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Forord

Denne bog er, som titlen antyder, del af og optakt til den fejring af den lutherske reformation, 
der vil finde sted i 2017, men den kan også pege frem mod andre jubilæer, som der kan blive 
nok af indtil 500-året for den danske kirkes reformation i 2036. Bogen vil forsøge at lægge en 
tråd ud i den labyrint, de danske rigers og landes reformationsfejringer er. Bogen er påbegyndt 
under et ophold i Møllehuset på Sandbjerg Gods under Aarhus Universitets Forskningsfond. 
Jeg takker fondet for tildeling af arbejdsro i de mest inspirerende omgivelser. Også Grundt-
vigsk Forum takkes for at have stillet bolig og biblioteksfaglig assistance til rådighed i perioder, 
da især det grundtvigske bidrag til reformationsjubilæerne har skullet undersøges i bibliote-
ker og arkiver i København. Tak til personalet på Det danske Centralbibliotek i Flensborg, 
til museumsinspektør Inge Adriansen ved Sønderborg Slot og arkivleder Broder Schwensen, 
Stadtarchiv Flensburg. Jeg vil her gerne gøre opmærksom på institutioner som Erhvervsarki-
vet i Aarhus, uden hvilket adgangen til Statens Arkiver for forskere og historisk interesserede 
i Østjylland uvægerligt vil besværliggøres. Desuden Københavns Stadsarkiv, der er en skjult 
men uhyre vigtig medspiller i det samlede arkivbillede i Danmark. Begge steder har i perioder 
har været gode arbejdspladser. Lektor Agnes Arnorsdottir har stået mig bi med hensyn til det 
islandske. Organist Thorkil Mølle takkes for nyttige oplysninger på musikkens område. Tak til 
venner og kolleger, med hvem jeg har diskuteret spørgsmål om fremstilling og afgrænsning. 
Det var fra begyndelsen min agt at takke Jan Lindhardt, der gennem årene har været en kær 
ven, samtalepartner og en fantastisk inspirator – også i forhold til dette arbejde. I mellemtiden 
er Jan død. Derfor tilegnes bogen hans minde. 
 Mange fonde har med stor generositet bevilget støtte til bogen. De takkes alle hjerteligt i 
bogens kolofon. Sanne Lind Hansen har med stor ro, sikkerhed og faglighed som redaktør ført 
bogen i havn.

Bering Præstegård, 
den 31. oktober 2015





Indledning

Reformationen i tidens strøm og mands minde
Mands minde. Hvad er det? Hvor langt går erindringen i en slægt tilbage? Mine bedsteforældre 
var fra 1890’erne. De havde levet under fire konger og en dronning, oplevet et par verdenskrige, 
salget af De vestindiske Øer, Slesvigs deling og Islands frigørelse. Af mine oldeforældre har 
jeg kun kendt min ene oldemoder, der var født i 1864. Når man samledes i familien, hvilket 
især var om søndagen, blev der snakket på en sådan måde, at det, der var fortiden for en lille 
dreng, gled sammen med nutiden. Det var som om, man selv havde del i fortiden. Selvfølgelig 
fyldte nutiden mest, for den var jo selvoplevet. Historien tyndede ud, når der ikke var nogen, 
der havde levende erindring om den. Når der ikke var nogen, der havde kendt nogen, der var 
en eller to generationer ældre. Formodentlig var det meste af det, der blev fortalt, formet af 
erindringen, skønt det gav sig ud for noget, nogen kunne huske. Der er ganske givet forskel på 
at huske og erindre. Erindring er en social foreteelse, der bringer orden på eller strukturerer 
fortiden på en måde, så den bliver relevant og så man sættes i en bestemt position til den. Det 
man ikke kan huske, må man erindre.
 Vi er på en måde mest interesseret i vort eget og de sidste slægtleds historie. Hvad der lig-
ger forud for den, er oftest den skrevne historie. På den anden side kan enhver historie være 
gribende nok at dykke ned i. Især hvis den er fortalt med liv og glød af gode historikere. Frem-
stillingen, dens retorik, kan gøre den relevant. Anden historie kan blot være en sump, stakke 
af tørt papir, ligegyldige oplysninger dynget op i hobe, man ikke kan se hen over. Nietzsche 
talte om historien som en fjende af livet. Samtidig så han historien som nyttig og god – det var 
læserens personlige interesse for historien som del af og pejlemærke for dennes eget liv, der 
var afgørende. Det grundlæggende spørgsmål skal her være, hvad der er relevant, hvad der kan 
gøres relevant – og hvad man i fortiden har holdt for relevant. 
 Hvordan skal noget, der skete i 1517, kunne blive vedkommende for mig? Hvordan for an-
dre end mig – og hvorfor er det gennem fire hundrede år lykkedes at gøre historien, fortæl-
lingen om reformationen relevant? Det er det egentlige spørgsmål i denne bog. Svaret er – for 
en stor del af denne histories vedkommende – at den ikke er som alle andre historier. Den er 
ikke gennem tre-fire hundrede år blevet opfattet som en tilfældig historie, men er blevet fortalt 
som en frelseshistorie eller en oplysningshistorie, en udfrielseshistorie; den er blevet tildelt en 
betydning, der overgår andre, tilfældige hændelser. Reformationen er historien, grundfortæl-
lingen, om, hvordan Gud på en særlig måde har ført sit folk. Det er en historie, der desuden er 
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blevet ritualiseret, sat ind i en ramme, der udgjordes af det, vi alle var fælles om frem til måske 
1930’erne, kirken og skolen.1 Når der var reformationsfest, lå dens centrum og hovedscene i 
kirken med dens takkegudstjenester, der traditionelt har udgjort rammen om en rituel praksis. 
Bag reformationsfesterne lå dog nok et større, gammeltestamentligt design, et forbillede, der 
fremtræder med vekslende tydelighed.
 Reformationshistorien har kunnet og har skullet fortælles med mindst hundrede års mel-
lemrum – af stadig nye fortællere, til nye lyttere. Reformationen er blevet anledning til fest, 
overdådighed, anerkendelse, sammenhold. Den har været brugt til tugt og vækkelse. Til be-
vidstgørelse og myndiggørelse. Den er også blevet brugt til et sammenhold mod de andre. 
Reformationsfejringerne har i den forstand været lukkede fester, hvor katolikker, calvinister og 
tyrker ikke var inviteret. Først omkring 1800 tager man unionstanker alvorligt ved fejringen af 
vor egen kirkes jubilæum. Således kan reformationsfejringerne ikke gøre krav på én universel 
form, ét givent indhold. 
 Så længe kirken og skolen udgjorde en basis for stat og samfund, var der ikke det store 
problem med at fastholde erindring. Kirkens gudstjeneste bestod i, at man hver søndag holdt 
mindefest, hvor Jesus Kristus gennem ordet var sandt tilstede. Kirken kunne også holde fester, 
hvor man erindrede andre ting; hvor man takkede, bad eller jublede i forhold til noget, der så-
ledes i løbet af festen og dens retoriske performance med ord og musik blev yderligere relevant. 
Det kunne være sejre eller kongelige begivenheder. Historieundervisningens formål var, at alle 
skulle lære af historien, føle os hjemme i den, hvile i den. Kirkens opgave var at bringe det fjer-
ne nær, at give det nærvær, virkning og relevans, således at menigheden af hjertet kunne takke 
Gud for hans velgerninger. 
 Da symbiosen mellem kirke og skole brød sammen, blev historien som den faktuelle hi-
storie selvstændiggjort fra fortællingen og erindringen. Kirken måtte en tid alliere sig med det, 
man kalder kulturlivet, og der søge støtte i og bekræfte nytten af almen dannelse. Erindring bli-
ver et problem efterhånden som historien frigøres fra livet og det rituelle. Det bliver et spørgs-
mål, hvorfor man skal erindre, og hvad man skal erindre. Er der så ikke blot tale om tvang? 
Bliver historien ikke en skrammelplads, hvor kun nogle få, underlige klunsere roder rundt for 
at finde noget, der glimter? 
 Der er gennem de senere år skrevet meget om memoria, om erindring.2 Hvad der var en 
given og naturlig sag, at man til dels levede i og med historien, er langsomt erstattet af store 
og ganske indviklede teorier – gerne skabt af historikere, der vil have fingrene i erindringen. 
Det kan nok være væsentligt at beskæftige sig med en del af disse teorier, når vi nærmer os det 
moderne – og især når vi står over for spørgsmålet om en ny stor fejring. Hvis man vælger at 
holde reformationsjubilæum i 2017, må initiativtagerne i fællesskab finde ud af og blive enige 
om, hvad det er, der skal fejres. Om der er noget at fejre? Om der er grund til at erindre? Om 
man kan opnå den enighed, der gør en fejring mulig? Om man ønsker en maksimal eller mi-
nimal erindring af det kirkelige, det historiske, det kulturelle eller andre virkninger af det, der 
tog sin begyndelse i 1517. Om vor erindring skal være fikseret i fortiden, eller om den dynamisk 
skal brede sig fra nutiden og ud i fremtiden.
 Hermed er der egentlig ikke sagt andet, end det man har gjort, hver gang man har skullet 
forme eller forberede en reformationsfest. Ingen er forpligtet på historien, for alle har al ret til 
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at leve i nuet og være rettet mod fremtiden. Enhver tid står umiddelbart over for Gud. Man kan 
lave den fest og fortælle den historie, man vil – og endda hævde, at det er Gud, der hver gang 
fortæller historien på en ny måde som del af en større historie. Reformationsfesternes historie 
rummer indblik i andre tiders historiesyn; festerne bliver selv til historie, der erindres – kom-
mer inden for mands minde. De indgår i et forløb af en stadigt længere historie. De handler om 
en kamp, der udkæmpes – om historien og sandheden. Her tales vel at mærke ikke essentiali-
stisk om sandheden, men hermeneutisk. 
 Blandt de vinkler, der gennem de senere år er blevet opdyrket, er spørgsmålet om, hvordan 
virkeligheden er blevet formet i en opførelse, i fremførelse, i materiel kultur. Hvilke medier 
man har haft til rådighed, og hvem man kunne få i tale med forskellige medier? Det er klart, at 
en højlærd latinsk afhandling ikke har den samme appel som en folkefest, hvor der bliver stegt 
okser og strøet skuemønter ud til almindelige mennesker. Dog har nogen i dette tilfælde tænkt 
på okserne og på at få slået mønterne, fået dem betalt og sørget for nogen til at varetage ud-
strøelsen. Hvis man siger, at dette så blot handler om elitens ageren over for det umyndige folk, 
tager man fejl. Den såkaldte elite vidste, hvad der krævedes – og den var dermed selv del af den 
kultur, den handlede i. I virkeligheden var alle agerende, og alle var publikum. At gøre noget i 
det offentlige rum var vigtigt. Handlinger – enten de var planlagte og iscenesatte eller mere eller 
mindre ubevidste – havde en betydning. De var kulturelle manifestationer og symboler.
 En anden muligvis perspektivrig tilgang er teorien om erindringssteder, der betegner et 
krydsfelt mellem den videnskabelige historieforskning og den mere frie, kollektive brug af hi-
storien – formidlet gennem tiden af monumenter i videste forstand. Ingemanns sang om Hans 
Tausen, ”På Tavebondens ager” holder ikke for en videnskabelig analyse, men den har om 
nogen været medvirkende til at holde vort kollektive begreb om reformationens friskhed i live. 
Kirken og dens forkyndelse, dens stadige brug af historien, lægger op til en beskæftigelse med 
reformationen som erindringssted. Det kan ses som et problem, at virkeligheden og histori-
en oftest er konstrueret. Det har Eric Hobsbawm og Peter Burke nok så klart analyseret. Det 
strider ikke nødvendigvis mod tanken om erindringssteder, men hvor går grænsen mellem 
decideret historiemanipulation og den benhårde historiske kildekritik? Der er god grund til at 
undersøge de intentioner, der ligger bag forskellige århundreders varetagelse af reformationen 
som ”erindringssted”.
 Der er således for mig at se ganske god grund til at følge såvel de officielle som de mere 
spontane udtryk omkring reformationsfesterne. De må ses i forhold til hinanden. Hvordan 
agerede kirken som folkelig og officiel, statslegitimerende institution i forhold til den stat, som 
den selv var del af? Hvor langt kunne staten komme med kirken? Hvor langt kunne kirken og 
staten komme med folket? Jubelfester var sædvanligvis offentlige, på den ene eller den anden 
måde statslige, fejringer – og de fleste accepterede dette. Der var dog også kritiske røster, der 
blandede sig i koret. Festerne kan være fulgt af mere langsommelige processer såsom skrivning 
og udgivelse af tunge værker, der også kan være interessante – men jeg vil her gerne holde fast 
i det aspekt af jubel, fest og offentlighed, der altid har ligget i reformationsfejringerne. 
 I sin artikel fra 1935 om reformationsfesten i 1736 beskrev kirkehistorikeren J. Oskar Ander-
sen normativt formålet med og effekten af erindringssteder:
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Den enkelte saavel som et Folk bærer i sig en Arv fra Fortiden, som man ikke ustraffet ser bort fra. Selv 
den, der nok saa meget ønsker at fragaa Arv og Gæld fra sin Fortid, skal nok mærke Vanskelighederne 
ved at fornægte den; og et Folk, der vel først overhovedet bliver et virkeligt Folk gennem de indgriben-
de Begivenheder og Erfaringer, som bandt det sammen i Tidens Løb, præges stadig af Eftervirkninger-
ne af disse i saa stærk Grad, at dets sunde Udvikling i høj Grad netop beror paa Viljen til at bruge og 
gøre denne Arv gældende i det fortsatte Liv. – Lykkeligst bliver derfor Løsningen af de nye Spørgsmaal 
og Opgaver, som stilles til os, naar disse Hensyn til Fortiden tages med i Overvejelserne og paavirker 
Beslutningerne og Handlingerne.

Han indkredser herpå reformationen som erindringssted:

Ikke mindst løber man ikke let fra de gennemgribende aandelige Erfaringer, som er gjort i de store 
religiøse Krisetider, der satte skel i Folkets Liv. Hvor stærkt saadanne Oplevelsers Eftervirkninger end 
trænges tilbage eller modificeres i Løbet af eftertiden, viser det sig dog stadig, at de paany gør sig gæl-
dende. Og de har en stærk Forbundsfælle i Mindet. ”Mindet lader som ingen Ting, er dog et lønligt 
Kildespring”, siger Digteren med Rette. Men det ejer netop denne Kraft, fordi Begivenhedernes Efter-
virkninger er en i os bundfældet Virkelighed, der vel kan skydes til Side men ikke udslettes. Til disse 
Minder i vor Kirkes Liv, der stadig har vist deres Kraft paa den ene Side til at forny sig og føre tilbage til 
Arven (og maaske mest, naar man var ved at øde den, eller naar Lysten til at fragaa Gælden var frem-
trædende) og paa den anden Side til at drive til ny Efterforskning, baade af Begivenhederne selv og 
deres virkelige resultater, hører ogsaa Reformationen.3

Her er det ikke kun et konservativt medlem af Rigsdagen, der taler, men en reformationshi-
storiker, der er på det rene med den dybe diskrepans mellem program – altså forhåbningerne, 
der havde været en stærk drivkraft i reformationsbevægelsen – og den virkelighed der fulgte. 
Andersen placerer mindet og erindringen hos menigheden, der reelt i Andersens samtid – og 
før den – var hele folket, nemlig kirkefolket. Kirken er ideelt set et fra staten afgrænset rum 
ligesom den enkelte kristne selv udgør et rum, en verden – der ikke kan skilles fra det almin-
delige medborgerskab i den danske stat og den politiske verden som sådan. Andersen taler om 
bundfældet virkelighed – ikke om slægtserindring, der var et tvetydigt begreb, som i 1930’erne 
benyttedes af blandt andre Johannes V. Jensen, hvormed denne ville sammenknytte biologi 
og historie. For Andersen er erindringen som bundfældet virkelighed udtryk for den enkeltes 
historiske betingethed og indfældethed i samfundet. Det altoverskyggende problem er blot, 
at Andersen opfatter historien som noget, der ligger nede i fortiden og slumrer, noget der 
handler, noget der kræver os, determinerer, betinger vor eksistens. Historien er en magt, vi må 
underlægge os eller forholde os til, hvis det skal gå os vel. Intet kan være mere forkert. Historien 
må, som antydet, ses og bemestres fra nutiden. Det er betragteren, historikeren, brugeren, den 
enkelte, der så måske får sit mas med at komme i kontakt med fortiden: Skal man være enig i de 
rationaler, ideer og drivkræfter der skabte sammenhæng og forståelighed i fortidens samfund 
– altså skrive sig ind i historien på dens betingelser for at forstå den – eller skal man bruge de 
indvundne indsigter til kritik og revision?
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 Går vi ud fra spørgsmålet om mands minde og derfra videre til erindring og historie, vil 
tyndepunktet naturligt nok komme til at ligge i en tid, der er nær vor egen. Den fjernere fortid 
er godt udforsket, den nærmere fortid har måske flere kilder. For så vidt som Folkekirken er 
en levende realitet, har den en berettiget interesse i sin egen historie, der går tilbage til 1849, 
men dog med stærke bånd til historien – herunder vækkelserne – forud for Grundloven. Hvad 
reformationsfejringerne angår, er det netop den sene periode, der forbløffende nok er dårligst 
belyst. 
 Reformationsfejringerne mellem 1617 og 1817 er fyldigt behandlede på kirkehistorisk grund. 
Også mere detaljeret, end en fremstilling som denne vil kunne rumme. Bjørn Kornerup, Hans 
Olrik, J. Oskar Andersen og Alexander Rasmussen har været gennem skrifter og arkiver og 
fremlagt deres stof. Der er ikke nogen grund til at gentage alt, hvad de har skrevet og publice-
ret. Det er tilgængeligt på bibliotekerne for den, der vil vide besked helt ned i detaljen. Jeg vil 
derimod med udgangspunkt i deres undersøgelser og resultater – som man kan være mere eller 
mindre enig i – prøve at lægge et længdesnit på sagen; spørge om der er nogen kontinuitet i 
handlinger, vi møder i fejringerne, i de spørgsmål, man ved jubilæerne har søgt besvaret. Des-
uden måske lægge nogle aspekter til, som de ikke havde så godt blik for, ikke interesserede sig 
for – eller overhovedet kendte til. Nettet vil blive lidt mere finmasket efterhånden som vi nær-
mer os vor tid, hvor antallet af jubilæer og fejringer vokser, fordi det i stigende grad står enhver 
frit for at udnævne alt mellem et år og en dag til et jubilæum, der kalder på opmærksomhed og 
eftertanke.
 Reformationsfejringer har gennem tiden været brugt som midler til konfessionalisering, til 
nation- og samfundsopbygning, til tugt og magtdemonstration eller som medium for innovati-
on. Sjældent har de været rene mindefester, men netop som erindringsmobilisering været for-
søg på at italesætte, diskutere og vælge en tradition. Dette er for en strikte, luthersk betragtning 
betænkeligt, da tradition er noget, den katolske kirke har, og som den bekender sig til. Dog skal 
ordet tradition her tages i afsvækket betydning, da der snarere er tale om en løbende skabelse 
og afmontering af en luthersk tradition – det man for en tid kan nå til enighed om. Der er ikke 
nødvendigvis tale om skabelse af en lære eller et princip – det er de lutherske teologers gebet. 
 Initiativtagerne, interessenterne, har vekslet. Da biskop H.P. Resen i 1617 instituerede fe-
sten, blev den udtryk for ortodoksien, den rette og rene lære. Den blev et råb til vækkelse, den 
viste en kontrast, var en påmindelse om Guds vredes ris – om den Gud, der handler i historien 
og dermed i det samfund, vi alle lever i. Denne udformning og dette indhold har gjort sit til 
skabelsen af den lutherske tradition, som man ved de følgende fester har måttet forholde sig 
positivt eller negativt til. Det har været svært at kæmpe sig ud af den af Resen konstruerede 
erindringskonstruktion, fordi den er blevet en tung del af den tradition, den lutherske kirke 
har etableret. Skulle man imidlertid vælge ikke fortsat at lade reformationen fejre, ville også det 
være en falliterklæring for den lutherdom, der som sit ideal har haft at rumme et særligt kritisk 
potentiale. 
 Forsager vi kristendommen, og har vi i stedet reformationen med os som historie, kultur 
eller som udtryk for oplysning og fremskridt, resterer der stadig et mellemværende med hi-
storien, for da må vi svare på, hvad vi anerkender som universelle værdier, og hvad der var 
tidsbundet. Det er en problemstilling, denne historiske vandring vil forsøge at fastholde.





17. århundrede

Luthers eller kongens reformation?
I 1954 forsvarede kirkehistorikeren Niels Knud Andersen sin disputats Confessio Hafniensis. 
Den københavnske Bekendelse af 1530 hvori han konkluderede, at der måske ikke var helt så 
megen lutherdom i den danske reformation, som eftertiden har villet give det udseende af. 
På reformationstiden, der strakte sig fra 1517 til 1537 kan det nok være, at ordet ”luthersk” el-
ler ”martiansk” blev brugt, men hvad betød det? Mente man luthersk i dogmatisk forstand? 
Næppe. Det lutherske var snarere en samlebetegnelse. Langt oftere anvendte man i samtiden 
den brede betegnelse ”prædikanterne”, der dækkede over et sammenløb af reformkatolikker, 
egentlige lutheranere, zwinglianere og tilhængere af forskellige sydtyske kirkeordninger. Taler 
man om lutheranere i den danske ”lutherske” reformation, er det oftest ud fra en moderne 
bestemmelse. 
 Martin Schwarz Lausten har med sine kirkehistoriske studier i de ledende personligheder i 
den danske reformation fulgt såvel et politisk som et vækkelsespsykologisk spor – ikke mindst 
hos de danske konger. Den politik, kongerne førte, kunne nemlig, skønt de måske havde fælles 
forudsætninger, ikke siges at føre det samme sted hen. At være ”lutheraner” kunne manifestere 
sig i den fordrevne Christian II’s overbevisning – eller i dennes fætters, Hertug Christians, den 
senere Christian III. Begge var de lutheranere, men de havde ikke samme ”vision” for kirken i 
Danmark. For begge konger var deres lutherdom en direkte virkning af deres personlige møde 
med Luther. Egentlige lutheranere var måske kun de, der havde opholdt sig hos eller i nærhe-
den af Luther, havde set ham, talt med ham, diskuteret med ham og hørt hans prædikener. Det 
var tilsyneladende en del af Luthers hemmelighed, at han var i stand til at overføre en nærmest 
magisk kraft til sine tilhørere, sine protegeer, sine elever – der for de flestes vedkommende 
vendte hjem til deres lande og gennemførte reformationerne der – i Sverige, Danmark, Fin-
land, Ungarn og Pommern. Spørgsmålet op gennem 1520’erne er, om der overhovedet fand-
tes en konsistent luthersk teologi, en luthersk konfession. Den var under udvikling, men blev 
først kodificeret gennem flere sæt af artikler, der til slut og under opståede omstændigheder 
fandt en ny form og blev læst op ved Rigsdagen i Augsburg i 1530. Confessio Augustana, Den 
augsburgske Bekendelse, blev til, da Luther sad i Sachsens yderste sydlige forpost, Coburg, og 
Melanchthon gik bud og på listefødder for at fastholde ”lutheranerne” som medlemmer af den 
universelle kirke.
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 Kirkehistorikeren H.F. Rørdam søgte for 100 år siden at sætte navn på ”den første danske 
Lutheraner”, hvilket han dog selv mente, var en misvisende betegnelse og et nyttesløst fore-
havende.1 Han var imidlertid blevet provokeret til det af juristen Henning Matzen, der havde 
udnævnt Petrus Parvus, der i 1519 vendte hjem fra Tyskland, til at være den første lutheraner. 
Skulle det være, ville Rørdam hellere pege på Christen Stub fra Viborg – og det netop fordi 
denne havde studeret i Wittenberg, hvilket Petrus Parvus ikke havde. Stub kom hjem i 1518 
og var ivrig luthersk, men der kunne såmænd ifølge Rørdam have været så mange andre. Dog 
synes studier under Luthers kateder for Rørdam at udgøre det sikreste og mest brugbare krite-
rium for ”lutherdom” hos en given person. Rørdam så historien i et grundtvigsk vækkelsesper-
spektiv.
 Historien – og Ingemanns poesi – har dog udnævnt den sprogligt og taktisk velbegavede 
tidligere johannittermunk Hans Tausen til simpelt hen at være den danske Luther. Hans luther-
dom kan ikke afvises, for Hans Tausen havde mødt og hørt Luther, og det prægede ham længe 
dybt. Han oversatte Luthers salmer og mindst et skrift af Luther til dansk. Hans lutherdom stak 
dog ikke dybere, end at tiden og borgerkrigens kaos satte sig deres spor. Han blev mere pessi-
mistisk og kunne i sit senere virke indoptage dele af andre reformatorers teologi i sine skrifter. 
Peder Palladius, der havde boet hos familien Luther under den danske reformationskamp, var 
ganske givet også ”lutheraner”, men i sin fortale til Christian III’s store Bibel fra 1550 blev tonen 
udpræget calvinsk. Spillet er mere åbent end som så.
 Den danske kirkes ordning og lov blev givet med Kirkeordinansen i 1537 og 1539. Den teo-
logiske konsulent var Johannes Bugenhagen fra Pommern, Luthers elev og medarbejder – og 
specialist i udfærdigelse af kirkeordninger. Ordinansens indledning fastholder idealt set den 
lutherske to-regimentelære, men forudsætter på den anden side en klar enhed mellem stat og 
kirke. Der er tale om en kristen kirke i en kristen stat under en kristen fyrste – der er salvet på 
gammeltestamentelig vis af den lutherske teolog Johannes Bugenhagen.
 Kirkeordinansen udråber ikke en luthersk kirke; den nævner faktisk ikke direkte Luther. 
Det slås fast at præsterne skal eje visse bøger, herunder ”denne bog” altså kirkeordinansen, 
Luthers kirkepostil, Confessio Augustana, der anføres som Melanchthons værk, De sachsiske 
visitationsartikler – ligeledes af Melanchthon, Melanchthons Loci – det nærmeste man kommer 
en lærebog – og en katekismus. Kirkeordinansen etablerede en reformationskirke, ikke den lu-
therske reformations kirke, men kongens reformationskirke. Allerede i 1537 var ”Luther” ved at 
være en etikette, man stadig sjældnere brugte. Man ville fred hertillands; på den politiske scene 
i Europa var situationen usikker. Christian III var ikke anerkendt som konge i det internationa-
le samfund, så det var uden tvivl bedst for ham ikke at skilte for tydeligt med konfession. Luther 
selv blev med årene mere og mere udtrykkelig med hensyn til, hvad der kendetegnede en sand 
kirke, mens andre – herunder den danske kirkeledelse – måske for fredens skyld slog af på en 
række specifikt ”lutherske” kendetegn. 
 I den spændte politiske situation var det altså klogt af den danske konge at nedtone det 
konfessionelle og i stedet fastholde det stærke kongelige styre i kirken. Den danske kirke var 
naturligvis en reformationskirke. Der blev gjort forsøg på en vis distancering til den tyske 
konfessionalisme gennem en særlig dansk bekendelse, som Niels Hemmingsen blev overladt 
ansvaret for at udforme. Arbejdet løb dog ud i sandet – og i stedet fik vi i 1569 Fremmedar-
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Prædikestolen i Snoldelev Kirke på Sjælland røber sig kun indirekte som evangelisk-luthersk ved 
indskriften ”verbum domini manet in aeternum”, der var reformationens motto: ”Guds ord bli-
ver evindeligt”. Den er skåret i 1594 af Oluf Krog i Roskilde. Storfelterne viser ordets forkyndelse 
i kirken, Jesu dåb og nadveren, samt et felt med oplysninger om giveren, nemlig kirkens patron, 
præst og magister Morten Pedersen fra Roskilde. Billedprogrammet er altså samlet om ordet og 
sakramenterne. Indskriften øverst er 1. Kor 2,2: ”Jeg kender Kristus og det som korsfæstet”.
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tiklerne, der skulle forhindre konfessionel forurening af kongens riger gennem indvandring. 
Dette gennem en formulering af kirkens lære i 25 spørgsmål, som indvandrere skulle svare ja 
til. Kongens reformation var synlig i det officielle rum, men det er forbløffende, hvor sjældent 
vi i kirkekunsten møder billeder af Luther og Melanchthon. Vi møder derimod på Frederik II’s 
tid ofte kongen i kirkerummet i en identifikation med Kristus eller kong David. 
 Reformationen er tydeligt til stede på flertallet af de danske prædikestole fra 1500- og 
1600-tallet. Af alle citater eller ”sprog” er det, vi her oftest møder som skriftbånd, ”Guds ord 
bliver evindelig”, reformationens egentlige motto fra Esajas 40,8.2 Det lyder i sin helhed: ”Græs-
set tørres, blomsten visner, men vor Guds ord bliver evindelig”. Det lille ”men” er et trodsigt 
ord. Det blev hyppigt anvendt af den politisk magtfulde lutherske fyrste og realpolitiker Philipp 
af Hessen og også overtaget af Luther. Det stod forkortet VDMIÆ (verbum domini manet in 
æternum) på de evangeliske, hessiske rytteres tøj, da de red ind til Rigsdagen i Speyer 1526 – og 
sådan bredte det sig på husgeråd og genstande overalt i det evangeliske område. I den danske 
kirke blev det eksponeret ved at stå på titeltræsnittet i Christian III’s foliobibel, der siden 1550 
skulle ligge på alle alterborde. Det afgjort bedste tegn på, at reformationen var gennemført, var 
imidlertid de mange bibelcitater, der nu begyndte at pryde kirkens vægge, pulpiturer og alter-
tavler.3

 Man har sagt, at reformationens konsolidering beroede på katekismelærdom og stadig ind-
terpelse af katekismus. Det er sådan set rigtigt, men problemet er, at man yderst sjældent i 
kilderne – og i lærebøgerne – taler om Luthers katekismus. Katekismeudgaverne og -forklarin-
gerne var en sump, fordi deres trykning var overgivet til private bogtrykkere. Der var adskillige 
udgaver og bearbejdelser. Sikkert var det, at de i hvert fald ikke fulgte Luthers katekismus i 
størrelse og ordlyd. Den officielle katekismusudgave, der i 1604 blev indført i latinskolerne, hed 
nok Wittenbergkatekismen, men den var udpræget melanchthoniansk. Og den skulle blive et 
stridens æble. Der blev oversat en række Lutherværker i perioden efter reformationen, men 
antallet er ikke imponerende. Snarere var det andagtslitteratur af blandet herkomst, herunder 
middelalderlig, der florerede.4 Præsterne havde muligheden for at tilegne sig lærdom på tysk 
og latin, hvilket de sandelig også gjorde, men Luthers skrifter spillede ikke den største rolle.5 
 Det er lidt af en talemåde, at den første reformation, den i 1536, var en reformation af læren 
alene, altså af kirkens lære; helt så enkelt er det næppe. Livet ændrede sig ganske givet også. Det 
skete blot langsomt gennem belæring, visitation og skolegang. Enhver kunne konstatere, at de 
gamle kirkeskikke forsvandt og at præsten ikke længere var en ungkarl, der måske endda talte 
dårligt dansk, men at præstegården blev beboet af en dansk præst med en kone og et mylder af 
børn. Synden blev bekæmpet med de midler, der stod til rådighed, først og fremmest skrifte-
målet, men nogen gloende interesse for kristendommen var nok ikke at spore. Måske var det 
ved indgangen til det nye århundrede tid til en rigtig reformation, hvor folket kunne blive ru-
sket op, og dets livsvaner for alvor forandret? Man havde set, hvad en sådan mobilisering havde 
ført med sig blandt de aktive, økonomisk stærke calvinister i Schweiz og Nederlandene – men 
hvad skulle anledningen være? 
 Selvfølgelig er det et hurtigløb ned over en periode, men for at nå baggrunden for det første 
reformationsjubilæum, må vi frem til det nye århundrede, og det var den unge Christian IV, 
der var bestemt til at føre landet ind i det. 
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Kampen for et negativt menneskesyn
Den revolutionære Luthers teologiske grundsyn, rammen for hans spørgsmål og anfægtelser 
var udpræget middelalderlig. Luther var opvokset i en tradition, der udsprang af munkekri-
stendom. Det er således svært at transformere denne kristendomstype til et egentligt skolepro-
gram. Slægtled efter slægtled skulle jo oplæres i den lutherske kristendomsforståelse, og det 
skete netop gennem de nye rammer som humanismen havde sat i renæssancen. 
 Humanismens forudsætning er, at læring nytter, at man kan blive klogere, at man kan blive 
vejledt i retning af sandheden, at man kan indøve sig i noget. Med andre ord, at mennesket 
selvfølgelig har evner, et potentiale for at ændre sin situation til det bedre. Havde det ikke været 
for humanismen, som Melanchthon repræsenterede, ville lutherdommen være endt som en 
ubetydelig sekt. Luther var ganske simpelt for vildtvoksende, for uberegnelig, for affektiv, emo-
tiv, følelsesbetonet. Lutherdommens held hed Melanchthon. 
 Luthers tanker skulle omsættes, og Melanchthon var ofte mere stringent teologisk tænken-
de end Luther. For Luther var troen en eksplosion, et begreb, der med voldsom styrke deto-
nerede og dermed forbandt Gud og menneske. Tro var ikke menneskets tro, heller ikke Guds, 
men troen var troen. Troen var det, der formidlede frelsen, visheden om troen på frelsen selv. 
For Luther var det en befrielse. Luther ville aldrig kunne sige, at man skulle tro. Tro kan ikke 
befales, men troen er den største af alle gaver til mennesket. 
 Melanchthon stillede spørgsmålet om, på grundlag af hvilken tro, det var, at Gud meddelte 
sin retfærdiggørelse. Helt enkelt måtte Melanchthon forudsætte, at mennesket i en forstand 
havde en slags manko, og at det altid ville gøre et forsøg på at bøde på den ved at agere i troen, 
og at Gud – skønt dette aldrig kunne være årsag til frelsen – alligevel ville lønne denne tro med 
en pure frifindelse for al synd. Det var åbenlyst ud fra den bibelske lære, at ikke alle ville blive 
frelst, men det skyldtes ikke Gud, men menneskene og deres manglende tro. Gud har ikke to 
viljer, men én, der viser sig i både straf og kærlighed.
 Hele denne spekulation i og om Guds nåde etablerede en lære om boden, der var mere 
kompliceret end hos den unge Luther, hvor boden bestod i den livslange lytten til evangeliets 
trøst. Nu indførte teologerne, herunder særligt den danske teolog H.P. Resen en mere udfoldet 
bodslære, der blandt andet havde til hensigt at vække den enkeltes oplevelse af frelsen gennem 
den bodfærdighed, der i sidste ende på underlig vis ville lede til nådens modtagelse. På den 
ene side skulle boden gerne være synlig i sine ”frugter”, på den anden side måtte den bestemt 
ikke forveksles med gerninger. Et andet problem er, at selv efter boden vil den kristne blive 
hjemsøgt af djævelens angreb i kødet. Derfor forestår der en evindelig og heftig kamp for den 
kristne. Kæmper man en kamp, må man antage en vis aktivitet fra den kæmpendes side. Har 
den kristne overhovedet nogen kræfter, der kan bruges i forhold til Guds nåde? Resen vil svare 
nej. Boden er Guds værk og mennesket er så at sige passivt offer i bodskampen. Resen lægger 
sig op ad Konkordieformelens bestemmelser. Hans negative syn på mennesket viser sig i, at han 
efterlader det i en kvasende kamp med Djævelen, der er årsag til alt ondt, al modgang og ulykke 
i verden. Den bodslære, der var under opsejling var ikke specielt luthersk.




