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I 1536 vandt Christian III Grevens Fejde og blev ubestridt konge af 
Danmark. Straks efter fængslede han de danske bisper og gennemførte 
reformationen. Traditionelt opfatter vi de turbulente år i 1500-tallet 
som et endegyldigt brud med fortiden. Men i reformationens tidlige 
årtier var modsætningerne ikke særligt skarpe, og overgangen til 
et protestantisk samfund var langt mere glidende, end vi typisk 
fastholder. Det mener lektor emeritus i kirkehistorie ved Aarhus 
Universitet, dr.theol. Thorkild C. Lyby, der i Kirkesprængningen og 
Danmark peger på kontinuiteten og viser, hvordan reformatorerne 
ikke ønskede at bryde med traditionen, men derimod ville gøre op  
med århundreders afsporinger og vildskud for at føre det kristne 
fællesskab tilbage til dets hellige, oprindelige grundlag.

I bogen diskuterer Lyby blandt andet, om det overhovedet giver 
mening at betegne parterne som ”lutheranere” og ”katolikker” i 
reformationskampens tidlige år. Han fremlægger også et hidtil ukendt 
brev fra Roskilde-bispen Joachim Rønnow til Henrik VIII  
og argumenterer for en ny forståelse af bispens fængsling.
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“– det som kendetegner historien, er jo, at den er mudret”

(Sofie Lene Bak i Weekendavisen, 18.09.2015).
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FORORD 

Det hermed fremlagte arbejde må ikke forstås som et forsøg 
på at give en sammenhængende og udtømmende redegørelse 
for den danske reformations historie og forhistorie. Der er kun 
tale om spredte betragtninger over en række enkeltproblemer, 
som gennem årene har fanget min opmærksomhed, og som 
efterhånden synes at ordne sig i et mønster, som måske også 
kan have andres interesse, og som jeg derfor tillader mig at 
fremlægge for offentligheden.

Det ironiske er, at mens det fra først af var den dramatik, 
der knytter sig til reformationshistorien, der tiltrak mig, så er 
det med årene i stadig højere grad indtrykket af kontinuitet, 
der har trængt sig på – den kontinuitet, der trods alt lever 
under og igennem dramatikken, og som bekræfter ordet om, 
at historien trods al dramatik ikke bevæger sig i spring. Og da 
dramatikken stadig er et dominerende træk i billedet, vil frem-
hævelsen af kontinuiteten selvsagt betyde, at billedet bliver 
mere “mudret”, dvs. flertydigt. For forskeren, der søger klar-
hed, kan dette være irriterende nok; men hvis man derved får 
et sandere forhold til fortiden, må man tage irritationen med.

For en ordens skyld skal det så tilføjes, at jeg ikke med 
denne fremstilling har haft noget ønske om at påvirke aktuelle 
kirkelige forhold eller kirkepolitiske holdninger. Hvordan hver 
enkelt vil forholde sig til billedet af det, der skete dengang, og 
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hvordan man vil udmønte dets eventuelle betydning for vor 
tid, det må overlades til hver enkelt.

Som en praktisk bemærkning skal jeg gøre opmærksom på, 
at jeg har fundet det mest læservenligt i noterne at anvende 
korttitler på den anvendte litteratur i stedet for, som det nu 
er almindeligt, at begrænse oplysningerne til et absolut mi-
nimum. Den fuldstændige bibliografiske identifikation finder 
man i litteraturlisten.

Jeg takker mine venner, cand.mag. Terkel Hansen samt 
ægteparret ph.d. Kristine Garde og dommer Peter Garde for 
kritisk gennemlæsning af dele af manuskriptet og værdifulde 
bemærkninger. Det endelige ansvar er dog i alle tilfælde mit 
eget.

Slutteligt bringer jeg en tak til Aarhus Universitetsforlag, 
fordi det har påtaget sig udgivelsen. Specielt takker jeg forlags-
redaktør, cand.mag. Sanne Lind Hansen for værdifuld hjælp, 
herunder også ved udvælgelsen af billedstoffet.

Ask, 12. august 2017. Thorkild C. Lyby,
 lektor emer., dr.theol.
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INDLEDNING 

Som bekendt indførtes reformationen i Danmark i direkte 
konsekvens af Christian III’s sejr i borgerkrigen – den så-
kaldte Grevens Fejde – og der har derfor fra første færd hvilet 
et skær af dramatik over den. Måske har denne dramatik i 
lidt for høj grad påvirket vores opfattelse ikke blot af selve re-
formationen, men også af den forudgående udvikling, således 
at datidens holdninger i eftertidens forståelse er blevet trukket 
mere éntydigt og mere skarpt op, end rimeligt er. Hvis man 
ud fra en senere tids synsvinkel kan se, at udviklingen er på 
vej mod et dramatisk højdepunkt, vil det altid være fristende 
at foregribe modsætningerne og allerede i forhistorien at se 
tilløbene til dem i klare og skarpt afgrænsede kategorier, som 
egentlig først hører en senere tid til. Men man bør nok ikke 
uden videre regne med, at de modsætninger, der prægede 
reformationskampens afgørende faser, allerede i tiden forud 
blev opfattet som så klare og skarpe, at enhver måtte føle 
sig stående over for et valg mellem sort og hvidt. Anlægger 
man en international synsvinkel, manes man i hvert fald til 
besindighed. Så viser det sig nemlig, at reformationen i ad-
skillige lande har taget form af en væsentligt mere glidende 
overgang med mange flere nuancer og mellemformer, end vi 
er vant til at regne med i Danmark. Sammenholder man den 
forreformatoriske udvikling her i landet med sådanne lande, 
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kan visse personer og visse begivenheder måske komme til 
at stå i et lidt andet lys end sædvanligt, og visse hidtil uløste 
spørgsmål kan måske nærme sig en forklaring. Det forelig-
gende arbejde skulle være et forsøg på at bidrage til en sådan 
klaring.

Det skal så præciseres, at der ikke er tale om en omfattende 
fremstilling af hele den danske reformations historie. For det 
meste er der kun tale om nyvurderinger af allerede fremlagt 
stof. Man skal altså ikke forvente dybt gående tekstkritiske un-
dersøgelser eller fremdragelse af nyt kildemateriale, men sna-
rere nye synspunkter på det overleverede, tænkt som indlæg 
i den løbende forskningsdebat. Selvsagt søges fremstillingen 
baseret på vel afhjemlede kendsgerninger; men vægten bliver 
dog lagt på de mere langsigtede perspektiver, idet de enkelte 
personer og begivenheder søges set i mønstre, som måske ikke 
altid har været fuldt ud gennemskuelige eller erkendelige for 
samtiden eller dem selv, men som træder tydeligere frem for 
eftertiden. Det har herved ikke kunnet undgås, at tidligere 
forskeres resultater og metoder er taget op til kritisk vurdering. 
Det kan måske forekomme prætentiøst således at holde opgør 
med fremragende forskere, på hvis arbejder éns eget bygger, 
og der ligger heller ikke heri en manglende respekt for deres 
arbejde. Skulle der tegnes et nogenlunde retvisende billede af 
det turbulente 16. århundrede, var det nødvendigt at trække 
det op med kraftige streger. Men når billedet er tegnet, kan 
det måske være tilladt eller endog nødvendigt at rette lidt på 
stregerne. Dette er, hvad der i det følgende skal forsøges.
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I . DET INTERNATIONALE 
PERSPEKTIV 

1. Middelalderkirkens flertydighed 

Til indledning skal det bemærkes, at fristelsen til at forenkle 
forskellene forud for reformationen også kan ligge andre ste-
der end i borgerkrigen. Det gælder ikke mindst det forhold, at 
middelalderkirken ofte unuanceret opfattes som identisk med 
nyere tids romersk-katolske kirke, hvorved bruddet kommer til 
at fremstå mere klart og skarpt, end det egentlig var. Man kan 
støde på den opfattelse, at vi i den vesterlandske kristenhed i 
middelalderen alle var katolikker, og at reformationen betød, 
at forskellige former for protestantisme skilte sig ud og dan-
nede nye kirker, mens man i det øvrige Europa vedblev at være 
katolikker på samme måde, som man hele tiden havde været. 
En sådan fuldstændig identifikation mellem middelalderkirken 
og den moderne katolicisme er ikke berettiget. Middelalder-
kirken var langt mindre éntydig og langt videre favnende end 
den moderne katolicisme. Idet den vesterlandske kristenhed i 
sin lukkethed om sig selv opfattede kristendommen som den 
eneste sande religion og dermed også som det selvfølgelige 
ideologiske grundlag for hele samfundets orden, måtte den 
nødvendigvis affinde sig med betydelige variationer i forstå-
elsen af dette grundlag. Middelalderkirken spændte ikke blot 




