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FORORD

En samlet fremstilling på dansk af Johann Bugenhagens virke i Wittenberg
og i Danmark har endnu ikke foreligget. Desuden har man indtil nyere tid
mest beskæftiget sig med Bugenhagens indsats som forfatter af kirkeordnin-
ger i de områder, som forlod den katolske kirke og gennemførte en luthersk
reformation. Først i de senere år er forskere begyndt at undersøge hans teo-
logi, som den udfolder sig i hans talrige fortolkninger til de bibelske skrifter,
i pastoralteologiske og polemiske bøger. I dansk sammenhæng er det særlig
betydningsfuldt, at han var den førende kraft, da Christian III brød med den
katolske kirke og reorganiserede kirken som evangelisk.

I denne bog gives en fremstilling af hovedtanker i Bugenhagens teologi og
praktisk-kirkelige arbejde samt af hans virke i Danmark både under sit op-
hold i København 1537-1539 og gennem den store brevveksling med kon-
gen.

Jeg retter en tak til de fonde, som har støttet udgivelsen, til personalet ved
Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet for vanlig effektiv hjælp og ekspeditioner
og til Christa Hansen, sognepræst ved folkekirkens tyske menighed i Hader-
slev, for sproglig revision af min tyske sammenfatning.

Bogen er tilegnet min kone, sognepræst Marianne Jensen-Broby Lausten,
som allerede i sin studietid beskæftigede sig med Bugenhagens indflydelse i
den danske reformationskirke og siden er fortsat med studier i hans embeds-
teologi. 

Det har ikke kunnet undgås, at der forekommer visse gentagelser fra mine
bøger om Martin Luther og om Philipp Melanchthon. De tre bøger supple-
rer hinanden, men kan også læses hver for sig. Citater fra tyske tekster brin-
ges her i min danske oversættelse, tekster og udtryk fra 1500-tallet gengives
på nudansk, og ordet katolsk bruges uden videre om den romersk-katolske
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kirke og tro. I stedet for fodnoter er der ved direkte citater i parenteser hen-
vist til kilderne. Ved hjælp af fortegnelsen over kilder og litteratur (s. 289ff)
og afsnittet “Litteratur” (s. 287) kan man finde frem til den forskningslitte-
ratur, som er relevant for de pågældende kapitler.

København den 1. februar 2011
Martin Schwarz Lausten,
Professor emer., dr. theol.
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INDLEDNING

Sammen med Martin Luther og Philipp Melanchthon udgjorde Johann (Jo-
hannes) Bugenhagen triumviratet i reformationstidens Wittenberg. Ganske
kort tid efter at Bugenhagen var rejst fra sit hjemland Pommern til Witten-
berg (1521) for at studere den nye evangeliske teologi, rykkede han frem i
forreste række af de ledende teologer. Dette skete i kraft af de forelæsninger
over bibelske skrifter, som han begyndte at holde få måneder efter ankom-
sten. Både Luther og Melanchthon fattede straks sympati for hans person-
lighed, og øjnede hurtigt de store muligheder, der åbnede sig, dersom Bu-
genhagen blev knyttet fast til både kirke og universitet i Wittenberg. Her
skønnede de rigtigt. Bortset fra, at de alle tre blev nære personlige venner –
Bugenhagen blev tilmed Luthers skriftefader – udviklede Bugenhagen sig til
en habil og kendt teolog, ligesom hans betydelige administrative evner blev
en stor gevinst for reformationsbevægelsen netop på et tidspunkt, hvor den
skulle manifestere sig, udbrede sig og konsolideres. Dette gjaldt ikke alene
Wittenberg, hvor Bugenhagen blev sognepræst ved stadskirken (1523), men
også i kurfyrstendømmet Sachsen og i de mange andre tyske områder, som
forlod den katolske kirke og gennemførte den evangeliske – lutherske – re-
formation. Bugenhagen blev den mand, som sendtes af sted for at hjælpe
med udformningen af den lov (kirkeordinans), som skulle lægges til grund,
når et af de tyske lande eller en af bystaterne skulle organiseres som et evan-
gelisk område.

Som bekendt strakte denne hans virksomhed sig også indirekte og direkte
til de nordiske lande, idet han i årene 1537-1539 opholdt sig i København
for at hjælpe med gennemførelsen af reformationen i kongeriget. Med hen-
visning til Ansgar, som i 800-tallet missionerede kristendommen blandt de
nordiske vikinger, har man derfor i ældre tider kaldt Bugenhagen Nordens
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– evangeliske – apostel. Mange af principperne, som blev nedfældet i den
danske kirkeordinans (1537) gælder stadig i folkekirken.

I sin latinske bog (1836) redegjorde Balthasar Münter på grundlag af de
kilder, som han havde til rådighed, udmærket for Bugenhagens ophold i Kø-
benhavn. Forskningen har siden især beskæftiget sig med Bugenhagens kir-
keordninger, men i løbet af de seneste 30-40 år har forskerne så at sige opda-
get Bugenhagen som teolog. Når de mange rejser ikke forhindrede det, holdt
Bugenhagen talrige prædikener i stadskirken, som regel tre om ugen, eksege-
tiske forelæsninger ved universitetet, deltog i udformningen af betænkninger
sammen med de nævnte kolleger og fik også tid til at udfolde et meget stort
teologisk forfatterskab. I nyere tid er der udgivet afhandlinger og artikler om
hans omfattende fortolkninger til de gammeltestamentlige og de nytesta-
mentlige skrifter. Man har arbejdet med hans plattyske bibeloversættelse,
med nogle af hans pastoralteologiske skrifter, hans opgør med den katolske
teologi og det katolske fromhedsliv, med hans anvisninger til evangeliske
gudstjenester og kirkelige handlinger, hans opfattelse af dåb og nadver, hans
syn på forholdet mellem kirken og den verdslige øvrighed. En større afhand-
ling om hans teologi om og praktiske udførelse af det sociale arbejde (Tim
Lorenzen) har også netop set dagens lys. Alligevel mangler stadig vigtige om-
råder at blive genstand for forskningen, bl.a. hans virke som prædikant.

Uundværlig for Bugenhagenforskningen er G. Geisenhofs Bibliotheca Bu-
genhagiana. Bibliographie der Druckschriften des Johannes Bugenhagen, Leip-
zig 1908 (=1963), og Dr. Johannes Bugenhagens Briefwechsel. Gesammelt und
herausgegeben durch Otto Vogt. Mit einem Vorwort und Nachträgen von Eike
Wolgast unter Mitarbeit von Hans Volz, Hildesheim 1966. Bortset fra tillæg-
gene i sidstnævnte værk er det førsteudgavens tekst fra 1888-1889, og værket
er på flere måder forældet. Det lever ikke op til moderne krav til værker af
denne art, bl.a. er mange af brevene blot refereret. Det gælder ikke mindst
de talrige breve fra den danske konge Christian III. Disse breve kan i deres
fulde længde findes i C.F. Wegener: Aarsberetninger fra Det Kgl. Geheimear-
chiv, I, 1852-1855, som er en uvurderlig kilde i vores sammenhæng. Endelig
er der i nyeste tid udgivet et meget betydeligt hjælpemiddel til Bugenhagen-
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forskningen, Irmfried Garbe: Bibliographie zur Johannes Bugenhagen-For-
schung, i: Irmfried Garbe und Volker Gummelt (hg.) 2008, 203-284. 

I nærværende bog, den første i større sammenhæng om Bugenhagen på
dansk, præsenteres i del I den katolske præst og lektor Johann Bugenhagens
vej fra den humanistiske, katolske baggrund i Pommern til det evangeliske,
lutherske, miljø i Wittenberg. Der gives et indblik i hans arbejde som sogne-
præst ved byens stadskirke og som professor ved universitetet, hans virke
som superintendent, hans omfattende arbejde med kirkeordninger rundt
omkring i Tyskland og hans teologiske standpunkt og stilling i nogle politi-
ske og kirkepolitiske sager. I anden del fremstilles hans arbejde i Danmark,
som indledtes i Flensburg (1529) med opgøret med den ulutherske evange-
liske sværmer Melchior Hoffman om nadverforståelsen. Ved denne lejlighed
traf Bugenhagen den lutherske hertug Christian, den senere danske reforma-
tionskonge Christian III. Da han efter borgerkrigen stod som sejrherre og
agtede at gennemføre reformationen, opfordrede han Bugenhagen til at
hjælpe med dette. Han kom og opholdt sig næsten to år i København. Der
gives en fremstilling af hans centrale stilling og de principper, som lå bag de
fire højtideligheder, som markerede skiftet i konfession og i statsstyre. Der-
efter skildres hans funktion som en slags overbiskop, hans forhold til de før-
ste danske biskopper (superintendenter), hans arbejde ved universitetet, hans
holdning til fortsat katolsk fromhedsliv, hans litterære virke og hans forsøg
på indblanding i nogle politiske sager. De to sidste afsnit i anden del drejer
sig om det personlige, venskabelige forhold mellem Bugenhagen og kong
Christian III og om hans funktion som rådgiver for kongen med hensyn til
kirkelig lovgivning, hans tilsyn med danske studenter i Wittenberg, virket
som headhunter for kongen og hans tilsendelse af bøger til kongen, ligesom
der gives et indblik i den teologi og det fromhedsliv, som dannede grundla-
get og rammerne for deres virke. I tredje del skildres Bugenhagens familieliv
og venskab med Luther i Wittenberg, hans sidste dage og død.

Fremstillingen samler sig om forholdene i kongeriget Danmark. Bugenha-
gens forbindelse med hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som er behand-
let i både ældre og nyere forskning, strejfes kun kortfattet. Om Bugenhagen
og Norge er der på grund af manglende kildemateriale ikke meget at sige.

INDLEDNING
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Alle citater fra kilder og litteratur er af mig gengivet på dansk. Bogen er ikke
forsynet med noter, men i Litteraturoplysninger og i Kilder og litteratur s. 289
gives henvisninger til relevante værker, dersom man ønsker særlige emner
uddybet. Endelig skal gøres opmærksom på, at man i Danmark ofte bruger
Bugenhagens forkortede fornavn Johann. Det anvendes her. For tydelighe-
dens skyld anvendes her også rask væk ordene katolsk, katolikker og sam-
mensætninger, selvom betydningen af de ord var en anden i 1500-tallet.


