem troen alene, og at det derfor ikke nytter at købe aflads-
breve.

PSJ
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Lucas Cranach d.Æ. (1472 - 1553)
Passional Christi und Antichristi , 1521  

træsnit 
Statens Museum for Kunst

Reformationen satte gang i propagandaproduktionen mod den katolske kir-
ke, og denne bog er et af de tidligste eksempler og et forbillede for andre sa-
tirer. Den udkom i 1521 med 26 træsnit af kunstneren Lucas Cranach den æl-
dre med kommentarer af Philip Melanchton, Luthers gode ven og åndsfælle. 
En passional var en slags folder, som i ord og billeder beskrev Jesus eller de 
forskellige helgener. Den blev brugt til eftertanke for alle dem, der ikke kun-
ne læse. Bogen er letlæselig og meget pædagogisk i sin udformning. Hvert 
billede af Jesu liv står overfor en afbildning af pavens liv. Her kunne man, selv 
hvis man var analfabet, nemt afkode budskabet. Paven levede i skørlevned, 
mens han egentlig burde lade sig guide af Jesu livsførelse. På den måde ud-
stillede bogen den katolske kirkes dobbeltmoral og viste, hvordan kirkens 
overhoved havde fjernet sig fra den kristne levemåde, som Luther mente var 
den rigtige.

PSJ
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Erhard Schön (1491-1542)
Djævlens sækkepibe, 1530 ca.

Des Teufels Dudelsack
Håndkoloreret træsnit 

© Trustees of the British Museum

Vi kender alle tegneseriefigurerne, som i et dilemma oplever at have en en-
gel på den ene skulder og en djævel på den anden. I dette værk går kunstne-
ren et skridt videre og lader djævlen på billedet være den dominerende figur 
og munken bare et hoved, som djævlen bruger som instrument. Djævelen 
puster sin dårlige indflydelse ind igennem øret på munken, og ud af mun-
kens mund kommer så den melodi, som djævlen ønsker. I overført betydning 
handler billedet om, at munke er under indflydelse af onde magter, og derfor 
bør den troende befolkning tage sig i agt for, hvad munke siger og gør.

DMB
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Anonym
Djævel spis præster og skid landsknægte!, Midten af 1500-tallet  

Pfvh Tevfel friss Pfaffen scheiss Landtknecht 
Kobberstik

Statens Museum for Kunst

Satire der spottende opfordrer katolikker til at omdanne nogle af deres man-
ge gejstlige til soldater. Flyvebladet gengiver en munter djævel med horn i 
panden og klør på tæer og hæle. Han er iklædt en kapuciner-munkekutte, 
og i færd med at spise tre jesuitter. Samtidig kommer der bevæbnede lands-
knægte (soldater) ud af hans blottede bagdel.  Indskriften ”Romæ” forneden 
angiver, at scenen skal forestille at udspille sig blandt katolikkerne i Rom. 
Titlen foroven og teksten forneden opfordrer djævelen til at spise præster, 
som der er nok af, og via sit fordøjelsessystem omforme dem til landsknæg-
te, som der var mangel på i Frankrig. Denne mangel henviser til, at katolikker 
førte krig i Frankrig imod Henrik 3. af Navarra, som netop var blevet udnævnt 
til konge af Frankrig, da de ikke kunne acceptere at han var calvinist.

DMB
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Tobias Stimmer, tilskr. (1539-1584)
Gejstlige i gruekeddel, Midten af 1500-tallet  

Træsnit
Statens Museum for Kunst

Luthers fløj i religionskampen holdt sig ikke tilbage med at udstille katolik-
ker. Her ser man, hvordan katolske gejstlige bliver pint og plaget af dæmo-
ner og djævle. Placeret i en stor kedel mærker biskopper, munke og præster 
helvedes flammer omkring sig. Ilden under kedlen bliver passet af dæmoner, 
som med blæsebælg og ilddrager sørger for, at ilden ikke går ud. Foroven 
sidder en syvhovedet djævel med flagermusvinger og gedebukkeben. De 
syv hoveder refererer til det apokalyptiske bæst, der er et af tegnene på dom-
medags komme i Johannes’ Åbenbaring i Biblen. I sin hale holder Djævlen 
en nøgen pave, som han agter at smide ned i kedlen til de andre gejstlige. 
I sin hånd holder paven en pengepung, som han tilsyneladende nægter at 
slippe, selvom hans liv hænger i en tynd tråd. 
Motivet viser således, hvordan de grådige katolske gejstlige bliver straffet 
for deres synder.

PSJ
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Melchior Lorck (1527-1588)
Paven som vildmand, 1545  

Radering
Statens Museum for Kunst

Dette værk af den danske kunstner Melchior Lorck er fyldt med symboler, 
som identificerer figuren som paven. I højre hånd holder han det pavelige 
kors med de tre tværbjælker. I venstre hånd holder han den pavelige nøgle. 
På hovedet bærer han den pavelige tiara. Alle disse symboler er lettere for-
vrænget. Tiaraen er toppet med en spiral af ekskrementer, nøglen er knæk-
ket, og korset er i virkeligheden en primitiv kølle. Ud over forvrængningen 
af de pavelige symboler, er paven udsmykket med æselører, hale og flager-
mus-lignende vinger. Nederst i højre hjørne sidder et monster og besørger 
ud over en pavelig bulle. På bullen står ”Hold jer væk, Gud og mennesker, Jeg 
og Djævlen er herskerne.” 
Billede og tekst er en advarsel om, at paven i virkeligheden er i ledtog med 
Djævlen.

PSJ



38 39

Lucas Cranach d.æ. (1472 - 1553)
Munkeordenens fødsel og oprindelse, 1545

De ortu et Origine Monachorum  
Kobberstik

Staatsbibliothek Berlin

Antikatolsk satire der spotter munkevæsnet, som var en katolsk opfindelse, 
protestanterne tog afstand fra. En dæmonisk Pluton, som ifølge den græske 
mytologi er underverdenens hersker, sidder på en latrin og føder eller skider 
munke. Han er omgivet af to jublende dæmoner. Munkene kommer ud sam-
men med afføring, og en af dem er blottet. Den ledsagende tekst forklarer, 
at Pluton engang fik et maveonde, ”som om han var blevet gravid.” Derefter 
pressede han, indtil han fik lettet trykket. Da han så resultatet, jublede han 
over at have født det onde. For de snedige slyngler, han var kommet af med, 
var værre end underverdenens dæmoner. Hvis de først samledes i hans rige, 
ville han selv blive forvist inden længe. Derfor sørgede han for at sprede dem 
ud over hele Jorden.

DMB
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Lucas Cranach d.æ. (1472 - 1553)
Pavens fødsel og oprindelse, 1545

Ortu et Origo papae
Kobberstik

Staatsbibliothek Berlin

Antikatolsk flyveblad som gengiver pavens fødsel og opvækst. Formodentlig 
inspireret af Ortus et origo monachorum. I billedets venstre del fødes paven 
(genkendelig på sin tiara) og adskillige kardinaler af en behåret og grinende 
hundjævel med hale og hov. Paven kan genkendes på hans karakteristiske 
tredobbelte krone, den såkaldte tiara. Efter fødslen ser man, hvordan paven 
opfostres af tre hekselignende kvinder. I forgrunden vugges han, i midter-
partiet ammes han, og i baggrunden lærer han at gå. Den ledsagende tekst, 
som er skrevet af reformatorerne Martin Luther og Philipp Melanchthon for-
klarer, at de tre kvinder er de tre furier fra den græske mytologi – Megara, 
Alecto og Tisifone – som repræsenterede misundelsen, hadet og hævnen. 
Paven er således ikke alene en djævels afkom. Han er fra barnsben blevet 
opfostret på og oplært i syndige egenskaber, som kirken definerer som dele 
af de syv dødsynder.

DMB
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Anonym
Jesuitternes oprindelse og beskaffenhed, 1568 

Suitarum origo et mores
Kobberstik  

Staatsbibliothek Berlin

Anti-jesuitisk satire. Jesuiterordenen blev grundlag i 1534 for at bekæmpe 
protestantismen. Derfor blev den ofte latterliggjort af protestantiske satirike-
re. Her ses paven øverst som et stort svin udstyret med en tiara. Foran ham 
sidder en hund, og teksten forklarer, at jesuitterne er det monstrøse produkt 
af svinets og hundens parringer. Til højre for parret ses hvordan deres af-
kom bliver opfostret af tre furier, som er overtaget fra Ortus et origo papae 
fra 1545. Til venstre for parret beder katolske gejstlige til, at fødslen af je-
suitterne går godt. I midten til højre ses, hvordan jesuitterne senere oplæres 
af en hund og et svin. Afføringen i skolen og på pavens tiara henviser til je-
suitternes uhumske syndighed. I kirken til venstre skænder de Luthers grav. 
Nederst til venstre driver Jesus en dæmon ud af en besat og fører den over i 
svin. Til højre bliver en digter, der har skrevet flyveblade imod protestanter-
ne, angrebet af hunde.

DMB
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Anonym
Den militante kirke, 1569

Ecclesia Militans
Kobberstik  

Staatsbibliothek Berlin

Antiprotestantisk satire. Gensvar til Suitarum origo et mores fra 1568. Den 
øverste del bygger på Johannes’ Åbenbaring, kap. 12. Til venstre kvinden 
som ”klædt i solen” fødte en søn. Foran hende står dragen med syv hoveder 
parat til at spise ham. Over dragen redder Gud sønnen. Bag Gud angriber 
Ærkeenglen Michael dragen. Bag dragen ses et optog af protestanter (dra-
gens tro følgere). En af dem sætter en fjer i enden på dragen, og teksten for-
klarer, at det er sådan, protestanterne forfatter al deres ”løgn og list”. I midten 
til venstre ses en kirke, som hærges af svin. Til højre for kirken er en grup-
pe misskabninger på vej ind i kirken. Blandt dem er der et svin med Luthers 
hoved (nr. 30). Nederst til venstre overdrager Jesus nøglerne til paradiset til 
Peter (Matt. 16). Nederst til højre ses den babylonske skøge ride på dragen 
med de syv hoveder. Hun tilbedes af protestanter.

DMB
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Anonym
Lucas evangeliet kapitel 16, 1569-70

Euangelium Lucæ am xvi cap.
Kobberstik  

Staatsbibliothek Berlin

Antikatolsk flyveblad som gengiver paven til bords med andre gejstlige, her-
iblandt en nonne, som han kysser, imens hun holder en kardinal i hånden 
og udveksler blikke med en biskop. En munk kaster op, mens andre bærer 
øl og spil til bordet, og musikanter akkompagnerer optrinnet. Satiren udstil-
ler de katolske gejstlige som nedsunkne i fråseri, druk og liderlighed. Det 
djævelske ved dette liv vises bl.a. i, at musikanterne (nederst til venstre) og 
schweizergardisterne (i midten til højre) er udstyret med kløer og hove i ste-
det for fødder. Nederst til højre sidder Martin Luther i skikkelse af Lazarus fra 
Jesu lignelse om den rige mand og den fattige Lazarus. Ifølge denne lignelse 
endte den fattige Lazarus i paradiset, mens den rige mand endte i helvedet. 
Øverst til højre ses Abraham i himlen med Lazarus på sit skød. Fra ham udgår 
et lyn, som sender den rige pave ad helvede til.

DMB
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Anonym
Pavens Våbenskjold, 1569-70 

S. Petrus ad Christum
Kobberstik

Staatsbibliothek Berlin

Antikatolsk flyveblad med en satirisk version af pavens våbenskjold. Øverst 
i midten ses pavens tredobbelte krone, den såkaldte tiara. Herunder er den 
pavelige grådighed fremstillet i form af en stor pengepose. Posens sidelom-
mer bugner af bispehuer (mitraer), og over posen ses en kardinalhat. Beg-
ge dele henviser ifølge teksten til pavens håndlangere, som sørger for de 
finansielle indtægter. Kongekronerne over posen henviser til pavens verds-
lige magtbestræbelser. Bag skjoldet ses to ituslåede nøgler. Det er nøglerne 
til himmeriget, som Jesus ifølge Biblen gav til apostlen Peter. At nøglerne er 
slået itu skyldes kirkens misbrug af sit embede. I venstre side hænger Judas, 
som forrådte Jesus og tog sit liv. I højre side hænger paven, som foregiver at 
være Peters efterfølger, men som i virkeligheden er ligesom Judas og der-
for har fået sin retfærdige straf. Pga. pavens forræderi og grådighed er hans 
sande kendetegn Judas’ pengepose og ikke Peters nøgler.

DMB
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Anonym
Calvin beskærer pavens og hans tilhængeres værk, 1569-70 

Caluin taille de la besoigne au Pape et à ses aderans 
Kobberstik

Staatsbibliothek Berlin

Satire over calvinisme, lutheranisme og især katolicisme. Jean Calvin sid-
der til bords med paven og katolske gejstlige. Calvin river klæder i stykker, 
hvorefter de andre syr dem sammen igen. Calvin ville rense kirken for katol-
ske tilføjelser til den oprindelige kristne lære, f.eks. dyrkelsen af helgener. 
Calvinister smed f.eks. helgenstatuer ud af kirker eller ødelagde dem. Disse 
udrensninger blev betragtet som en beskærende eller iturivende tendens – 
deraf symbolikken i denne satire. Omkring bordet er der fem mindre billeder: 
Øverst til venstre vender Calvin en potte, mens katolske munke forsøger at 
holde sammen på det, der vælter ud. Øverst til højre tisser Luther på skær-
silden, der også er en katolsk opfindelse, der ikke er nævnt i Biblen. Nederst 
til højre skider paven jesuitter (jesuitterordenen blev dannet for at beskytte 
kirken imod protestantismen). Nederst i midten modtager paven en bulle (et 
pavebrev) af djævlen. Nederst til venstre afslører Calvins ven, Pierre Viret, 
kirkens misbrug af messen.

DMB
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Anonym
Sand gengivelse af paveæslet, som det blev fundet i Tiberen i Rom, og af 

munkekalven, som den blev født af en kalv i Freiburg, 1586
Ware Contrafactur des Bapst Esels … Und des Mönchskalbs

Kobberstik  
Staatsbibliothek Berlin

Antikatolsk flyveblad som viser to af de mest udbredte motiver i reformati-
onstidens satire, nemlig Paveæslet og Munkekalven. Paveæslet skulle an-
giveligt være blevet fundet i Tiberen i Rom i 1496, og Munkekalven skulle 
være blevet født af en kalv i Freiburg i Tyskland. De cirkulerede på anonyme 
flyveblade fra slutningen af 1400-tallet. I 1523 og 1545 genudgav Martin Lu-
ther og Philipp Melanchton dem sammen med deres egne fortolkninger. Om 
Paveæslet skrev de bl.a., at ”Gud selv har åbenbaret et sådant underværk 
og uhyrligt billede.” I samtiden blev den slags misfostre nemlig ofte opfattet 
som udtryk for Guds vrede eller som et varsel om fremtidige ulykker. Luther 
hævdede, at paveæslet bl.a. var udtryk for Guds vrede over, at paven omgav 
sig med ”hermafroditter og sodomitter”. Paveæslet og Munkekalven er her 
gengivet på ét flyveblad. Ifølge teksten vidner de om, at paven er Antikrist.
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Anonym
Se hvordan den elendige lutherdom bliver martret, anatomiseret, hakket i 

stykker, kogt, stegt og til sidst spist af sine egne forfægtere, 1587
Sihe wie das ellend Lutherithum durch seine aigne verfechter gemartert, 

anatomiert,gemetzget, zerhackt, zerschnitten, gesotten, gebraten und letzt-
lich ganz auffgefressen wirdt

Kobberstik  
Staatsbibliothek Berlin

Antiprotestantisk satire som spotter de interne stridigheder blandt prote-
stanterne. Luthers lig ligger nøgent på et dissektionsbord, som er omgivet af 
protestantiske teologer og tidligere venner af Luther. De er nu i færd med at 
sønderdele hans legeme. Blandt dem er bl.a. Huldrych Zwingli (til højre med 
en kødøkse), Jean Calvin (til højre med et spyd) og Philipp Melanchthon (til 
højre for Calvin). I en spand ligger en afskåret fod og en hånd. Moralen sy-
nes at være, at den der sår splid, selv vil blive splittet ad. Billedet foregiver at 
være en ”åbenbaring af udgangen og straffen for det lutherske sværmeri”. I 
teksten beretter fortælleren om en drøm, hvori han møder en gammel kone, 
som giver sig til kende som kirken. Hun anklager Luther for at have fordrevet 
hende. Dog får han nu sin fortjente straf, og hun forudsiger til sidst, at prote-
stantismen snart vil være til ende.
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Anonym
Gejstligt slagsmål, 1619
Geistlicher Rauffhandel  

Radering
Statens Museum for Kunst

Dette billede kritiserer både den katolske kirke og den lutherske og calvini-
stiske gren af reformationen. Teksten beskriver, hvor trætte den almindelige 
befolkning var blevet af alle religionsstridighederne. Som ulærde menne-
sker kunne de alligevel ikke finde rundt i, hvem der mente hvad hvornår og 
da slet ikke, hvordan de som troende skulle forholde sig til det. Bønnen til 
sidst i teksten er en appel om, at Jesus skal vende tilbage til sin kirke og få 
skik på de tre mænd (paven, Luther og Calvin). Til venstre ser man Luther, 
paven og Calvin slås om, hvem der har ret i de kirkelige spørgsmål, blandt 
andet nadveren, der var et centralt stridspunkt i dannelsen af de nye kristne 
trosretninger. Til højre ses en from troende hyrde, som langt væk fra kirkens 
stridigheder knæler i stille bøn blandt sine får. Bønnen lyder ”Herren er min 
hyrde, mig skal intet fattes”.
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Anonym
Martin Luther. Nu må der jo vandres, u.å. 

MARTHIN LVTHER. Nuhn Muess es Ia gewandert sein
Kobberstik og radering  
Staatsbibliothek Berlin

Antiprotestantisk satire som spotter fordrivelsen af protestanter under re-
katoliceringen af Bøhmen 1620-30, hvor protestantiske præster og under-
visere blev udvist. Satiren gengiver Martin Luther på vandring sammen med 
sin kone Katharina von Bora. Katolske satirer spottede ofte deres ægteskab. 
Luther var jo tidligere katolsk munk, og Katharina var tidligere katolsk nonne. 
Derfor var det oplagt at udstille deres ”frafald” som noget, der i virkeligheden 
skyldtes gemen liderlighed. Luthers hang til sanselige nydelser understre-
ges yderligere af hans mægtige drikkebæger og hans kolossale mave, som 
han må bære i en trillebør.
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Anonym
Uden titel, 1667 

Kobberstik  
Staatsbibliothek Berlin

Satire som både spotter protestantisme og katolicisme. Forrest går en tig-
germunk efterfulgt af Luther og hans kone Katharina von Bora ligesom i 
MARTHIN LVTHER - Nuhn Muess es Ia gewandert sein. I denne udgave bærer 
Luther imidlertid på en gruppe prominente katolske ledere, heriblandt paver-
ne Paul 5. (pave 1605-1621), Gregor 15. (pave 1621-23), Urban 8. (pave 1623-
1644), Innocens 10. (pave 1644-1655) og Alexander 7. (pave 1655-1667). Efter 
Luther og von Bora følger ”pavinden” Johanne. Flere krøniker fra højmiddel-
alderen fortæller en historie om en ung kvinde, der forklædt som mand blev 
valgt til pave i 800-tallet og først blev afsløret, da hun fødte et barn midt un-
der en procession. Langt ind i 1600-tallet troede man på historien og lod en 
kvindelig pave indgå i paverækken. Foran ”pavinden” knæler en abe, som 
tegn på de gejstliges dumhed. Efter hende følger en biskop, som skjuler en 
kvinde under sine gevandter.
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William Hogarth (1697-1764)
Den sovende menighed, 1736  

The Sleeping Congregation
Radering og kobberstik

Statens Museum for Kunst

Satire over den engelske kirke. Under en gudstjeneste er menigheden faldet 
i søvn. Præsten er opslugt af biblen og læser op fra en passage, som iro-
nisk kommenterer hans egen, søvndyssende prædiken: ”Kom til mig, alle I, 
som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Under 
præsten betragter kirketjeneren en ung, sovende kvindes kavalergang ud af 
øjenkrogen. Hendes vifte er faldet ned i skødet, så man kan se hendes bryst. I 
venstre hånd holder hun en bønnebog, som er slået op på de sider, der angår 
ægteskab og således afslører, hvad hun i virkeligheden sad og tænkte på, 
inden hun faldt i søvn. Hele scenen er gennemsyret af en døsig atmosfære. 
Selv biblen hviler på en pude. Fra en balkon falder nogle sovende musikeres 
hatte ned. De eneste, der ser ud til at være vågne i menigheden, er to kvinder, 
hvis hatte ligner de hatte, man forstillede sig, at hekse gik med.

DMB
 



64 65

William Hogarth (1697-1764)
Oh gamle Englands roastbeef, 1746

O the Roast Beef of Old England
Radering og Kobberstik

Statens Museum for Kunst

Satire over det katolske Frankrig. Ved byporten i Calais i Frankrig slæber 
en mager mand på en stor roastbeef til byens engelske kro. En tyk katolsk 
munk prikker begærligt til den. I modsætning til de øvrige personer er han 
velnæret, men han er tilsyneladende stadig den mest grådige. De øvrige per-
soner er magre, og deres tøj er laset. I forgrunden til højre sidder en mand, 
hvis måltid udelukkende består af et løg og en skive brød. Til venstre morer 
nogle fattige fiskekoner sig over en fisk, som ligner et menneske. Gennem 
porten ser man i baggrunden nogle præster, der er omgivet af bønfaldende 
mennesker. Over præsterne hænger et kroskilt med en hvid due (symbol på 
Helligånden). Troen associeres således gennemgående med mad – og det 
antydes, at det er mad og ikke fromhed, der får folk til at tro. Til venstre bag 
soldaten har Hogarth portrætteret sig selv.
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William Dickinson (1747-1823)
Klosteret er blevet forsynet, 1775

The convent provided
Mezzotinte

© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire over munkes begær og religiøse hykleri. Gemt i et kornneg 
er en prostitueret blevet smuglet ind i et kloster, hvor hun bliver pakket ud af 
en lysten munk, mens en anden ser på. Ved bordet gør en munk en bowle 
med alkohol klar, mens en anden bærer et fad med mad ind. Over munkene 
ses to skulpturer: Til venstre står Jomfru Maria med Jesusbarnet, som holder 
et scepter. Til højre står en bedende munk med en tyk gris ved sine fødder 
(symbol på munkenes alt andet end afholdende livsstil). I teksten giver mun-
kene selv bramfrit udtryk for deres hykleri og bedrag: ”Selvom vi offentligt 
afstår fra verden, så svælger vi således i luksus bag lukkede døre. I stedet 
for bøn holder vi muntert gilde og drikker bravt, mens vi ler gement ad den 
naive tro.”
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William Hogarth (1697-1764) 
Nogle af de vigtigste indbyggere på månen, 1724

Some of the principal inhabitants of ye Moon
Kobberstik og radering

© Trustees of the British Museum

Satire over kirken som pengemaskine. Billedet viser ”nogle af de vigtigste 
indbyggere på månen” set gennem et teleskop. I samtiden latterliggjorde 
man ofte hjemlige tilstande ved at lade som om, man skildrede en fjerntlig-
gende verden. På billedet sidder tre personer hævet over alle øvrige. I midten 
sidder en ærkebiskop omgivet af en konge og en dommer. Deres ansigter er 
erstattet af symboler: Kongens ansigt er kongens mønt, ærkebiskoppens an-
sigt er en jødeharpe, og dommerens ansigt er lovens hammer. Ærkebiskop-
pen trækker i en streng, der er bundet omkring en bibel. Biblen er fæstnet 
om en løftestang, som betjener en maskine, hvis øverste del er et kirketårn, 
mens den nederste del er en pumpe, der poster penge ud. Beskyttet af kon-
gemagten og loven benytter ærkebiskoppen således troen og kirken som en 
pengemaskine, som fylder en kiste, der bærer bispestandens våbenskjold 
– blot med den forskel at de traditionelle symboler (to hyrdestave) her er ble-
vet erstattet af en kniv og en gaffel.
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Anonym
Egentlig og nøjagtig afbildning af den skrækkelige og vidt berømte tvekamp 

mellem Hr. Hennings og Hr. Schønheyder, 1787
Radering

Det Kongelige Bibliotek

Satirisk duel mellem oplysning og religion. Til venstre står den danske forfat-
ter og embedsmand August Hennings i fuld rustning med en fjerpen i hån-
den. Ved hans side står den nøgne sandhed med en lysende fakkel og et 
skjold med påskriften ”Olavides”. Det henviser til den spanske oplysnings-
tænker Pablo de Olavides, som i 1778 blev idømt otte års tvunget kloster-
ophold for gudløshed. I 1779 udgav Hennings bogen ”Olavides” om denne 
affære. Heri udtrykte han sin harme over oplysningstænkerens dom og slog 
til lyd for ytringsfriheden. Bogen fik en bitter anmeldelse af teologen Schøn-
heyder, som er gengivet i satirens højre side, iført let rustning, med et sværd 
i bæltet, en fjerpen i den ene hånd og flere i den anden. Ved hans side står 
religionen med et kors og et billede af den hellige gral på sit skjold. Bag dem 
står Schønheyders forsvarer, professor Lars Schmidt, gengivet med et æsel-
hoved.
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Efter George Moutard Woodward
Kirkelige holdninger til djævlen!, 1791

Ecclesiastic opinions concerning the devil!
Håndkoloreret radering

© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire der spotter præsternes interesse i, at folket er bange for 
djævelen. Den ene præst spørger den anden: ”Sig mig, nabo Spintext – hvad 
er din holdning til djævelen?” Dertil svarer den anden præst: ”Jeg mener, 
nabo, at han er en god ven af vor stand – for hvis der ikke var nogen djævel, 
ville der ikke være brug for præster.” De piberygende præster lever med an-
dre ord af folkets godtroenhed. Frygten for djævle og dæmoner var udbredt 
indtil langt ind i 1800-tallet. Dog aftog denne frygt gradvist – ikke mindst for-
di religionssatiren udstillede troen på djævelen som noget, kirken brugte til 
at skræmme den godtroende befolkning med. Det ses eksempelvis også i 
Hogarths Skildring af entusiamen, hvor præsten vifter med en djævel.
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Richard Newton (1777-1798)
Fastedag!, 1793

Fast Day!
Håndkoloreret radering og akvatinte

© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire som spotter præsters grådighed og hykleri. Fire overvæg-
tige og grotesk hæslige præster mæsker sig omkring et bord med en stor 
kalkunsteg og fyldte karafler. Præsterne i baggrund skåler, og den ene siger, 
”For vores gode ven”, hvortil den anden svarer, ”Du mener kirken, går jeg ud 
fra.” Titlen gør det klart, at scenen foregår på en fastedag. Den udstiller så-
ledes, at præsterne siger ét, mens de gør noget andet: De opfordrer menig-
heden til at faste, men æder selv igennem. Præsternes hykleri understreges 
af versene under titlen, som uden rim kan oversættes til: ”At faste og bede, at 
passe sin kirkegang / Det er vejen, gode kristne, til at leve godt.” Præsterne 
selv har imidlertid fundet en anden vej til at leve godt – af kirken.
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Isaak Cruickshank (1764-1811)
En generel faste som konsekvens af krigen, 1794

A General Fast in consequence of the War
Håndkoloreret radering
Hamburger Kunsthalle

Antiklerikal satire som spotter det luksuriøse liv, som eliten indenfor kirken 
fører. I venstre side viser denne todelte satire, hvordan ærkebiskoppen af 
Canterbury propper sig med mad og vin i selskab med sin kone og hendes 
veninde i Lambeth i det sydlige London. Alle er klædte efter tidens mode, og 
ærkebiskoppen og hans kone er temmelig tykke. Selv hunden er fed. I højre 
side sidder derimod en fattig arbejderfamilie med tre børn, der sulter i Spital-
fields i det østlige London. Deres tøj er i laser og en udmagret kat forsøger at 
spise en gammel sko. Året forinden, i 1793, havde Frankrig erklæret krig mod 
England, men det havde ikke påvirket eliten inden for den velhavende kirke. 
Kun almindelige borgere blev ramt af ”en generel faste som konsekvens af 
krigen”, som værket hedder.
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William Hogarth (1697-1764), efter
Entusiasme skildret, 1795

Enthusiasm Delineated
Kobberstik og radering

© Trustees of the British Museum

Satire over religiøs henrykkelse og religiøs kunst. På prædikestolen taler en 
eksalteret præst, hvis påklædning viser, at han er metodist. Metodismen er 
en protestantisk trosretning, som i samtiden var kendt for sine henrykkende, 
’entusiastiske’ gudstjenester. I den ene hånd holder præsten en figur af den 
italienske renæssancekunstner Raphael, som forestiller gud. I den anden 
hånd holder han en figur af den flamske barokkunstner Rubens, som fore-
stiller en djævel. I hans opslåede bog står der, ”I speak as a fool”. Under sin 
prædiken taber præsten sin paryk, så man kan se, at han har samme frisure 
som katolske munke. Dermed antyder Hogarth, at metodisme er en slet skjult 
form for katolicisme. I menigheden gnaver otte tilhørere på Kristus-ikoner, 
hvilket er en parodi på den katolske lære om transsubstantiation (læren om 
at nadverbrødet bliver til Kristi legeme, når man spiser det). I venstre side 
falder en jøde i svime over et billede af Abraham og Isak. Alle er henrykte på 
nær den muslimske iagttager, som betragter optrinnet gennem vinduet.
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Richard Newton (1777-1798)
Et klerikalt alfabet, 1795

A clerical alphabet
Håndkoloreret radering

© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire der latterliggør kirkens folk i deres mange skikkelser. 23 
karikaturer af biskopper, provster, præster og andre af kirkens folk illustrerer 
et satirisk digt, der er bygget op over alfabetet: ”A var en ærkebiskop, der 
var rød i hovedet, B var en biskop, der længtes efter hans plads, osv.” I den 
engelske original følger titlerne alfabetet, og teksten rimer. Kirkens folk ud-
stilles her som alt andet end gode kristne. De er misundelige, nærige, selv-
højtidelige, dovne, fanatiske, dumme, grådige osv. Ingen af dem inkarnerer 
kristne værdier såsom tilgivelse eller næstekærlighed. Ligesom i Hogarths 
Skildring af entusiasmen fremstilles metodisten også her som entusiastisk 
og eksalteret (han beskrives under bogstavet M).
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Richard Newton (1777-1798)
En landsby plaget af præster, 1796

A priestridden village
Håndkoloreret radering

© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire der spotter en gruppe landsbypræster. I en grotesk sce-
ne rider præsterne på ryggen af landsbykvinder, hvoraf de fleste er gamle 
og krognæsede. Til højre ligger en tyk præst på ryggen, og til venstre er en 
anden præst væltet sammen med den kvinde, han red på. Flere har tabt de-
res parykker og hatte, og hele scenen virker kaotisk. Præsterne slår og pi-
sker kvinderne med kæppe og piske. I centrum af billedet tager en præst 
en blottet kvinde på brysterne (den eneste unge og velnærede kvinde). De 
øvrige holder deres kvinder om halsen. Hele scenen udstiller og latterliggør 
præsterne som undertrykkende, primitive, magtbegærlige og liderlige. Som 
titlen antyder bliver indbyggerne i denne landsby ikke redet af marer (deraf 
ordet mareridt), men derimod af præster.
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Nicolai Abildgaard (1743-1809)
Satan og Englen strides over Moses’ lig, 1796-1797  

Blyant, pen, brunt blæk, pensel og grå lavering
Statens Museum for Kunst

Oplysningstidens Europa skabte mange nye tanker om religiøse forhold. Ek-
sempelvis at nytestamentlige tekster, der blev nedskrevet fra omkring år 400 
til år 600, ikke kunne tillægges en egentlig autenticitet eller sandhedsvær-
di. Dette blev den danske kunster og akademiprofessor Nicolai Abildgaard i 
1790’erne naturligvis påvirket af. Satan og Ærkeenglen Michael strides over 
Moses lig er en henvisning til Judas’ Brev vers 9 i Det Nye Testamente. Det er 
en tekst, hvis oprindelse man ikke kender, og den omtales ikke i Det Gamle 
Testamente. Billedet er en komisk og blasfemisk gengivelse af historien. At 
man ser Ærkeenglen Michael hive i Moses’ lem, samtidig med at Satan hiver 
i hans skuldre, er i sig selv komisk. Billedet trækker den ophøjede kamp ned 
på jorden og forbinder den med noget meget kropsligt. At ærkeenglen har 
godt fat i den legemsdel, der af kirken blev betragtet som den mest syndige 
og jordiske, virker latterliggørende og er en spottende hentydning til kirkens 
seksualmoral.
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Francisco Goya (1749-1828)
Ingen har set os, 1799

Nadie nos ha visto
Fra serien Los Caprichos

Stregætsning, akvatinte med polering, gravstik 
Holstebro Kunstmuseum

Antiklerikal satire over munke og præster, der drikker i smug. Tre tykke mun-
ke med groteske ansigtstræk og en præst, som sidder med ryggen til, drik-
ker omkring en stor tønde vin. To af munkene iagttager den tredje, som gri-
ner med åbenstående mund og blotter sin næsten tandløse mund. Præsten 
er optaget af sin vin. I baggrunden ses en mørk, skyggeagtig skikkelse, som 
med et dæmonisk smil holder en hånd op til den grinende munks krus som 
for at lede ham i fristelse. Det er formodentlig en henvisning til det syndi-
ge i munkens fuldskab. Som titlen påpeger, drikker munkene i smug, og de 
tror, at ingen ser dem. Men satiren udstiller deres hykleri: I klostrenes mørke 
kældre er de ikke så hellige, som de foregiver at være oppe i dagslyset.
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Francisco Goya (1749-1828)
De er varme/lystne, 1799

Estan calientes
Fra serien Los Caprichos

Stregætsning og akvatinte med polering
Holstebro Kunstmuseum

Antiklerikal satire over forslugne og/eller liderlige munke. Tre kutteklædte 
munke med groteske ansigtstræk sidder omkring et bord og spiser, mens en 
kvinde bærer mere mad ind til dem. To af munkene har åben mund, mens den 
tredje griner fælt. Titlen er tvetydig: På den ene side kan den henvise til, at 
maden er så varm, at de forslugne munke brænder sig på den. På den anden 
side kan den henvise til, at munkene generelt er begærlige eller lystne – ikke 
kun efter mad men også efter sex. I et forarbejde til tegningen har Goya så-
ledes givet munken i forgrunden en ualmindelig lang næse, hvis lighed med 
en fallos er vanskelig at overse. Det er i tråd med en lang satirisk tradition for 
at sammenligne næsen med fallos.
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Francisco Goya (1749-1828)
Fornuftens søvn avler uhyrer, 1799

El sueño de la razon producere monstruos
Fra serien Los Caprichos

Stregætsning og akvatinte
Holstebro Kunstmuseum

Goyas satirer spotter ikke kun munke og præster, men også den folkelige 
overtro. På værket her ligger en tegner eller forfatter (formentlig Goya selv) 
og sover henover et skrivebord. På gulvet sidder en los, og over ham flyver 
nattens fugle i form af ugler og flagermus. Som titlen antyder, er disse ’uhyrer’ 
noget fantasien har skabt, mens fornuften sover. I Goyas værker bliver ugler 
og flagermus hyppigt forbundet med overtroens fantasifostre – især med 
hekse som i Det er meget at sutte på og Hvad en skrædder formår. Goya var 
inspireret af oplysningstidens religionskritik og fordømte ”skadelig overtro”. 
Men han mente ikke, at fornuften skulle afløse fantasien. Tværtimod skulle 
fornuft og fantasi forenes. I en kommentar til dette værk skrev han derfor: 
”Forladt af fornuften avler fantasien umulige uhyrer; forenet med fornuften er 
den kunstens moder og alle vidunderes oprindelse.” 
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Francisco Goya (1749-1828)
Der er meget at sutte på, 1799

Mucho hay que chupa
Fra serien Los Caprichos

Stregætsning og akvatinte med polering
Holstebro Kunstmuseum

Satire over folkelig overtro. Tre hekse med groteske ansigter sidder omkring 
en kurv fyldt med spædbørn. Troen på hekse var endnu udbredt på Goyas 
tid, og det var en populær forestilling, at de spiste spædbørn. Derfor er det 
formodentlig dele af spædbørn, heksene sutter på. I baggrunden flyver to 
flagermus. Som bekendt flyver flagermus kun ud om natten. Hos Goya fore-
kommer de derfor kun steder, hvor fornuftens lys ikke er trængt frem. Det er 
den ikke i overtroens verden, og derfor er der ofte flagermus i værker, hvor 
Goya gengiver motiver fra denne verden.  Det er næppe tilfældigt, at hek-
sene minder om munke. Deres tøj ligner munkekutter, og heksen til venstre 
har sågar en tonsur, den cirkelformede frisure, som munke havde. Dermed 
indskriver satiren sig i en lang tradition for at påpege, at der ikke er nogen 
særlig forskel på overtro og tro.
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Francisco Goya (1749-1828)
Hvad en skrædder formår, 1799  

Lo que puede un sastre!
Fra serien Los Caprichos

Stregætsning, akvatinte med polering, koldnål og gravstik
Holstebro Kunstmuseum

Satire over overtro og overdreven tro på autoriteter. En ung kvinde knæler 
foran en træstamme, der er overtrukket med en munkekutte. I baggrunden 
følger en gruppe i hendes fodspor. Satiren spotter således folk, der faldt på 
knæ for hvem – eller hvad – som helst, der lignede kirkens folk.  Som titlen an-
tyder, kan en simpel skrædder få godtroende og autoritetstro folk til at knæle 
for et træ klædt i en munkekutte. 
På himlen flyver en gruppe hekse. De er ikke så tydelige som de øvrige figu-
rer på billedet, og der er tilsyneladende ikke nogen i menneskemængden, 
der ser dem. De har noget drømmeagtigt over sig og synes snarere at være 
et billede på den overtroiske mængdes tankespind end en del af virkelighe-
den. Mens folket stirrer sig blind på det ydre (munkekutten), viser kunsten 
således det indre (mængdens tankespind).
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James Gillray (1757-1815)
Teologi på tyrkisk – Muhammeds kirkes pæl, 1799

Théologie a la Turque – the pale of the church of Mahomet
Håndkoloreret radering

© Trustees of the British Museum

Satire over den muslimske præstestand og dens behandling af franske fri-
tænkere. En skrækslagen franskmand er på vej til at blive spiddet på en pæl 
i en ørken. I højre hånd holder han en stor bog med titlen ”Muhammeds be-
drag”. I venstre hånd holder han et skrift, hvorpå der står ”profeten dema-
skeret”. Foran franskmanden står en tyk tyrker, som holder et spyd i venstre 
hånd, mens han peger på den ildevarslende pæl med højre. Efter gruppen 
følger en imam, som holder en opslået koran op i den ene hånd. I baggrun-
den står en anden franskmand. Hans hat, som er magen til offerets, ligger på 
jorden, og i stedet holder han en turban på hovedet. Den anden hånd holder 
han på sin bagdel. Hans smil antyder, at han enten er undsluppet tyrkernes 
opmærksomhed, eller at han lige har været igennem det samme, som hans 
landsmand står over for at skulle igennem.
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Anonym
Tiendetageren, ca. 1810

Håndkoloreret kobberstik
Det Kongelige Bibliotek

Antiklerikal satire som spotter præstestandens økonomiske privilegier. En 
tyk præst er ude for at indsamle tiende (en afgift man skulle betale til kir-
ken, oprindeligt en tiendedel af alle afgrøder og produkter). Hans lommer 
og støvler er fyldt med dyr, og hans kurv flyder over med æg. I højre hånd 
holder han en pisk. Om den er til at plage hesten eller bønderne med, er ikke 
til at se. Efter præsten følger en gris, som ser efter sin unge, der titter op af 
præstens lomme. Tegningen er en dansk udgave af en engelsk satire, som 
hedder ”Det gamle gris’ i kvaler”. I England var det almindeligt, at præster 
indsamlede smågrise, de såkaldte ”tithe pigs”. Satiren indgår i en tradition 
for at spotte præsternes privilegier: Mens bønderne må arbejde hårdt for fø-
den, skal præsterne blot indsamle de gode sager.
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Anonym
Det franske folk under det absolutte kongedømme. Bærende lensadlen, 

gejstligheden og embedsstanden på sin ryg, 1815
Le peuple sous l’ancien regime

Litografi  
Det Kongelige Bibliotek

Satire som spotter magthavernes undertrykkelse af det franske folk under 
det såkaldte ancien regime eller gamle regime, som er perioden fra det 15. 
århundrede til den franske revolution i 1789-99. Det undertrykte folk er her 
gengivet som en udsultet og lænket mand, som kravler på alle fire og med 
bind for øjnene henover piggede gentstande, som får ham til at bløde fra 
hænder, knæ, fødder og lår. På hans ryg rider tre overvægtige mænd. Forrest 
sidder den franske konge, Ludvig den 16., som styrer manden med seletøj, 
pisk og spore. Foran ham står der: ”Feudalitet. Troskab og ærbødighed, tak-
ket være Herren”. Bag kongen sidder en biskop, som holder et papir, hvorpå 
der står: ”Inkvisition. Tiende, godt for de kirkens folk”. Bagest sidder en re-
præsentant fra aristokratiet, som holder et papir, hvorpå der står: ”Parlament. 
Forsamling af de betydningsfulde i kongeriget”.
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George Cruickshank (1792-1878)
Frihed suspendered, 1817

Liberty Suspended
Håndkoloreret radering

© Trustees of the British Museum

Satire som spotter en indskrænkning af pressefriheden, der blev gennemført 
i Englang i 1817. En ung kvinde, som symboliserer friheden, er blevet hængt 
i en galge, der er monteret på en trykpresse med påskriften ”britisk presse”. 
Skiltet i kvindens hænder angiver, at det er Englands mest grundlæggende 
frihedsrettigheder – Magna Charta, Bill of Rights og Habeas Corpus – som er 
blevet aflivet. Til højre for hende udtaler den daværende leder af det britiske 
underhus, Lord Castlereagh, at ”dette er bedre end at lægge sig fladt ned og 
tillade anarki”. Triumferende holder han symbolet for frihedens forkæmpere, 
den røde hue, op i vejret. Til venstre for den hængte pressefrihed står en gro-
tesk udgave af den anglikanske kirkes daværende overhoved, ærkebiskop 
Charles Manners-Sutton, som læser op fra en stor bog med påskriften ”Bøn-
ner og taksigelser for at regenten er undsluppet folkets vanvid.” I baggrun-
den til højre ses John Bull græde. Han var den almindelige personifikation af 
England i samtidens satire.
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George Cruickshank (1792-1878)
Hiv djævel! Hiv bager! Eller pastorer imod flokke I en sag om brød og fisk, 1819

Pull Devil, Pull Baker! Or pastors, versus flocks; in the matter of loaves and 
fishes

Håndkoloreret radering
© Trustees of the British Museum

Antiklerikal satire som spotter præsters griskhed. Anledningen var, at Lon-
dons præster havde fået gennemført en lov, som øgede deres løn. Tolv stå-
ende får og ti overvægtige præster hiver i hver deres ende af en sæk fyldt 
med brød og fisk. Modstillingen mellem får og præster henviser til den krist-
ne lære om, at præster er hyrder for deres menighed (fåreflok), som de skal 
lede til frelse. Fårene skal være ydmyge, men her har de rejst sig i protest. De 
kritiserer præsterne med bibelcitater som: ”Ve jer, skriftkloge og farisæere, 
I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor 
skal I dømmes så meget hårdere”. En præst siger overrasket: ”Hvem skulle 
have troet, at fårene have mod nok til at modsige os!!” En anden mener, at 
når greven får penge for ingenting, kan de vel også. I baggrunden danser 
præster om den gyldne kalv.
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Georg Frey
Jagten på bogstaverne, 1828

La chasse aux Lettre
Håndkoloreret radering

Fra bogen ”Album Pour Rire”  
Davis Brass Rare Books inc.

Satire som spotter censurens umyndiggørelse af befolkningen. I baggrun-
den er en gruppe bogstaver, der danner ordet ”litteratur”, på flugt fra censur-
myndighederne. De er gengivet som hunde og ryttere udstyret med sakse, 
som var det gænge symbol på censuren, da den jo beskar tekster og billeder. 
Rytterne bærer sorte jesuithatte, hvilket henviser til, at kirkens folk – og især 
katolikkerne – var ihærdige fortalere for censur. I forgrunden jagter tre børn 
bogstaverne ”J” og ”A, B, C”. De er placeret i gangstativer, som blev brugt til 
børn, der skulle lære at gå. Dermed viser satiren, at censuren umyndiggør 
folk og behandler dem som uselvstændige børn. På børnenes gangstativer 
står der: ”Og hvis vi bliver lærde, så blot for at blive skåret i stykker med ge-
mene sakse!”, ”For at blive trukket rundt, når vi bliver voksne, ligesom vilde 
dyr!” og ”Stakkels børn vi er, hvorfor skal vi plages sådan med disse fine bog-
staver / denne skønlitteratur?”
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Anonym; 
Forkæmperne for religøs frihed strides med snæversynethedens slyngler, 

1829
The Champions of religious liberty contending with the imps of bigotry!!!

Håndkoloreret radering
© Trustees of the British Museum

Antiklerikal og antireligiøs satire som spotter både kristendom, jødedom og 
islam. En ung soldat i romersk rustning forsvarer sig imod verbale angreb 
fra fire religiøse ledere (til venstre), mens en femte (til højre) er ved at stikke 
ham ned bagfra. Soldaten er overstrøet med oplysningens mottoer – på hans 
skjold står der ”sund fornuft og menneskets rettigheder”, og på hans sværd 
står der ”sandhed og solid argumentation”. Over for ham står en tyk præst 
med lænker i hånden (religionen lægger os i lænker). Ved hans fødder lig-
ger en sort kvinde, som har tabt sin maske og bander over, at hun ”aldrig vil 
komme sig over dette slag”. Præsten råber: ”Skyd løs og giv overtroen tid til 
at komme sig ... for ellers er det ude med os alle.” Bag præsten opfordrer en 
jøde til at korsfæste ham. På himlen råber en muslim, der rider på et æsel, at 
han vil fjerne ham fra jordens overflade.
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Grandville (1803-1847)
De kaster skygger, 1830  

Les Obres Portees
Litografi  

La Caricature Nr. 2, planche 3
Storm P. Museet

Satire der spotter præstestandens modstand imod oplysning. Repræsen-
tanter for forskellige samfundsgrupper går på en række, mens deres skygger 
afslører deres sande natur. Bagerst går en jesuit og en præst, hvis skygger 
danner to lyseslukkere. I samtidens satire var lyseslukkere et udbredt symbol 
for modstanderne af oplysningstidens idealer om tolerance, religionsfrihed, 
ytringsfrihed, demokrati osv. Lyset symboliserede friheden og fremskridtet, 
mens lyseslukkerne stod for det modsatte. Satiren udkom kort efter julire-
volutionen i Frankrig i 1830, og den antyder, at revolutionen ikke har ændret 
noget særligt: Kirkens mørkemænd er fortsat ved magten. De lader som om, 
de vil indstille sig på nye forhold, men deres skygger afslører, at de stadig er 
ude på at slukke oplysningens lys.
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Anonym 
De unge hegelianere versus neo-peitisterne, ca. 1842

Radering
Geheimes Staatsarchiv Presussicher Besitz

Satire over kampen mellem tilhængere og modstandere af kristendommen. 
Til venstre ses de tre religionskritikere Ludvig Feuerbach, Bruno Bauer og 
David Friedrich Strauẞ. Strauẞ (tysk: struds) er gengivet med et strudsehoved 
og i færd med at hugge et kors ned. Bauer (tysk: bonde) er gengivet som 
en bonde, der hiver i korset. Feuderbach (tysk: ild-bæk) er gengivet som 
en brændende bæk, der løber ved korsets fod. På den anden side forsøger 
fromme får at holde korset på plads. Det henviser til den kristne lære om, 
at præster er hyrder for deres menighed. Som leder af fåreflokken står den 
pietistiske prædikant Ernst Wilhelm Hengstenberg, som er gengivet med et 
hestehoved (Hengst er tysk for hingst). I træet over ham sidder kong Fre-
derik Vilhelm 3. af Preussen sammen med sin kirkeminister J.A.F. Eichhorn 
(tysk: egern), som deler ordener og medaljer ud til de lydige får.
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Anonym
Hørefrihed, ca. 1843

Radering 
Geheimes Staatsarchiv Presussicher Besitz

Satire som spotter indgreb over for ytringsfriheden i Preussen i begyndelsen 
af 1840erne. Disse indgreb blev iværksat af den daværende tyske kirkemini-
ster J.A.F. Eichhorn, som i skikkelse af et egern (Eichhorn betyder egern på 
tysk) leder en procession op til en faldefærdig kirke. En del af processionen 
består af lydige får, hvilket spiller på den kristne lære om, at præster er som 
hyrder for deres menighed. Derudover er der to bagbundne borgere, som 
tvinges til at følge trop af fire bevæbnede politibetjente. Den ene borgers 
mund er lukket med en hængelås, som var et udbredt symbol på undertryk-
kelse af ytringsfriheden i 1800-tallets satire. Titlen ”Hørefrihed” henviser iro-
nisk til, at ytringsfriheden reelt er erstattet af en tvang til at høre og rette sig 
efter, hvad kirken og kirkeministeren siger.
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Aram (pseudonym)
Hvordan de drømte det ville være, 1850

How they dreamed it would be
Litografi

© Trustees of the British Museum

Antikatolsk satire som spotter katolske drømme om at udbrede katolicismen 
i England. Den danner par med How it turned out to be. I forgrunden sover 
Pave Pius 9. og kardinal Nicolas Wiseman. Bag forhænget, som er trukket 
til side, ser vi, hvad de drømmer om. Her leder en katolsk dronning Victoria 
af England en procession af katolske gejstlige sammen med sin mand prins 
Albert. Det er katolikkernes indtog i England, de drømmer om. Anledningen 
til satiren var, at den katolske kirke i 1850 etablerede 13 nye bispedømmer og 
et nyt ærkebispedømme og – for første gang siden 1558 – genetablerede sit 
fulde klerikale hierarki i England. Som et led i denne offensiv blev Wiseman 
udnævnt til kardinal og katolsk ærkebiskop af Westminster. Den lille mand i 
munkekutte, som smilende kigger på de drømmende, er Mr. Punch – en per-
sonificering af satiren, som gav navn til det populære engelske satiremaga-
sin Punch.
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Aram (pseudonym)
Hvordan det endte med at være, 1850

How it turned out to be
Litografi

© Trustees of the British Museum

Antikatolsk satire som er fortsættelsen til Hvordan de drømte det ville være, 
og som spotter de rosenrøde katolske drømme om et fredeligt indtog i Eng-
land ført an af kongefamilien. Virkeligheden viste sig at være ganske ander-
ledes end drømmen. Den katolske offensiv blev mødt med massiv kritik. Og 
den konservative kardinal Wiseman blev angrebet i talrige satirer og avisar-
tikler. Her ses han dække sit ansigt på flugt fra en sværm af satiretegninger, 
aviser, protestskrivelser og fjerpenne. I baggrunden til venstre betragter pa-
ven optrinnet med forfærdelse malet i ansigtet. I baggrunden til højre står Mr. 
Punch (personifikationen af satiren) sammen med John Bull (personifikati-
onen af England) og ser anderledes tilfredse ud. Bag dem ses Westminster 
Abbey – en af England største og mest betydningsfulde kirker.
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Honoré Daumier (1808-1879)
Generalprøve på koncilet, 1869
Répétition générale du concile

Håndkoloreret radering
© Trustees of the British Museum

Antikatolsk satire som spotter den katolske præstestands forsøg på at be-
kæmpe oplysningen og den frie tanke. En jesuit, som kan kendes på hans 
sorte hat, forsøger sammen med 3-4 andre sortklædte katolikker at puste en 
lysende fakkel ud. Over faklen, som er et tidstypisk symbol på oplysning, står 
der ”fri tænkning”. I Frankrig har betegnelsen ’fritænker’ (libre-penseur) væ-
ret brugt om religionskritikere siden midten af 1600-tallet. I kontrast til den 
lysende fakkel fremstår de sortklædte katolikker som middelalderlige mør-
kemænd. Titlen henviser til, at Pave Pius den 9. i 1869 indkaldte katolikker fra 
hele verden til et stort kirkemøde – det såkaldte første Vatikanerkoncil – som 
foregik fra den 8. december 1869 til den 20. oktober 1870. Allerede inden 
mødet var det imidlertid sivet ud, at man skulle definere dogmet om pavens 
ufejlbarhed. Det har muligvis inspireret Daumier til at tegne denne ’general-
prøve’ på koncilet.
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Honoré Daumier (1808-1879)
Den nye himmelfart, 1870

La nouvelle Assomption
Litografi

Blad fra Le Charivari
Det Kongelige Bibliotek

Antikatolsk satire som spotter dogmet om pavens ufejlbarhed. En gruppe 
katolikker hejser en ranglet pave op i himlen. Paven, som kan genkendes på 
sin hovedbeklædning – den såkaldte tiara – ligner et fugleskræmsel i denne 
parodi på Kristi himmelfart. Fem jesuitter, som udelukkende består af hove-
der og englevinger, flyver begejstrede omkring på himlen. Anledningen til 
satiren var, at katolikker fra hele verden var i færd med at definere dogmet om 
pavens ufejlbarhed på det første Vatikanerkoncil (1869-70). Dogmet betyder, 
at paven i kraft af Kristi løfte om Helligåndens bistand til sin kirke er beskyttet 
imod vildfarelse og derfor ikke kan tage fejl, når han udtaler sig ex cathedra, 
dvs. fra lærestolen. Med titlen antyder Daumier imidlertid, at katolikkerne i 
realiteten var i færd med at gøre deres pave til en gud. Dog vises han her som 
alt andet end guddommelig.

DMB



124 125

Paul Klenck (1844-)
Den evige far, 1871

La Pere Eternel
Litografi  

Det Kongelige Bibliotek

Antikristen satire og et af de første billeder, der gør grin med den kristne 
gud. Frem til 1870’erne gjorde billedsatiren næsten udelukkende grin med 
mennesker (især præstestanden) eller institutioner (især kirken). Men fra 
1870’erne og i de efterfølgende årtier udkommer der talrige satirer, der ud-
stiller og latterliggør Gud, Jesus, Helligånden, Maria osv. På denne tegning er 
Gud – den evige far som titlen siger – hevet ned på jorden og gengivet som 
en langskægget olding med briller, stok og pibe. Hans tøj er laset, og han 
har lapper på knæene. Ud af frakkelommen stikker nogle jernbaneobliga-
tioner og -aktier, hvilket antyder, at det moderne fremskridt, som han – som 
skaber – selv har aktier i, har ruineret ham i den forstand, at der er færre og 
færre, som tror på ham. Over hans slidte hat svæver dog stadig en glorie. I 
baggrunden fortæller et skilt, at vi befinder os på Paradisvej.
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Paul Klenck (1844-)
Sankt Peter (fra Rom), 1871

St. Piere (de Rome) 
Litografi  

Det Kongelige Bibliotek

Antikristen satire som gør grin med både Sankt Peter, den katolske kirke og 
paradiset. Ifølge Biblen siger Jesus til apostlen Peter, at han er ”den klippe” 
(græsk: petros), hvorpå han vil bygge sin kirke, hvorefter han giver Peter nøg-
lerne til paradiset. Derfor hævder den kristne kirke traditionelt, at den ligger 
inde med nøglerne til paradiset. Den katolske kirke, som gør apostlen Peter 
til helgen og giver ham navnet Sankt Peter, opfatter paven som en efterfølger 
til Peter, og nøglerne indgår derfor ofte i pavernes våbenskjold. I denne satire 
over ”Sankt Peter (fra Rom)” er han gengivet som en gammel mand, muligvis 
en sømand, med et overdimensioneret hoved, et stort skæg, briller, regnhat 
og to enorme nøgler. I baggrunden ses et skilt med påskriften ”Paradis” – og 
med en besked om, at det er ”lukket på grund af istandsættelse”.
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Paul Klenck (1844-)
Vores hellige far Paven (lad de små børn komme til mig), 1871

Notre St. Pere le Pape (Laissez venir a moi les petit enfants)
Litografi  

Det Kongelige Bibliotek

Antikatolsk satire der antyder pædofili. En pave, som har en vis lighed med 
Pave Pius 9., sidder omgivet af tre børn og deres moder. Titlen gengiver et ci-
tat fra Jesus, der siger til sine disciple: ”Lad de små børn komme til mig”. Her 
synes Jesus’ sætning imidlertid at få en mindre from betydning. Paven kær-
tegner to af børnene, mens det tredje barn, der sidder mellem hans spredte 
ben, har sit ansigt placeret lige foran hans skridt (så man ikke kan se hvad 
der foregår). På en underspillet måde synes satiren derfor at antyde, at der er 
noget seksuelt på spil. Med andre ord antyder satiren, at der er pædofili helt 
op i de øverste lag af det katolske hierarki, selvom man her egentlig skulle 
leve i cølibat.
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Katalog
Anonym
1. halvdel af 1500-tallet  
Reformatorisk satire 
Kobberstik, 180 x 267 mm
Det Kongelig Bibliotek

Lucas Cranach d.Æ. (1472 - 1553)
Passional Christi und Antichristi, 1521  
Træsnit, 186 x 144 x 8 mm
Bog på 26 blade med træsnit i 13 par
Statens Museum for Kunst

Erhard Schön (1491-1542)
Djævlens sækkepibe, ca. 1530
Des Teufels Dudelsack
Håndkoloreret kobberstik, 320 x 240 mm
© Trustees of the British Museum

Melchior Lorck (1527-1588)
Paven som vildmand, 1545  
Radering, 232 x 199 mm
Statens Museum for Kunst

Lucas Cranach d.æ. (1472 - 1553)
Munkeordenens fødsel og oprindelse, 1545
De ortu et Origine Monachorum  
Kobberstik, 377 x 254
Staatsbibliothek Berlin

Lucas Cranach d.æ. (1472 - 1553)
Pavens fødsel og oprindelse, 1545
Ortu et Origo papae
Træsnit , 275 x 165 mm 
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Midten af 1500-tallet  
Djævel spis præster og skid landsknægte
Pfvh Tevfel friss Pfaffen scheiss Landtknecht 
Kobberstik 287 x 195 mm
Statens Museum for Kunst

Tobias Stimmer, tilskr. (1539-1584)
Gejstlige i gruekeddel, midten af 1500-tallet  
Træsnit, 455 x 280 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Julius III som dæmonisk kriger, u.å.
Kobberstik, 366 x 230 mm
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Kristus besejrer paven som et tre-hovedet monster,  u.å.
Kobberstik, 593 x 379 mm 
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Djævel spis præster og skid landsknægte, Midten af 1500-tallet  
Kobberstik, 287 x 195
Statens Museum for Kunst

Anonym
Jesuitternes oprindelse og beskaffenhed, 1568 
Suitarum origo et mores
Træsnit, 579 x 357
Staatsbibliothek Berlin

Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590) 
Efter Adriaan de Weert (1510- ca. 1590)
Luther afslører den katolske gejstligheds bedrag, 2. halvdel af 1500 
Kobberstik, 124 x 203 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Den militante kirke, 1569
Ecclesia Militans
Kobberstik , 635 x 397 mm
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Lucas evangeliet kapitel 16, 1569-70
Euangelium Lucæ am xvi cap.
Kobberstik, 262 x 269 mm
Staatsbibliothek Berlin
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Anonym
Pavens Våbenskjold, 1569-70 
S. Petrus ad Christum
Træsnit, 293 x 355 mm
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Calvin beskærer pavens og hans tilhængeres værk, 1569-70 
Caluin taille de la besoigne au Pape et à ses aderans 
Kobberstik, 255 x 313 mm 
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Paven tronende på en skattekiste, 1570’erne
Kobberstik, 145 x 98 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Den Babylonske Skøge, 1570’erne  
Kobberstik, 149 x 98 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Munk, der blæses i øret af en flyvende djævel, 1570’erne  
Kobberstik, 151 x 98 mm
Statens Museum for Kunst
Anonym
Ulv i gejstlige klæder, 1570’erne
Kobberstik, 145 x 94 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Satire over pavekroning, 1570’erne   
Kobberstik, 141 x 91 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Satan som Verdenshersker, 1570’erne  
Kobberstik, 142 x 90 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Satire over afladshandel, 1570’erne  
Kobberstik, 137 x 90 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Sand gengivelse af paveæslet, som det blev fundet i Tiberen i Rom, og af munkekal-
ven, som den blev født af en kalv i Freiburg, 1586
Ware Contrafactur des Bapst Esels … Und des Mönchskalbs
Træsnit, 421 x 363 mm
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Se hvordan den elendige lutherdom bliver martret, anatomiseret, hakket i stykker, 
kogt, stegt og til sidst spist af sine egne forfægtere, 1587
Sihe wie das ellend Lutherithum durch seine aigne verfechter gemartert, anatomiert,-
gemetzget, zerhackt, zerschnitten, gesotten, gebraten und letztlich ganz auffgefres-
sen wirdt
Kobberstik, 422 x 264 mm 
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Sammenligning mellem Kristus og Belial / Og gengivelse af den splid og strid, der er 
mellem dem, u.å
Vergleichung zwischen Christo und dem Belial
Håndkoloreret kobberstik, 409 x 239 mm
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Gejstligt slagsmål, 1619
Geistlicher Rauffhandel  
Radering, 357 x 237 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
1. halvdel af 1600-tallet  
Satire med en biskop ridende på et svin
Radering, 102 x 158 mm
Statens Museum for Kunst

Anonym
Martin Luther. Nu må der jo vandres, u.å. 
MARTHIN LVTHER. Nuhn Muess es Ia gewandert sein
Kobberstik og radering, 229 x 56 mm  
Staatsbibliothek Berlin

Anonym
Uden titel, 1667 
Pen, brunt blæk, grå lavering, 280 x 644 mm
Staatsbibliothek Berlin
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Anonym
Animeret karikatur af den franske kirke, u.å.
Radering, 275 x 308 mm
Det Kongelige Bibliotek

William Hogarth (1697-1764) 
Nogle af de vigtigste indbyggere på månen, 1724
Some of the principal inhabitants of ye Moon
Kobberstik og radering, 263 x 200 mm
© Trustees of the British Museum

William Hogarth (1697-1764)
Den sovende menighed, 1736  
The Sleeping Congregation
Radering og kobberstik, 294 x 225 mm
Statens Museum for Kunst

William Hogarth (1697-1764)
Oh gamle Englands roastbeef, 1746
O the Roast Beef of Old England
Radering og Kobberstik, 404 x 479 mm
Statens Museum for Kunst

William Dickinson (1747-1823)
Klosteret er blevet forsynet, 1775
The convent provided
Mezzotinte, 350 x 250 mm 
© Trustees of the British Museum

Anonym
Egentlig og nøjagtig afbildning af den skrækkelige og vidt berømte tvekamp mellem 
Hr. Hennings og Hr. Schønheyder, 1787
Radering,  183 x 232 mm
Det Kongelige Bibliotek

Efter George Moutard Woodward
Kirkelige holdninger til djævlen!, 1791
Ecclesiastic opinions concerning the devil!
Håndkoloreret radering, 283 x 320 mm
© Trustees of the British Museum

Richard Newton (1777-1798)
Fastedag!, 1793 / Fast Day!
Håndkoloreret radering og akvatinte, 249 x 347 mm
© Trustees of the British Museum

Isaak Cruickshank (1764-1811)
En generel faste som konsekvens af krigen, 1794
A General Fast in consequence of the War
Håndkoloreret radering, 247 x 353 mm
Hamburger Kunsthalle

William Hogarth (1697-1764), efter
Entusiasme skildret, 1795
Enthusiasm Delineated
Kobberstik og raderin, 478 x 373 mm
© Trustees of the British Museum

Richard Newton (1777-1798)
Et klerikalt alfabet, 1795
A clerical alphabet
Håndkoloreret radering, 474 x 674 mm
© Trustees of the British Museum

Richard Newton (1777-1798)
En landsby plaget af præster, 1796
A priestridden village
Håndkoloreret radering, 245 x 350 mm
© Trustees of the British Museum

Nicolai Abildgaard (1743-1809)
Satan og Englen strides over Moses’ lig, 1796-1797  
Blyant, pen, brunt blæk, pensel og grå lavering, 175 x 255 mm
Statens Museum for Kunst

Francisco Goya (1749-1828)
Ingen har set os, 1799
Nadie nos ha visto
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning, akvatinte med polering, gravstik, 295 x 195 mm 
Holstebro Kunstmuseum

Francisco Goya (1749-1828)
De er varme/lystne, 1799
Estan calientes
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning og akvatinte med polering, 295 x 195 mm
Holstebro Kunstmuseum
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Francisco Goya (1749-1828)
Fornuftens søvn avler uhyrer, 1799
El sueño de la razon producere monstruos
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning og akvatinte, 295 x 195 mm
Holstebro Kunstmuseum

Francisco Goya (1749-1828)
Der er meget at sutte på, 1799
Mucho hay que chupa
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning og akvatinte med polering, 295 x 195 mm
Holstebro Kunstmuseum

Francisco Goya (1749-1828)
Hvad en skrædder formår, 1799  
Lo que puede un sastre!
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning, akvatinte med polering, koldnål og gravstik, 295 x 195 mm
Holstebro Kunstmuseum

Francisco Goya (1749-1828)
Hvilket gyldent næb!, 1799  
Qué pico de Oro!
Fra serien Los Caprichos
Stregætsning, akvatinte med polering, gravstik, 295 x 195 mm
Holstebro Kunstmuseum

James Gillray (1757-1815)
Teologi på tyrkisk – Muhammeds kirkes pæl, 1799
Théologie a la Turque – the pale of the church of Mahomet
Håndkoloreret radering, 252 x 357 mm
© Trustees of the British Museum

Anonym
Tiendetageren, ca. 1810
Håndkoloreret kobberstik, 204 x 250 mm
Det Kongelige Bibliotek

Thomas Rowlandson (1756/57-1827)
Doktor Syntax præker, 1812
Radering, 135 x 210 mm  
Det Kongelige Bibliotek

Thomas Rowlandson (1756/57-1827)
Doktor Syntax’ drøm, 1813
Radering, 135 x 210 mm  
Det Kongelige bibliotek

Anonym
Det franske folk under det absolutte kongedømme. Bærende lensadlen, gejstlighe-
den og embedsstanden på sin ryg, 1815
Le peuple sous l’ancien regime
Litografi , 283 x 298 mm 
Det Kongelige Bibliotek

George Cruickshank (1792-1878)
Frihed suspenderet, 1817
Liberty Suspended
Håndkoloreret radering, 243 x 345 mm
© Trustees of the British Museum

George Cruickshank (1792-1878)
Hiv djævel! Hiv bager! Eller pastorer imod flokke I en sag om brød og fisk, 1819
Pull Devil, Pull Baker! Or pastors, versus flocks; in the matter of loaves and fishes
Håndkoloreret radering, 265 x 350 mm
© Trustees of the British Museum

Georg Frey
Jagten på bogstaverne, 1828
La chasse aux Lettre
Håndkoloreret radering, 249 x 324 mm
Fra bogen ”Album Pour Rire”  
Davis Brass Rare Books inc.

Anonym
Forkæmperne for religiøs frihed strides med hykleriets slyngler, 1829
The Champions of religious liberty contending with the imps of bigotry!!!
Håndkoloreret radering, 203 x 255 mm
© Trustees of the British Museum

Grandville (1803-1847)
De kaster skygger, 1830  
Les Obres Portees
Litografi, 258 x 333 mm  
La Caricature Nr. 2, planche 3
Storm P. Museet
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Eugène Le Poitevin (1806-1870)
Jeg er den gode hyrde, 1831  
Je Suis le bon Pasteur
Litografi, 258 x 330 mm
La Caricature Nr. 31, planche 61
Storm P. Museet

Anonym 
De unge hegelianere versus neo-peitisterne, ca. 1842
Radering, 334 x 217 mm
Geheimes Staatsarchiv Presussicher Besitz

Anonym
Hørefrihed, ca. 1843
Hoerfreiheit
Radering, 338 x 223 mm 
Geheimes Staatsarchiv Presussicher Besitz

Aram (pseudonym)
Hvordan de drømte det ville være, 1850
How they dreamed it would be
Litografi, 300 x 253 mm
© Trustees of the British Museum

Aram (pseudonym)
Hvordan det endte med at være, 1850
How it turned out to be
Litografi, 300 x 253 mm
© Trustees of the British Museum

Honoré Daumier (1808-1879)
Generalprøve på koncilet, 1869
Répétition générale du concile
Håndkoloreret radering, 240 x 205 mm
© Trustees of the British Museum

Honoré Daumier (1808-1879)
Den nye himmelfart, 1870
La nouvelle Assomption
Litografi, 285 x 235 mm
Blad fra Le Charivari
Det Kongelige Bibliotek

Paul Klenck (1844-)
Den evige far, 1871

La Pere Eternel
Litografi, 340 x 255 mm  
Det Kongelige Bibliotek

Paul Klenck (1844-)
Sankt Peter (fra Rom), 1871
St. Piere (de Rome) 
Litografi, 340 x 255 mm  
Det Kongelige Bibliotek

Paul Klenck (1844-)
Vores hellige far Paven (lad de små børn komme til mig), 1871
Notre St. Pere le Pape (Laissez venir a moi les petit enfants)
Litografi, 340 x 255 mm  
Det Kongelige Bibliotek

Paul Klenck (1844-)
Ærkehøjærværdigheden, 1871
L’Archi-Monseigneur 
Litografi, 340 x 255 mm  
Det Kongelige Bibliotek

Thomas Theodor Heine (1867-1948)
I Himlen, 1900
Im Himmel
Litografi, 374 x 287 mm
I Simplicissimus nr. 44
Storm P. Museet

Henry Gustave Jossot (1866-1951)
Gæssene, 1902  
Le Oies
Litografi, 335 x 505 mm  
L’Assiette au Beurre, nr. 59
Storm P. Museet


