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FORORD 7

FORORD

Tyrkernes fremmarch i Østeuropa og på Balkan i 1500-tallet udløste skræk
og rædsel i det tyske kejserrige. Man frygtede deres militære overlegenhed og
var sikre på, at de ville udbrede deres religion, islam, i de områder, som de
indtog. Rigsdagene vedtog en række ekstra skatter til oprustning og forsvar.
Både Martin Luther, hans kolleger og katolske teologer skrev flammende
skrifter mod de muslimske tyrker, som de betragtede ud fra en religiøs syns-
vinkel.

I bogens første del vises, hvorledes teologer i Danmark, som ikke var truet
direkte af tyrkerne, stillede sig til deres tyske trosfællers reaktioner. De dan-
ske konger i reformationstiden var samtidig hertuger af Holsten, der var et
len under den tyske kejser. Bogens anden del beskæftiger sig med de ekstra-
skatter, tyrkerskatter, som også blev afkrævet Holsten. Det undersøges bl.a.,
om Holsten betalte, hvorledes regenterne argumenterede, hvor store beløb
det drejede sig om. Undersøgelserne bygger på trykte og navnlig en stor
mængde utrykte kilder fra 1500-tallet.

Ved fremlæggelsen af denne undersøgelse vil jeg takke kolleger for oplys-
ninger og drøftelser, rektor, professor Eberhard Harbsmeier for sproglig re-
vision af den tyske sammenfatning og personalet i Rigsarkivet og Det Kgl.
Bibliotek for vanlige hurtige og effektive ekspeditioner.

Endelig retter jeg en tak til bestyrelserne for de fonde og legater, som har
støttet udgivelsen.

Det er mig magtpåliggende at gøre opmærksom på, at bogen ikke er tænkt
som bidrag til aktuelle debatter af religiøs, social og politisk art. Den inde-
holder resultaterne af en undersøgelse af et historisk emne fra 1500-tallet,
hvis baggrund, disposition og omfang er nærmere beskrevet i indledningen.

København d. 10. februar 2010, Martin Schwarz Lausten
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I. INDLEDNING

Den frygt for tyrkerne (muslimerne), som var udbredt i det kristne Europa
i senmiddelalderen og i 1500-tallet, kom også til orde i Danmark og i her-
tugdømmerne Slesvig og Holsten. Det var først og fremmest teologerne, som
formulerede den. I denne fremstilling undersøges, hvilket omfang og hvilke
motiver, den havde, hvordan den kom til orde, om den havde begrundelse i
virkeligheden og hvilke formål, den skulle tjene. Desuden redegøres der nær-
mere for de skatter, som den tyske kejser krævede for gennem oprustning at
imødegå den fare, som tyrkerne udgjorde. Periodens to danske konger var
som fyrster af hertugdømmet Holsten forpligtet til også at udrede disse så-
kaldte tyrkerskatter. I denne sammenhæng er det vigtigt først at indkredse
nærmere, hvilke informationer de danske regenter kom i besiddelse af. Peri-
oden begrænses til reformationstiden, dvs. tiden under kong Christian III
(1536-1559), hvor den lutherske reformation gennemførtes og reformati-
onskirken oprettedes og under efterfølgeren kong Frederik II (1559-1588),
hvor reformationskirken konsolideredes i landet.

Ordet tyrkerskat betegnede den krigsskat, som det tyske rige skulle bruge
til at bekæmpe den tyrkiske sultan og hans tropper. Den blev bevilget på de
tyske rigsdage, og den kaldtes også ofte tyrkerhjælp. Ordet hjælp havde i
1500-tallet en lidt anden mening end i nutiden. Det betød ganske vist “bi-
stand”og “understøttelse”, men desuden betegnede det den krigsmagt, som
man anså for at være nødvendig til at bekæmpe det, man anså for at være en
fare. Tyrkerhjælp betegnede altså ikke en hjælp til tyrkerne, men tværtimod
det middel, som man skulle anvende for at bekæmpe tyrkerne. Tyrkerskat
og tyrkerhjælp var altså det samme og den tyrkerhjælp/tyrkerskat kunne en-
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ten være en ilhjælp (eilende Türkenhilfe), eller en vedvarende hjælp (beharrliche
Türkenhilfe).1 Men tyrkerne blev ikke blot betragtet som almindelige fjen-
der. De var muslimer, og i det kristne Europa var mange overbevist om, at
de ville udrydde kristendommen og gennemføre islam som religion, dersom
de fik magten. Uanset at førende teologer og politikere godt vidste, at sagen
ikke forholdt sig så enkelt, blev dette fremført i den kristne propaganda, hvor
man også brugte ordene tyrker og muslimer i flæng. 

De politiske og især de militærpolitiske forhold mellem tyrkerne og det ty-
ske kejserrige skal behandles senere i de relevante afsnit. Til indledning skal
her blot nævnes et par af hovedfaserne. Det tyrkiske rige, grundlagt af Os-
man I (1299, “det osmanniske rige”), blev i løbet af de følgende århundreder
det største muslimske imperium og stærkeste militærmagt. I 1300-tallet un-
derlagde riget sig Bulgarien, Serbien, Grækenland, Bosnien, Albanien, i
1453 indtog osmannerne Konstantinopel, som lidt senere blev gjort til rigets
hovedstad, og under sultan Selim I (1512-1520) besejredes perserne, Syrien,
Palæstina, Ægypten, det vestlige Arabien med Mekka og Medina samt dele
af det nordvestlige Afrika. Den tyrkiske sultan blev den ledende skikkelse i
hele den muslimske verden med både politisk og religiøs overherredømme.
Selim I’s søn og efterfølger Suleiman den Prægtige (regent 1520-1566) fort-
satte ekspansionen, erobrede Beograd (1521) og øen Rhodos (1522), som
var det kristne Europas forpost i Mellemøsten, og i slaget ved Mohács
(1526), hvor kong Ludvig II af Ungarn og Bøhmen faldt, besejrede han un-
garerne. De langvarige kriser, som nu beherskede udviklingen i Ungarn, fik
den allerstørste betydning for forholdene i det tyske kejserrige. Efter at kejser
Karl V’s broder, Ferdinand, var blevet valgt til konge af Ungarn og Böhmen,
var en konfrontation mellem kejserfamilien og det tyrkiske rige uundgåelig.
Den ungarske Woiwode Johann Zápolya (1487-1540) slog sig op som mod-
konge og fik støtte af den tyrkiske sultan. I 1529 erobrede sultan Suleiman
Ofen i Ungarn, lod Zápolya krone til konge og rykkede frem mod Østrig,
besatte Wien, men trak sig tilbage igen efter få ugers belejring. Konflikten

1. Wolfgang Steglich: Die Reichstürkenhilfe in der Zeit Karls V., i: Militärgeschicht-
liche Mitteilungen, Bd. 11, 1972, 9.
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mellem Zápolya og Ferdinand fortsatte, men endte med en aftale i 1538,
hvor de delte Ungarn, dog med den klausul, at Ferdinand skulle være enere-
gent efter Zápolyas død. Men da denne indtrådte (1540) krævede hans enke
Isabella tronen til den mindreårige søn Johann Sigismund Zápolya, bad sul-
tan Suleiman om hjælp, og da han havde besejret Ferdinands hær, prokla-
merede han Johann Sigismund som konge under ham som øverste regent.
En tyrkisk guvernør og en garnison blev anbragt i den ungarske hovedstad.
Under den heftige tyrkerfrygt, som fra Ungarn og Østrig bredte sig til hele
det tyske rige lykkedes det at samle en rigshær, som under ledelse af kurfyrste
Joachim II af Brandenburg skulle standse de tyrkiske tropper. Men dårlig
planlægning og økonomi og elendig ledelse endte med et forsmædeligt ne-
derlag til de tyske tropper (1542). Til dette kom kejserens problemer med
den franske konge, som i sin uophørlige aggression mod kejser Karl V var
gået i forbund med sultan Suleiman (1536), og i 1542 udbrød den fjerde
krig mellem kejseren og ham, som med sig havde Danmark, Sverige, Skot-
land og hertugen af Cleve. Men kejser Karl V fik atter gennem rigsdagen i
Speyer 1544 og fredsaftalen med den franske konge i Crépy i 1544 hænder-
ne frie til at tage sig af det tyrkiske problem. I 1545 kunne han indgå våben-
stilstand med sultanen, og den afløstes i 1547 af en fredsaftale, men den var
dyrekøbt, og indebar bl.a., at kong Ferdinand årligt skulle betale en stor tri-
but til sultanen. Den centrale og sydlige del af Ungarn forblev en tyrkisk pro-
vins. Transsylvanien blev styret af Zápolya under sultanens overherredøm-
me. Kun en smal stribe land i den vestlige og nordlige del af Ungarn hørte
under habsburgerne. Trods aftalen forekom talrige grænsestridigheder mel-
lem parterne, våbenstilstande afløste hinanden, og i 1565 udbrød en regulær
krig mellem Suleiman og kejser Maximilian II. Fredsaftalen (1568) bekræf-
tede stort set status quo og blev forlænget i flere omgange, indtil den lange
tyrkerkrig (1593-1606).2

2. John W. Bohnstedt: The infidel Scourge of God: The Turkish Menace as seen by
German Pamphleteers of the Reformation Era, i: Transactions of the American Philo-
sophical Society, New Series, Vol. 58, Part 9, Philadelphia 1968, 1-58. Maurus Rein-
kowski: Türkei, i: TRE 34, 2002, 171-180, her 171-173. Armin Kohnle:
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På rigsdagene i det tyske rige ønskede kejseren bevillinger til oprustning
mod tyrkerne, enkelte gange til regulære krigstogter, mange gange til udbyg-
ning af fæstningsværker langs den ungarske grænse. I hvert eneste tilfælde rej-
stes selvsagt en stor debat mellem rigsdagens deltagere, både på grund af be-
løbenes størrelser – de voksede i løbet af 1500-tallet til enorme beløb – men
også fordi kravene om tyrkerskatten naturligt nok kom til at blive et led i det
store opgør mellem de lutherske og den katolske kejser, pavestolen og de ka-
tolske politiske magter. Indtil midten af 1500-tallet benyttede de evangeliske
sig af tyrkerfaren på den måde, at de forlangte religionspolitiske indrømmel-
ser for at yde støtte til kejserens oprustninger. Enkelte forskere har derfor
hævdet, at den lutherske bevægelse faktisk kan takke tyrkerne for, at de indi-
rekte kom til at fremme udbredelsen og konsolideringen af lutherdommen.
Det er dog stadig et omdiskuteret emne, i hvilket omfang dette er rigtigt.3

Slaget ved Mohács (1526) rystede hele det kristne Europa, hvor man for-
ventede, at tyrkerne ville marchere videre, erobre Østrig og derefter det tyske
rige. Der opstod en tyrkerfrygt og et tyrkerhad, som beherskede de kristne ri-
ger helt til trediveårskrigen.4 Bortset fra de politiske initiativer udløste tyr-
kerfrygten også en stor litterær aktivitet, teologiske skrifter, pamfletter, viser,
traktater. En særlig litteraturart opstod, Türckenbüchlein, hvis første eksem-
plarer udkom i 1522 (se s. 92).5

2. Türkenkriege, smst. 181-183. N. Jorga: Geschichte des Osmannischen Reiches nach
den Quellen dargestellt 3. Band, bis 1640, (Karl Lamprecht (Hg.): Allgemeine Staaten-
geschichte 37. Werk), Gotha 1910. Johs. Janssen: Geschichte des deutschen Volkes, III,
Freiburg im Breisgau 1883, 155-160. 243-251. 286-299. 470-482. 519-533.
3. S.A. Fischer-Galati: Ottoman Emperialism and German Protestantism 1521-1555
(Harvard Historical Monographs XL III) Cambridge 1959. Her hævdes, at tyrkernes
aggressive politik gavnede udbredelsen af lutherdommen. Kritiske bemærkninger
hertil findes bl.a. i Wolfgang Steglich: Die Reichstürkenhilfe in der Zeit Karls V., in:
Militärgeschichtliche Mitteilungen, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt
durch Herbert Schottelius, 11, 1972, 7-55,
4. Hans Joachim Kissling: Türkenfurcht und Türkenhoffnung im 15. und 16. Jahr-
hundert. Zur Geschichte eines “Komplexes”, i: Mathias Bernath (Hg.): Südost-Forsch-
ungen, Bd. XX III, München 1964, 1-18.
5. Carl Göllner: Turcica, III, Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas
im 16. Jahrhundert, Bucuresti 1978.



I. INDLEDNING 13

Illustration 1: Et karakteristisk billede fra den kristne antityrkiske propaganda.
Kunstneren har vist, hvorledes kvinder skændes og myrdes og børn spiddes og dræ-
bes på barbariske måder. I teksten anråbes Gud om at se den store elendighed, som
den rasende, tyranniske tyrk har forøvet i Wienerwalde, og Kristus opfordres til at
fjerne sin vrede fra folket og redde det ud af tyrkernes hænder.
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Men hvad havde Danmark i reformationstiden med tyrkerfaren at gøre?
Man kan forvente, at de førende teologer her i landet måtte være påvirket af
dette emne, som optog de tyske teologer, hvis elever de var, så meget. Dette
har da også vist sig at være tilfældet. Disse holdninger samt præsentationen
af nogle folkelige antityrkiske skrifter behandles her i kap. II. I denne sam-
menhæng er det vigtigt at få et overblik over holdningerne hos de kendte ty-
ske reformatorer, dels fordi de førende danske reformatorer i et og alt var af-
hængige af dem, dels fordi disse udenlandske teologers prædikensamlinger
blev anvendt flittigt af den danske reformationskirkes præster, enten i origi-
naludgaverne eller i de danske oversættelser. En præsentation af disse teolo-
ger kan således også give et indtryk af de synspunkter på tyrkerne, som de
danske præster præsenteredes for. Et særligt afsnit vies her en undersøgelse
af det syn på tyrkerne, som den førende katolske teolog i den danske refor-
mationstid, Poul Helgesen, gav udtryk for. 

Men dertil kommer, at Christian III og efterfølgeren Frederik II samtidig
med, at de var konger af Danmark-Norge, var fyrster af Holsten. I 1544 blev
det delt mellem kongen og hertugerne Hans og Adolf, og efter nogen turbu-
lens blev Holsten et len under den tyske kejser, Karl V. Dvs. at det, som blev
vedtaget på de tyske rigsdage, også gjaldt for hertugdømmet Holsten. Der-
ved blev de holstenske fyrster præsenteret for de mange krav om betaling af
tyrkerskat (tyrkerhjælp), som i 1500-tallet blev vedtaget på de tyske rigsdage.
Hverken Danmark eller Holsten var på nogen måde truet af tyrkerne, så det
kan derfor være interessant at undersøge, hvad de danske og holstenske re-
genter sagde til denne tyrkerskat, som så ofte blev opkrævet. Argumenterede
de for eller imod den? Var regenterne påvirket af teologernes holdninger?
Hvilke beløb drejede det sig om? Og hvorledes foregik opkrævningen af den-
ne skat? Det er nogle af de spørgsmål, som skal besvares i kap. III, idet der i
de enkelte kapitler først bringes oversigter over den politiske udvikling og
kejsernes tyrkerpolitik, og de bevillinger om tyrkerskat, som rigsdagen ved-
tog. I denne forbindelse vil der også blive givet et indtryk af de informatio-
ner, som de danske konger modtog om den aktuelle tyrkerfare. På grund af
de særlige forhold i Holsten vil det også være nødvendigt at inddrage hold-
ningerne hos de to andre fyrster af Holsten, hertugerne Hans og Adolf.
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Forsøgene på at trænge ind i forståelsen af den danske konges og hertuger-
ne Hans’ og Adolfs holdning til det tyske riges krav om tyrkerskat vanskelig-
gøres dog noget af, at de relevante dokumenter – som stort set alle er utrykte
– ikke er samlet et enkelt sted. Man skal lede efter dem både i De sønderjyske
Fyrstearkivers mange underafdelinger, især i hertug Hans den Ældres arkiva-
lier, og i den danske regerings arkiver, dvs. Tyske Kancellis indenrigske afde-
ling. Begge steder er de vedkommende aktstykker spredt i forskellige grup-
per, bl.a. i brevvekslingerne med de kgl. statholdere, i korrespondancesager-
ne, i landdagsarkiver, i afdelinger for kontakten med den tyske kejser og
rigsdag. Hertil kommer Christian III’s og efterfølgeren Frederik II’s korre-
spondance med udenlandske fyrster og teologer. Undersøgelserne vanskelig-
gøres også af, at begrebet tyrkerskat i den første periode kunne betyde den
formueskat, som man indførte i 1544, idet man ændrede den hidtidige for-
mueskat (Gemeiner Pfenning) til at være en tyrkerskat. Men man anvendte
ordet tyrkerskat også om den såkaldte Baugeld, dvs. den skat, som rigsdagen
bevilgede i 1548 til bygning og vedligeholdelse af grænsefæstninger som for-
svar mod de tyrkiske tropper. Somme tider kan det være vanskeligt at se,
hvilken tyrkerskat der menes, når der i akterne tales om den. Til dette kom-
mer det generelle problem med arkivmaterialet fra ældre tid, at det naturlig-
vis ikke er bevaret i sin helhed.

Jørgen Bæk Simonsen bringer i sin Islam med danske øjne. Danskeres syn på is-
lam gennem 1000 år en fyldig gennemgang af Martin Luthers holdning til de
tyrkiske muslimer, citerer Den augsburgske Bekendelses artikel 1 om Gud med
fordømmelsen af muhamedanerne, nævner, at det er et af folkekirkens beken-
delsesskrifter og udtrykker den opfattelse, at man i den danske reformations-
kirke videreførte den katolske kirkes syn på islam og muslimer. Han går dog
ikke nærmere ind på danskeres holdninger i reformationstiden, men springer
efter omtalen af Luther frem til oplysningstiden.6 Janus Møller Jensen har i sin
bog om Danmark og korstogene i tiden 1400-1650 også behandlet holdnin-

6. Jørgen Bæk Simonsen: Islam med danske øjne. Danskeres syn på islam gennem
1000 år, 2004, 55-68.
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gerne til tyrkerne i reformationstiden. Han bringer en grundig gennemgang
af Luthers syn på tyrkerne på grundlag af Luthers skrifter og fremhæver navn-
lig, at man hidtil har været for lidt opmærksom på, at Luther faktisk videre-
fører den fra katolsk middelalder fremførte opfattelse, at deltagerne i korstog
indhøstede forsikring om salighed. Luther afviser ganske vist, at man ad den-
ne vej kunne erhverve frelse. Det var ikke som kristen, men som lydig under-
såt under fyrsten, man deltog i kampen mod tyrkerne, men dersom man ikke
gjorde dette for personlig vindings skyld, men netop som lydig undersåt, så
ville man blive martyr og salig, dersom man omkom i tyrkerkrigen. Særlig
vigtigt er det, at Janus Møller Jensen også går ind på danske teologers og kon-
gers holdninger til tyrkerne i reformationstiden. Han nævner, hvorledes Poul
Helgesen udgiver Erasmus af Rotterdams skrift om en kristen fyrstes opdra-
gelse, i hvilken han beklager, at tyrkerne vil foragte de kristne fordi de ikke
kan holde fred indbyrdes. Han oplyser endvidere, at Poul Helgesen anså Lu-
ther for at være lige så afskyelig som Muhammed, og han nævner Poul Hel-
gesens henvisning til Birgitta af Vadstenas forudsigelser om tyrkernes og de
lutherske kætteres fremmarch. Janus Møller Jensen fremdrager også væsent-
lige træk i Peder Palladius’ og Niels Hemmingsens holdninger. Til belysning
af Niels Hemmingsens holdning citerer han den engelske titel på dennes En-
narratio Psalmi LXXXIV, som lover angreb mod bl.a. tyrker. Han nævner for-
dømmelsen af muslimerne i Fremmedartiklerne (1569) og omtaler salmen
Vågn op, vågn op i Hans Thomissøns salmebog (1569). Janus Møller Jensen
mener endvidere, at der ikke kan være tvivl om, at Christian III blev oriente-
ret om tyrkernes fremmarch lige så hurtigt som tyske fyrster blev det, og at
kongen var lige så optaget af tyrkerproblemet som de tyske teologer, men at
han var af den opfattelse, at lutheranerne ikke skulle kræve religionspolitiske
indrømmelser for til gengæld at støtte kejserens oprustninger mod tyrkerne.
Videre hævder han, at efterfølgeren, Frederik II, gik ind for en mere aktivi-
stisk, militant luthersk politik, og han nævner, at to danske adelsmænd i de
nævnte to kongers tid deltog i tyrkerkrige.7

7. Janus Møller Jensen: Denmark and the Crusades 1400-1650, Leiden 2007, 220-
266.
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Selvom afsnittet, som vedrører tiden under Christian III og Frederik II
kun udgør en mindre del af hele Janus Møller Jensens bog om Danmark og
korstogene, er der tale om en grundig gennemgang af holdninger til tyrker-
faren hos danske teologer og konger i reformationstiden, hvor karakteristiske
udsagn og handlinger fremdrages. Det er den første sammenhængende be-
skrivelse af dette emne, og jeg er stort set enig i de vurderinger, som anlægges
i hans bog, som jeg først fik kendskab til efter at nærværende fremstilling var
udarbejdet. Kritiske bemærkninger til den har jeg nu indarbejdet undervejs
i tekst og noter. Min fremstilling af holdninger hos teologerne er noget ud-
dybet i forhold til det og anderledes disponeret. Dertil kommer, at jeg nær-
mere har undersøgt informationsniveauet hos de to konger Christian III og
Frederik II. Endelig er mine afsnit om kravene om betaling af tyrkerskatten
for Holstens vedkommende nye i forhold til den hidtidige forskning.8

8. I det følgende bringes citater fra tysksprogede kilder som regel i min danske
oversættelse, kursiveret. De danske tekster fra 1500-tallet gengives som regel på nu-
dansk. Kun af og til bringes den originale tekst. Desuden anvendes uden videre ka-
tolsk om datidens romersk-katolske kirke.



18 TYRKERFRYGT OG TYRKERSKAT



II. HOLDNINGEN HOS TEOLOGERNE  19

II. HOLDNINGEN HOS TEOLOGERNE

1. TYSKE LUTHERSKE TEOLOGER

De førende teologer i den danske reformationskirke – mænd som bl.a. Hans
Tausen, Peder Palladius, Niels Palladius, Niels Hemmingsen og andre – var
uddannet ved Wittenberg universitet, hvor Luther, Melanchthon, Bugenha-
gen, Justus Jonas og senere Georg Major hørte til de mest indflydelsesrige
professorer. Påvirkningen fra disse teologer på deres danske elevers holdnin-
ger fortsatte efter disses studietid i Wittenberg. De læste professorernes bø-
ger, korresponderede med dem, sendte egne manuskripter til udgivelse hos
dem i Wittenberg, anbefalede danske studenter til dem osv. Den danske
konge, Christian III, som havde gennemført den lutherske reformation i
Danmark, beundrede professorerne i Wittenberg umådeligt. Hele reforma-
tionsværket var gennemført i tætteste samarbejde med dem, og Wittenberg
blev simpelthen under ham det åndelige centrum for Danmark. Han brev-
vekslede livet igennem med mændene i Wittenberg. Nogle af dem stod på
kongens gaveliste således, at han årligt sendte dem et pengebeløb og gaver.
Til gengæld sendte de ham nyheder af politisk, kirkepolitisk og religiøs art,
tog sig af de danske studenter i Wittenberg, forsynede Danmark efter kon-
gens ønske med professorer til Københavns Universitet, hofprædikanter og
andre mænd til ansættelse hos kongen, gav kongen rådgivninger og sendte
ham en jævn strøm af deres nyudgivne bøger. Som baggrund for en under-
søgelse af de danske teologers holdninger til tyrkerfaren, skal der derfor her
gives en kortfattet oversigt over holdninger til tyrkerfaren hos de mere frem-
trædende mænd i Wittenberg og af et par andre teologer, som de danske te-
ologer og den danske konge betragtede som åndelige autoriteter. De har alle
i større eller mindre grad beskæftiget sig med dette emne i selvstændige skrif-
ter eller i breve og fortolkninger til de bibelske skrifter, og det er klart nok,
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at både kongen og de danske teologer kendte til flere af disse skrifter. Man
kan bl.a. bemærke, at Christian III ligefrem tilegner sig og bruger det udtryk,
som flere af wittenbergteologerne bruger om tyrken, nemlig blodhunden.9

MARTIN LUTHER

I sin ubønhørlige bekæmpelse af pavedømmet kunne Luther kort efter det
berømte teseopslag i 1517 hævde, at det formodentlig var selveste Antikrist,
som sad på pavestolen, og at dette var værre end den tyrkiske fare, ja man
kunne ikke finde skriftbeviser for at føre krig mod tyrkerne, tværtimod gjaldt
det først og fremmest om, at man bekæmpede synd og ondskab hos en selv.
Gud benyttede simpelthen tyrkerne som et strafferedskab imod de kristne,
som levede ubodfærdigt. Hvis man derfor gik imod tyrkerne, så gik man
imod Gud selv. Denne holdning var et af de punkter, som paven anførte
mod Luther i sin bandbulle, men Luther afviste dette skarpt. Han havde ikke
fremført den mening for at sige, at man ikke skulle bekæmpe tyrkerne, men
for at vise, at man ikke skulle tro, at man fik aflad gennem sådan en krig. Det
drejede sig derimod om at man først forbedrede sit eget liv og troede på, at
man havde en nådig Gud.10 Dette hovedsynspunkt fastholdt Luther i den
følgende halve snes år, uanset at tyrkerne havde besejret de kristne i det store
slag ved Mohács (1526), men da de rykkede stadig nærmere, og det ikke så
lovende ud for den delegation, som ærkehertug Ferdinand havde sendt til
Konstantinopel for at forhandle, skrev Luther, stærkt opfordret til det, sit
første større skrift om forholdet til tyrkerne, Vom Kriege wider die Türken
(1529). Luther fastholdt her ganske vist den tanke, at det først og fremmest
drejede sig om, at de kristne erkendte deres syndige liv og gjorde bod, men
virkeligheden var rykket noget nærmere nu – tyrkerne belejrede Wien, få
måneder efter at Luthers skrift udkom – og han lagde nu hovedvægten et an-

9. Martin Schwarz Lausten: Religion og politik. Studier i Christian IIIs forhold til det
tyske rige i tiden 1544 -1559, 1977, 321-336. Martin Schwarz Lausten: Den hellige
stad Wittenberg. Danmark og Lutherbyen Wittenberg i reformationstiden, 2002, 91-
194.
10. Martin Luther: Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers, so durch rö-
mische Bulle unrechtlich verdammt sind, 1521, i: WA 7, 309-457, her 443-444.
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det sted, nemlig på den militære modstand mod fjenden. Han afviste, at han
skulle have været talsmand for, at man ikke skulle føre krig mod tyrkerne, og
han tog afstand fra de kredse, som hævdede, at kristne ikke måtte forsvare
sig med sværd i hænderne. Hans tidligere udtalelser skulle ses i sammenhæng
med hans opgør med paven, hævdede han nu. Paven var stadig hans værste
fjende, men tyrken var nu rykket op på siden af ham. I sine udredninger om
kristnes pligt til at deltage i krigen mod tyrkerne gentog han her sin såkaldte
regimentelære. Gud havde ordnet tilværelsen sådan, at det åndelige og det
verdslige skulle adskilles, de måtte ikke blande sig i hinandens områder. Kri-
gen mod tyrkerne var et verdsligt foretagende, som paven og bisperne ikke
skulle stå i spidsen for. Det skulle derimod kejseren og fyrsterne. Det var de-
res af Gud bestemte opgave og pligt. Paven, biskopper og præster havde der-
imod til opgave at prædike, bede, uddele sakramenterne. Hvis Luther var
fyrste, erklærede han, og så en biskop deltage i sin hær, ville han sige til ham,
at han skulle blive hjemme og passe sit embede i stedet for. Kirken skal nem-
lig ikke føre sværdet, ja Luther tilføjer, at hvis en soldat så en udrustet biskop
i hæren, så skulle han blot løbe skrigende bort. En hær skal føres af kejseren
eller de fyrster, han har udpeget til det, og de skal gøre det for at beskytte
undersåtterne, ikke for at erobre og skaffe sig ære, gods og berømmelse. Kej-
seren skal ikke føre en sådan hær under det påskud, at han er kristenhedens
overhoved. Det er han nemlig ikke. Det er kun Kristus, kejserens sværd har
intet med troen at gøre. Tyrkerne skal bekæmpes, men ikke på grund af de-
res religion, men fordi de uretmæssigt angriber de kristne og vil erobre noget,
som ikke tilkommer dem. Men selvom Luther således viser, hvorledes hans
syn på forholdet mellem det åndelige og det verdslige skal adskilles i denne
konkrete situation, er der for ham alligevel et særligt perspektiv over det hele.
Fjenden er nemlig ikke som andre politiske fjender, hævder han. Der er
nemlig det særlige ved denne fjende, at han både vil angribe, og at han vil
ødelægge den kristne tro. Derfor skal prædikanter ihærdigt oplyse om tyrker-
ne og opfordre til bod og bøn. Vel er tyrkerne Guds strafferedskab, men bag
dem står djævelen, og han skal bekæmpes ved at vi bekender vore synder og
beder Gud om tilgivelse. Desuden er det nødvendigt at man oplyser om tyr-
kernes religion og sociale forhold. Luther nævner her, at han på latin har læst
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uddrag af Koranen, og den forekommer ham så vigtig, at han ville oversætte
den til tysk, hvis han havde tid til det. I så fald vil folk nemlig forstå, hvorfor
man skal tage afstand fra den. Han samler dette om tre forhold: 1) ganske
vist ærer tyrkerne Jesus og Maria, men de afviser, at han er Guds søn og men-
neskers frelse. De sætter ham derimod på linje med de gammeltestamentlige
profeter, og de vurderer Muhammed højere end Jesus. 2) De vil ødelægge
det verdslige styre der, hvor de får magten, og 3) de foragter ægteskabet. En
mand kan tage så mange koner, han vil, ja de køber og sælger kvinder og for-
agter dermed kvinden. Luther konkluderer således, at tyrkerne vil nedbryde
de tre af Gud givne “stænder”, ordninger.11 Luther vil dog gerne tro, at det
er rigtigt, når man siger, at tyrkerne indbyrdes er trofaste og venlige og be-
stræber sig på at tale sandt, og at de sikkert har adskillige andre dyder, for der
findes ikke et menneske så ondt, at det ikke har noget godt i sig. Men mor-
dere og røvere er også mere trofaste og venlige indbyrdes end naboer er. Så-
dan forholder det sig nemlig med djævelen. Han vil gerne skjule sig under et
dække og foregive at være en engel. 

Sidst i skriftet giver Luther den rent praktiske oplysning, at den hær, som
skal gå mod tyrkerne skal være enormt stærk. Det nytter ikke noget blot at
stille med omkring 50.000 mand, for tyrkerne kommer med 300.000 –
400.000 mand og er hele tiden oprustet og klar til at angribe. 

Luther havde unægteligt bevæget sig i sin holdning siden 1518, da han lagde
afstand til tanken om en krig mod tyrkerne. Hans skrift udkom i 7 oplag i
udgivelsesåret (1529). Adskillige var sikkert noget forvirrede, og den katolske
modpart var ikke længe om at angribe ham for selvmodsigelser.12 Det er dog
værd at bemærke, at Luther ikke ville bruge tyrkerfaren til at kræve religions-
politiske indrømmelser til de lutherske fra kejserens side, i modsætning til

11. Veram Religionem, veram Politiam, veram Oeconomiam, das ist recht geistlich
Wesen, recht weltlich Oberkeyt, recht haus zucht, WA 30, II, 127.
12. Rudolf Mau: Luthers Stellung zu den Tyrken, i: Helmar Junghans (Hg.): Leben
und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546, I, Berlin 1983, 647-662, her 653.
Om den katolske polemiske teolog Cochlæus’ anklager mod Luther, se WA 30, II,
97.



II. HOLDNINGEN HOS TEOLOGERNE  23

den politik, som nogle af de evangeliske fyrster snart begyndte på. Begiven-
hederne blev mere dramatiske end Luther og andre i samtiden havde forven-
tet, da de tyrkiske tropper i 1529 først erobrede Ungarns hovedstad Pest og
derefter belejrede Wien. Luther blev så påvirket af disse efterretninger, at han
blev syg. Selvom tyrkerne trak sig tilbage efter nogle ugers besættelse af Wien
– hvilket Luther betragtede som udslag af Guds direkte indgreb, et under for
de kristne – så udsendte han nu et nyt formanende og opfordrende skrift til
det tyske folk. Alene titlen, Heerpredigt wider den Türken (1529), antyder,
hvor han lagde vægten. Han fastholdt ganske vist stadig opfordringerne til
bod og bøn, men han betonede nu kraftigt, at hele dette opgør var et led i de
begivenheder, som skulle udspille sig ved tidernes ende. Dette underbyggede
han med henvisning til synspunkter, som franciskanermunken Johannes
Hilten havde fremført i 1400-tallet. Beretningerne i Daniels Bog kap. 7 skul-
le fortolkes sådan, at kampen mellem de sande kristne på den ene side og tyr-
kerne og paven på den anden side nu var ved at indtræffe, og det viste, at
dommedag nærmede sig hastigt. Luther fastholdt dog stadig, at denne krig
var et rent verdsligt foretagende og ikke et korstog. I skriftet gav han også en
række anvisninger. Man skulle villigt betale den tyrkerskat, som øvrigheden
krævede, for hvis man ikke gjorde det, kom tyrkerne og erobrede hele befolk-
ningens ejendomme og besiddelser. Om det så endte med døden, skulle man
sætte sig så voldsomt til modværge, at tyrkerne intet kunne erobre, ja, det var
bedre at afbrænde egne gårde og huse, end at tyrkerne tog dem. De kristne,
som var så uheldige at blive fanget og slæbt i tyrkisk fangenskab, skulle hele
tiden huske på katekismens indhold, så de ikke blev lokket ind i islam. Det
kunne nemlig let ske, fordi tyrkerne syntes at leve ordentligt og tugtigt i deres
egne samfund, men det var dog ifølge Luther det rene hykleri.13

 I de følgende år udsendte Luther flere formaninger til det tyske folk, hvor
han gentog sine tanker om, at tyrkerne var Guds strafferedskab, de styredes

13. WA 30, II,149-197. Mau 1983, 654-655. Martin Brecht: Martin Luther 2,
Stuttgart 1986, 353-354. Luthers “tyrkerskrifter” fra 1529 og 1530 findes på dansk
i Chr. Truelsen: Martin Luther, Mod tyrken og jøden, 1999,13-84.
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af djævelen, og derfor var det nødvendigt at bekæmpe ham åndeligt, dvs.
gennem bod og bøn. I et større skrift Vermahnung zum Gebet wider den Tür-
ken opremsede han de mange syndige handlinger, mennesker begik, og han
vendte sin vrede mod papisterne. Når de ikke omvendte sig og blev evange-
liske, så blev Gud nødt til at straffe med det tyrkiske sværd, og det ville også
ramme de evangeliske. Men de evangeliske menneskers bønner til Gud ville
blive bønhørt. Han havde jo allerede bønhørt dem imod paven, som Luther
anså for værre end tyrkerne.14 Men navnlig er Luthers grundtanke, at man
burde sætte sig ind i tyrkisk religion, sæder og skikke, bemærkelsesværdig.
Han udgav en senmiddelalderlig munks latinske skrift om tyrkernes sæder
og skikke, og han lagde ikke skjul på, at den religion var lettere at gå til end
den kristne, men denne bog skulle netop opflamme de kristne til at holde
fast ved deres kristendom, når de så, hvad islam egentlig drejede sig om.15

Luther havde tidligt givet udtryk for, at kristne burde sætte sig ind i Kora-
nens indhold, og da han i 1542 havde erhvervet en latinsk udgave af Kora-
nen i håndskrift, kunne han studere den nærmere. Dette fik ham til at udgive
med selvstændige kommentarer et andet skrift af en af de katolske teologer
fra senmiddelalderen, som var en lang gendrivelse af Koranen.16 Et forsøg på
at udgive Koranen på latin i Venedig (1530) strandede, da paven befalede,
at den blev brændt. Senere blev forsøget gjort både i Basel og i Zürich, men
bystyrerne forbød offentliggørelsen. Luther gik da ind i denne sag, henvend-
te sig til bystyret i Basel (1542) og opfordrede dem til at lade bogen udgive.
Man kunne nemlig ikke gøre islam mere skade end ved at udgive Koranen.
For i så fald kunne de kristne virkelig se, hvad den drejede sig om, og dette
ville utvivlsomt få dem til at fastholde deres kristne tro. Det endte med, at

14. WA 51, 577-625. Mau 1973, 658.
15. Libellus de ritu et moribus Turcorum, 1530, WA 30, II, 198-208. Forfatteren til
skriftet, som var skrevet o. 1480 af en dominikanermunk, som havde været i tyrkisk
fangenskab i mere end 20 år, er anonym.
16. Ricoldo da Monte Crucis: Confutatio Alcorani var skrevet før 1300, WA 53,
261-396. En nyere udgivelse med tysk oversættelse tilføjet den latinske tekst er
Johs. Ehmann (hg.): Ricoldus de Montecrucis, Confutatio Alcorani (1300). Martin
Luther, Verlegung des Alcoran (1542). Kommentierte lateinisch-deutsche Textausgabe
(Corpus Islamo-Christianum 6) Würzburg 1999. 
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bogen blev udgivet, forsynet med Luthers forord, hvor han bl.a. anbragte
tyrkernes religion i rækken af de kætterier og modstandere, som den kristne
kirke havde måttet bekæmpe gennem årene. De gled ind i den remse, som
han og andre med varianter gang på gang fremførte i reformationstiden og
senere: tyrker, jøder, papister, gendøbere (kættere). Det var nødvendigt, gentog
han her, at kende modstanderne, derfor udkom denne bog nu, for den ville
blot styrke de kristnes tro.17

Janus Møller Jensen har som ovenfor nævnt lagt stor vægt på, at Luther
hævder, at en soldat bliver martyr og helgen, hvis han deltager i tyrkerkrig
med de rette hensigter. Derfor kan man sige, at væsentlige træk fra den mid-
delalderlige korstogsideologi lever videre i reformationstiden.18 Hertil skal
dog bemærkes, at sådanne udtalelser af Luther skal vurderes med forsigtig-
hed og ikke tages bogstaveligt. Nok udtrykker Luther sig på den måde flere
steder, men hans hovedærinde der er at fortælle mænd, at de med den bedste
samvittighed kan deltage i sådanne kampe, Bibelens forbud mod at slå ihjel
gælder ikke der, for tyrkerkrigene drejer sig om forsvar for fædrelandet. Sol-
daterne lever her op til det kald, de er sat i, ligesom andre kristne mennesker
lever kristeligt, dersom de udretter deres kald. Luther har selvsagt aldrig
tænkt sig, at den evangeliske kirke skulle genindføre martyr- eller helgendyr-
kelse. Han har ikke ændret opfattelse, som om mennesker nu ad denne vej
ville kunne fortjene frelsen. I sit vigtige “øvrighedsskrift” Ob Krigesleute auch
in seligem Stande sein können (Kan soldater også have Guds nåde?) udtrykker
han dette direkte i teksten til den bøn, en soldat bør bede, inden han går i
krig, idet det bl.a. hedder Men fordi jeg ved og har lært af dit nåderige ord, at
ingen af vore gode gerninger kan hjælpe os, og ingen kan blive frelst som soldat,
men kun som kristen, så vil jeg slet ikke forlade mig på denne min lydighed og
gerning…19 Men selvom Luthers anvendelse af ordene martyr og helgen i
denne sammenhæng næppe skal forstås så bogstaveligt, som Janus Møller
Jensen gør, så har han ret i, at der er en spænding mellem Luthers syn på tyr-

17. Luthers forord i WA 53, 569-572 (latin). Mau 1983, 661.
18. Janus Møller Jensen 2007, 229. 231. 233. 235. 248. 249. 251. 263. 265. 341.
19. Martin Luther: Kan soldater også have Guds nåde? (1526), i: Torben Christensen
o.a. (udg.): Luthers skrifter i udvalg, IV, 1964, 307-357, her 348.
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kerkrigene som en ren verdslig opgave for fyrsterne og Luthers holdning, at
der alligevel er noget religiøst forbundet med netop tyrkerkrigene.

JUSTUS JONAS

Som Melanchthon og flere andre bevægede Jonas (1493-1555) sig fra huma-
nismen over til Luthers evangeliske reformationsbevægelse. Da Luther var
undervejs til den kendte rigsdag i Worms i foråret 1521, hvor han blev dømt
kætter og fredløs, blev han i Erfurt modtaget af Jonas. Han var blevet doktor
i kirkeret der, havde været rektor ved universitetet og ledsagede nu Luther til
rigsdagen, i øvrigt sammen med den unge Peter Svave, som siden blev ansat
hos den danske konge Christian III, hvor han blev en af de vigtigste diplo-
mater. Efter rigsdagen flyttede Jonas til Wittenberg, hvor han erhvervede
den teologiske doktorgrad i oktober 1521, blev provst ved Alllerheiligenstift
og samtidig professor i teologi og var dekan flere gange. I 1541 blev han su-
perintendent i Halle, men under urolighederne under og efter religionskri-
gen, den schmalkaldiske krig, måtte han flygte fra sted til sted og endte til
sidst som superintendent i Eisleben. Han skrev både en hel del fortolkninger
til de bibelske skrifter og skabte sig et ry som oversætter fra latin til tysk og
omvendt af Luthers og Melanchthons bøger. Jonas blev en af Luthers nær-
meste venner, han ledsagede Luther på den rejse, som skulle blive hans sid-
ste, var hos ham i de sidste timer og udgav kort efter en bog om dødsfaldet.
Mellem Christian III og Jonas var der tidligt skabt et fortroligt forhold. Al-
lerede i 1538 havde Jonas truffet kongen, da denne deltog i det lutherske for-
svarsforbunds møde i Braunschweig, og Jonas blev her imponeret af Christi-
an III’s humanitet og klogskab, som han skrev til en bekendt, og kongen til-
bød ham et par år efter det ledige bispeembede i Slesvig. Det afslog Jonas
dog, men kongen bad ham alligevel komme til Holsten og opholde sig der i
nogen tid, når kongen tog derned, for han ønskede, skrev han, at drøfte vig-
tige emner med ham om kirke og undervisning. Kongen betroede ham også
den vigtige opgave at finde en mand, som kunne være egnet som kongens
hofprædikant, og senere tilbød kongen ham igen ansættelse, formentlig ved
Københavns Universitet og sendte ham jævnligt pengegaver. Jonas sendte i
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årenes løb flere bøger til kongen og tilegnede ham sin sidste bog, en oversæt-
telse til tysk af Luthers skrift om koncilier og kirker.20

I 1530 udgav Justus Jonas sin tysksprogede bog “Daniels Bog kap. 7, om
tyrkernes gudsbespottelse og forfærdelige myrderi, med en undervisning”.21

Med titlen er tonen slået an. Jonas bringer her en fortolkning af kap. 7 i det
nævnte skrift fra Det Gamle Testamente, men anbringer først en fortale med
tilegnelse til landgreve Philipp af Hessen og en undervisning om tyrken. Der-
efter aftrykker han hele teksten fra Daniels Bog kap. 7, som efterfølges af for-
tolkning, et større afsnit med overskriften forskel mellem det tyrkiske rige og an-
dre kongeriger. Til sidst følger en formaning.

I forordet oplyser Jonas, at han i denne for de kristne så farlige tid, hvor
tyrken foretager så rasende overgreb, har sat sig for ud fra Bibelen at beskrive,
hvad man skal mene om tyrkerne, så man kan hente trøst og oprustning
imod tyrkernes overvældende magt, dvs. Satans. Han oplyser også, at han har
fået bistand af nogle, som kender mere til historien end jeg. Hvem er det? Det
er bl.a. Melanchthon, som selv meddeler dette til en bekendt: Jonas har her
[i Wittenberg]skrevet en lille bog om tyrkerne, til hvilket arbejde vi har hjulpet
ham med materiale. De afsnit, det drejer sig om, er formentlig de rent histo-
riske oplysninger om de oldkirkelige forhold, om Muhammed og om tyrker-
nes oprindelse, men hvor meget materiale, Melanchthon og andre har leve-
ret, kan man ikke udrede. Det er dog tydeligt nok, at de nævnte afsnit går
igen senere i et af Melanchthons skrifter, ligesom Melanchthon også selv går
ind for hovedsynspunktet i Jonas’ fortolkning af Daniels Bog kap. 7. Der er
dog næppe grund til med Manfred Köhler at påstå, at Melanchthon er ho-

20. G. Kawerau: Justus Jonas, i: Realenzyclopädie f. Theologie und Kirche 9, 1901,
341-346. Hellmut Zschoch: Justus Jonas, i: TRE 4, 569-570. G. Kawerau:
Briefwechsel des Justus Jonas, 1-2, Halle 1884-1885. Martin Schwarz Lausten: König
Christian III. von Dänemark und die deutschen Reformatoren. 32 ungedruckte Briefe,
i: ARG Jg. 66, 1975, 151-182, her 154-155. 169. Samme: Den hellige stad Witten-
berg, 2002, 133-134. 148-150. Irene Dingel (Hg.): Justus Jonas (1493-1555) und
seine Bedeutung für die Wittenberger Reformation, Leipzig 2009.
21. Justus Jonas: Das siebend Capitel Danielis/von des Türcken Gottes lesterung vnd
schrecklicher morderey/mit vnterricht. Wittenberg (1530), eksemplar i Det Kgl. Bib-
liotek, København.
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vedforfatteren. Melanchthon skriver selv, at Jonas har skrevet bogen. Den er
da heller ikke optaget i Melanchthons samlede værker som en af hans bø-
ger.22

Tyrkerne, islam og det tyrkiske rige er omtalt i Bibelen, forklarer Jonas. Han
ved naturligvis udmærket, at dette ikke står direkte skrevet, men hvis man
anvender den fortolkning af Daniels Bog kap. 7, som han gør, hævder han,
når man frem til dette resultat. Jonas anvender den såkaldt allegoriske meto-
de i sin fortolkning, dvs. at han hævder, at hvert træk i bibeltekstens billed-
tale har en dybere mening end det, der direkte står skrevet, og denne mening
kender han og meddeler her. Når Daniel således beskriver fire store dyr, som
steg op af havet, så betyder det, at det er de fire monarkier, som har været på
jorden i historiens løb, nemlig assyrernes og persernes riger, Alexander den
Stores og det romerske rige. På en illustration viser han hvorledes. Jonas vil
udelukkende beskæftige sig med det fjerde dyr, dvs. det romerske rige og det-
tes efterfølgere. Det er nemlig ganske oplagt, forklarer Jonas til at begynde
med, at dette kapitel i Daniels Bog ganske tydeligt profeterer om tyrkerne (Bl.
C,i). I sin fortolkning trækker han enkelte vers ud og fortolker dem. Når der
fx står i bibelteksten, at det lille horn havde øjne som et menneske og talte
store ord, (v. 8, 20), så betyder det, at dette væsen ud fra en menneskelig for-
nuft vil tale imod Guds ord. Dette passer så perfekt på det tyrkiske rige, at
Jonas selv er både overrasket og betaget af dette faktum: ingen historieskriver
har på den tid gengivet det tyrkiske riges historie og hele væsen så rigtigt og frem-
stillet det så fint, som profeten Daniel har gjort det for hele to tusinde år siden
(Bl. D, IIjv). Det fjerde dyr havde 10 horn. Et lille horn, som trængte de an-
dre til side og førte krig mod de hellige. Om det stod der, at tre af de andre
horn blev revet af, for at det kunne få plads (v. 8). Sådan havde tyrkerne net-

22. Melanchthon til Joachim Camerarius, Wittenberg d. 16/10 1529, MBW 841.
Köhler mener, at traktaten må betegnes som Melanchthons “åndelige ejendom”,
Manfred Köhler: Melanchthon und der Islam. Ein Beitrag zur Klärung des Verhältnis-
ses zwischen Christentum und Fremdreligionen in der Reformationszeit, Leipzig 1938,
21. Kenneth M. Setton: Lutheranism and the Turkish Peril, i: Balkan Studies Vol. 3,
Tessalonike 1962, 183-168, her 154-155. 
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op tilintetgjort det ægyptiske, det asiatiske og det græske rige. Og når der
står, at det lille horn skal føre krig mod de hellige (v. 21), så er det klart nok,
at det er tyrkerne, der er tale om. Dette passer også sammen med, at der skri-
ves, at der skal komme 10 konger samt en enkelt konge, som fælder andre
konger og “tiderne” og loven (v. 24-25). Dog skal han selv til sidst fældes, og
herredømmet skal da gives til de hellige. Og når der står, at den konge, som
skal fælde de andre konger og vil ændre loven og indføre nye skikke, så skal
det forstås om det muhammedanske rige, for der har aldrig på jord været en
anden lære, som mere uforskammet offentligt forbander evangeliet end den
muhammedanske lære. Der står også, at denne konge skal være mægtigere end
de andre, og da der blandt alle muhammedanere ikke har været et mægtigere
folk end tyrkerne, så følger det af sig selv, at Daniels Bog først og fremmest skal
forstås sådan, at det er tyrkerne, der omtales. Dette underbygges også af profe-
ten Ezekiels ord om Gog og Magog, som også skal forstås som tyrkerne (Bl.
E,i). I stedet for at fortsætte en opremsning af disse unægteligt ejendomme-
lige fortolkninger skal Justus Jonas’ holdninger til tyrkerne og islam samles
om nogle hovedpunkter.

I beskrivelsen af tyrkerne og af deres religion er det grundlæggende for Jo-
nas, at tyrker er synonym med muslimer, og den tyrkiske tro (der Türckische
glaube, Bl. E, IIijv) er synonym med islam, et udtryk der dog ikke bruges.
Muhammed kaldes overalt Mahomet (Bl. D,i), og Jonas anvender mange ste-
der udtryk som das Mahometisch reich (Bl. C, IIIjv), die Mahometische secte
(Bl. D,ij), die Mahometische lere (Bl. E, ij), eller han kan skrive, at der blandt
alle Mahometischen aldrig har været et folk, som var mægtigere end tyrkerne
(D, IIijv). Bag dette tyrkiske rige og tyrkernes religion står Satan. Det er
ham, som opvakte Muhammed (Bl. D,i); der er ingen tvivl om, at den lede,
rasende djævel er oprindelsen og ophavet til det tyrkiske rige og væsen (Bl. B, IIj);
tyrkernes lære stammer fra djævelen (E, IIijv); tyrken er djævelens værktøj
(Bl. B,ijv); og det tyrkiske rige er djævelens rige (Bl. G,i). Der har aldrig været
en mere djævelsk, skændig vranglære på jorden eller nogensinde i historien end
den tyrkiske muhammedanske gudløse, forbandede tro (Bl. A, IIij).
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Illustration 2: Illustration i Justus Jonas’ Das sibend Capitel Danielis, 1530, hvor de fire dyr vises
i de riger, som Jonas nærmere forklarer.
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Jonas indkredser også lidt nærmere indholdet af islam. Det er djævelen, som
gennem Muhammed her har skabt en lære, som blot bygger på den menne-
skelige fornuft, og han har sammensat den af de andre religioner. For at be-
hage jøderne har han indført omskærelsen, og for at behage de kristne roser
han Kristus og siger, at han er en profet, som har sagt meget godt, men det
er de kristne lærde, som bagefter har indført en række unødvendige disputa-
tioner, hvoraf der er opstået megen uenighed, og han har afvist alle de vigtige
artikler i den kristne tro, som stred imod fornuften, nemlig Kristi guddom-
melighed, retfærdiggørelse af troen, sakramenterne og overbevisningen om
Helligåndens virke i de troende (Bl. D, i). Han har også erklæret, at de løfter,
som blev givet i Bibelen om Kristus, skulle forstås, som om der skulle opret-
tes et verdsligt kongerige, og friheden skulle være verdslig, ganske som det i
vores tid er sagt af mænd som Müntzer og Karlstadt, tilføjer Jonas (Bl. D,ij).
For at give sin sag et udseende af fromhed har han indført en gudstjeneste,
faste, forbud mod visse spiser, lydighed mod øvrigheden, forbud mod at
stjæle og at dræbe. Alle sådanne sager, som er noget, den menneskelige for-
nuft let kan begribe, er tilstrækkelige over for Gud. Han har også sagt, at
hans folk efter en guddommelig bestemmelse skal være et frit folk og herske
i hele verden, og han har ophævet ægteskabet og al ydre tugt og sagt, at pø-
belen blot kan leve i al slags vellyst, for den grove, gudløse hob vil netop i
sådanne forhold leve helt tøjlesløse i modstrid med Guds Ord (D,i). Kora-
nen indeholder kun uforskammede løgne og gruelige gudsbespottelser, for i
den hævder Muhammed, at han er en Guds profet, som er sendt for at ændre
evangeliets indhold, men han afviser Kristi guddommelighed og fjerner den
kristne lære om nåde, syndstilgivelse og tro, som dog er indholdet i den san-
de gudsdyrkelse. Men da han har fremført bud om mange ydre gerninger og
gudstjeneste, så har mange filosoffer rost denne lære, men sådan går det altid
med de kættere, som er i modstrid med Skriften og blot følger den menne-
skelige fornuft. Han tror, at man kan frelses ved at gøre ydre gode gerninger.
Derfor er der også meget munkevæsen hos tyrkerne, hvor nogle går blottet
hele vinteren, andre lader sig brænde med jern, faster flere dage i træk og
tror, at de derved kan skaffe sig fortjeneste hos Gud, nogle foregiver, at de
kan tale med engle. Justus Jonas indrømmer dog også, at nogle af disse hand-
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linger er gode, fx er der munke, som bærer drikkevand til indbyggerne i de
store byer, andre giver fattige, fremmede mennesker ophold, men gennem
alt sådant vil de blot vise en ydre hellighed, for man kan ikke frelses ved ydre
gerninger, kun uden fortjenester ved tro (Bl. E,ij). Der er ganske vist men-
nesker, som har boet blandt tyrker, som rosende hævder, at tyrkerne opret-
holder en streng disciplin indbyrdes, som vises ved, at kvinderne går med til-
dækkede ansigter, mennesker drikker ikke og frådser ikke og de spiller ikke,
men alt dette kan man ikke tillægge betydning, for man skal nemlig se på
grundlaget for hele det tyrkiske rige, og det er dette, at Muhammed har er-
klæret, at de forjættelser, som blev givet Abraham om at blive mægtig, gælder
dem. De skal underlægge sig alle andre lande. I øvrigt findes der slet ikke æg-
teskab hos tyrkerne, for de må have 12 hustruer på én gang og desuden sove
med så mange, de vil, ligesom de blot kan bortvise deres hustruer, når de vil.
Men i følge Paulus er noget sådant slet ikke ægteskab (Bl. F,i). Da der nu
findes sådanne grove laster hos tyrkerne, kan man ikke rose deres ydre disci-
plin. For når djævelen så åbenlyst virker gennem de nævnte laster, så virker
han utvivlsomt også i disse tilsyneladende ordentlige forhold. Det hele er
blot hykleri, for djævelen er en løgner, har Kristus sagt. Man kunne her også
skrive meget om deres unaturlige utugt, men det vil Jonas af visse årsager
ikke komme ind på, tilføjer han (Bl. F, IIij). I øvrigt agter tyrkerne hverken
filosofi eller kunst, som dog selv hedninger agter, og der findes i det hele ta-
get slet ikke en rigtig disciplin og orden (policey) hos dem, men de vil blot
myrde og ødelægge overalt (Bl. F, IIj). 

På denne baggrund er det klart, at Justus Jonas må hævde, at det tyrkiske rige
afviger fra alle andre riger i verden. For i dem er der altid en vis orden, lov
og disciplin, og selvom ikke alle lever, som de skal, så er selve ordningen god.
Men dette gælder ikke tyrkernes rige, som er grusomt, skrækkeligt og hæs-
ligt, for det er nemlig oprettet udelukkende for at håne Kristus og opløse kri-
stendommen (Bl. B, IIijv. Bl. C, IIij). Jonas kan variere dette og sige, at det
tyrkiske rige ikke ligner andre riger, for det er ikke oprettet for at opretholde
ret og fred men for at bringe Koranen og den muhammedanske lære ud i hele
verden (Bl. E, ij). Derfor ser man, at de heller ikke retter sig efter de almen-




