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FORORD
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Forord

Wittenberg, den lille, arme by,
har fået nu så ærefuldt et ry,
for herfra lyder det Guds Ord,
som viser vej for sjælens hjord.
Af denne sande grund er den
beslægtet med Jerusalem.

Dette er et uddrag af et digt af Luther – i min danske gengivelse – da
han engang var glad for og stolt over sin by. Det kristne budskab udgik
fra Jerusalem. Nu er dette evangelium genopdaget og forkyndt af Lu-
ther og hans kolleger i Wittenberg. I hans samtid var byen Rom ellers
den hellige by, men det forbigår han bevidst og trækker linjen tilbage
til Jerusalem. Wittenberg blev Den hellige Stad, som ekskong Christian
d. 2. begejstret kaldte den.

I denne bog belyses først denne konges bemærkelsesværdige og for
ham skæbnesvangre kontakt med Wittenberg. Derefter bliver det nær-
mere indkredset, hvad det betød, at byen i reformationstiden blev
hjemstedet for Danmarks øverste åndelige autoritet. Kong Christian d.
3. beundrede Luther og de andre Wittenbergteologer, men var dog
ikke helt ukritisk. Hundreder af unge danskere rejste derned på studie-
ophold. Derfra hentedes alle de ledende mænd til kirke- og undervis-
ningsvæsenet, og derfra kom en stadig strøm af bøger hertil, ligesom
danskere fik udgivet mange bøger i Wittenberg.
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I byen er der stadig talrige minder, også vedrørende Danmark, som
leder tankerne tilbage til reformationstiden, hvor grundlaget blev lagt
for mange af nutidens forhold i dansk kirke og samfund. Tilmed kan
det berømte universitet, hvor det hele begyndte, i år fejre 500 års jubi-
læum for indvielsen i oktober 1502.

København den 31. juli 2002 Martin Schwarz Lausten
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1. Martin Luther og reformationen

Wittenberg før Luthers ankomst

Det blev Luther og hans reformation, som satte den ellers temmelig
beskedne by Wittenberg på landkortet, men inden vi ser nærmere på
de følger, som dette fik for byen Wittenberg og universitetet, for Dan-
mark, ja for store dele af kristenheden, kan det være nyttigt at kaste et
blik på forholdene i Wittenberg, før Luther slog sig ned i byen. Hel-
digvis kan vi i nutidens Wittenberg stadig betragte mange af datidens
huse, kirker, torve, gader og kunstværker. Meget er naturligvis under-
gået ændringer i århundredernes løb, men det er endnu muligt at
danne sig indtryk og billeder, som leder tankerne tilbage. Byen var
rammen omkring Luthers og de andre Wittenbergteologers virke, og
mange af reformationens begivenheder og mange af teologernes skrif-
ter og udtalelser kan kun forstås, når man er opmærksom på de lokale
samfundsmæssige og kirkelige forhold, og når man gør sig klart, hvor-
dan arbejdet ved byens universitet foregik. Hertil kan man føje, at det
under alle omstændigheder ikke kan undgå at gøre indtryk at se og op-
leve netop de steder, hvor de mange afgørende begivenheder udspille-
des, de begivenheder som stadig har indflydelse på vor dagligdag. De
kirkelige institutioner og det religiøse liv i Wittenberg i slutningen af
1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet afspejler ganske den måde,
som livet formede sig rundt omkring i de europæiske lande på den tid.
Derfor genkender vi også mange træk fra de samtidige danske forhold. 
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Wittenbergerne befinder sig ved civilisationens grænse. Hvis de havde
bevæget sig lidt længere ud, så var de endt midt i barbariet… sådan sagde
Luther engang om den by, som skulle blive hans i næsten 40 år. Med
ca. 2000 indbyggere befandt byen sig i gruppen af mellemstore byer –
Erfurt, hvor Luther kom fra, havde godt 16.000 indbyggere – som sty-
redes af et byråd på 18 mand med en borgmester i spidsen. De regule-
rede og kontrollerede handel, byggeri, gader, forsvarsanlæg osv. En by-
mur med 11 tårne og tre porte omkransede byen, og byens mænd var
inddelt i mindre hold, som var forpligtet til opsyn og vagter. I løbet af
1400-tallet havde byen erhvervet sig stadig flere rettigheder, bl.a. kun-
ne man selv afsige domme i svære kriminalsager. Fire hvide brosten
foran rådhusportalen viser stadig, hvor stolperne til henrettelsesstedet
skulle anbringes. Her skulle den danske student Peder Palladius under
sit ophold i Wittenberg få sig en barsk oplevelse, som han aldrig glem-
te (se s. 111).

Som i andre middelalderbyer havde borgerne sluttet sig sammen i
gilder og broderskaber, som var en blanding af faglige og religiøse sel-
skaber. Fra de danske byer i samtiden kender vi også talrige af disse
sammenslutninger. De kontrollerede kvaliteten af håndværkernes ar-
bejde, greb regulerende ind, sørgede for medlemmernes begravelser,
holdt sammenkomster og fester og drog omsorg for medlemmernes
gudsdyrkelse på den måde, at hver sammenslutning dyrkede sin egen
helgen. De aflønnede gerne en præst, som holdt andagter og læste sjæ-
lemesser ved gildets eget alter i kirken, og medlemmerne havde også
hver for sig visse religiøse pligter.

Stadskirken, grundlagt i 1200-tallet, var viet til Jomfru Maria. Øverst
over rosetten ved indgangspartiet ses en Mariastatue, ligesom hun også
troner med Jesusbarnet lige over indgangsportalen. Ved siden af hende
er anbragt Paulus og Peter og under dem fem helgener (se s. 12), Do-
rothea med en kurvfuld roser. Legenden fortalte, at Dorothea var ble-
vet henrettet som martyr under kristenforfølgelserne i 300-tallet. Un-
dervejs til henrettelsesstedet havde en romersk skriver drillet hende og
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