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Folkeuniversitetet

MAGASIN

500-ÅRS JUBILÆUM FOR REFORMATIONEN



spektiver og svar i magasinet. 

I 2017 ER DET 500 ÅR SIDEN, at Martin Luther slog 

sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. 

Handlingen blev startskuddet til reformationen og en 

lang række begivenheder og ideer, der ændrede både 

kirke og samfund. I Danmark fik vi reformationen i 1536.  

I den anledning sidder du nu med et temamagasin i 

hånden udgivet af Folkeuniversitetet i Aarhus, Em-

drup og Herning. Et temamagasin der med artikler 

skrevet af 16 forskellige forskere, anlægger lige så 

mange forskellige vinkler på reformationen. Under 

læsningen får du rig lejlighed til at reflektere over, 

hvordan og hvor meget reformationen har haft ind-

flydelse på den måde, vi lever og tænker på i dag.  

VAR MARTIN LUTHER EN HELT ELLER EN SKURK? 

Havde vi haft Twitter i dag, hvis ikke bogtrykkerkun-

sten var blevet opfundet? Bygger vores velfærdsstat 

på Luther – eller gør den ikke? Og når vi stadig sam-

men synger Luthers Det kimer nu til julefest og Vor 

Gud han er så fast en borg, hvad er det så for en sal-

metradition, vi holder ved lige?  Og hvor mange ved, at 

satire ikke er et moderne mediefænomen, men bygger 

på en tradition fra 1500-tallet? Luther fremstillede 

paven som et æsel, mens pavens følgesvende viste 

Luther som alle traditioners slagter. Luther og hans 

tid har altid været omstridt og modsætningsfyldt. 

 

I magasinet kan du blive klogere på reformationens 

hvem, hvad og hvor. Du kan læse om temaer som 

skolen, kunsten og kirken, kønsroller, propaganda og 

præstationsangst. Forhåbentlig finder du nye per-

FORORd

Lucas Cranach den Ældres værksted:  Portræt af 

Martin Luther, 1528. Lutherhaus Wittenberg.  

Foto / Cranach Digitale Achiv
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REfoRMATIoN 1517-2017 Sammen med Præsidiet for Reformations-

jubilæet i Danmark markerer Folkeuniversitetet i 2017 500-året med en 

række landsdækkende projekter om reformationen og dens betydning 

for menneske, stat og samfund. Projektet er støttet af A.P. Møller og 

Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Både magasin og undervisningsmateriale er en del af denne nationale 

og folkeoplysende markering af jubilæet.

I TILLÆG TIL MAGASINET er der et digitalt under-

visningsmateriale til de gymnasiale uddannelser med 

input til fagene religion, historie, dansk, samfundsfag, 

musik og filosofi. Til hvert fag er der en række under-

visningsforslag og arbejdsspørgsmål, der inspirerer 

til både tværfaglige og enkeltfaglige forløb. Materia-

let er til gratis download for alle på reformation.fuau.

dk under fanen ’MAGASIN’. 

Lucas Cranach den Ældre:  Portræt af Martin Luther, 

1529. Schlossmuseum, Weimar.  

Foto / Scanpix 
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HAR LUTHER ÆREN for den danske velfærdsstat, 

eller er han i virkeligheden en formørket, religiøs ra-

dikal, som vi bør begrave dybt i fortiden? Reformati-

onsjubilæet i 2017 bringer igen debatten om Luther 

og reformationen i kog. Det vrimler med udgivelser 

om personen Luther, hans tanker og tankernes ind-

flydelse på alt fra økonomi over sprog til musik. Sam-

tidig dukker også de mere mørke sider af Luther op. 

For hvad var det nu, han skrev om jøderne? Og var 

der ikke også noget med, at han opfordrede de tyske 

fyrster til at slå ned på de bønder, som gjorde oprør? 

Sagde han ikke ”slå dem ned som hunde”? 

Det ene øjeblik citerer en dansk statsminister Lu-

thers tanker, når han skal sætte tingene på plads – 

sådan som Venstres Anders Fogh Rasmussen (1953-) 

gjorde det i 2006 efter Muhammedkrisen. Det næste 

øjeblik trækker læserbrevsskribenter Luther frem 

som forbillede eller skræmmebillede for udviklingen 

af det danske samfund.

Heltedyrkelsen rækker helt tilbage til Luthers egen 

tid, hvor hans drikkekrus blev solgt som souvenirs. 

Luther var i sin egen tid en del af en teknologisk re-

volution, bogtrykkerkunsten, der var blevet opfun-

det i den vestlige verden i 1400-tallet, og bogtryk-

ket var en af grundene til, at hans skrifter fik så stor 

udbredelse. I dag er Luther med på det nyeste og er 

selvfølgelig både på Twitter og Facebook – hvor man 

kan få daglige citater fra hans skrifter.

Der er mange flere aktuelle eksempler på dyrkelsen 

af Martin Luther – fx som Playmobil-figur. Den lille 

og fine figur, der holder et eksemplar af bibelover-

sættelsen i hånden, er produceret af Playmobil i 

samarbejde med Tourismus Nürnberg i anledning af 

jubilæet og har været udsolgt i flere omgange. Især 

synes trangen til at have en lille legetøjs-Luther stå-

ende på skrivebordet at have bredt sig blandt luther-

ske præster og teologer. 

Mængden af Merchandise er også helt uover-

skuelig. Alt fra madkasser over sokker og T-shirts til 

kaffekrus kan fås med Luther-citater og -billeder. Du 

kan købe Luther-øl og sætte et reformationsklister-

mærke på din bil – og så er jeg slet ikke begyndt på 

alt det, der har at gøre med Luthers hustru, Katharina 

von Bora (1499-1552). Hun kan næsten følge med æg-

temanden, når det gælder ølnavne, T-shirts og krus. 

Men der er også mange, der fremhæver Luther som 

en skurk. En formørket, radikal religiøs mand, som 

var helt uvillig til at se nuancer og kompromiser. 

Som kaldte paven for Antikrist – og det var endda 

HELT ELLER SKURK?
LUTHERS EFTERLIv

Af MARIE VEJRUp NIELSEN
LEKTOR I RELIGIONSVIDENSKAB,  
AARHUS UNIVERSITET

Luther var en mester i branding og betjente sig flit-

tigt af sin tids kommunikationskanaler. I dag dyrkes 

han nærmest som kult, og mængden af merchandise 

udformet som Luther er imponerende. Denne Play-

mobil Luther-figur er fx blevet en stor salgssucces. 

en af de pænere ting, han kunne finde på at kalde 

sine modstandere. Som skrev fordømmende tekster 

om jøderne, muslimerne og bønderne. Som indynde-

de sig hos magthaverne for at få sin reformation til 

at lykkes. Og som dermed skrev tekster, diktatoriske 

regimer senere kunne benytte til at argumentere for 

udrensninger og raceadskillelse. For dem, der ser  

Luther som skurk, gælder det om at få døren til refor-

mationen lukket og låst godt og grundigt og i stedet 

fremhæve oplysningstiden som fundamentet for det 

moderne samfund. 

LUTHER ER fASCINERENDE, skræmmende og til-

trækkende. Hans mange, mange tekster indeholder 

tanker og begreber, der igen og igen har spillet en 

rolle i den europæiske historie. Hans reformatoriske 

ideer blev grundlaget for de store forandringer, der 

skete i Danmark i 1500-tallet, og de var med til at 

skabe elementer i dagens danske samfund. Fx de 

tætte bånd mellem kirke og stat i Danmark i dag.  

Men hvad med alt det andet? Kan det virkelig passe, 

at en vildttænkende munk fra 1500-tallet har formet 

byggestenen for den danske velfærdsstat 500 år se-

nere? Eller er det mere de mørke sider af vores sam-

fund, han står bag? Fejringen af reformationsåret er 

en god lejlighed til at få flere sider af Martin Luther 

frem i lyset. Kun på den måde kan det undgås, at 

2017 bliver en ukritisk lovprisning af alt, der har med 

Luther at gøre. Formentlig vil de mange perspektiver 

og diskussioner, som bliver sat i gang, ikke kun give 

svar, men også rejse nye spørgsmål om den rolle, re-

formationen har haft og bør have i samfundet.

Få svarene – og endnu flere spørgsmål – i de mange 

arrangementer i reformationsåret 2017!

Luther var en kontroversiel skikkelse, der havde 

offentlighedens bevågenhed og måtte finde sig i 

at bliver fremstillet som både helt og skurk. I dette 

lidet flatterende billede fra reformationstiden 

skildres han som et fromt og villigt instrument, der 

er faldet i Djævlens kløer.  

Erhard Schön: Djævlens sækkepibe, ca. 1530.  

Foto / Wikimedia Commons 
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D e t  e r  D a  ta n k e væ k k e n D e , 
at  h v i s  l o v e n  o m  f o r b u D 
m o D  h a D p r æ D i k a n t e r  h av D e 
e k s i s t e r e t  f o r  5 0 0  å r  s i D e n , 
s å  h av D e  m a r t i n  l u t h e r 
s a n D s y n l i g v i s  
væ r e t  p e r s o n a  n o n  
g r ata  i  D a n m a r k . 

Læserbrev af Jens Raahauge, Information den 1/11 2016 



DE 95 TESER 
KAMpEN MOd AFLAd

DET ER bLEVET ET IKoN: Luther, der 

hamrer 95 teser op på kirkedøren i Wit-

tenberg. Det blev det allerede i Luthers 

tid. Men om Luther faktisk slog teserne 

op, ved vi ikke med sikkerhed. Luther 

selv omtalte aldrig opslaget af de 95 

teser på kirkedøren. Historien har vi fra 

hans nære ven og medarbejder Philipp 

Melanchthon (1497-1560). Vi ved dog, 

at Luther selv sendte teserne til repræ-

sentanter for kirken. Han ville begynde 

en diskussion af kirkens afladspraksis. 

Og vi ved, at døren til slotskirken i Wit-

tenberg blev brugt som universitetets 

opslagstavle. Så det er højst sandsyn-

ligt, at de har hængt der. Måske blev de 

hængt op af pedellen.

Teserne kan være svære at forstå, for 

de tager udgangspunkt i en problem-

stilling, vi ikke længere er fortrolige 

med. Den første tese slår fx fast, at 

Jesus sagde, at hele livet skulle være en bod. Det ud-

gangspunkt er ofte gledet til side, og teserne er alene 

blevet identificeret med opgøret med forestillingen 

om, at man kunne købe sig til Guds nåde. Første tese 

viser imidlertid, at Luther er lige så optaget af et an-

det problem.

For at forstå Luther og teserne er man nødt til at 

forstå det katolske bodssakramente, som det blev 

praktiseret på Luthers tid. Gennem boden kunne 

man igen få del i Guds nåde og dermed adgangen til 

Himlen, hvis man havde mistet den. Havde man syn-

det, havde man dels gjort sig skyldig over for Gud, 

dels påkaldt sig en straf for synden. Begge dele måt-

te udlignes, før man kunne komme i Himlen. 

DERfoR bESToD boDSSAKRAMENTET Af TRE 
DELE: Først skulle man (1) bekende sin synd og angre 

den. På den baggrund gav præsten (2) syndsforladel-

se og fastsatte (3) den straf, der skulle gøre bod for 

synden, fx gennem faste, bønner og pilgrimsrejser. 

Gud var nemlig både barmhjertig og retfærdig: Den 

barmhjertige Gud tilgav, men retfærdigheden kræve-

de straf for synden. Aflad har kun noget at gøre med 

det sidste. Den forkortede straffen for den synd, der 

allerede var tilgivet. Den straf, der ikke blev betalt i liv, 

måtte udstås i skærsilden efter døden. Straffen havde 

imidlertid to sider. Dels var den en straf, dels var den 

også en slags medicin, der skulle bekæmpe synden i 

den enkelte. For Luther var afladshandlen alene opta-

get af det første og glemte det sidste. Den glemte, at 

hele livet skulle være en bod, og boden derfor ikke var 

noget, der kunne overstås. 

Da mange var bange for udsigten til at ende i skærs- 

ilden, var interessen for at begrænse opholdet stor. 

Her kom afladshandlen ind i billedet. Med pavens 

Af bo KRISTIAN HoLM
LEKTOR I TEOLOGI,  
AARHUS UNIVERSITET

velsignelse kunne man ved at købe afladsbreve brin-

ge sig selv eller nærtstående familiemedlemmer ud 

af skærsildens flammer. Eller sagt med et kendt slo-

gan: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud 

af skærsilden springer.” Forestillingen byggede på, 

at paven kunne stadfæste en ”plenaraflad”, dvs. en 

fuldstændig aflad for alle synder. Dermed havde man 

udsigt til helt at undgå skærsilden. Det var et effek-

tivt salgsargument.

På Luthers tid havde salget af afladsbreve nået et 

højdepunkt. Retten til salg var givet til biskop Al-

brecht af Brandenburg (1490-1545), der imod de 

kirkelige bestemmelser var blevet biskop flere steder 

og derfor måtte betale en stor kompensation til Rom. 

I Rom skulle pengene bruges til den Peterskirke, man 

var begyndt at bygge i 1506.

Hele afladshandlen var altså indvævet i økonomi på 

kryds og tværs, men Luthers kritik spidsede til, når 

det drejede sig om brugen af økonomiske logikker 

og om forholdet mellem Gud og menneske. Kritikken 

ramte især opfattelsen af, at kirken fungerede som 

forvalter af Guds nåde og kunne fastsætte den pas-

sende ”betaling”. 

Kirken skulle ikke være mellemmand mellem Gud og 

menneske. Enhver stod selv direkte over for Gud. Og 

troede man på Guds barmhjertighed, så havde man 

al den tilgivelse, man havde behov for. Tættere på 

Gud kunne man ikke komme. Stillede kirken sig mel-

lem Gud og menneske, havde den misforstået sin op-

gave. Derfor burde kirken slet ikke have nogen magt 

i verden, men skulle i stedet koncentrere sig om at 

forkynde evangeliet, så evangeliet kunne skabe den 

tro, som Luther så som den afgørende forbindelse 

mellem Gud og menneske.

SAKRAMENTE er såkaldte nådemidler 
eller hellige handlinger – dvs. bestemte 
handlinger, som formidler Guds nåde. Den 
danske folkekirke har kun to sakramenter, 
dåb og nadver, mens den katolske kirke 
har flere.

boD er et kristent begreb, der handler om 
at opnå Guds tilgivelse og frelse. Direkte 
forklaret betyder det enten bedring eller 
omvendelse. I den romersk-katolske kirke 
er bod et særligt sakramente, der modta-
ges i forbindelse med et skriftemål.
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Billedet viser afladshandel i en 

tysk by. Afladsagenterne sidder 

ved deres boder og sælger 

syndsforladelse. Farvelagt 

træsnit af Jörg Breu den Ældre, 

ca. 1530. Foto / INTERFOTO,  

Alamy Stock Photo

Martin Luther slår de 95 teser op på 

døren til slotskirken i Wittenberg. 

Maleri af Ferdinand Pauwels, 1872. 

Wartburg-Stiftung, Eisenach.  

Foto / Wikimedia Commons
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Lucas Cranach den Yngre: Dobbeltportræt af Martin Luther og Philip Melanchthon. Ukendt årstal. Privat samling. Foto / BAL, Scanpi

 
Hvad har The Beatles og den lutherske reformation 
i 1500-tallet med hinanden at gøre? Mere end man 
først tror: Begge kulturelle fænomener var kende- 
tegnet af et tæt samarbejde mellem to stærke 
personligheder, og i begge tilfælde har ’fansene’ 
være hurtige til at udråbe den ene som helt og den 
anden som forræder. En tolkning, som der er grund 
til at være kritisk over for – både når det gælder 
reformationen og The Beatles.

Paul McCartney og John Lennon. Foto / Scanpix

pHILIpp MELANCHTHoN (1497-1560) var Luthers nærmeste kollega og ven. Melanchthon var lidt af et vidunderbarn og en ægte renæssance-

humanist. Han blev bachelor i det, man kaldte artes liberales (grammatik, logik og retorik, geometri, aritmetik, astronomi og teoretisk musik) al-

lerede som 14-årig og blev udnævnt til professor i græsk på universitetet i Wittenberg som 21-årig. Han blev kendt som reformationens diplomat, 

der bl.a. udgav de første lutherske lærebøger og stod bag en gennemgribende udvikling af de europæiske universiteter – bl.a. af Københavns 

Universitet i 1537.   

Lucas Cranach den Yngre: Dobbeltportræt af Martin Luther og Philip Melanchthon. Ukendt årstal. Privat samling. Foto / BAL, Scanpix



LUTHER &  
MELANCHTHoN
REFORMATIONSTIdENS LENNON-MCCARTNEY?

DET ER NÆppE GÅET NoGENS 
NÆSE foRbI, at 2017 er jubilæumsår. 

Det er 30-året for FN’s rapport om glo-

bal bæredygtighed Our Common Fu-

ture, 50-året for Beatles’ Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band samt 100-året 

for salget af Dansk Vestindien til USA. 

Og så er det i 2017 500 år siden, at Mar-

tin Luther – angiveligt – slog sine 95 

teser om afladen op i Wittenberg.

Ikke mindst dette sidste jubilæum har 

givet anledning til en del misforståel-

ser og overvurderinger. Så stærk er 

arven fra Luther, at mange glemmer, 

at Wittenbergreformationen var resul-

tatet af et teamwork. Allerede siden 

det første jubilæum i 1617 har Luther 

i høj grad stået i centrum af festlighe-

derne og den erindring om 1500-tal-

lets religionskulturelle omvæltninger, 

som hver generation har konstrueret. 

Der er grund til at lade 2017 blive det 

reformationsjubilæum, der erindrer, at 

reformationen var andet og mere end 

Luther. Dennes kollega i Wittenberg, 

Philipp Melanchthon, har alt for ofte 

stået i skyggen af Luther, reduceret 

til i bedste fald en ’medarbejder’ eller 

i værste fald den, der ødelagde det kil-

defriske hos Luther og forberedte den 

stendøde ortodoksi. Selvom forsknin-

gen for længe siden har peget på det 

uholdbare i denne konstruktion, lever 

den stadig i bedste velgående.

Ingen tvivl om, at Luther og Melanchthon var for-

skellige i både udtryk og personlighed: Et sted sam-

menligner Luther sig selv med den skovhugger, der 

rydder buske og torne af vejen for at give plads til 

Melanchthon, der planter, kultiverer og vander. Og 

nok kunne de udtrykke sig på forskellig vis – hvor 

Luther f.eks. talte om tre ’stænder’ indsat af Gud, af-

viste Melanchthon dette blankt og talte i stedet om 

lovens tre brug og fyrsternes ansvar for religionen 

– men dog var deres mål det samme: at sikre en for-

bedring af kristenheden og de kristne.

MED EN ANALoGI til et andet 2017-jubilæum, 

nemlig 50-året for udsendelsen af The Beatles’ 

næstbedste LP (efter Revolver), kan man spør-

ge, om ikke samarbejdet mellem Luther og Me-

lanchthon kan sammenlignes med det, der var mel-

lem John Lennon og Paul McCartney i 1960’ernes 

populærmusikkultur. Rockbandet fra Liverpool var 

næppe nået langt, hvis ikke det havde været for 

Lennon og McCartneys teamwork. Fans har ellers 

haft travlt med at udråbe enten den ’viltre’ Lennon 

eller den ’bløde’ McCartney som den sande hjerne 

bag Beatles, ligesom forskellige lutherske grupper 

efter reformatorernes død havde travlt med at ud-

råbe hinanden til forrædere. Den virkelige historie 

er dog, som altid, langt mere kompleks.

SELVoM bEATLERNE med tiden udviklede sig i 

forskellige retninger, der forberedte de fires solo- 

karrierer, opnåede de de bedste resultater, 

når de arbejdede tæt sammen. Uden ’Lennon- 

McCartney’-brandet havde verden ikke hørt She  

Loves You, Day Tripper, Yellow Submarine, A Day in 

the Life eller I’ve Got a Feeling. Og uden det tætte 

Af MATTIAS SKAT SoMMER
PH.D.-STIPENDIAT I KIRKEHISTORIE, 
AARHUS UNIVERSITET

samarbejde mellem Luther og Melanchthon var det 

sikkert slut med reformationen efter 1520’ernes bon-

dekrig og rigsdagen i Augsburg i 1530.

DET HØRER MED TIL HISToRIEN, at Luther og 

Melanchthon faktisk er udtryk for en omvendt  

Lennon-McCartney: Mens samarbejdet mellem de 

to Beatler var tæt i de tidlige år for at blive mere 

sporadisk sidenhen, blev udvekslingen mellem de to 

reformatorer kun tættere og tættere med tiden. Det 

må også siges, at ligesom resten af Beatles – George 

Harrison og Ringo Starr – ikke bør lades ude af be-

tragtning, skal det heller ikke glemmes, at reformati-

onens udbredelse beroede på en lang række andre 

kvinder og mænd ved Luthers og Melanchthons side: 

Johannes Bugenhagen, Katharina Schütz Zell, Laza-

rus Spengler og mange flere. Hvis man vil have det 

fulde billede af 1960’ernes populærmusikkultur, bør 

Rolling Stones nok også tages med – ligesom også 

Jean Calvin og Theodor Beza hører med til fortællin-

gen om reformationen.

Den historie er værd at huske på, når reformationen 

fejrer sit 500-års jubilæum.

Artiklen har tidligere været bragt som et blogindlæg på reformation.au.dk
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SÆT dIG TIL BORdS  
MED LUTHER  

I LUTHERS HJEM i Wittenberg spiste 30-40 mennesker dagligt med om-
kring middagsbordet – og det var uden tvivl livligt. Luther viste også her, 
at han var et muntert og selskabeligt menneske, der brændte for sin sag. 
Rundt om bordet sad kolleger, studerende og andre gæster.

Citaterne* er taget ud af sammenhæng, men det skal ikke forhindre os i 
at nyde dem, glædes, undres og måske forarges en lille smule. 

 Velbekomme!

Lucas Cranach den Ældre: Betalingen (Det umage par), 1532 

Nationalmuseum, Stockholm. Foto / Wikimedia Commons
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SÆT dIG TIL BORdS  
MED LUTHER  

D e ,  D e r  g å r  i n D  f o r  
c ø l i b at e t,  s k u l l e  
f o r b y D e s  at  s k i D e .

D u  s i g e r ,  D u  ø n s k e r  D i g  e n  s m u k , 
f r o m  o g  r i g  k o n e !  m i n  s ta k k e l s 
v e n .  h e n D e  b u r D e  m a n  f ø r s t  
t e g n e  f o r  D i g .  É n  m e D  r ø D e  
k i n D e r  o g  h v i D e  b e n .  D e t  e r  D e 
f r o m m e s t e ,  m e n  D e  k a n  i k k e  l av e 
m a D  o g  e r  k e D e l i g e  i  s e n g e n . 

u D e n  s æ r l i g  
a n l e D n i n g  
r a m m e s  v i  a f  
b e g æ r ,  l i g e s o m  
a f  l u s  o g  l o p p e r ; 
k æ r l i g h e D e n  
D e r i m o D  e r  D e r 
f ø r s t,  n å r  v i  v i l 
t j e n e  a n D r e .

h v o r  s t o r  m a g t e n  e n D  
e r ,  s å  k o m m e r  D e n  i k k e  
t i l  at  h e r s k e ,  m e n  D e t  
g ø r  v i s D o m m e n .

på  D o m m e n s 
D a g  e r  j e g  
s i k k e r  på ,  
at  e n  f r o m  
s k o l e l æ r e r  
v i l  g å  f o r a n 
a l l e  pav e r .

j e g  k e n D e r  i k k e  n o g e n  
b e D r e  m e D i c i n  e n D  v r e D e n . 
f o r  n å r  j e g  v i l  s k r i v e ,  b e D e 
o g  p r æ D i k e  g o D t,  
s å  m å  j e g  væ r e  v r e D ; 
D a  r u l l e r  b l o D e t  i  m i n e 
å r e r ,  m i n e  ta n k e r  s k æ r p e s , 
o g  a l l e  b e tæ n k e l i g h e D e r 
f e j e s  a f  v e j e n .

D r e n g e  e l s k e r  D ø D b r i n g e n D e  vå b e n . 
D e t  s k a l  m a n  i k k e  t i l l a D e .

* Citaterne er fra Jacob Ørsted: Godbidder – citater fra  

Martin Luthers frimodige tale omkring middagsbordet. 

Forlaget Eksistensen 2016.

m i n  k o n e  b e s t e m m e r  
o v e r  m i g ,  f o r  h u n  
r e g e r e r  i  h j e m m e t.  
j e g  u n D e r  h e n D e  g e r n e 
k o m m a n D o e n  o v e r  
h u s h o l D n i n g e n ,  m e n  u D e n 
f o r  h j e m m e t  v i l  j e g  D o g  
b e h o l D e  m i n e  r e t t i g h e D e r 
h e lt  o g  f u l D s tæ n D i g  
u i n D s k r æ n k e t.  
f o r  k v i n D e r ,  D e r  r e g e r e r , 
h a r  a l D r i g  f ø r t  n o g e t 
g o D t  m e D  s i g .
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DET NyE LIV
FAMILIE OG ÆGTESKAB 

MED REfoRMATIoNEN ændrede 

ægteskabet status. Det gik fra at være 

et sakramente i den katolske kirke til 

at være en verdslig institution i den 

protestantiske kirke. Det betød ikke, at 

ægteskabet blev regnet som mindre 

betydningsfuldt. Tværtimod. Luther 

gjorde nemlig op med ideen om, at det 

bedste kristne liv blev levet i cølibat i 

et kloster. Til gengæld anså han æg-

teskab og familie som centralt for det 

jordiske liv. Pligterne over for ægte-

fælle og familie var afgørende for det 

kristne menneske.

IfØLGE LUTHER HAVDE  
ÆGTESKAbET TRE foRMÅL:
•	 For det første skulle mennesket leve 

op til det guddommelige bud om at 

få børn, opdrage dem og videreføre 

og udbrede menneskeslægten. 

•	 For det andet skulle ægteskabet 

beskytte det enkelte menneske 

mod seksuel synd. Ifølge det sjette 

bud – ”Du må ikke bedrive hor” – 

var alle seksuelle forhold uden for 

ægteskab en synd. Inden for ægte-

skabets rammer var sex til gengæld 

en gensidig pligt og en del af ægte-

skabets formål. 

•	 For det tredje var ægteskabet til 

for, at ægteparret kunne være hin-

anden til gensidig støtte og hjælp 

– også i alderdommen. 

Konsekvensen af ægteskabet som verdslig instituti-

on var, at ægtefæller kunne lade sig skille. Dog var 

skilsmisse kun muligt, når ægteskabets formål ikke 

kunne opfyldes. Det betød konkret, at man kunne 

opnå skilsmisse, hvis en af parterne efter ægteska-

bets indgåelse viste sig ikke at kunne dyrke sex, fx 

pga. impotens. Desuden kunne ægtemanden eller 

hustruen opnå skilsmisse, hvis ægtefællen rømte, 

dvs. stak af eller forsvandt uden spor. Dog skulle man 

have været væk i over tre år, før det var skilsmisse-

grund. Og endelig kunne den uskyldige part blive 

skilt, hvis den anden var utro og begik hor. 

LUTHER bESKREV ÆGTEpARRETS pLIGTER i 

Den Lille Katekismus, som han udgav i 1529. Det var 

en vejledning til almindelige mennesker om, hvordan 

de skulle leve et godt kristent liv. Luther påpegede, 

at det er mandens pligt at behandle sin hustru med 

omtanke og ære, samtidig med at det er hustruens 

pligt at adlyde sin mand. Men samtidig må han ikke 

være bitter på hende, og modsat må hun ikke have 

grund til at frygte ham. Over for resten af familien 

og husstanden er manden og hustruen ligestillede. 

Et af ægteskabets formål var at opfostre børn. Lu-

ther skrev, at forældre ikke må gøre deres børn 

vrede, men skal ”opføde dem i Tugt og Herrens 

Formanelse”. Forældre har med andre ord pligt til at 

opdrage børn som gode kristne. Det kræver ifølge 

Luther også tugt. Børnene skal til gengæld overhol-

de det fjerde bud: ”Du skal ære din far og din mor”. 

Det anså Luther som helt centralt for hele samfun-

dets opbygning og alle sociale relationer. Luther ud-

dybede, at børn skal udvise respekt og lydighed over 

for forældrene i tanker, ord og gerninger. Det gælder 

også, når de bliver voksne. 

Af NINA JAVETTE KoEfoED
LEKTOR I HISTORIE,  
AARHUS UNIVERSITET

ÆGTEpARRET VAR KERNEN i husstanden, der ud 

over børn og forældre også bestod af tjenestefolk. 

Som børnene var de forpligtet til at være lydige over 

for deres husbond og madmor. Til gengæld skulle 

ægteparret også forsørge og opdrage deres tyende 

som gode kristne og ikke bruge vold og trusler. 

Luther anså ægteskabet som et forhold båret af gen-

sidig respekt og kærlighed, samtidig med at der ikke 

var tvivl om, at manden skulle bestemme. I forhold til 

familien og resten af husstanden var ægteparret en 

autoritet, som børn og tyende skulle adlyde. 

Det er imidlertid centralt for Luthers syn på ægte-

skab, familie og husstand, at alle sociale relationer 

var bundet sammen om de gensidige forpligtelser. 

Og ægteparret var ansvarligt for at opdrage de kom-

mende generationer som gode kristne, der kunne 

læse deres katekismus. Dertil kom et ansvar for et 

godt kristent hushold. Børn og tyende skulle forsør-

ges, og alle skulle udføre det arbejde, Gud havde ud-

set dem til, og den sociale orden skulle opretholdes 

og respekteres. 

Da Christian V’s Danske Lov blev udgivet 

i 1683, var børns overtrædelse af det 

fjerde bud, ”Du skal ære din far og din 

mor”, en kriminel handling. Hvis børn 

ikke efterlevede de kristne formaninger 

– ærlighed, ædruelighed, fredsomme-

lighed, flittighed og sparsommelighed – 

kunne deres forældre gøre dem arveløse. 

Hvis børn direkte sagde deres forældre 

imod eller talte dårligt om dem, kunne 

man ud over at blive gjort arveløs kom-

me i tugthus på livstid. Endelig var der 

dødsstraf, hvis man slog sine forældre.

Illustration fra Grandville: Cent Pro- 

verbes, 1845. Foto / Wikimedia Commons
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UKRISTELIG opfØRSEL 
Retssager viser, at det havde betydning, 
om parterne havde levet op til de kul-
turelle normer for godt kristent samliv. 
I 1727 søgte Else Christensen skilsmisse 
fra sin voldelige og utro ægtemand. Hun 
kunne søge skilsmisse, fordi han havde 
begået hor, men han var også tyrannisk 
og voldelig. Samtidig mente hun selv, 
at hun havde været lydig, trofast og 
kærlig. Modsat endte Gertrud Fride-
richsdatter i 1776 i Viborg Tugthus i to 
år pga. ukristelig opførsel. Gertrud drak 
og solgte mad og løsøre for at købe 
brændevin. Tilmed bandede og svovle-
de hun, når hun var fuld.

Martin Luther i familiens skød. Reproduktion efter maleri af Gustav 

Spangenberg, 1875. Foto / Wikimedia Commons
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DEN pRoTESTANTISKE 
HUSMoR 
KvINdEBILLEdET 

KVINDEbILLEDET i 1500-tallet var 

formet af forskellige traditioner. En 

tradition byggede på antikkens og 

middelalderens billede af kvinden, 

en anden på Bibelen, og en tredje på 

samfundets dagligdag. Fælles for de 

tre traditioner var, at de var opstået i 

et patriarkalsk samfund med et køns-

hierarki, hvor det mandlige var bedst 

og det kvindelige næstbedst.

Det antikke kvindebillede – skabt af 

den græske filosof Aristoteles (384-

322 f.Kr.) og videreført af lærde mænd 

i middelalderen – præsenterede kvin-

der som ufuldkomne mænd, der ikke 

kunne nyde samme privilegier som det 

maskuline køn. Selv kvinders andel i 

skabelsen af et barn blev reduceret. 

Det var videnskabeligt accepteret, at 

mænds sæd indeholdt et fuldkomment 

barn, og at moderen kun fungerede 

som en beholder. At mange børn ligne-

de deres mor, blev gladeligt ignoreret.

Bibelens skabelsesberetning fortæller, at Eva blev 

skabt af et af Adams ribben. Det blev i middelalderen 

tolket som, at kvinden skulle være mandens partner. 

Men Eva var også skyld i syndefaldet, da hun fristede 

Adam, selvom han som mand burde have vidst bedre. 

Denne modsigelse har kvinder brugt som argument 

imod mænds fuldkommenhed. For var de det, lod de 

sig jo ikke lokke af ufuldkomne væsener!

I bIbELEN ER JoMfRU MARIA et modbillede til Eva, 

og hun fik i løbet af middelalderen stadig større be-

tydning. Hun var den milde, barmhjertige moder, der 

gik i forbøn hos sin søn for de ulykkeliges sjæle. Det 

Nye Testamente præsenterede endvidere to forskel-

lige kvinderoller i fortællingen om Martha og Maria, 

hvis hjem Jesus besøgte. Martha var den huslige, der 

forberedte måltidet for gæsten, mens Maria var den 

åndeligt søgende, der sad ved Jesu fødder og lyttede 

til hans budskab. Da Martha beklagede sig over ikke 

at få hjælp, sagde Jesus mildt, at Maria havde valgt 

”den gode del” (Lukas 10, vers 42). Dette billede in-

spirerede de kvinder, der valgte et fromt liv i kloster 

fremfor ægteskab. 

I det verdslige samfund, hvor de fleste kvinder og 

mænd færdedes, havde manden ifølge lovene mag-

ten i en husstand, mens hustruen, hjemmeboende 

børn og tjenestefolk var underordnede. Enker kunne 

dog også være husstandsoverhoveder. Det samme 

kunne enlige kvinder. 

Af dette brogede kvindebillede videreførte reforma-

torerne billedet af Eva som både mandens partner 

og den skyldige i syndefaldet. Derimod mistede 

Jomfru Maria sin frelserrolle, og hun blev reduceret 

til at være den, der fødte Jesus. Den Maria, der sad 

ved Jesu fod, forsvandt også. Nu blev Martha det 

Af GRETHE JACobSEN
DR.PHIL., FØRSTEBIBLIOTEKAR (FHV.), 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK

positive kvindebillede på den gifte kvinde, der op-

drog sine børn i den rette tro. Hun overvågede også, 

at tjenestefolkene opførte sig kristeligt og sørgede 

for husholdningen.

I KAMpEN foR DEN SANDE RELIGIoN inddrog 

protestanterne den retskafne og ærlige borger eller 

bonde, der kunne blive helt ved at kæmpe for sin tro 

og ikke længere narres af (katolske) præster. Det var 

derimod svært for en kvinde åbenlyst at kæmpe for 

sin religion, hvor protestantisk hun end var. En kvin-

de, der stod frem i offentligheden, blev anset for at 

være en prostitueret og i reformationsdebatte blev 

hun betragtet som den babyloniske skøge, der var 

symbolet på alt, hvad der var galt med kirken. Dette 

negative kvindebillede blev presset ned over alle en-

lige kvinder. I 1549 udstedte byrådet i Malmø – som 

dengang var en del af Danmark – en vedtægt, der 

påbød alle ’selvfødinge’ (ugifte kvinder med egen 

husholdning) straks at tage stilling som tjenestepi-

ger. Hvis ikke ville de blive forvist fra byen. Middelal-

derens kvindebillede, der havde omfattet flere roller, 

blev i de protestantiske samfund begrænset til én: 

husmoderens.

I 1400-tallet tegnede den franske forfatterinde 

Christine de Pizan (1364-1430) nogle stærkt positive 

kvindebilleder i sine skrifter. Det gælder ikke mindst i 

hendes kvindehistorie fra 1404, hvor hun portrætte-

rede handlekraftige, modige og intelligente kvinder. 

Christine blev i 1500-tallet efterfulgt af adskillige 

lærde kvinder, der tog til genmæle mod de kvinde-

fjendske billeder i perioden og forsvarede kvinder 

med et positivt kvindebillede baseret på antikkens 

litteratur og på bibelske tekster. Men deres kvinde-

billede fik ikke nær så stor gennemslagskraft som det 

kvindebillede, mændene skabte.

Diego Velázquez: Kristus i Martha og 

Marias hus, ca. 1618. National Gallery, 

London. Foto / Wikimedia Commons
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Billede ovenfor: Billedet stammer fra Luthers bibel og viser skøgen 

med pavehue ridende på et syvhovedet uhyre. Babylons skøge var et 

yndet motiv brugt af protestanterne som billede på den korrupte katol-

ske kirke. Sammenkoblingen af dette kvindebillede med den ’onde’ og 

’korrupte’ pavestol betød, at det var svært for kvinder at deltage i den 

offentlige debat og blive accepteret. Foto / Wikimedia Commons 

Billede til venstre: Pave Frans omfavner Sveriges kvindelige ærkebi-

skop under sit besøg i Lund, 2016. Den katolske kirke tillader stadig 

ikke kvindelige præster. Det teoretiske grundlag for, at kvinder kan 

blive præster, skabes faktisk med reformationen, men der går mange 

århundreder, før de første kvindelige præster og biskopper udnævnes. 

Foto / Max Rossi, Scanpix

HISToRIEN oM MARTHA oG MARIA
Mens de var på vandring, kom Jesus en-
gang ind i en landsby, og en kvinde ved 
navn Martha tog imod ham. Hun havde 
en søster, som hed Maria; hun satte sig 
ved Herrens fødder og lyttede til hans 
ord. Men Martha var travlt optaget af at 
sørge for ham. Hun kom hen og sagde: 
”Herre, er du ligeglad med, at min søster 
lader mig være alene om at sørge for 
dig? Sig dog til hende, at hun skal hjæl-
pe mig.” Men Herren svarede hende: 
”Martha, Martha! Du gør dig bekymrin-
ger og er urolig for mange ting. Men ét 
er fornødent. Maria har valgt den gode 
del, og den skal ikke tages fra hende.” 
 

Det Nye Testamente. Lukasevangeliet, kapitel 10, vers 38-42



I 1600-TALLET var sex kun tilladt in-

den for rammerne af det kristne æg-

teskab. Al anden seksuel aktivitet blev 

betragtet som en krænkelse af både 

Gud og samfundets orden og var der-

for ulovlig. Det var der i virkeligheden 

intet nyt i. Det havde været idealet si-

den kristendommens indførelse i Dan-

mark, og både den katolske kirke og 

de verdslige myndigheder havde hver 

for sig i løbet af middelalderen forsøgt 

at regulere befolkningens seksualitet. 

Men da kirken blev underlagt staten 

ved reformationen i 1536 forenedes de 

religiøse og verdslige kræfter nu i en 

intensiv disciplineringsindsats over for 

befolkningen, hvor bekæmpelsen af 

seksuel umoral spillede en central rolle. 

Den strengt religiøse samfundsmoral 

kom til udtryk i udstedelsen af stribevis 

af love og forordninger, som havde til 

formål at bekæmpe synd og ukristelig 

livsførelse i befolkningen. Det handle-

de om at skabe gode kristne og lydige 

undersåtter til glæde og gavn for Gud 

og kongen. Et ideal, som kulminerede i 

første halvdel af 1600-tallet under Chri-

stian 4.s regering, samtidig med at en 

særlig streng, bodsorienteret luthersk 

kristendomsforståelse blev altdomine-

rende inden for kirken. 

Mens ægteskabsbrud (hor) allerede fra 

1537 potentielt kunne medføre døds-

straf, lod en skærpet indsats over for 

sex mellem ugifte vente længere på 

sig. Først i 1617 benyttede Christian 4.  

fejringen af 100-året for Luthers 95 

teser til at markere en skærpet holdning over for sex 

mellem ugifte – eller ’lejermål’, som det blev kaldt. I den 

såkaldte ’løsagtighedsforordning’ blev det bestemt, at 

de, der begik lejermål, skulle straffes med bøder. Straf-

fen blev dog kraftigt reduceret, hvis parterne giftede 

sig. Desuden skulle mand og kvinde i kirken bekende 

eller ’skrifte’ deres synd i al offentlighed, dvs. foran 

hele menigheden og præsten. Kunne man ikke betale 

sine bøder, eller var der tale om gentagelsestilfælde, 

skulle man straffes fysisk eller med fængsel.

LoVEN bLEV DoG i praksis langtfra altid fulgt sla-

visk. Det fremgår af følgende eksempel fra Jetsmark 

Sogn i Vendsyssel. I løbet af en kort årrække i første 

halvdel af 1630’erne lykkedes det – uden for ægteskab 

– tjenestekarlen Tøger Christensen at gøre hele tre 

kvinder gravide. Hvilke konsekvenser det fik for den 

første af disse kvinder, Margrethe Thorkildsdatter, 

ved vi intet om, men for de to andre kvinder, Maren 

Andersdatter og Anne Jensdatter, fik forbindelsen 

med Tøger alvorlige konsekvenser. Da kvinderne ikke 

betalte deres bøder, blev de truet med ’kagstrygning’ 

(offentlig piskning), medmindre betalingen faldt. 

Straffen var forbundet med tab af ære og medførte, 

at de kagstrøgne kvinder blev udelukket fra lokalsam-

fundets sociale fællesskab. Da Tøger ikke ville gifte 

sig med nogen af kvinderne, stod de samtidig med 

et uægte barn på armen, hvilket gjorde det mere end 

vanskeligt at finde et arbejde eller en ægtemand.

Der blev imidlertid aldrig gjort alvor af truslen om 

kagstrygning. Og da Maren – formentlig af frygt og 

desperation – flygtede ud af landet, og Anne intet 

ejede, men måtte tigge for føden, opgav øvrigheden 

til sidst også bødekravene. Øvrighedens lokale repræ-

sentant fandt det tilsyneladende ikke formålstjenligt 

at lade den tilbageblevne Anne kagstryge. 

TØGER oG KVINDERNE 
STATENS BEKÆMpELSE AF SEKSUEL UMORAL

Af MICHAEL NobEL JAKobSEN
PH.D. I HISTORIE,  
AARHUS UNIVERSITET

MoDSAT KVINDERNE udstod Tøger sin straf. I hvert 

fald til dels. Således bevidnede Tøgers arbejdsgiver i 

1636, at Tøger hele tre gange havde erkendt og angret 

sin synd over for ham og menigheden i Jetsmark Kirke. 

Tøgers arbejdsgiver i hele perioden var nemlig ingen 

ringere end selveste sognepræsten i Jetsmark! Tøger 

betalte desuden en bøde på hele 28 rigsdaler til øv-

righeden for sine gentagne retsbrud, men den fysiske 

straf, som lovgivningen foreskrev, udeblev. 

Selvom kvinderne undgik straf, var konsekvenserne 

for dem langt større end for Tøger, som stadig var i 

præstens tjeneste i 1636. Selvom præsten var en af 

statens lokale embedsmænd og skulle fremstå som 

rollemodel og garant for den kristne moral og livsfø-

relse, viser eksemplet, at præstegården også indgik 

som en naturlig del af den lokale sociale virkelighed. 

Tilsyneladende var der en gensidig sympati mellem 

præsten og Tøger. Det er således ikke utænkeligt, at 

præsten hjalp Tøger økonomisk med den store lejer-

målsbøde, der langt oversteg en almindelig tjeneste-

karls betalingsevne. 

Da Tøger i 1636 blev trolovet med en helt fjerde kvin-

de, Karen Erichsdatter, havde præsten også en finger 

med i spillet, da parret overtog en fæstegård i den 

nærliggende landsby Kaas. Gården kom til at danne 

rammen om parrets ægteskab indtil Tøgers død i 1667, 

og trods hans syndige ungdom indgik parret som en 

respekteret del af lokalsamfundet. 

Som eksemplet med al tydelighed viser, havde lokale 

forhold endnu i 1600-tallet væsentlig indflydelse på 

forvaltningen af lovgivningen og konsekvenserne for 

de involverede. Det blev der ændret på under enevæl-

den i 1700-tallet, hvor lejermålsforseelsen blev retsfor-

fulgt langt mere systematisk og konsekvent.
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Billede ovenfor: Den nye kristne lovgivning om sex 

kunne få meget alvorlige økonomiske og sociale kon-

sekvenser for dem, der ikke indordnede sig – særligt 

for kvinder, der i højere grad end mænd blev ramt af 

konsekvenserne af sex uden for ægteskabet. Edvard 

Munch: Aske, 1895. Nasjonalgalleriet, Oslo. Foto / 

Wikimedia Commons 

Billede til venstre: Fordi reformationen gjorde den 

kristne kirke til en del af staten, fandt den lutherske 

form for moral vej ind i lovgivningen. Efter reformati-

onen i Danmark i 1536 begyndte staten at blande sig 

mere og mere i, med hvem og hvornår danskerne hav-

de sex. Hans Sebald Beham: Bonde med sin elskede, 

1521. Foto / Wikimedia Commons

p l a g e s  D u  a f  D e p r e s s i o n ,  
f o r t v i v l e l s e  e l l e r  e n  D å r l i g  
s a m v i t t i g h e D,  s å  s k a l  D u  s p i s e ,  
D r i k k e  o g  væ r e  s a m m e n  m e D  
v e n n e r .  h j æ l p e r  D e t  D i g  at  
tæ n k e  på  p i g e r ,  s å  g ø r  D e t. 

Citeret fra Jacob Ørsted: Godbidder – citater fra Martin Luthers frimodige tale omkring middagsbordet,  

Forlaget Eksistensen 2016.
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1523-33
FREDERIK I’S  
REGERINGSTID

1525
JUNKER CHRISTIAN  

INDFØRER LUTHERSK  
KIRKEORDNING I  

HADERSLEV. HANS  
TAUSEN BEGYNDER  

AT PRÆDIKE  
LUTHERSK I VIBORG

1517
DE 95 TESER MOD  
AFLADSHANDEL SLåS 
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1520
PAVELIG 
BULLE MOD 
LUTHER

1521
RIGSDAGEN I WORMS, 
SOM BL.A. OVERVÆRES 
AF JUNKER CHRISTIAN 
(SENERE CHRISTIAN III)

1525
LUTHER GIFTER SIG MED 
KATHARINA VON BORA

1521
PAVE LEO X EKSKOM-
MUNIKERER LUTHER

1513-23
CHRISTIAN II’S  
REGERINGSTID

1521-22
LUTHER GåR UNDER 
JORDEN OG OPHOL-
DER SIG På BORGEN 
WARTBURG

Reproduktion efter Anton von Werner, 

der viser Luther ved Rigsdagen i 

Worms i 1521, malet ca. 1877.  

Staatsgalerie, Stuttgart.  

Foto / akg-images, Scanpix

Maleri af Ferdinand Pauwels, der viser 

Luther i færd med at slå de 95 teser op, 

1872. Wartburg-Stiftung, Eisenach.  

Foto / Wikimedia Common

Lucas Cranach den Ældre: Portræt af Katha-

rina von Bora, 1626. Privat samling.  

Foto / Wikimedia Commons
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1529
HANS TAUSEN  
BLIVER PRÆST  
I KØBENHAVN
FREDERIK I TIL- 
LADER LUTHERSK 
GUDSTJENESTE I 
VIBORG

1530
BILLEDSTORM I 
VOR FRUE KIRKE  
I KØBENHAVN

1534-36
GREVENS  
FEJDE

1534-59
CHRISTIAN III’S 
REGERINGSTID

1536
REFORMATIONEN 
GENNEMFØRES I 
HELE DANMARK

1533-34
KONGELØST  
RIGE

1529
LUTHERS LILLE 
KATEKISMUS

Luther levede 1483-1546

Lucas Cranach den Yngre: Portræt af Martin 

Luther på dødslejet, 1546. Niedersächsisches 

Landesmuseum. Foto / Wikimedia Commons

Martin Luthers liv og reformationens helte, ca. 1874.  

Tryk af H. Schile. Foto / Wikimedia Commons
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AT VÆRE  
UTILSTRÆKKELIG 
dIAGNOSER OG INdIvIdET

Af CHRISTIAN HJoRTKJÆR
PH.D. I TEOLOGI OG HØJSKOLELÆRER, 
SILKEBORG HØJSKOLE

Tænker du nogensinde, at du står helt alene midt i en storm af forventninger, følelser og muligheder? Så er du 

ikke alene. Siden renæssancen brød igennem på Luthers tid, har det moderne menneske kæmpet med, hvad det 

vil sige at være sit eget individ. At være sådan et betyder nemlig både, at man er enestående unik – og at man står 

helt alene med stormen, ligesom hovedpersonen i Caspar David Friedrichs maleri Vandreren over tågehavet fra 

1818. Hamburger Kunsthalle. Foto / Wikimedia Commons
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Måske har vi alle sammen en diagnose? 

For alle individer oplever jo at føle sig 

fortvivlede eller føle angst for noget 

uforklarligt. Prøv at overvej det med 

dig selv: Har du nogensinde følt, at du 

var forkert, selvom du altid gør alting 

rigtigt? Hvis du har, så er det skam, du 

føler. Skam er følelsen af, at du er for-

kert. Det er følelsen af at blive afsløret. 

Når man skammer sig, slår man øjnene 

ned for at beskytte sig selv. For i skam-

men afsløres det, hvem man virkelig er.

foR 500 ÅR SIDEN kom Luther med 

en mærkelig diagnose. Den fortalte, at 

vi i grunden alle sammen er syndige. 

Uanset hvor meget vi forsøger at ret-

færdiggøre vores handlinger, og hvor 

meget vi gør for at leve op til perfek-

tionskravet, har vi aldrig gjort nok. Der-

for er vi syndige. Det ligger i vores arv. 

Luthers påstand var, at hvert enkelt 

menneske havde diagnosen ’arvesynd’.

Arvesynden gør, at du ikke selv har 

kontrol over dine tanker og din vilje. 

Synden er som et indre fremmedlege-

me, der har magt over dig. Det gode, 

som du gerne vil, det gør du ikke, og 

det onde, som du ikke vil, det gør du. 

Luthers pointe var at vise, at uanset 

hvor meget individet forsøger at opnå 

perfektion, kan det aldrig nå i mål. Og at det i grunden 

er et umenneskeligt krav at sige: ”Du kan, hvad du vil” 

eller ”Du kan alt, hvis bare du vil det nok”. Det lyder 

som en opmuntring, men det er i virkeligheden selve 

grunden til, at vi føler os udmattede og utilstrækkelige.

I DR’s dokumentar De perfekte piger fra 2015 følger 

man 3. g’eren Line. På hendes værelse hænger der en 

seddel med ordlyden: ”Hvis bedre er muligt, er godt 

ikke godt nok”. Hun kan godt lide sedlen. Den er me-

get motiverende. Og indlysende rigtig. Hun har selv 

skrevet ordene på sin computer og printet dem ud, 

fortæller hun. Hun har selv hængt sedlen op. Nu hæn-

ger den der som en lovtavle, hun selv skal leve op til.

foR 500 ÅR SIDEN led hele Europas ungdom af 

kollektiv angst. Og med god grund. Kirken kræve-

de nemlig, at de unge skulle bevise deres værd som 

kristne ved at gøre gode gerninger. Og omvendt 

truede kirken dem med, at hvis de ikke gjorde nok, 

endte de i skærsilden til evig pine og pinsel.

Problemet er, at hvis bedre er muligt, er godt ikke 

godt nok. Og hvis man har en forestilling om, at det 

er muligt at opfylde loven, har man aldrig gjort nok. 

Med et kristent begreb hedder det ’fortabelse’. 

I dag har vi ikke en forestilling om hverken Himmel 

eller Helvede. Men fortabelsen er den samme. For i 

forsøget på at frelse os selv gennem præstation en-

der vi med både at tabe og miste os selv. Angst og 

depression er vor tids fortabelse. 

foR 500 ÅR SIDEN forsøgte ungdommen at kon-

trollere angsten ved at gå i kloster som munke. De 

helligede sig et liv i arbejdsomhed til ære for Gud. 

Hver dag var nøje inddelt i arbejdstimer, som skul-

le sikre, at de udnyttede tiden maksimalt, så ingen 

Gud kunne komme og sige, at de ikke havde gjort 

det godt nok. Man kunne kalde munkene religiøse 

fanatikere. Man kunne også kalde dem psykisk syge.

I DAG forsøger vi alle – men især unge – at kon-

trollere angsten gennem en række handlinger, som 

vi diagnosticerer som selvskade, anoreksi og OCD. 

Udadtil ligner anoreksi et sygt projekt. Men det er 

i realiteten et menneskeligt og meningsfuldt forsøg 

på at kontrollere et indre kaos og et perfektionskrav, 

som ikke er promoveret af kirken, men som vi selv 

printer ud. 

Luther regnede ud, at uanset hvor præstationskra-

vet kommer fra, bliver vi fanget i det, man kan kalde 

’overjegs-paradokset’: ”Jo mere jeg adlyder, jo mere 

føler jeg skyld”. Det burde forholde sig modsat. Det 

burde være sådan, at jo mere jeg forsøger at leve op 

til kravet, jo mere belønnes jeg med god samvittig-

hed. Men det forholder sig psykisk set lige modsat 

for det enkelte individ. Hvis først jeg tror på, at jeg 

kan opfylde idealet, har jeg aldrig gjort nok. Hvis 

først jeg tror på, at jeg kan realisere mig selv fuldt ud, 

er jeg altid utilstrækkelig. I dag skammer vi os over, 

at vi ikke kan leve op til et krav, som vi ikke ved, hvor 

kommer fra.

På Luthers tid var det Helvede, 

folk særligt frygtede, når de 

skammede sig over ikke at 

være gode nok. I dag er det 

ikke nødvendigvis Guds lov, vi 

prøver at leve op til – men det 

betyder ikke, at vi er holdt op 

med at skamme os. I den norske 

ungdomsserie SKAM følger 

vi en gruppe gymnasieelever, 

der kæmper med nutidens 

præstationskrav og prøver sig 

frem i forhold til, hvordan man 

bør leve sit liv. 

Foto / NRK 
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Indtil for små 20 år siden var velfærds-

forskningen ’religionsblind’. Sådan er 

det ikke længere. Forskningen inddra-

ger i stigende grad kultur, bevidsthed 

og religion, når den vil forstå, hvorfor 

velfærdsstaternes indretning er så for-

skellig i Storbritannien, Skandinavien 

og det øvrige Europa.

Når det handler om Skandinavien, 

står to synspunkter over for hinanden. 

Den danske historiker Uffe Østergaard 

(1945-) ser den danske velfærdsstat 

som et resultat af sekulariseret luthe-

ranisme i national klædedragt snarere 

end af demokratiseret socialisme. Det 

vil sige, den lutherske påvirkning vejer 

ifølge ham tungere end den politiske.

Den norske teolog Dag Thorkildsen 

(1951-) opfatter lutheranismen som en 

blandt flere faktorer bag den nordi-

ske samfundsopbygning, der hviler på 

fuld beskæftigelse og social tryghed. 

Fuld beskæftigelse modsvarer ifølge 

Thorkildsen Luthers syn på det daglige 

arbejde som opfyldelse af Guds kald, 

mens hans tanke om det, der kaldes 

’det almindelige præstedømme’ har 

haft indflydelse på et andet centralt 

område. Ifølge Luther har præster ikke en ophøjet po-

sition i forhold til menigheden. Alle mennesker er lige 

værdifulde, og det har været med til at fremme en lig-

hedskultur, der ikke accepterer større sociale forskelle.

GÅR VI TIL SVERIGE, gør sociologen Hans L. Zet-

terberg (1927-2014) sig til talsmand for et andet 

synspunkt. Han mener, at velfærdsstaten er et pro-

dukt af en politisk kamp om fordeling af indkomst og 

privilegier, men han tilføjer dog, at en velfærdsstat af 

skandinavisk type næppe kunne blomstre, hvis ikke 

værdier som næstekærlighed og omsorg var blevet 

prædiket gennem generationer.

Zetterbergs synsvinkel peger på betydningen af 

det, der kaldes civilreligionen. Det vil sige en verds-

lig erstatning, hvor trosforestillinger bliver adskilt 

fra religionen og i stedet bliver et moralsk grund-

lag for et samfund. Allerede i 1853 skrev således 

den danske samfundskritiker og socialist Frederik 

Dreier (1827-53), at han ønskede en gradvis om-

dannelse af livet, så man virkeliggjorde det ”kær-

lige og broderlige samliv, som Kristus prædikede”. 

Tilsvarende så Folketingets nu afdøde formand 

Erling Olsen (1927-2011) i 1991 den demokratiske 

socialisme som en verdsliggørelse af det kristne 

krav om næstekærlighed, mens den socialdemo-

kratiske politiker og tidligere arbejds- og miljømi-

nister Svend Auken (1943-2009) i 2005 var på fast 

luthersk grund i sin betoning af nåden her og nu, 

VELfÆRDSSTATEN
ET BARN AF LUTHER?

Af JØRN HENRIK pETERSEN
PROFESSOR I SOCIALPOLITIK,  
SYDDANSK UNIVERSITET

der satte mennesker fri (til at tjene næsten, ville 

Luther tilføje).

foR LUTHER VAR DET fRELSEN I TRo, der sat-

te mennesket frit til at tjene medmennesket. Troen 

bragte mennesket til Gud, mens mennesket i kær-

lighed tog sig af medmennesket til gavn og glæde. 

Som Gud i Kristus hjalp os for ingenting, skal vi for 

intet hjælpe vores medmennesker. Det svarer i no-

gen grad til tankerne bag de nordiske velfærdsstater, 

men når det bærende ikke længere er frelsen i troen 

på Kristus, kan velfærdsstaten ikke ses som et barn 

af Luther, men man kan – selvom sammenhængen til 

troen i bedste fald er tynd – nok se århundreders for-

kyndelse af ’kærlighedens gerninger’ som klangbund 

for velfærdsstatens centrale begreber.

Når Luther byggede på alles ansvar for og solidaritet 

med alle; når de raske skulle hjælpe de syge og de rige 

de fattige, ligger han tæt på min tanke om velfærds-

staten som en ’erstatning for næstekærligheden’.

Mange kirkefolk var under velfærdsstatens opbygning 

skeptiske. Blev velfærdsstaten menneskers absolutte 

mål, betød det en guddommeliggørelse af menneske-

lige værdier og dermed en tro på, at mennesker kunne 

frelse sig selv, men Luther ville nu engang de gode 

gerninger. Ikke som vejen til frelse, men som troens 

frugt. Så måske var velfærdsstaten troens frugt – godt 

nok som et erstatningsprodukt, men alligevel!

Samtidig understregede Luther, at der ikke kunne 

bygges samfund på tro og næstekærlighed. Det kan 

der måske heller ikke på deres verdslige erstatninger, 

men hvordan vi end vender og drejer det, er der dog 

i velfærdsstaten flere lutherske elementer at finde 

end i den såkaldte konkurrencestat.

VELfÆRDSSTATEN ER et mangehovedet væsen 

frembragt af Socialdemokratiet og forudseende poli-

tikere i et lille etnisk homogent samfund båret af hu-

manistisk tænkning, men den er i den skandinaviske 

version også præget af luthersk forkyndelse.

Den moderne velfærdsstat, som vi kender 

den, blev skabt fra 1880’erne og frem mod i 

dag efter vision og arbejde fra arbejderbe-

vægelsen og Socialdemokratiet. Men det 

betyder ikke, at velfærdsstaten er evig eller 

færdig med at udvikle sig. Debatten om, 

hvorvidt den skal bevares eller nedlægges, 

og hvem der egentlig skal tage sig af sam- 

fundets svageste, raser den dag i dag – fx 

i forbindelse med vedtagelsen af kontant-

hjælpsloftet, som Venstre, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance og Det Konservative Folke- 

parti indførte den 1/4 2016. Foto / Keld 

Navntoft, Scanpix

22 RefoRmation 1517 – 2017



I slutningen af 1800-tallet be-

gyndte arbejderbevægelsen for 

alvor at presse på for at ændre 

på de sociale vilkår i Danmark. 

Og i løbet af det 20. århundrede 

arbejdede ledere som bl.a. 

socialdemokraternes T.H. 

Stauning (1873-1942) hårdt på 

at opbygge den velfærdsstat, vi 

kender i dag. Men kan man også 

finde tråde fra det arbejde og 

helt tilbage til reformationen?  

Valgplakat fra 1935. Foto / 

Scanpix
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LUTHER-RoSEN
ET TEOLOGISK KENdETEGN

LUTHER-RoSEN er Luthers teologi i billedform. Han designede 

selv rosen, som ses her til højre. Luther brugte den første gang i 

1517 på et brev til sin ven, juristen Christoph von Scheurl. Han fik 

siden fremstillet en signetring med rosen. Det blev til Luthers segl-

mærke, som han brugte på sine breve og skrifter som bevis på, at de 

var ægte. På næste side forklarer Luther selv, hvordan han opfatte-

de de enkelte symboler. Kilde: folkekirken.dk/reformation 
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Det første skulle være et SoRT KoRS midt i et hjerte, 

som skulle have sin naturlige farve, for at jeg kunne 

minde mig selv om, at troen på den korsfæstede gør 

os salige. For når man tror af hjertet, bliver man ret-

færdiggjort.

Men selvom det er et sort kors, som skal dræbe og 

gøre ondt, så lader det dog HJERTET beholde sin 

farve og fordærver ikke dets natur. Dvs. det slår ikke 

ihjel, men gør levende.

Denne rose står midt i et HIMMELbLÅT fELT, for-

di denne glæde i ånd og tro er begyndelsen på den 

kommende himmelske glæde, som allerede er ind-

trådt i verden, og som håbet kan fatte, men som end-

nu ikke er synlig.

Men dette hjerte skal stå midt i en HVID RoSE for at 

vise, at troen giver glæde, trøst og fred. Men ikke den 

glæde og fred, som verden giver, og derfor skal rosen 

være hvid, ikke rød. For den hvide farve er ånders og 

engles farve. 

Og i det blå felt skal der være en GyLDEN RING som 

tegn på, at denne salighed i Himlen varer evigt og 

aldrig får ende, og at den er langt mere kostbar end 

alle andre glæder og goder, ligesom guldet er det 

ædleste og mest værdifulde metal.

Luther-rosen findes i utallige forskellige variati-
oner. Ofte er det latinske ord vIvIT, som betyder 
“han (Kristus) lever”, skrevet i det blå felt. Andre 
gange har man i den gyldne ring skrevet tre af 
Luthers såkaldte sola-ord: sola fide (troen alene), 
sola gratia (nåden alene) og sola verba (ordet  
alene).

Luther-rosen øverst på side 24 er Luthers egen. den store nedenfor 

og de grafiske elementer på denne side er udformet af det grafiske 

bureau Oddfischlein efter Luthers originale forlæg.
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William Blakes berømte billede pryder forsiden af God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs That Changed Hi-

story, en antologi redigeret af fysikeren Stephen Hawking (1942-) med centrale tekster om matematik. Titlen på bogen refererer 

til et citat af matematikeren Leopold Kronecker (1823-1891), der skrev: ”Gud skabte heltallene, alt andet er menneskets værk”.  

William Blake: The Ancient of Days, 1794. British Museum. Foto / Wikimedia Commmons
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NyTTIGT oG  
fARLIGT 
vIdENSKAB OG RELIGION

skaberværk. På den måde var der 

ikke nødvendigvis noget galt med 

hverken Aristoteles eller andre antik-

ke filosoffer, eller for den sags skyld 

med arabiske og katolske forfattere 

fra middelalderen eller renæssancen. 

Det kom an på, om de kunne indgå i 

en reformatorisk forståelse af verden.

SyNET pÅ foRHoLDET mellem videnskab og re-

ligion slog igennem i Danmark efter reformationen 

i 1536, hvor Københavns Universitet blev reorgani-

seret. Formålet med universitetet var først og frem-

mest at sprede reformationen i Danmark, men man 

fortsatte undervisningen inden for middelalderens 

fire videnskabelige hovedområder: teologi, jura, me-

dicin og filosofi. Man bevarede fag, der ikke umiddel-

bart var nyttige for selve teologien, dels fordi man 

alligevel ikke kunne klare sig uden fagenes praktiske 

viden, dels fordi de bidrog til en forståelse af den 

gudskabte verden.

Videnskab var mange ting, og reformatorerne lagde 

stor vægt på sprogfagene hebraisk, græsk og latin, 

som teologer ikke kunne klare sig uden. Filosofi kun-

ne komme til udtryk som logik, der kunne bruges til 

at argumentere med, også i teologisk sammenhæng. 

Filosofi kunne også være naturfilosofi, som var den 

tids naturvidenskab, og nytten heraf var reformato-

rerne selvfølgelig ikke imod. 

Astronomi var fx åbenlyst nyttig i forhold til kalen-

dervæsen og navigation, og lægevidenskaben brug-

te urter til at lindre eller kurere sygdomme med. I 

reformatorernes øjne var det Gud, der havde givet 

urterne disse egenskaber, og det var Guds mening, 

at menneskene skulle bruge dem så godt som muligt. 

I middelalderen hørte uddannelse og 

videnskab under kirken. Reformatio-

nen af kirken og dens lære kom derfor 

også til at omfatte uddannelse og vi-

denskab. Det betød ikke, at reforma-

torerne så videnskab og indsigt i na-

turen som noget negativt. Men det var 

et krav, at videnskaben blev indordnet 

det kristne verdensbillede og reforma-

tionens teologi.

MARTIN LUTHER INSISTEREDE på, 

at frelsen kun kunne opnås ved tro 

på Guds ord, som de stod i Bibelen. 

Fornuften havde ikke noget med den 

sag at gøre. Det betød, at der blev sat 

grænser for, hvad videnskaben kunne 

erkende, og hvad det var tilladt for 

videnskabsmænd at beskæftige sig 

med. Det afgørende for Luther var, 

at filosofi og andre videnskaber holdt 

sig væk fra teologien, og det førte til 

et opgør med den måde, man på uni-

versiteterne i middelalderen havde 

benyttet især den græske filosof Ari-

stoteles (384-322 f.v.t.). 

Luther fordømte i kraftige vendinger 

Aristoteles og andre filosoffer, når 

deres værker blev brugt til at sige 

noget om tro. Luther og de øvrige 

protestantiske reformatorer mente til 

gengæld, at uden for troens område 

var videnskaberne ikke blot nyttige, 

men helt nødvendige. Tilmed kunne 

kristendommen blive styrket, fordi 

man gennem naturen lærte om Guds 

Af MoRTEN fINK-JENSEN
LEKTOR I HISTORIE,  
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Derfor opfordrede teologerne lægerne til at udforske 

naturen og opdage flere af Guds undere. Det var 

både nyttigt og opbyggeligt. Nyttigt, fordi det kunne 

hjælpe flere mennesker til at blive helbredt, og op-

byggeligt, fordi opdagelsen af naturens kræfter var 

bevis på Guds skaberkraft, visdom og uendelige god-

hed. Den kristne lære og naturen hang logisk sam-

men, for det var Gud, der var den egentlige forfatter 

til både Bibelen og ’naturens bog’. Der var derfor ikke 

nogen modsætning mellem dem. Bibelen og naturen 

rummede den samme sandhed.

Alligevel skulle man holde videnskaberne i skak. Det 

var nu ikke så meget på grund af de videnskabelige 

discipliner, men det skyldtes, at der stod mennesker 

bag. Og ifølge teologerne tog mennesker notorisk 

fejl. De stolede for meget på deres fornuft, og det 

gjorde dem bedrevidende og selvovervurderende. 

Det var lige præcis det, der var gået galt i middel-

alderen, hvor tro og fornuft blev blandet sammen. 

Videnskab var derfor nyttig, hvis den blev inden for 

sine grænser, men farlig, hvis den overskred dem. 

Nye opdagelser kunne derfor sætte grænserne mel-

lem tro og fornuft under pres. Det skete fx, da astro-

nomer efter reformationen fandt ud af, at solen var 

i universets centrum. I Bibelen stod, at jorden var i 

centrum. Det rejste spørgsmålet, om det var Bibelen 

eller videnskaben, der talte sandt?

Foto / Unsplash.com

27RefoRmation 1517 – 2017



CENTRALISERING 
Organisationsprincip, som indebærer, at 
myndighed til og ansvar for at træffe og 
gennemføre beslutninger koncentreres 
hos en eller nogle få personer. Centra-
lisering forudsætter en magtkoncen-
tration og ses ofte i forbindelse med en 
hierarkisk opbygget organisation.

DECENTRALISERING 
Organisering af aktiviteter i 
selvstændige, lokale enheder. 
Decentralisering er et orga-
nisatorisk princip, hvorefter 
mange personer udfører 
ledelsesprocessen og træffer 
og gennemfører beslutnin-
ger relativt uafhængigt af 
hinanden.

Træsnit af Hans Sebald Beham, der illustrerer konflikten 

mellem de katolske og lutherske teologer.  

Foto / Wikimedia Commons 

Religionsstridigheder på tværs af grænser er ikke noget, der 

kun hører 1500-tallet til. Også i dag er der stor debat;  det 

beviser endnu en gang, hvor svært det er at adskille religion og 

politik.  Foto / Malte Kristiansen, Scanpix
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KRIGE oG MAGT
STATEN

Reformationen dækker over en lang 

række opgør med den katolske kir-

ke, som prægede tiden fra 1000-tal-

let indtil de enorme brud omkring år 

1500. Det var en begivenhedsrig tid. 

Amerika blev fundet, jorden var rund 

og stor, og fæstninger og krigsskibe 

var med til at skabe en militær re-

volution. Opfindelsen af trykpressen 

omkring 1460 førte til skrifter, ideer, 

love, atlas og manualer om skydevå-

ben. På flere måder er det en tid, der 

minder om den, vi står i i dag: religi-

onskonflikter, nye medier, politiske 

stridigheder og nye tænkere. Derfor 

kan forholdet mellem Europas stater 

og mellem religion og stat på Luthers 

tid hjælpe os med at forstå nogle af 

de udfordringer, vi har i dag.

I ÅRENE 1513-1525 vrimlede det så-

ledes med skrifter. Martin Luthers 

værker blev meget udbredte, men 

lige så vigtige var bøgerne af magt- 

analytikeren Niccolò Machiavelli 

(1469-1527), den katolske reforma-

tor og filosof Erasmus af Rotterdam 

(1469-1536) og teologen Jean Calvin 

(1509-1564).

I kølvandet på de store tænkere op-

stod der konflikter om forholdet mel-

lem religion og magt. Erasmus mente, 

at der skulle samarbejde og diplomati 

til i samlivet mellem mennesker og 

mellem magthavere. Samtidig skulle 

pavekirken ændres. Selvom Luther 

og Erasmus i begyndelsen begge 

kritiserede den gamle pavekirke, og 

begge reviderede og oversatte Bibelen, blev de 

uenige. Luther mente, at den rette tro og budskabet 

om næstekærlighed var altafgørende. Derimod ar-

gumenterede Erasmus for, at viljen måtte være fri, 

men skulle være bundet til tvivl, selvkritik og sam-

arbejde. Begge argumenterede for syndsforladelse 

og nåde, men deres tilgange var meget forskellige. 

Luther var stædig og selvsikker i sin tro på troen, 

mens Erasmus forsvarede samarbejdet mellem for-

skellige trosopfattelser. 

KoNfLIKTERNE MELLEM KAToLIKKER oG pRo-
TESTANTER førte til voldsomme religionskrige: fra 

de tyske bondekrige omkring 1525 til stadig mere 

omfattende krige, der endte med den store euro-

pæiske religionskrig, trediveårskrigen 1618-1648. 

Groft sagt drejede religionskonflikterne sig om 

centralisering kontra decentralisering. I Frankrig, 

Schweiz og Nederlandene vandt Jean Calvins re-

formerte, men decentrale individfokuserede tilgang 

frem og kom i konflikt med de katolske centralister. 

Der var altså stor uenighed om, hvordan man skulle 

organisere magten, og hvem der skulle have den i 

en tid, hvor nye opfindelser, opdagelser og filosofi-

er udfordrede den gamle verdensorden. 

Det lykkedes imidlertid at foreslå to løsninger. Den 

franske jurist Jean Bodin (1530-1596) skabte den 

ene. I et stort værk fra 1576 om monarkiets admi-

Af GoRM HARSTE
LEKTOR I STATSKUNDSKAB,  
AARHUS UNIVERSITET

nistration og kongers suverænitet viste han, hvor-

dan centralisering og decentralisering kunne slås 

sammen i et organisationsdiagram. Både kongen 

og hans embedsholdere kunne få funktioner, der 

kunne fortsætte efter kongerne og embedsmæn-

denes død – på samme måde, som Kristus bestod, 

selvom Jesus døde.

Bodin var meget inspireret af Luther, der havde 

foreslået, at der var tale om to øvrigheder, en re-

ligiøs himmelsk og en verdslig jordbunden. Samti-

dig herskede der lighed mellem stænderne over for 

Gud. Mennesker kunne altså ikke ekskluderes. Men 

stænderne skulle ordnes i husstande. Dermed blev 

de troende også ordnet i forhold til øvrigheden, og 

kompromiset blev, at mennesker måtte følge kon-

gens tro. Sådan blev det i de lutherske monarkier, 

som kunne organiseres efter Bodins ellers franske 

forbillede. Det skabte den ’danske enevælde af 

Guds nåde’ med Kongeloven fra 1665.

DEN ANDEN LØSNING lå i forlængelse af Erasmus’ 

ideer om samarbejde. Hvis alle fyrstedømmer blev 

indrettet som stater, kunne de indgå i en magtbalan-

ce. Hermed blev der folkeretligt sat grænser for, hvor 

retsstridigt selv despotiske magthavere måtte her-

ske. Med andre ord kunne man regulere krig og for-

byde forsøg på erobring. Ordningen blev virkelighed 

efter 1648, hvor den westfalske fred gav stabilitet 

mellem staterne indtil den franske revolution i 1789. 

I deres militære konkurrence efterlignede staterne 

hinanden politisk, organisatorisk og finansielt, så de 

fik stadig lettere ved at samarbejde. Suveræn selv-

bestemmelse skulle kobles til fred og samarbejde. 

Dog begyndte staterne fra begyndelsen af 1800-tal-

let også at udvikle nationalisme og at efterligne 

nationalistiske fortællinger. Og her står vi så i dag i  

Europa: mellem fred, samarbejde og nationalisme. 
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I ET TIDLIGERE KLoSTER i Wittenberg levede Martin Luther og Katharina von Bora med deres 

seks børn, nogle niecer og nevøer, studerende, gæster og tjenestefolk. Ofte omfattede hus-

holdningen 30 studerende eller gæster. Katharina styrede husholdningen med myndighed, og 

Luther kaldte hende spøgende, men kærligt for ”Mein lieber Herr Käthe” – min kære hr. Käthe. 

Hver morgen stod Katharina op klokken 4 for at passe sine mange arbejdsområder. Derfor kald-

te Luther hende også Wittenbergs morgenstjerne. 

Tak til Louise Dandanell Ørsted for opskriften, der tidligere har været bragt i Kristeligt Dagblad den 4/6 2016.

pANDEKAGER SOM 
KATHARINA vON BORA 
vILLE HAvE LAvET dEM 
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4-6 pERSONER

250 g speltmel
3 dl sød øl – gerne hvidtøl
2 æg
25 g smør
1 spsk honning
1 tsk salt
75 g rosiner
smør til stegning
50 g hasselnødder
flydende honning til servering

Hæld mel i en skål og pisk øl og æg i. Smelt smørret og hæld det 
i dejen. Rør sukker og rosiner i og lad dejen hvile i 20 minutter. 
varm smørret på en lille pande og steg pandekagerne. Hak nød-
derne og rist dem på en tør pande. Servér nødder og flydende 
honning til pandekagerne.

pANdEKAGER MEd  
ROSINER OG NøddER

ø l  i  s t e D e t  f o r  va n D ?

va n D k va l i t e t e n  k u n n e  i s æ r  i  b y e r n e 
væ r e  m e g e t  D å r l i g ,  o g  D e t  e r 
f o r m e n t l i g  e n  a f  f o r k l a r i n g e r n e  på , 
at  m a n  f o r e t r a k  at  b r u g e  ø l .  u n D e r 
b r y g g e p r o c e s s e n  b l e v  va n D e t  k o g t, 
o g  s e lv o m  m a n  i k k e  k e n D t e  t i l 
b a k t e r i e r ,  fa n D t  m a n  n o k  u D  a f,  at  ø l 
g av  fæ r r e  p r o b l e m e r  m e D  s y g D o m 
e n D  p o s t e va n D .

pa n D e k a g e r  u D e n  s u k k e r ?

på  l u t h e r s  t i D  b l e v  s u k k e r ,  s o m  
D e n g a n g  k u n n e  k ø b e s  i  f o r m  a f  
r ø r s u k k e r ,  i m p o r t e r e t  f r a  m e l l e m -
ø s t e n .  D e t  va r  a lt  f o r  D y r t  f o r  e n 
h e lt  a l m i n D e l i g  h u s h o l D n i n g .  
D e r f o r  s ø D e s  pa n D e k a g e r n e  m e D  
h o n n i n g  o g  r o s i n e r .

Bogforside med portræt af Katharina von Bora. Foto / francke-buch.de
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Reformationen fik stor betydning 

for børneopdragelse og uddannelse, 

men ikke fra den ene dag til den an-

den. Også i 1500-tallet lod skolegang 

og pædagogik sig ikke forandre med 

et pennestrøg. Men ønsket om, at alle 

børn skulle lære Luthers Lille Katekis-

mus, blev en af de vigtigste årsager til, 

at basal læsefærdighed og skoleun-

dervisning blev almindeligt udbredt 

i Danmark længe før oplysningstiden 

(ca. anden halvdel af 1700-tallet).

I CHRISTIAN 3.S KIRKEoRDINANS 

fra 1537, den nye kirkes grundlov, træ-

der de uddannelsespolitiske målsæt-

ninger tydeligt frem. De skoler, som i 

middelalderen havde hørt under kirker 

og klostre, var kommet ind under sta-

ten og skulle naturligvis reformeres. 

Det var her, at fremtidens præster og 

lærere skulle have deres grunduddan-

nelse i latin og kristendom. Fremover 

skulle der være én god latinskole i alle købstæder – 

under skarpt tilsyn fra nærmeste lutherske biskop. 

Samtidig genåbnede man Københavns Universitet 

som luthersk præsteskole.  

En anden og mindst lige så vigtig satsning var opdra-

gelsen af alle børn og unge i ’den kristne børnelær-

dom’, dvs. i det kristne trosgrundlag, som det var for-

muleret i Luthers Lille Katekismus. Præster og degne 

skulle sørge for undervisningen, og de unge ville kun 

få adgang til nadveren – og dermed en voksens ret-

tigheder – hvis de havde lært børnelærdommen på 

tilfredsstillende vis.

Ingen drømte om at kræve, at børn i almindelighed 

skulle lære at læse. Ved 1500-tallets begyndelse var 

læse- og skivefærdighed forbeholdt gejstlige, adeli-

ge og en del handelsfolk og håndværkere i byerne, 

måske samlet blot 10-15 % af den mandlige befolk-

ning. Ganske vist var skriftkulturen under hastig 

udbredelse, bl.a. pga. den nye bogtryk-teknik, men 

reformationens motto om, at alle skulle have ad-

gang til Bibelen, handlede alene om muligheden for 

at høre Guds ord forkyndt på 

eget sprog – typisk af en dygtig 

prædikant. Heller ikke i de føl-

gende årtier, hvor der kom en 

samlet dansk bibeloversættelse 

(1550) og en forordnet salme-

bog (1569), blev det forventet, 

at folk flest kunne læse selv.

Men det kom til at ændre sig! En 

from luthersk husfader skulle 

gerne kunne lede en husandagt 

med læsning og salmesang. I 

alle samfundslag var der derfor 

AT LÆSE pRENT 
OpdRAGELSE, SKOLE OG LÆSNING

Af CHARLoTTE AppEL
LEKTOR I HISTORIE,  
AARHUS UNIVERSITET

forældre, der begyndte at sørge for, at deres sønner 

og døtre lærte at ’læse prent’. Udgifter til videre un-

dervisning i skrivning og regning var dog fortsat no-

get, man især ofrede på de drenge, der siden skulle 

bruge færdighederne i deres erhverv. 

fRA 1600-TALLETS bEGyNDELSE anbefalede kir-

kens mænd stadig oftere egentlig læseundervisning. 

Det gjaldt bl.a. biskop Hans Poulsen Resen (1561-

1638). Han ønskede brændende at gøre alle til gode 

lutheranere. Og han syntes ikke længere, at det var 

nok, hvis de unge kun kunne deres fadervor, de ti 

bud og trosbekendelsen, sådan som bl.a. biskop Pe-

der Palladius (1503-1560) havde accepteret det ved 

1500-tallets midte. Nej, i årene omkring 1617, da man 

fejrede 100-året for reformationen, syntes biskop  

Resen, at man måtte sætte barren højere og satse på 

’gudfrygtighedens planteskole’!

Målet var nu, at de unge lærte hele Den Lille Katekis-

mus, dvs. også delene om dåb, nadver og ’hustavle’ 

(en kristen samfundslære), og alle steder inklusive 

Luthers forklaringer. Det var et større pensum, og ikke 

overraskende anbefalede biskoppen, at degnene også 

skulle sørge for læseundervisning. Strategien var alt-

så, at børnene først lærte at læse, så de bagefter bedre 

kunne lære de mange dele af katekismen udenad. Fra 

samme periode, dvs. fra 1620’erne og frem, er der en 

række skolefundatser, og i tingbøger dukker lokale 

’skoleholdere’ op, ligesom nogle af de ældste kirkebø-

ger fortæller om folk fra alle samfundslag, der havde 

lært ”at læse i bøger prent’”

REfoRMATIoNEN INDfØRTE ikke læseundervis-

ning for alle. Men på blot lidt længere sigt var den 

medvirkende til, at læsefærdighed og skolegang blev 

almindeligt udbredt.
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DEN SØRGELIGE oG foRfÆRDELIGE ELENDIGHED, 

som jeg for nylig har erfaret, da jeg var visitator, har 

nødet og tvunget mig til at skrive denne katekismus 

eller kristenlære i en så kort, enkel og enfoldig skikkelse. 

Hjælp, kære Gud, hvor har jeg dog set megen jammer, 

at den jævne mand jo slet ingenting ved om den kristne 

lære, særlig i landsbyerne, og at mange sognepræster 

desværre er næsten helt uegnede og udygtige til at 

undervise, og alligevel skal de alle kaldes kristne, være 

døbt og nyde sakramenterne, skønt de hverken kan 

Fadervor, Troen eller De ti Bud, men lever som det 

dumme kvæg og de ufornuftige svin, og, hvor evangeliet 

er kommet, har de ikke desto mindre nydeligt lært at 

misbruge al kristen frihed.  

 
Citeret fra Martin Luthers Lille Katekismus, 1529 (1953-udgaven),  

KILdE: danmarkshistorien.dk 

Billede ovenfor: Idealbilledet af en luthersk gudstjeneste: Præsten prædiker, 

og hele menigheden, både kvinder og mænd, voksne og børn, lytter 

opmærksomt. Træsnit af Lucas Cranach den Ældre, 1527.   

Foto / akg-images, Scanpix

Billede til venstre: Undervisning i skolerne og prædiken i kirken var to af de 

vigtigste metoder til at udbrede reformationens budskaber. På træsnittet fra 

1552 til venstre ses en latinskolelærer, der ved hjælp af både bøger og ris (til 

afstraffelse) underviser drengene i en latinskole. Foto / videnskab.dk 



LUTHERS ’pRÆDIKEN oM AfLAD oG NÅDE’ 
(1518) var en bestseller, der spredte hans kritik af 

paven vidt og bredt. Den blev også startskuddet til 

den hidtil største mediekampagne i vestlig historie. 

Luther og hans tilhængere sprøjtede flyveblade ud. 

Det var polemiske tekster, der blev trykt på et ark og 

foldet fire, otte eller 16 gange. Præsterne læste op af 

dem, så Luthers kritik af Romerkirken nåede mange, 

selvom kun få kunne læse. Disse ’Flugblätter’ udkom 

i flere millioner eksemplarer i perioden 1518-1525, 

hvor det gik heftigst til. I teksterne var der kritik af 

paven, de gejstlige og munkevæsenet og angreb på 

den afladshandel, der bragte Romerkirken og dens 

bankforbindelse, Fuggerne, store indtægter.

Luther skrev selv langt de fleste af disse små skrif-

ter, der blev revet væk, og som trykkerne tjente godt 

på. Faktisk skrev Luther ifølge Mark Edwards: Prin-

ting, Propaganda, and Luther (1994) fem gange så 

meget som de 17 andre vigtige evangelister. Luthers 

tale foran Rigsdagen i Worms i 1521 blev trykt i hid-

til usete oplag og udbredte billedet af den modige 

oprører og englen fra Johannes’ åbenbaring, der 

bekæmpede Antikrist – som Luther nu konsekvent 

kaldte paven. Luthers budskab var kraftfuldt, og det 

samme var hans sprog og retorik. Det var guf for de 

foretagsomme bogtrykkere og benzin på det bål af 

utilfredshed, der brændte blandt borgere og bønder 

i de tyske områder. 

SLAGoRDET VAR sola scriptura! For ’skriften alene’ 

skulle være de kristnes autoritet – og ikke paven el-

ler præster af nogen art.  Skriften fortolkede sig selv, 

hævdede Luther, men helt sikker må han ikke have 

været. Han sørgede nemlig for at indlede og kom-

mentere sin oversættelse af Det Nye Testamente fra 

1521, så læserne forstod teksten på hans måde. I en 

kort ledsagende tekst udpegede han blandt andet 

Johannesevangeliet og Paulus’ breve – især  Romer-

brevet – som de vigtigste. De andre evangelier havde 

for mange historier og for lidt prædiken. Jakobs Brev 

kaldte han ’et stråbrev’; det vil sige et brev uden ån-

delig føde. Det var en metafor, der ramte plet hos bor-

gere og bønder. Nok så kendt er det, at han indsatte 

ordet ’alene’ i Romerbrevet for at understrege, at det 

er nåden og troen, der ’alene’ kan føre til frelsen. Man 

kan ikke opnå frelsen ved at gøre gode eller retfær-

dige gerninger. Mange i samtiden kritiserede ham for 

at fordreje Paulus’ ord, men Luther påstod, at tilføjel-

sen var nødvendig for at gøre den tyske oversættelse 

mere klar. Det er der stadigvæk uenighed om.

LUTHERS  
MEDIEKAMpAGNE 
UdEN FLYvEBLAdE, INGEN REFORMATION! 

Af HANNE RoER
PH.D., LEKTOR I RETORIK, 
KØBENHAVNS UNIVERSITET

LUTHERS pÅSTAND oM, AT TRoEN oG NÅDEN 

alene førte til frelse, skabte heftig polemik mellem 

reformatorerne og katolikkerne, men også indbyrdes 

blandt reformatorerne. Den tyske teolog og katolik 

Johannes Cochlæus (1479-1552) kritiserede Luther i 

flere skrifter, og Luther tog i 1523 til genmæle både 

med teologiske argumenter og ved at smæde hans 

latinske navn. Det betød nemlig snegl, og det udnyt-

tede Luther fuldt ud:

Og så kommer denne lille snegl og kræver våben. 

Paven føler sine sår, papisterne beklager deres fald 

og fra alle sider ser de dødsbilleder. Og så kommer 

Cochlæus og påstår, at jeg ingen våben har. Og for 

nu at svare narren i overensstemmelse med hans 

narreværk: Hvis jeg ingen våben har, hvorfor klager 

og hyler sneglen så over, at jeg har udrettet så store 

ting? […] Hvis jeg alene har udrettet det med halm-

strå og andedun, hvorfor bestormer han mig så med 

et så stort våbenarsenal? Hvorfor foragter den sto-

re Hector så ikke bare den barnlige, tøsede Luther? 

Hvis der desuden var lidt fornuft tilbage hos denne 

nar, kunne han se på, hvordan det er gået andre, der 

er trådt op mod Luther, folk, som denne snegl ikke 

når til skosålerne (oversættelsen af F. B. Andersen er 

fra lutherdansk.dk).

Det er heftig smæderetorik, der skal nedgøre mod-

standeren – og vække beundring for Luthers reto-

riske kraft hos hans sympatisører. Det lykkedes. Ka-

tolikkerne formåede nemlig ikke at gendrive Luthers 

kritik med slagkraftige argumenter, og de undervur-

derede ham muligvis. Med deres spottende kritik af, 

hvad de anså for hans åbenlyst tåbelige påstande, 

var de med til at udbrede hans tanker og utilfredshe-

den med Romerkirken.  

Fremstillingen af Luther som munk med Hellig-

åndens strålekrans vakte anstød blandt hans 

modstandere, der anså den for at være blasfemisk. 

Træsnit af Hans Baldung Grien, 1521.  

Foto / Wikimedia Commons

En af protestanternes foretrukne 

måder at skildre paven på var som 

det såkaldte paveæsel, et skræk-

keligt fabeldyr bestående af dele 

fra flere forskellige dyr. På denne 

udgave – en bogforside udført af 

reformationens hofmaler, Lucas 

Cranach den Ældre – er det eneste 

menneskelige, der er tilbage, dog 

pavens venstre hånd og en kvindes 

torso. Ellers består han af et æsel-

hoved og en skællet dragekrop. 

Foto /  Pictorial Press Ltd, 

Alamy Stock Photo
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Lad os forestille os, at bogtrykkerkun-

sten ikke eksisterede, da Luther i 1517 

offentliggjorde sine kætterske teser i 

Wittenberg. Vi ved, at hans teser blev 

startskuddet til reformationen, men 

ville det også have været tilfældet, hvis 

de var håndskrevne og kun fandtes i få 

kopier? Uanset svaret på det hypoteti-

ske spørgsmål er det et faktum, at net-

op fordi teserne blev trykt i store oplag, 

fandt de vej til den brede befolkning og 

blev afgørende for de protestantiske 

og reformerte bevægelser. 

Generelt er der ingen tvivl om, at re-

formationen i almindelighed og Luther 

i særdeleshed stod i afgørende gæld 

til bogtrykkerkunsten, der en genera-

tion tidligere var blevet til i den tyske 

by Mainz. Kunsten var ganske vist op-

fundet i Kina langt tidligere, men først 

med genopfindelsen i Europa fik bo-

gen en revolutionær samfundsmæs-

sig betydning. Guldsmeden Johannes 

Gutenberg (ca. 1400-1468) udviklede 

omkring 1450 en trykketeknik, hvis 

første og vigtigste resultat var tryk-

ningen af en prægtig Bibel på latin i 

1455. Værket har i dag ikonisk status 

i boghistorien. 

Det varede ikke lang tid, før den trykte 

bog havde skabt et stort og helt nyt 

marked for massekommunikation. Ind-

til 1501 var der trykt over 20 millioner 

bind eller blade fordelt på ca. 30.000 titler. Da Luther 

startede sit oprør mod Romerkirken, var der trykke-

rier i over 200 europæiske byer. 

RELIGIØS oG MoRALSK opbyggelig litteratur teg-

nede sig for en meget stor del af de nye tryk. Den 

massive brug af bogtryk i den sande religions tjene-

ste var dog ikke Luthers fortjeneste, for den katolske 

kirke havde fra starten taget den 'guddommelige 

kunst' til sig med åbne arme. Men de katolske gejst-

lige indså ikke det potentiale og heller ikke den fare, 

der lå i den nye kunst. For sent erfarede de, at kirken 

havde næret en slange ved sin barm. 

Luther var derimod særdeles bevidst om den værdi, 

bogtrykket havde i forsøget på at sprede budska-

bet til den brede befolkning. Ikke blot var det på 

denne måde, teserne fra 1517 fik deres store gen-

nemslagskraft, men det nye medium prægede også 

hans videre virke. Man mener, at Luthers arbejder 

i reformationsperioden blev trykt i et samlet oplag 

på svimlende 3,2 millioner. Langt størstedelen var på 

tysk og således alment tilgængelige for befolknin-

gen, mens kun få var på latin.

I pRopAGANDAKRIGEN mellem katolikker og pro-

testanter var sidstnævnte klart de mest effektive 

brugere af bogtryk. Det var måske ikke så mærke-

ligt, for et centralt element i det protestantiske bud-

skab var, at Bibelen og andre religiøse skrifter skulle 

kunne læses og fortolkes af andre end præsteska-

bet. Der var fra begyndelsen indbygget et næsten 

symbiotisk forhold mellem protestantismen og den 

trykte bog. Eller sagt på en anden måde: I kampen 

om sjælene i 1500-tallet benyttede protestanterne 

Af HELGE KRAGH
PROFESSOR EMERITUS I VIDENSKABS- 
HISTORIE, KØBENHAVNS UNIVERSITET

bogtrykkerkunsten 

proaktivt, mens kato-

likkerne snarere var re-

troaktive. Man svarede 

igen på strømmen af 

protestantiske skrifter 

og søgte at inddæmme 

dem, mens man ikke førte an i kampen. Den prote-

stantiske propaganda blev især udbredt via pamflet-

ter og flyveblade, som var lette at trykke og distribu-

ere. Både i antal og betydning overgik protestantiske 

skrifter klart katolske.

DEN VIGTIGSTE VIRKNING af Gutenbergs opfindel-

se i 1500-tallet var i forbindelse med kirkekampen, 

men også den naturvidenskabelige revolution stod i 

gæld til opfindelsen. Først med den trykte bog kunne 

videnskabelige resultater effektivt mangfoldiggøres 

og blive genstand for fælles kritisk vurdering. Mens 

Luther stadig levede, udgav den polske astronom Ni-

colaus Kopernikus (1473-1543) sin skelsættende bog 

med den radikale påstand, at jorden er en planet i 

omløb om solen. Da bogen var tilgængelig for andre 

astronomer, fik den en betydning, en håndskreven 

bog aldrig ville have fået. 

1500-TALLETS boGTRyK var historiens første so-

ciale medie. Opfindelsen er i dag blevet suppleret 

med andre og endnu mere sociale medier, men deres 

historiske betydning er forsvindende i forhold til det 

medium, Gutenberg gav anledning til.

DET fØRSTE  
SoCIALE MEDIE 
BOGTRYKKERKUNSTEN
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D a  pav e n  f o r  f ø r s t e  g a n g  s å 
n o g l e  a f  m i n e  t e s e r ,  s k a l  h a n 
h av e  s a g t :  D e t  m å  væ r e  e n  f u l D 
t y s k e r ,  s o m  h a r  s k r e v e t  D e t t e .

martin luther
@martinluther

Gutenbergbibelen blev færdigtrykt af Johannes Gutenberg den 23. 

februar 1455. Den er på 1.282 sider, håndkoloreret og ofte indbundet i 

to bind. Det anslås, at der blev produceret 180 eksemplarer af Guten-

bergbibelen i løbet af tre år, hvilket også er den tid, det tog at skrive 

et eksemplar. I datidens priser svarede salgsprisen til tre kontoristers 

årsløn. I 1987 blev der solgt et eksemplar for over 37 millioner kroner 

– den højeste pris betalt for en bog. Håndkoloreret side fra Gutenberg-

bibelen fra 1455. Foto / Wikimedia Commons

Luther var en dygtig kommunikator. Havde han levet i dag, kunne et af hans tweets måske se sådan ud!

Luthers 95 teser.
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bILLEDER KAN RÅbE, knuge eller 

besnære. Sådan kan det føles, når de 

tatoverer sig ind i vores sind. I vor tids 

visuelle eksplosion bryder billeder med 

et klik grænserne og påvirker vores 

forestillinger om verden. Især billeder, 

som taler ind i religiøse og politiske 

debatter, kan vække stærke følelser og 

reaktioner. I de religiøse omvæltninger 

i 1500-tallets Europa blev billeder ud-

skældt og udsat for vold. De blev brugt 

som våben, men var også et holde-

punkt i en omskiftelig tid. 

Reformationstidens brud med pave-

kirken fik betydning for billedkulturen. 

Billeder og deres funktion blev et hedt 

debatemne mellem reformatorerne på 

grund af Bibelens billedforbud. Luther 

havde en moderat holdning til billeder. Han pegede 

på, at billeder af Det Gamle og Det Nye Testamente 

kunne være nyttige for folk, som ikke kunne læse eller 

skrive. Luthers synspunkt blev udfordret af andre re-

formatorer. Teologerne Andreas Bodenstein von Karl-

stadt (1486-1541) og Jean Calvin (1509-1564) mente, 

at religiøse billeder kunne føre til afgudsdyrkelse, og 

de opfordrede deres tilhængere til at fjerne eller øde-

lægge billeder i kirkerne. Et eksempel på det kan ses i 

katedralen Skt. Martin i den hollandske by Utrecht. Her 

blev et billede med hellige figurer skamferet af calvi-

nister i 1580. Selv Jesusbarnet måtte af med hovedet! 

Man lukkede herefter af for værket med en væg, som 

først blev fjernet igen i 1919. Med sine blottede skår 

kan vi stadig i dag fornemme den aggression, som bil-

ledet udløste. Luther anklagede ’billedstormerne’ eller 

’ikonoklasterne’ for at have misforstået billedernes 

funktion: at fjerne motiverne fra folks øjne ville ikke 

fjerne dem fra deres hjerter, mente han.

I DANMARK rensede man også ud i pavekirkens bil-

ledtradition, men det foregik gradvist og mere beher-

sket. Biskopperne holdt opsyn med, at præsterne fjer-

nede billeder med motiver af eksempelvis helgener fra 

deres kirker. I de såkaldte visitatsbøger indberettede 

man, hvordan arbejdet gik, og her er det tydeligt, at 

der var forskellige holdninger. I slutningen af 1500-tal-

let skrev Jacob Madsen om modviljen i Sønder Nærå 

Kirke på Fyn: “talte med Laurids Strole, det [et alter] 

skal fjernes. Han sagde, at han ikke havde stiftet det 

og ej heller ville nedbryde eller fjerne det, selv om han 

er kirkeværge”. I praksis blev kirker og klostre ikke 

tømt for billeder. Man forsøgte i stedet at tilpasse, be-

grænse og redefinere genstandene og brugen af dem. 

Et godt eksempel på denne udvikling er altertavlen fra 

1496 fra Esrum Kloster i Nordsjælland. Klostret miste-

de gradvist sin betydning efter reformationen, men i 

stedet for at destruere altertavlen med dens helgener 

og vidnesbyrd om pavemagten, blev den givet videre 

til Skt. Olai Kirke i Helsingør. 

Efter reformationen øgede man mængden af skrift på 

altertavler og mindesmærker, og den trend smittede 

af på Esrum-altertavlen, som blev påmalet bibelcitater 

på de i dag forsvundne fløje. Mest interessant foretog 

man et indgreb på den knælende figur nederst i re-

lieffet. Oprindeligt forestillede figuren den munk, der 

havde bestilt tavlen, men han blev udstyret med pa-

ryk, fipskæg og pibekrave og forvandlet til en luthersk 

præst! 

Billeder blev også brugt til at udbrede propaganda og 

satire. Den danske kunstner Melchior Lorck (1526/27– 

ca. 1588) gengav i 1545 paven som en vildmand med 

behåret krop og groft tilhugget kors med viltre rød-

der, der lige har sluppet jorden. Nøglen til Himmeriget 

er ved at smuldre, og alskens kryb vælter ud af den 

mund, der burde formidle Guds ord. Paven er fremstil-

let som en djævelsk figur, og bag ham brænder mun-

kene op i Helvede. 

LUTHERS KRITIKERE kommenterede også visuelt 

på deres holdning til Luther. I et træsnit fra 1522 be-

skrives han som et køllesvingende brushoved, der på 

sin vej tæsker prominente tænkere som den græske 

filosof Aristoteles (384-322 f.Kr) og den italienske teo-

log Thomas Aquinas (1225-1274) ned. Fra hans mund 

dingler en hængt pave, og Luther er fremstillet som 

slagter af traditionen!

VÅbEN oG 
HoLDEpUNKT 
BILLEdKULTUR

Af LAURA KATRINE SKINNEbACH
PH.D. I KUNSTHISTORIE,  
AARHUS UNIVERSITET

Af LISbET TARp
PH.D. I KUNSTHISTORIE,  
AARHUS UNIVERSITET

Reformationen slog langsomt igennem og ofte genbrugte 

man ældre ting, så de passede bedre sammen med den 

nye tro. En sådan skæbne overgik altertavlen fra Esrum 

klosterkirke. Abbed Peder, der knæler ved foden af kor-

set, blev i midten af 1600-tallet og i overensstemmelse 

med tidens præstemode udstyret med paryk, fipskæg og 

pibekrave. Udsnit fra Esrum Altertavle: Nationalmuseets 

samling. Foto / Lennart Larsen, Nationalmuseet

Profilfoto © Jesper LudvigsenProfilfoto © Sørine Skinnebach 
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IKoNoKLASME betyder billedødelæggelse og bruges om 
destruktive handlinger rettet mod billeder. Ikonoklasme har 
ofte et religiøst eller politisk sigte. Calvin opfordrede sine 
tilhængere til at storme kirkerne og ødelægge de gamle mid-
delalderlige billeder. København blev udsat for et ikonoklastisk 
angreb i 1530, hvor billeder og bøger blev båret ud af kirkerne 
og kastet på bål rundt omkring i byens gader. Ikonoklasme er 
stadig udbredt i dag, eksempelvis da amerikanske soldater i 
2003 væltede en kæmpestatue af Saddam Hussein i Bagdad.
 
Vægmaleri i  Orgosolo, Sardinien. Foto / Daniel Jones &  Laura Johnson, Alamy Stock Photo

Hans Holbein den Yngre: Hercules 

Germanicus, 1522.  

Zürich, Zentralbibliothek.  

Foto / Scanpix 

  

  

Melchior Lorck: Paven som vildmand. 

Spottebillede, 1545. Statens  

Museum for Kunst.  

Foto / SMK, Public Domain 



DEN KAToLSKE KIRKE 
SyNET pÅ ÆGTESKAb

Den katolske kirke: I den katolske kirke er 

ægteskabet et sakramente og principielt 

ubrydeligt. Dog kan ægteskabet erklæres for 

ugyldigt under særlige omstændigheder. 

ETISKE SpØRGSMÅL

Den katolske kirke har én officiel holdning til 

en lang række konkrete etiske spørgsmål som 

abort og prævention.

NADVEREN

I den katolske kirke mener man, at der i nadve-

ren sker en reel og substantiel forvandling af 

brødet og vinen til Jesus Kristi legeme og blod.

SAKRAMENTER

I katolicismen har man syv sakramenter – 

dåben, konfirmationen, nadveren, skriftemålet, 

den sidste olie (den syges salvelse), ægteska-

bet og præstevielsen.

HELGENER

Den katolske kirke har en lang række helgener, 

fx Jomfru Maria. En helgen er et menneske, der 

helhjertet følger Kristus, og katolikker bruger 

helgeners tro på Kristus som inspiration. Man 

beder typisk helgener om at gå i forbøn for en 

hos Gud.

pRÆSTER

Kun mænd kan blive præster.  

De skal leve i cølibat. 

ØVERSTE AUToRITET

For katolikker er det Bibelen og kirkens tradi-

tion, der tilsammen udgør sand kristendom. 

Paven har myndighed til at sikre kirkens 

enhed ifølge traditionen og til at tilgive synder. 

Han er kirkens overhoved, og der er et klart 

hierarki under ham.

pAVENS MAGT

pAVEN ER RELIGIØST oVERHoVED for verdens 

cirka 1,3 milliarder katolikker.

pAVEN ER DESUDEN STATSoVERHoVED for 

Vatikanstaten, der ligger midt i Rom i Italien og er 

anerkendt som selvstændig stat.

pAVEN HAR MyNDIGHED til at udtale sig i tros-

mæssige spørgsmål og træffe afgørelser på vegne 

af hele den katolske kirke. Han rådfører sig med 

forskellige organer, Den Hellige Stols forskellige 

kontorer, kardinalkollegiet, bispesynoden og de 

enkelte nationale bispekonferencer.

I fÆLLESSKAb med kirkens biskopper har paven 

ansvar for at bevare og udlægge kirkens lære. Han 

kan udtale sig om kirkens forhold til sociale og 

politiske spørgsmål og helgenkåre personer.
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DEN LUTHERSKE KIRKE 

KAToLICISME

Gud

Paven & Kirken

Mennesket

pRoTESTANTISME

Ordet (Biblen) Mennesket

Gud

KILDE: Kristeligt Dagblad 

TEKST oG IDÉ: Kim Schou og Anna Magnussen

NADVEREN

I den lutherske kirke mener man, at Kristus er 

til stede i brødet og vinen, men ikke at der sker 

en egentlig forvandling.

ETISKE SpØRGSMÅL

De lutheske kirker har ikke ét overhoved og 

derfor heller ikke én officiel holdning til de 

samme spørgsmål. Man vil i stedet støde på 

vidt forskellige holdninger hos protestanti-

ske præster.

SyNET pÅ ÆGTESKAb

I den protestantiske tradition er ægte-

skabet ikke et sakramente, og derfor er 

skilsmisse tilladt.

SAKRAMENTER

Med reformationen blev sakramenterne  

reduceret til to, så kun dåben og nadveren  

er tilbage.

HELGENER

I den lutherske kirke spiller helgener  

ikke så stor en rolle, som de gør i den katolske 

kirke.

pRÆSTER

I de fleste lutherske kirker i verden er præste-

embedet åbent for både mænd og kvinder, og 

der er intet krav om cølibat.

SoLA SCRIpTURA

Martin Luther indførte med reformationen 

princippet ’sola scriptura’, der betyder ”skriften 

alene”. Her er det altså fortolkningen af bibel-

skriften, der skal bestemme kristen praksis og 

kristne doktriner.
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MAGT oG GLANS 
MIddELALdERKIRKEN 

Man kan ikke forstå reformatorerne 

uden at kende den kirke, som de vend-

te sig imod.  Og den bestod af meget 

mere end aflad, selvom reformatorer-

nes propaganda helst vil have os til at 

tro sådan. Romerkirken var en stor og 

kompliceret størrelse, som allerede var 

i rivende udvikling da reformations-

debatten brød ud – og som på mange 

måder var anderledes end den katol-

ske kirke, vi kender i dag.

Man bør undgå at kalde kirken omkring 

år 1500 for katolsk. Middelalderkirken 

er bedre. Katolsk blev den først under 

reformationerne i Nordeuropa, fordi 

den ligesom de nye kirker ønskede 

at have bekendelsesskrifter. Indtil da 

havde den hvilet på et nedarvet sæt af 

fortolkninger af de hellige skrifter. Dem 

kunne man ikke sætte spørgsmålstegn 

ved. I den forstand var reformationerne 

fremmende for debatten – også i det 

der blev den katolske kirke.

LÆREN oM SJÆLENS fRELSE var 

bredt anerkendt, og kirken spejlede i 

sin arkitektur det himmelske. Religiøs 

magt og ideologisk magt hang sammen, fordi samfun-

det forstod sig selv ud fra kirkens budskab. Når den-

ne verden var en prøvetid for en kommende, måtte al 

diskussion om samfundets indretning begynde med, 

hvad der var godt og ondt. Det definerede kirken i bre-

de, åbne begreber som barmhjertighed, fromhed og 

synd. Betydningen blev diskuteret og var en drivkraft 

til udvikling. Kirken var derfor ikke kun til stede på det 

individuelle plan, men også på det kollektive.

Middelalderkirken var en stat i staten. Den hvilede på 

en internationalt udviklet retsorden, den kanoniske 

ret. Den krævede uafhængighed af verdslig magt. I 

kraft af kanonisk ret beskyttede kirken sine præster 

mod overgreb, men dømte også i ægteskabssager. 

Da de gejstlige retter var mere effektive end de 

verdslige, blev økonomiske sager om gæld og pant-

sættelse også dømt her. Da kirkens straffemiddel nu 

en gang var udelukkelse af det kristne fællesskab, 

ekskommunikation, blev kirkens engagement i ting, 

som den prædikede imod, derved udstillet. Kritik af 

kirken var ret almindelig.

KIRKEN HAVDE To SØJLER, en åndelig og en 

verdslig. Den åndelige del var klostrene, som tog sig 

af bøn, gudstjeneste og omsorg for syge. Nogle var 

mest møntet på den rige befolkning (klostrene på 

landet), andre på den mere almindelige befolkning 

(klostrene i byerne). Den verdslige arm var sognekir-

kerne. De blev vedligeholdt af den almindelige skat, 

tienden, hvor alle grundejere (men ikke andre) skulle 

aflevere en tiendedel af deres produktion. Tienden 

var samtidig løn til sognepræsten. Over sognene 

stod bisperne og deres kollegium af rådgivere, de 

såkaldte domkapitler. De udgjorde sammen med klo-

strene tidens lærdomscentre. 

Bisperne fungerede politisk som kongens rådgivere. 

Opgaven var gammel, og da kongens vigtigste rådgi-

vere i løbet af 1300-tallet samlede sig i det selvstæn-

dige organ Rigsrådet, blev landets otte bisper fødte 

Af LARS bISGAARD
LEKTOR I HISTORIE,  
SYDDANSK UNIVERSITET

medlemmer. Positionen hvilede ikke blot på respekt 

for kirkens værdigrundlag, men også på bispernes 

økonomi. De var landets rigeste jordejere og fungere-

de som bank, når kongen var i pengenød. Som pant 

kunne de få indtægterne fra bestemte købstæder eller 

områder på landet. På den måde blev kirkens verdslige 

deltagelse tydeliggjort.

Bisperne, klostrene på landet og højerestående gejst-

lige havde alle meget jordisk gods. Det kom i første 

instans fra de rige gaver, som konger og indflydelses-

rige slægter havde skænket, og som de bevarede en 

vis indflydelse på. Som jordejer fik kirken hvert år af-

gifter fra fæstebønderne. En anden indtægtskilde var 

de individuelle gaver. De voksede i antal gennem mid-

delalderen. Almindelige borgere, selvejere og fæste- 

bønder gav også gaver.

Offerviljen blev fremmet af tanken om aflad. Det vil 

sige, at pave, kardinaler og bisper kunne eftergive den 

oprigtigt angrende synders straf i det hinsides. Aflads- 

tanken var i begyndelsen alene knyttet til korstog og 

gaver til bygning af kirker. Det var først med bogtryk-

ket, at afladshandlen eksploderede.

 

I 1400-tallet var oprettelse af private messer (gudstje-

neste med nadver) også blevet almindelig, og havde 

man ikke selv nok penge, kunne man gøre det i fæl-

lesskab. Her var landsbyen og håndværkerlavene i 

byerne populære rammer. De private messer var med 

til at øge antallet af præster uden en fast indtægt. Det 

gav en bund af utilfredshed nederst i kirkens rækker, 

og den hjalp til spredningen af reformatorernes bud-

skab. Både messelæsning og gavegivning skulle sikre 

sjælens frelse.  

REfoRMAToRERNE VAR RUNDET af den kirke, som 

de gjorde oprør imod. Men de ville have en mere ren 

kirke, som fokuserede på tro og holdt sig fra politik 

og jura. Et kirkebrud var de i udgangspunktet ikke  

interesseret i. 
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Den mest berømte afladssælger i 

Norden var Johannes A. Archimboldus 

(1485-1555). Han solgte aflad i årene 

1516-23, før han måtte flygte.

Afladsbrevene solgtes fortrykt på dette 

tidspunkt, og da Luther reagerede mod 

dem teologisk, var han næppe klar 

over, hvor stor en pengemaskine de var 

blevet. Træsnittet her indgik i refor- 

matorernes propaganda mod paven.  

Træsnit af Lucas Cranach den Ældre, 

1521. Foto / Scanpix 

Santa Maria Del Mar, Barcelona. Foto / AST Fotoworks, Alamy Stock Photo



DIALoG MELLEM  
To VERDENER 
GUdSTJENESTEN

EN GUDSTJENESTE ER EN DIALoG. 

En dialog mellem mennesker i et sær-

ligt rum. Gudstjenestens rum er religi-

øst, og dermed rummer det en åben-

hed for, at gudstjeneste ikke blot er 

en dialog mellem mennesker, men en 

samtale, hvor også det guddommelige 

kan være til stede. 

Det er en dialog mellem forskellige 

roller og steder i rummet: Præsten ved 

alteret er i dialog med gudstjeneste-

deltagerne, som sidder på bænkene 

i kirkeskibet. Men det er også en dia-

log mellem to verdener: den religiøse 

verden, som kommer til live ved bibel-

læsninger, salmer og bønner, og hver-

dagens og samtidens verden, som kir-

kegængerne bringer med sig, og som 

kirkebygningen er placeret midt i. 

GUDSTJENESTENS opbyGNING vid-

ner om Luthers teologiske indsigter, 

som førte til en ny forståelse af, hvad 

en gudstjeneste burde være. Luther 

ville, at gudstjenesten skulle foregå 

på et sprog, som folk kunne forstå. 

Den skulle ikke kun 

være en opgave for 

de særligt indviede 

præster, som talte 

latin. Den lutherske 

gudstjeneste må væ-

re vendt mod verden 

og er ikke en sær-

lig sfære adskilt fra  

resten af livet. Den er tværtimod et sted at tanke op 

til at leve livet.

Ikke desto mindre fremstår gudstjenesten som en 

stærkt stiliseret dialog. Hverken præst eller menig-

hed har lov til at bestemme deres egne replikker, men 

må lægge stemme og krop til de udsagn og hand-

linger, liturgien tilskriver dem. Præsten er dialogens 

ledende stemme. Hun læser bibelteksterne fra alter 

og prædikestol, læser kollekter og beder bønner, læ-

ser ritualteksterne ved dåb og nadver, korstegner og 

overøser dåbsbarnet med vand, indstifter og uddeler 

brød og vin ved nadveren, og hun udlægger dagens 

evangelietekst i prædikenen. 

GUDSTJENESTEDELTAGERNE bESVARER løbende 

præstens udsagn, når de i fælles udsagn agerer som 

menighed. De rejser sig og svarer amen på præstens 

læsninger, og de synger salmer, hvor de selv lægger 

stemme til fortolkninger af det kristne budskab. I 

fadervor og trosbekendelsen forenes præstens og 

menighedens stemmer i fælles bøn og bekendelse. 

Menigheden er ikke en tavs og passiv menighed, 

men en aktiv medskaber af gudstjenesten. Hvis der 

ikke er nogen for præsten at tale med, er der ingen 

grund til at holde gudstjeneste, og derfor taler man 

om messefald, hvis ingen er mødt op. På Luthers tid 

afholdt præsterne ofte messe uden menighed eller 

uden menighedens inddragelse, fordi modtageren 

af præstens handlinger og tale var Gud og ikke me-

nigheden. At messen må falde uden menighed, er et 

særligt kendetegn for en luthersk gudstjeneste.

For Luther var det en uskik at fejre gudstjeneste med 

Gud som modtager, fordi det fremstod, som om men-

nesker kunne påvirke Gud med handlinger, ligesom 

Af KIRSTINE HELboE JoHANSEN
LEKTOR I KIRKEHISTORIE OG PRAKTISK 
TEOLOGI, AARHUS UNIVERSITET

man kunne forhandle med Gud og gøre sig bedre med 

egne gerninger. Det kendes som Luthers opgør med 

gerningsretfærdighed, og det indebærer, at gudstje-

neste må foregå i fællesskab mellem præst og menig-

hed, og at gudstjenestens mål er menighe-

dens opbyggelse. Efter Luther har opgøret 

ført til skepsis over for rituelle handlinger, 

som rækker langt ud over Luthers eget op-

gør. Derfor har man i denne tradition foku-

seret på ord som det primære – og af og til 

eneste – medium for forkyndelse.

I DAG SER MAN EN voksende forståel-

se for, at også lutherske gudstjenester 

rummer mange udtryksformer. I kirkerne 

vokser der konstant nye gudstjenestefor-

mer frem. De nyfortolker, hvad en luthersk 

gudstjeneste er: børnegudstjeneste, medi-

tationsgudstjeneste, rockgudstjeneste, Va-

lentinsgudstjeneste og skolestartsgudstje-

neste. De leger med den klassiske form og 

konstrueres ofte ud fra en minimumsdefini-

tion af, hvad en gudstjeneste skal indehol-

de: fx fadervor, bibeltekst, sang og velsig-

nelse. Men samtidig henter de inspiration 

fra glemte eller fortrængte praksisformer 

fra katolske og ortodokse traditioner. 

De nye gudstjenesteformer viser, at en lu-

thersk gudstjeneste også i dag er i dialog 

med verden og hverdagen ved at tale ind 

i gudstjenestedeltagernes liv og ved at in-

vitere til dialog i særlige livsfaser eller ved 

særlige anledninger. 
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Babysalmesang er en ny og  

populær aktivitet i mange kirker. 

Her anvender man kirkerummet, 

rytmisk bevægelse og fællessang 

til at skabe en ny fortrolighed.  

Foto / Thomas Emil Sørensen, 

Polfoto

På Torslunde Kirkes alterbordsforside fra 1561 ses en luthersk gudstjeneste med de to sakramenter; dåb og nadver. Kunstneren er ukendt, men  

forlægget for billedet er et stik af Lucas Cranach den Ældre, hvor Luther selv stod på prædikestolen. I den danske variant er det, som inskriptionen  

antyder, sognepræst Johannes Jacobsen, der prædiker. Foto / Lennart Larsen, Nationalmuseet

45RefoRmation 1517–2017



foRTIDSNØGLER  
I fREMTIDSLÅSE  
SALMEREFORMATOREN SIMON GROTRIAN 

JESUS KRISTUS SoM JoKEREN i 

lommen. Gud som dyneløfter. Engle, 

der står på ski. Alt sammen optræder 

det i kristne menighedssalmer – men 

kan man synge den slags i kirken?

Spørgsmålet er blevet stillet utallige 

gange, siden digteren Simon Grotrian 

(1961-), som citaterne stammer fra, for 

godt ti år siden indledte sit omfatten-

de virke som salmist. Han har skrevet 

madsalmer fyldt med mayonnaise og 

remoulade og fodboldsalmer med  

driblinger og stolper. En af sine salmer 

foreslår Grotrian sunget på melodien 

til Yesterday, og i teksterne svirrer 

gummibåde og ufoer ind og ud mel-

lem det bibelske inventar. De moderne 

ord og fænomener er måske den tyde-

ligste markering af, hvad der er på fær-

de i Grotrians salmer – nemlig en mar-

kant fornyelse af en gammel tradition. 

Ordet ‘psalme’ stammer fra de gam-

meltestamentlige Davids Salmer, og langt op i det 

17. århundrede bruges det udelukkende om disse. 

Gennem hele middelalderen synges Davids Salmer 

stadig, og for Martin Luther og ligesindede fungerer 

de som forbillede for den nye salmedigtning: Man fø-

ler sig strengt forpligtet over for salmesangens tra-

dition. Alligevel er det, reformatorerne gør, særdeles 

nyt – og mere radikalt end noget utraditionelt ord 

hos Grotrian. 

fØR LUTHER stod professionelle sangere for salme-

sangen i den katolske messe, og salmernes sprog var 

latin. Selvom Luther ikke bør tilskrives hele æren for 

at have indført menighedssang på nationalsprogene, 

kan hans indsats på området næppe overvurderes. I 

den luthersk-protestantiske gudstjeneste står ordet 

i centrum, og salmesangen, som er blevet kaldt den 

protestantiske højmesses hjertebarn, lader menighe-

den huske og inderliggøre evangeliet. Det er ganske 

enkelt komplet umuligt at forestille sig en original 

og eksperimentel nutidig omgang med salmegenren 

som Grotrians uden den radikalt fornyende impuls, 

der er udgået fra den reformatoriske bevægelse. 

Selvom Grotrians salme-

digtning med alle dens ny-

skabelser kan fremstå påfal-

dende moderne og original, 

hviler den – som Luthers 

egen gjorde – i høj grad på 

traditionens skuldre. På for 

eksempel Thomas Kingos 

(1634-1703) barokke kon-

traster, H.A. Brorsons (1694-

1764) sanselige inderlighed, 

N.F.S. Grundtvigs (1783-

1872) lysende optimisme og 

B.S. Ingemanns (1789-1862) 

tillidsfulde barnetro. 

Af JAKob SCHwEppENHäUSER
POSTDOC, CENTER FOR LITTERATUR  
MELLEM MEDIER, AARHUS UNIVERSITET

Adskillige af Grotrians salmer bygger på et direkte 

forlæg fra salmetraditionen – fx den, der begynder 

med ordene: “En mand er død på korsets knast”. Den 

er skrevet med afsæt i den gamle julesalme Et barn 

er født i Bethlehem og overtager dens struktur og 

det dobbelte halleluja. Men hvor sidstnævnte be-

gynder med Jesu fødsel, begynder førstnævnte med 

hans død. Det er et voldsomt, men måske også hu-

moristisk greb.

HUMoR ER EN SJÆLDENHED i salmetraditionen, 

men ikke hos Grotrian. Han fornyr, men han gør det 

med stor traditionsbevidsthed. Grotrian-salmens 

næstsidste linje er endda identisk med originalens 

berømte åbningslinje. Et barn er født i Bethlehem 

har i øvrigt selv en forgænger i traditionen: Ein Kind 

geborn zu Bethlehem, som igen er en oversættelse 

af den gregorianske hymne Puer natus in Bethlehem. 

Og denne er skrevet over Lukasevangeliets kapitel 2, 

det såkaldte juleevangelium. Man kan sige det sådan, 

at enhver salme føjer sig ind i den kristne digtnings 

geologiske lag, som dybest nede består af de bibel-

ske tekster. 

Ligesom salmedigtningen er kristendommen som 

sådan til stadighed udspændt mellem tradition 

og fornyelse. Hvor vægten skal lægges, er et evigt 

stridspunkt, men selve dette at videreføre kristen-

dommens grundimpuls – den impuls, der begyndte 

med Jesus Kristus – indebærer en fortløbende for-

nyelse. Evangeliet må til enhver tid forkyndes ind i 

samtiden, aktualiseres, genfortolkes – uden at kappe 

forbindelsen til udgangspunktet. For som salmere-

formatoren Simon Grotrian formulerer det: “Fortids-

nøgler passer ind i fremtidslåse.” Og for resten er 

svaret ja: Hans salmer kan godt synges i kirken. Det 

bliver de nemlig allerede!

Foto / folkekirken.dk

Profilfoto © Suste Bonnén
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En mand er død på korsets knast
korsets knast
da åbnes vi, og himlen brast
halleluja, halleluja.

Den første nat er rød som blod
rød som blod
apostlen ejer smertemod
halleluja, halleluja.

Men alle nætter efter den
efter den
har flettet bønnen helt herhen
halleluja, halleluja.

Og manden har en fingerring
fingerring
han krones af triumfens sving
halleluja, halleluja.

For han har puffet stenen væk
stenen væk
en skrigdæmon er død af skræk
halleluja, halleluja.

Og sådan hæves døden op
døden op
af livet med sin verdenskrop
halleluja, halleluja.

Den samme mand i frelserklud
frelserklud
fik verden til at holde ud
halleluja, halleluja.

En dag, hvor visdomshimle skød
himle skød
blev kærligheden natterød
halleluja, halleluja.

Men midt i blomsten findes han
findes han
deroppe over korsets rand
halleluja, halleluja.

Og han vil fragte haven hjem
haven hjem
et barn er født i Betlehem
halleluja, halleluja.

 
Simon Grotrian: Natterøde daxis. Gyldendal 2013

EN MANd ER død  
pÅ KORSETS KNAST 

s a l m e b o g e n  e r  D a n s k 
D i g t n i n g s  u b e s t r i D t  
m e s t  u D b r e D t e  
p o e s i b o g ,  j a  D e n  
m e s t  u D b r e D t e  
b o g  o v e r h o v e D e t 
 
Bjarne Sandstrøm: “Salmen - fra kampsang til lovprisning“ i Dansk  
litteraturs historie, Mortensen og Schack (red.), 2006-09, Gyldendal.
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Hvis en tradition ikke fornyr sig, så stivner den. Men heldigvis er der i dag mange bud på nye 

salmer, der går i dialog med den gamle og traditionsbundne genre. De moderne salmer viser, at 

der er behov for at sætte nye ord på troen og på de følelser, som vækkes til live ved fællessang 

og kirkelige handlinger. Vi kan synge sammen og åbne vore hjerter, så vi finder mod, finder vej 

og finder hjem – og vi kan synge sammen og fundere over, om Gud virkelig kan forventes at 

svare på alle vores spørgsmål. Måske skal nogle spørgsmål stilles anderledes?

HVIS EN TRADITIoN 
IKKE foRNyR SIG,  
SÅ STIVNER DEN 
MOdERNE SALMER AF BJERRE OG TEITUR
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ÅBENT HJERTE 
GUd ER dEN,  
dER IKKE SvARERTiden gik og førte os

på ny fra sted til sted
Hvad vi søgte på vor vej
tog horisonten med
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang 
Alt hvad vi tænkte på
brød den ned for sjælens trang
Åbent hjerte finder altid hjem. 

Tvivlen kom og lagde sig
omkring os som et slør 
Frygten holdt os fanget i  
os selv bag lukket dør    
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang
Alt hvad vi frygtsomt så  
brød den ned for sjælens trang
Åbent hjerte finder altid mod.

Tiden gik og verden var 
konstant foranderlig
Dale blev til bjerge 
mens vi vandrede forbi
Men under himlens blå
var en dyb og evig klang
Trapperne vi skal gå
Bygges op af sjælens trang
Åbne hjerter finder altid vej.

© Sys Bjerre (1985-) og Christian Connie (1988-) 

Hvorfor er mit navn ik’ noget?
Gud er den, der ikke svarer
Hvorfor når jeg er eksperten 
Gud er den, der ikke svarer.

Hvorfor er jeg ikke ridder? 
Gud er den, der ikke svarer
Hvorfor er min far så tosset?
Gud er den, der ikke svarer.

Hvorfor ringer bossen ikke?
Gud er den, der ikke svarer
Hvorfor roser ing’ min karry?
Gud er den, der ikke svarer.

Hvorfor ingen sex på toget? 
Gud er den, der ikke svarer
Hvorfor når jeg er eksperten?
Gud er den, der ikke svarer.

Hvorfor gik du ud’n at sig’ det?
Gud er den, der ikke svarer
Hvorfor overhaler Audi’n?
Gud er den, der ikke svarer.

©Teitur Lassen (1977-) og Jonas Breum (1979-) fra projektet Kirkesangbogen, 2015  

Gengivet med tilladelse fra Arlo and Betty Music

Teitur opfordrer til, at salmen synges og spilles med undren

Te
it

ur
 L

as
se

. F
ot

o 
/ 

Sø
re

n 
Ve

st
er

ga
ar

d



REfoRMATIoNSQUIZ
HvOR MEGET KAN dU HUSKE AF dET, 
dU HAR LÆST I MAGASINET?

6. HVILKEN fRyGT LÅ TIL GRUND foR KØb  
Af AfLADSbREVE?

1.  FRYGTEN FOR SKÆRSILDEN

2.  FRYGTEN FOR DET EVIGE LIV

3.   FRYGTEN FOR AT BLIVE  
UDSTØDT AF SAMFUNDET

2. SÆRLIGT EN TEKNoLoGI fIK SToR 
bETyDNING foR UDbREDELSEN Af 
LUTHERS IDEER. HVILKEN?                      

1.  BOGTRYKKERKUNSTEN

2.  HJULET

3.  KIKKERTEN

4. HVILKEN MoDERNE SALMEDIGTER HAR 
SKREVET EN Ny TEKST TIL 1500-TALSSALMEN 
Et barn Er født i bEtHlEHEm?

1.  SYS BJERRE

2.  SIMON GROTRIAN

3.  TEITUR

5. HVAD HED LUTHERS SLAGKRAfTIGE KoNE, 
SoM HAN yNDEDE AT KALDE HERR KäTHE?

1.  KATHARINA VON BORA

2.  KATINKA VON BORA

3.  KATHARINA VON BERTA

1. HVAD HEDDER DEN VEJLEDNING TIL 
ALMINDELIGE MENNESKER oM, HVoRDAN 
DE SKULLE LEVE ET GoDT KRISTENT LIV, 
SoM LUTHER UDGAV I 1529?

1.  OM ET KRISTENMENNESKES FRIHED

2.  DEN LILLE KATEKISMUS

3.  OM DE GODE GERNINGER

3. LUTHER SoM LEGETØJ! MEN HVEM  
STÅR bAG DEN LILLE pLASTIKMAND?

1.  LEGO

2.  MATTEL

3.  PLAYMOBIL
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9. HVoRNÅR bLEV REfoRMATIoNEN 
GENNEMfØRT I DANMARK?

1.  1517

2.  1523

3.  1536

8. HVAD VAR LUTHERS 95 TESER fØRST  
oG fREMMEST ET opGØR MED?

1.   DEN KATOLSKE KIRKES HANDEL MED 
AFLADSBREVE

2.   DEN KATOLSKE KIRKES HELGENDYRKELSE

3.   DEN KATOLSKE KIRKES ARKITEKTONISKE 
INDRETNING 

12. HVAD ER ’KAGSTRyGNING’, SoM VAR EN 
Af DE AfSTRAffELSESMEToDER, DER bLEV 
ANVENDT pÅ LUTHERS TID?

1.  BRÆNDEMÆRKNING

2.  STENING

3.  PISKNING

10. HVAD bETyDER IKoNoKLASME?

1.  IDOLDYRKELSE

2.  STILFIGUR

3.  BILLEDØDELÆGGELSE

11. HVAD bETyDER UDTRyKKET  
’SoLA SCRIpTURA’?

1.  KONGEN ALENE

2.  SOLEN ALENE

3.  SKRIFTEN ALENE

fIND DE RIGTIGE svar på reformation.fuau.dk

Her kan du også finde inspiration til undervisnings- 

forløb til et bredt udvalg af gymnasiets fag.

Vil du gerne vide mere om Martin Luther og reforma-

tionen, så findes der på danmarkshistorien.dk et væld 

af artikler, historiske kilder og blogindlæg udarbejdet 

af forskere fra Aarhus Universitet. På luther2017.dk 

kan du også finde materiale og en samlet oversigt 

over alle de arrangementer, som holdes i Danmark i 

2017 i anledning af 500-året.

13. HVAD SyMboLISERER DEN  
GyLDNE RING I LUTHER-RoSEN?

1.  AT HIMLENS SALIGHED VARER EVIGT

2.  AT ÆGTESKABETS BåND ER UBRYDELIGT

3.  AT VI ALLE GENNEM DEN RETTE TRO FåR   
     EN GLORIE, NåR VI KOMMER I HIMLEN

7. HVEM VILLE IfØLGE LUTHER pÅ DoMMENS 
DAG GÅ foRAN ALLE pAVER?

1.  EN FROM SKOLELÆRER

2.  ET FROMT BARN

3.  EN FROM MUNK
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Folkeuniversitetet

”Luther, her er dit liv!” Mød Martin Luther, når han er af-

tenens gæst i et talkshow, der går helt tæt på reformati-

onens hovedperson. Vært på Deadline, Niels Krause-Kjær 

interviewer Luther, der levendegøres af skuespiller 

Bjarne Henriksen. I første akt sidder reformatoren i den 

varme stol. Han konfronteres med sine egne udtalelser, 

handlinger og holdninger og indvier os i, hvad der var 

med til at præge hans tid, tanker og liv. 

Vi skal møde hans nærmeste venner, mest prominente 

fjender og ikke mindst hans slagkraftige kone, Katharina. 

I anden akt lægges Luther tilbage i graven, og forskere 

går på scenen og giver os perspektiv på, hvad vi lige har 

oplevet. Vi skal blandt andre møde lektor i religionsvi-

denskab, Marie Vejrup Nielsen, som analyserer, hvordan  

Luther bruges i politik og populærkultur i dag, og histori-

ker Louise Kallestrup, der sætter os ind i, hvordan Luthers 

tanker kom til Danmark og forandrede vores samfund.

Oplev Historisk Talkshow med Luther på turné i oktober og november 

2017. For yderligere information, se reformation.fuau.dk 
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