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FORORD 7

Forord

Niels Hemmingsen huskes som regel mest for den grumme skæbne, han 
fi k. Med baggrund i de mest beskedne kår i en landsby på Lolland blev 
han universitetets ledende mand som førende professor i teologi, og gen-
nem sit store latinske forfatterskab og udstrakte netværk blev han en in-
ternational dansk berømthed. Men efter næsten 40 års ansættelse fjernede 
kongen ham fra embedet, angiveligt fordi Niels Hemmingsens opfattelse 
af nadveren ikke var i overensstemmelse med landets lutherske bekendelse. 
Sagen vakte betydelig opsigt herhjemme og i udlandet. Men snart fulgte 
nye bevægelser, og interessen for ham svandt hen.

I 500-året for hans fødsel i 1513 kan det være på sin plads at bringe en 
fremstilling af hans liv og værk og ikke blot af afskedigelsen, som ofte er 
omtalt. Indhold og hensigt med denne monografi  er i øvrigt beskrevet 
nærmere i indledningen.

Der er her tale om en præsentation. Mange enkelte emner fortjener dy-
bere studier, sammenligninger med teologer og bevægelser i fortiden og 
i hans samtid. Der vil derfor også blive peget på fl ere nødvendige forsk-
ningsopgaver, rent bortset fra ønsket om en samlet udgivelse af hans vær-
ker. Den største del af hans bøger udkom på latin. Citater fra dem gengives 
på nudansk, ligesom der også somme tider bringes længere referater. Bo-
gens disposition har nødvendiggjort visse gentagelser og krydshenvisnin-
ger. Ved udgivelsen retter jeg en tak til Det Kgl. Bibliotek, hvis digitalise-
ring af 1500-tallets litteratur har været en betydelig hjælp i arbejdet. Det 
samme gælder mange effektive vejledninger og samtaler i dets Center for 
Manuskripter og Boghistorie. Karen Brahes Bibliotek, Roskilde, takkes for 
benyttelse af landets eneste eksisterende eksemplar af Jakob Ulfeldts bog. 
Desuden takker jeg de fonde, som har ydet økonomisk støtte til bogen, og 
som er nævnt i kolofonen.

København den 20. januar 2013
Professor emer., dr.theol Martin Schwarz Lausten

Niels_Hemmingsen.indb   7Niels_Hemmingsen.indb   7 06-03-2013   16:30:4506-03-2013   16:30:45



8 NIELS HEMMINGSEN

Niels_Hemmingsen.indb   8Niels_Hemmingsen.indb   8 06-03-2013   16:30:4506-03-2013   16:30:45



1. INDLEDNING 9

1. Indledning

Kjøbenhavns Universitet har Grund til at
bevare hans Navn i taknemmelig Erindring

og at anvise ham en Plads i Mindehallen
blandt dets ypperste Lærere.

(H.F. Rørdam, UH 2,1869-1872, 447) 

Niels Hemmingsen var før Søren Kierkegaard den internationalt mest 
kendte og indfl ydelsesrige danske teolog. Uddannet i Wittenberg, dr. the-
ol. fra Københavns Universitet, hvor han blev ansat i 1542. Hans store 
forfatterskab drejer sig om fortolkninger af Bibelens skrifter, akademiske 
afhandlinger, bøger om dogmatik, etik, om retlige forhold, ægteskabssager, 
hekse, astrologi, bidrag til kunsten-at-dølitteraturen og andet. Hans auto-
ritet og indfl ydelse var ubestridt, indtil katastrofen ramte ham, og han blev 
fjernet fra universitetet.

Gennem sine mange år som den ledende professor i teologi – hvilket 
samtidig betød universitetets førstemand – og gennem sit meget omfatten-
de forfatterskab kom han til at præge talrige præster og universitetsteologer 
ikke alene i kongeriget Danmark-Norge, men også i udlandet. I foråret 
2013 er det 500 år siden, han blev født, og selvom en sidegade til Strøget i 
København er opkaldt efter ham, er han ukendt i vide kredse.

For mere end et halvt århundrede siden udkom en svensk og en dansk 
doktordisputats om visse dele af Niels Hemmingsens teologi.1 Både før 
og efter er han naturligvis også blevet omtalt i værker om Københavns 
Universitets historie, ligesom forskere i afhandlinger og artikler har arbej-
det med forskellige områder af hans forfatterskab. Hans nadveropfattelse, 
det, som medførte hans suspension, omtales af gode grunde i større eller 

1.  Kjell Barnekow: Niels Hemmingsens teologiska åskådning, Lund 1940. Erik 
Munch Madsen: Niels Hemmingsens Etik. En idéhistorisk Studie, 1946.
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10 NIELS HEMMINGSEN

mindre omfang i mange artikler om ham. Hans socialetiske holdninger 
er blevet undersøgt, det samme gælder de skrifter, hvor han kommer ind 
på juraens område.2 Også hans bidrag til det, som man bredt kan kalde 
lærdomshistorien, samt hans bidrag til fi losofi en har været genstand for 
behandling. Endvidere er hans pastoralteologi, hans prædikenmetode og 
teologiske aspekter i hans prædikensamling blevet analyseret, såvel som 
forholdet mellem ham og dele af calvinismens teologi.3 

Der har endnu ikke foreligget en større, samlet fremstilling af hans virke 
og forfatterskab. I denne monografi  gives et indblik i hans tankeverden, 
hans holdning til teologiske og humanistiske emner, hans bidrag til sal-
medigtningen, hans holdning til de ikke-kristne religioner og til de kristne 
mennesker, som han betegnede som falske, til hans vejledninger til regerin-
gen, præster og menigheder, ligesom der også gives indblik i hans til tider 
temmelig kaotiske familieforhold. 

Hensigten her er at give en samlet oversigt over de mange områder, som 
Niels Hemmingsen arbejdede med og således præsentere denne i sin tid så 
indfl ydelsesrige teolog. Fremstillingen er disponeret sådan, at de enkelte 
områder, som Niels Hemmingsen beskæftigede sig med, bliver behandlet 
hver for sig. Derfor kan der forekomme visse gentagelser. Niels Hemming-
sen var ret konstant i sin teologiske opfattelse, så hans udsagn om fx be-
stemte teologiske dogmer og emner gentages ofte fra de teologiske skrifter 
til pastoralteologiske bøger, til ligprædikener, og til hans andre skrifter til 
lægfolket. 

Hans kontroversielle nadveropfattelse og holdning til teologiske spørgs-
mål udgør således kun en del af denne præsentation, og der er grund til at 

2.  Jens Møller 1815, 325-402. H.F. Rørdam: UH 2, 425-455. Kornerup 1941, 57-
66. 1959, 11-379. N.K. Andersen: KUH V,52-92. J. Oskar Andersen 1941, 108-
131. Lausten 1977, 337-340. Glebe-Møller 1979, 7-56. Tamm 1989, 175-184.
3.  O. Friis 1945, 335-356. C.H. Koch 2003. Jessen 1965-1968. Engdahl Hansen 
1994. Frandsen 1988. Mott 1991-1993. 1995. En oversigt over den hidtidige 
forskning fi ndes i Hansen 1994, 8-12 og i Glebe-Møller 1979, 8-11. Barnekow 
hævdede, at Niels Hemmingsen var præget af den thomistiske teologi, og han fast-
slog, at Niels Hemmingsen ganske vist var elev af Melanchthon, men at der også 
var forskellige holdninger hos dem til natur-nådeemnet og til opfattelsen af viljens 
og affekternes betydning, ligesom Barnekow hævdede, at hans nadveropfattelse 
lige fra begyndelsen var calviniserende. Til diskussionen om Barnekows bog, se 
J. Oskar Andersen 1941, Kornerup 1941, Munch Madsen 1946, 16-17. 36-38. 
Anita Engdahl Hansen 1994, 131-132.

Niels_Hemmingsen.indb   10Niels_Hemmingsen.indb   10 06-03-2013   16:30:4606-03-2013   16:30:46



1. INDLEDNING 11

gøre opmærksom på de mange spændende forskningsopgaver, som træn-
ger til nærmere udforskning. Man kunne her bl.a. nævne hans virke som 
ekseget. Hvordan arbejdede han som fortolker af de bibelske skrifter? Et 
andet stort og vigtigt område er hans forhold til kirkefædrene. Hvem er 
det, han citerer? Hvordan bruger han disse teologer? Lige så vigtigt ville 
det være at undersøge hans holdning til samtidens teologer. Han citerer 
rundt omkring i sine bøger mange samtidige, men hvem er der tale om 
her, og hvordan vurderer han dem? Hvilke kriterier lægger han til grund 
for en bedømmelse? Der kan utvivlsomt siges meget endnu om hans in-
ternationale betydning. Man kunne også nærmere undersøge hans syn på 
verdslig øvrighed, ligesom den fromhedsretning, som han repræsenterede, 
burde undersøges samlet, her burde også laves en samlet fremstilling af de 
holdninger, som kommer til udtryk i hans mange ligprædikener, hvor han 
blev en “rollemodel” for mange andre. En større analyse af hans talrige 
dedikationer i de trykte bøger og hans, ganske vist få, egenhændige dedi-
kationer kunne også behandles således, at man både fi k et indtryk af hans 
forbindelse til disse mange personer og af det teologiske indhold i disse 
tilegnelser. Sidst i denne bog har jeg bragt en fortegnelse over de trykte 
dedikationer. 

Langt de fl este af hans bøger, som blev trykt i Danmark eller i udlandet, 
udkom på latin, datidens internationale akademiske sprog. Men nogle ud-
kom også på dansk, svensk, hollandsk, tysk, engelsk og islandsk og blev 
brugt i hele Europa. Originaleksemplarerne ligger i Det Kgl. Bibliotek, 
København, og rundt omkring i europæiske biblioteker. Enkelte hånd-
skrifter og samtidiges og senere tiders afskrifter af nogle af hans skrifter fi n-
des samme sted. Der har eksisteret en brevsamling, men den er forsvundet. 
Jeg har sidst i denne bog lavet en – foreløbig – liste over de enkelte breve, 
som har overlevet. Endelig skal bemærkes, at det er en særdeles beklagelig 
kendsgerning, at der aldrig er foranstaltet en samlet udgave af hans latin-
ske og danske skrifter. I 1870’erne havde man planer om at udgive i det 
mindste hans danske skrifter i en moderne udgave, men det blev ikke til 
noget. Navnlig synes en udgivelse af hans utrykte manuskripter (Det Kgl. 
Bibliotek) at være en presserende opgave.
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