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FORORD

Sammen med Martin Luther og Johann Bugenhagen udgjorde Philipp
Melanchthon det berømte trekløver i Wittenberg, som i første halvdel af
1500-tallet stod i spidsen for modstanden mod den katolske kirkes ledelse,
teologi, kirke- og fromhedsliv og for gennemførelsen af den evangeliske reformation. I de tyske territorier, i Danmark og i resten af Norden ændrede
reformationen ganske disse forhold, skabte nye former for universiteterne og
det højere skolevæsen og medførte nye forhold i den politiske verden og i det
øvrige verdslige samfund. I alt dette var Melanchthon en førende kraft, og
med sin baggrund i den sydtyske humanisme skabte han en alliance mellem
evangelisk kristendom og humanisme og udviklede med tiden sin egen form
for lutherdom. På alle de nævnte områder fik han en indflydelse i Danmark,
som rækker til nutiden. Han er forfatter af Den augsburgske Bekendelse, som
er et af de bekendelsesskrifter, som Den Danske Folkekirke bygger på.
Ved udgivelsen af denne bog retter jeg en tak til kolleger i ind- og udland,
som jeg har kunnet drøfte enkeltemner med. Desuden takker jeg både de
fonde, som har støttet udgivelsen økonomisk, og personalet ved Rigsarkivet
og Det Kgl. Bibliotek for hurtige og effektive ekspeditioner. Endvidere takker jeg dekanen for det teologiske fakultet, Københavns Universitet, professor, dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen og afdelingsleder Carsten SelchJensen, ph.d. for gode kår for min fortsatte forskningsaktivitet ved Afdelingen for Kirkehistorie. Bogens emne og disposition oplyses nærmere i det indledende afsnit.
København d. 1. august 2010
Martin Schwarz Lausten
professor emer., dr.theol.
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I NDLEDNING

De to statuer fra 1800-tallet af Martin Luther og Philipp Melanchthon, som
står på torvet foran rådhuset i Wittenberg, er skabt og anbragt sådan, at de
er lige store. I byens slotskirke er de to mænds grave ligeledes af ens udseende
og anbragt lige langt fremme i kirken. Det er der god mening i. Luther var
ganske vist ophavsmand til hele den evangeliske reformation, men han og
Melanchthon arbejdede tæt sammen lige fra 1518, da den 21-årige Melanchthon blev ansat som professor ved Wittenberg universitet. Melanchthon stammede fra et humanistisk miljø i Sydtyskland og havde en anden
baggrund end Luther, som kom fra et augustinerkloster i Erfurt, og Melanchthon betragtede sit universitetsarbejde som langt det vigtigste af det,
han arbejdede med. Men kort efter sin ankomst til Wittenberg blev Melanchthon fuldstændig grebet af Luthers opgør med den katolske teologi og
kirke. I alle vigtige sager inden for universitetsverden, kirkeliv, politik, opgør
med katolicismen og med protestanter, som afveg fra dem, arbejdede de to
mænd sammen, samtidig med at de hver for sig udfoldede deres store forfatterskaber, varetog deres embeder ved universitetet, i kirken, som rådgivere
for fyrster i ind- og udland. Melanchthons brevveksling omfatter næsten
10.000 breve, hans bøger, akademiske taler, betænkninger tælles i flere
hundreder. Efter Luthers død i 1546 stod Melanchthon som hele lutherdommens autoritet, men kort efter udbrød store interne stridigheder blandt
de lutherske. Både af natur og i karakteregenskaber var han en anden person
end Luther, men det blev navnlig skæbnesvangert, at han allerede tidligt var
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begyndt at udforme sin egen form for luthersk teologi, og han blev nu angrebet heftigt fra teologer, som hævdede at repræsentere den oprindelige lutherske teologi i modsætning til Melanchthon og hans fløj. Samtidig skulle
de lutherske gøre front mod nye opgør med den katolske kirke.
Bortset fra sognepræst G. Jørgensens mindre, folkelige bog om Melanchthon, som udkom i år 1900, er Melanchthon aldrig blevet præsenteret i større sammenhæng i Danmark. I nærværende bog gives i første del et indblik i
de hovedområder, som Melanchthon beskæftigede sig med. I anden del rettes opmærksomheden mod Melanchthons forbindelse med Danmark i reformationstiden. Ved den lutherske reformations gennemførelse her i landet
blev nogle af hans bøger sammen med skrifter af Luther lagt til grund for kirkens teologi og udformning. Københavns Universitet blev oprettet efter
hans universitetsplaner, han førte en livlig brevveksling med reformationskongen Christian d. 3. og hans rådgivere, med ledende mænd inden for kirke- og universitetsverdenen, og han tog sig af danske studenter i Wittenberg.
Denne forbindelse skal nærmere fremstilles her, og i denne sammenhæng er
det et vigtigt spørgsmål, om – og i givet fald hvorledes – Melanchthons forening af humanisme og luthersk kristendom også satte sine spor i Danmark.
Alle citater fra Melanchthons latinske eller tyske skrifter har jeg oversat til
dansk, og ved de enkelte citater har jeg kortfattet noteret, hvor de stammer
fra. Litteraturoplysningerne og den omfattende liste over kilder og litteratur
sidst i bogen kan være en hjælp, dersom man er interesseret i særlige emner.
I de fleste af de nyere fremstillinger er der yderligere litteraturhenvisninger.
Der skal endelig også gøres opmærksom på, at ordene katolsk, katolikker og
sammensætninger rask væk bruges her, selvom betydningen af de ord var en
lidt anden i 1500-tallet.
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1. SMEDESØNNEN FRA H EIDELBERG

Georg Schwarzerdt var en af sin tids kendte specialister i militært udstyr.
Han konstruerede og forarbejdede rustninger, som var lettere end de tidligere, og samtidig modstandsdygtige og effektive. Smeden fra Heidelberg blev
han efter sin hjemby kaldt i byen Bretten – ca. 50 km syd for Heidelberg –
hvor han havde slået sig ned, og hvor man agtede ham for hans faglige dygtighed og retlinede og strengt religiøse karakter. Det samme gjorde landets
kurfyrste, Philipp “den oprigtige” af Pfalz, som udnævnte ham til sin våbenmester og i øvrigt sørgede for, at han blev gift ind i en af de mest ansete lokale
familier. Omkring 1493 stod brylluppet mellem Georg Schwarzerdt og Barbara, datter af købmand og sognefoged i Bretten Johann Reuter. Den 16. februar 1497 fødte hun det første barn, som fik navnet Philipp, opkaldt efter
kurfyrsten. I de følgende år fulgte yderligere en søn og tre døtre. Da faderen
gang på gang måtte opholde sig hos sin fyrste i Heidelberg og ledsage ham
på rejser, blev Barbara med børnene boende i sit barndomshjem. Barbara var
således i mange perioder “enlig mor med børn”, men langtfra et socialt tilfælde. Hun levede i et trygt og velhavende hjem, og hendes far var særdeles
ivrig efter at barnebarnet Philipp skulle få den bedste skoleuddannelse, som
begyndte, da drengen kun var fire år gammel. Inden han var 10 år var han
så fortrolig med det latinske sprog, at det vakte opmærksomhed. Senere mindedes han sin privatlærer, Johann Unger, med stor taknemlighed og mente
beskedent, at det var dennes gode undervisning og menneskelige væsen, som
gjorde det muligt for ham senere at gøre så gode fremskridt.
Allerede i 1508 ændredes de trygge forhold i Bretten. Morfaderen afgik
ved døden i oktober måned, og den 27. i samme måned døde Philipps far.
Han var kommet skadet og syg hjem fra en krig, og havde ligget stadig mere
afkræftet i nogle år. Sønnen Philipp havde således kun kendt sin far som den
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syge, sengeliggende og afkræftede mand, men han fik et uudsletteligt indtryk
af den resignation og tålmodighed, som faderen udviste. Både han og hans
kone, Elisabeth, var i deres fromhed meget optaget af samtidens betydeligste
folkelige prædikant, Johannes Geiler von Kaysersberg (1445-1510), som på
den tid var prædikant ved domkirken i Strassburg. Han var kendt for sin barske kritik af de religiøse misforhold i kirken og hos folket, hans prædikener
var letforståelige, fyldt med billeder, humor og grove bemærkninger, men
man har konstateret, at han trods al kritik var ret traditionel i sin teologi.
Ganske vist blev mennesket frelst af Guds kærlighed gennem Kristus, men
mennesket måtte ikke være passivt. Det skulle udføre gode gerninger, som
om frelsen afhang af disse, og Geiler fremhævede klostertilværelsen som et
sjælenes paradis og opfordrede meget til inderlighed i fromhedslivet og til et
flittigt bønsliv. Sønnen mindedes senere, hvorledes den syge far ofte hengav
sig til bønner om natten, og han kunne berette, at også moderen læste Geilers prædikener og havde foræret sønnen en af de trykte udgaver. En bibel,
som morfaderen havde givet ham, tog drengen ofte med sig i kirken for der
at læse i fred og ro. Interessant er det også, at faderen i lighed med så mange
andre i samtiden var meget optaget af astrologi, og lige efter Philipps fødsel
havde han fået en i samtiden kendt astrolog, Virdung, til at opstille et horoskop for ham. Af dette fremgik bl.a., at Philipp skulle vogte sig for Østersøen, for der ville han kunne lide skibbrud. Det troede han på livet igennem,
og det var en af grundene til, at han mange år senere ikke kunne tage imod
den danske reformationskonge Christian d. 3.’s opfordring til ham om at
rejse til København.
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2. STUDENT BLANDT HUMANISTERNE

Efter de to dødsfald opløstes storfamilien i Bretten. Johann Reuters enke Elisabeth Reuchlin vendte tilbage til sin barndomsby Pforzheim og tog et par
af børnebørnene med sig. Philipp blev derfor nu elev i byens latinskole, hvis
rektor var Georg Simler. Skolen var vidt berømt for dens høje niveau, mange
af eleverne blev senere kendte mænd i den lærde verden, og her lærte Philipp
græsk, fik indførelse i de klassiske forfattere og stiftede bekendtskab med filosofien. Men af endnu større betydning blev den forbindelse, som nu knyttedes mellem Philipp og Johannes Reuchlin.
Efter at have tilegnet sig græsk og hebraisk, studeret filosofi og jura i
Frankrig og Schweiz, blev Reuchlin (1455-1522) doktor i jura ved Tübingen
universitet og arbejdede som advokat i Stuttgart. I Firenze blev han indført
i den jødiske mystik, Kabbalah, af Pico della Mirandola, fik forskellige steder
undervisning i hebraisk og i rabbinsk litteratur og blev optaget i humanisternes kreds i Heidelberg, hvor han forfattede nogle latinske komedier. Senere
virkede han som dommer og underviste i græsk og hebraisk ved universiteterne i Ingolstadt og Tübingen. Han udgav en lærebog i hebraisk (1506) –
en bog, som den unge Martin Luther anskaffede sig allerede i udgivelsesåret
– og en bog, hvor han gengav de 7 bodssalmer på hebraisk, forsynet med en
latinsk oversættelse. Senere fulgte andre bøger om det hebraiske sprog og om
den jødiske mystik. Det var både denne interesse for hebraisk litteratur og
hans overbeviste humanistiske interesser, som fik ham til at forsvare jøderne
i den såkaldte Pfefferkornstrid. Den jødiske mand og rabbinersøn Josef Pfefferkorn var gået over til kristendommen og brugte resten af sit liv til at prøve
at få andre jøder til at gå samme vej. Et af de midler, som han foreslog myndighederne at bruge, var at tvinge jøderne til at udlevere deres rabbinske
skrifter. De skulle tilintetgøres, for så ville jøderne sikkert glemme deres re-
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ligion, mente han. Planen blev faktisk iværksat af kejser Maximilian d. 1.,
stærkt tilskyndet dertil af franciskanermunke, men adskillige mennesker
protesterede, ligesom andre forsvarede dette indgreb. Et af de mest betydelige forsvar for jøderne blev leveret af juristen Reuchlin, som var drevet både
af sin humanistiske dannelse og juridiske principper. Men da striden antog
stadig større omfang, og der desuden blev rettet hårde angreb på vigtige dele
af det folkelige fromhedsliv, greb paven ind og pålagde Reuchlin evig tavshed.
Det kan i øvrigt tilføjes, at et af Pfefferkorns polemiske skrifter mod jødedom og jøder blev oversat til dansk af kanniken Poul Ræff og udgivet i København under titlen Jødernes hemmeligheder (1516). Det var det første antijødiske skrift på dansk, udgivet på et tidspunkt, da der endnu ikke boede jøder her i landet.
Indtil nyere tid har man i forskningen ment, at denne berømte og indflydelsesrige Johannes Reuchlin var broder til Johann Reuters kone Elisabeth,
Philipps mormor, men det ser ud til, at man har taget fejl. Han var derimod
broder til den Els (Elsebett) Reuchlerin i Pforzheim, hvor Philipp og mormoderen fik bolig fra 1508, og her blev Reuchlin under sine besøg hos søsteren opmærksom på den højt begavede 11-årige dreng, hvis intellektuelle
udvikling nu kom til at ligge ham meget på sinde. Han var betaget af drengens store kundskaber i latin og græsk, men da Philipp ikke selv ejede lærebøger, forærede Reuchlin ham ved en bestemt lejlighed en græsk grammatik
og lovede ham et græsk leksikon, hvis han kunne forfatte et digt på latin. Få
dage senere kunne Philipp aflevere digtet, Reuchlin skænkede ham et græsk
leksikon og en latinsk bibel – den bar Philipp siden altid på sig, læste i den
så ofte som muligt for at lære teksten udenad. En metode, som han senere
anbefalede sine studenter. Reuchlin skal i sin begejstring også have sat sin
egen røde doktorhat på drengens hoved. Det beretter Joachim Camerarius,
som få år efter Melanchthons død skrev en biografi over ham (1566), og han
bringer også den interessante oplysning, at Reuchlin under et af besøgene
ændrede Philipps efternavn Schwarzerdt til Melanchthon, den græske oversættelse af navnet. Det kaldte han sig så i tiden derefter, og det navn er blevet

Melanchthon.book Page 19 Friday, September 3, 2010 1:56 PM

I. MELANCHTHON I WITTENBERG

19

hængende ved ham til i dag, selvom han faktisk på et tidspunkt (1531) ændrede det til Melanthon.
Er dette ikke blot en god historie, en legende? Nej, man har faktisk bevaret
den græske grammatik, som Reuchlin forærede Philipp. Det er netop 100 år
siden, den blev omtalt i et biblioteks samlinger, men først i nyeste tid (1975)
er hele denne sammenhæng blevet undersøgt og beskrevet. Det drejer sig om
en græsk grammatik, skrevet af Konstantin Laskaris og udgivet i Milano
(1480). I den har Reuchlin indklæbet et billede af sit våbenskjold, som han
har klippet ud af sin egen hebraiske grammatik, og på det har han skrevet
den latinske tilegnelse til drengen, som i oversættelse lyder: Denne græske
grammatik skænker jeg Johannes Reuchlin fra Pforzheim, doktor i jura, til Philipp Melanchthon fra Bretten. I det Herrens år 1509, den 15. marts. Man formoder, at Philipp netop ved denne lejlighed fik sit Melanchthon-navn, og
en forsker har i nyere tid derfor kaldt denne begivenhed for Melanchthons
“humanistdåb”. For os nordboere har denne sag i øvrigt den særlige betydning, at dette eksemplar, som Melanchthon fik af Reuchlin, nu befinder sig
i Uppsala Universitetsbibliotek.
Blandt humanisterne var det en udbredt skik, at man således ændrede efternavnet, hvis det var et “almindeligt” navn, til et latinsk eller græsk navn,
som enten var en oversættelse eller et nyt latinsk eller græskklingende navn
– for eksempel fik den unge danske student i Wittenberg Peder Plade fra
Ribe ændret sit navn til det “finere” latinske Palladius, og det skulle i øvrigt
være selveste Melanchthon, Peders beundrede lærer, som stod bag dette skifte. Og den danske student Peder Lille fra Roskilde fik, ligeledes i humanistiske kredse, latiniseret sit navn til Petrus Parvus Roskildensis.
Melanchthons ophold i Pforzheim kom kun til at vare et års tid (1508-09),
så mente Reuchlin, at drengen var moden til at blive optaget på universitetet
i Heidelberg. Siden sit ophold her havde Reuchlin stadig nære kontakter til
humanistkredsen i denne by, og Philipp blev immatrikuleret kun 12½ år
gammel, den 14. oktober 1509. Filosofi og teologi, det kirkelige læresystem,
skolastikken, var på den tid delt i to rivaliserende retninger. Man diskuterede
bl.a. hvor langt den menneskelige forstand kunne og måtte gå, når den skulle
prøve at forstå tilværelsen og forholdet mellem mennesker og Gud. Den tra-
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ditionelle, “gammeldags” retning byggede stadig på den største teolog fra
middelalderen, Thomas fra Akvino, og mente, at man med forstanden, erfaringen, kunne nå til at forstå både Gud og verden, men denne erkendelse
skulle suppleres af Guds åbenbaring. Rent forstandsmæssigt kunne man for
eksempel bevise Guds eksistens. Man kaldte disse lærde mænd thomister og
retningen den gamle vej (lat. via antiqua). Men en ny retning, som navnlig
byggede på teologen William af Occam, afviste, at viden kunne understøtte
troen, videnskaben kunne ikke bevise Guds eksistens. Teologien var ikke en
egentlig videnskab, dens udsagn kunne ikke bevises ad logisk vej, men der er
derimod tale om rene trossætninger. Kun gennem åbenbaringen, og det ville
i praksis sige gennem kirkelæren, kunne man nå frem til Gudserkendelse.
Der blev trukket et skarpt skel mellem tro og viden, mellem fornuft og åbenbaring. Man kunne gennem forstandsarbejde ikke nå til en erkendelse af tingenes sande væsen. Almenbegreberne, som vi anvender, er blot noget, som
mennesker har skabt. De er blot udtryk, navne. Deraf kom betegnelsen for
denne retning, nominalismen (lat. nomina: navne), man kaldte den også for
occamisme og den nye, moderne vej (lat. via moderna). Den professor, som
Melanchthon fik logi hos i Heidelberg, tilhørte den gamle retning, og det
kan derfor ikke overraske, at Melanchthon tog sin bacheloreksamen inden
for denne retning. De fag, som han skulle studere, var bl.a. retorik, astronomi, grammatik, dialektik, ligesom han også læste forfattere fra den græske
antiks tid.
Kun otte måneder efter ankomsten blev han baccalaur, bachelor, i filosofi,
den 10. juni 1511. Han havde ikke spildt tiden. Tilmed opnåede han – som
13-årig – at få optaget to latinske digte i en bog, som en af de ældre kendte
humanister, Jakob Wimpfeling, udgav, ja han havde også fået tid til selv at
give privatundervisning.
Efter at have erhvervet bachelorgraden blev Melanchthon immatrikuleret
ved Tübingen universitet, den 17. september 1512, hvor han opholdt sig til
sommeren 1518. Halvandet år efter ankomsten opnåede han magistergraden i filosofi, men denne gang i via moderna. Efter familiens ønske overværede han nogle forelæsninger i teologi. De havde vel forestillet sig, at han
skulle gøre karriere inden for kirken. De forelæsninger gav han dog ikke me-
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get for – senere omtalte han dem ironisk og nedladende – men sammen med
nogle venner studerede han af egen drift teologi, og typisk nok var det især
de oldkirkelige teologers skrifter og kristendomsforståelse, det man kalder
patristikken (lat. patres: (kirke)fædre), samt læsningen af Det nye Testamente
på grundsproget græsk, som interesserede ham mest. Men først og fremmest
beskæftigede han sig nu videre med de humanistiske studier. I Tübingen
kunne han nu komme i livlig direkte kontakt med Reuchlin. Reuchlin synes
ligefrem at have skabt et lille privat akademi for de lærde unge humanister,
for en samtidig beretter, at den berømte humanist lod ham og andre ældre
studerende frit benytte sit righoldige bibliotek, som foruden bøger af antikkens forfattere også rummede ældre græske og hebraiske håndskrifter. De
blev beværtet af ham med vin – medens han selv kun drak fortyndet most! –
og kunne bruge hans have til spil og lege. Melanchthon mindedes senere et
ganske særligt græsk håndskrift med billeder af apostlene og andre helgener,
som han dengang havde kunnet studere hos Reuchlin, jeg har aldrig set noget
bedre, tilføjede han.
Melanchthon fortsatte sine humanistiske studier i fag som dialektik, astronomi, selv jura og medicin kastede han sig over, og navnlig inspirerede
Reuchlin ham til beskæftigelsen med historie og med hebraisk. Som andre
fremtrædende humanister begyndte Melanchthon nu at udgive bøger til den
lærde verden. Typisk nok var hans første bog (1516) en udgivelse af den romerske digter Terents’ komedier (ca. 200-159 f.Kr.), forsynet med en indledning, i hvilken han skrev om udviklingen af den græske filosofi, digtning,
tragedier og komedier og om Terentius i Rom. Den indbragte ham den allervarmeste ros fra ingen ringere end Erasmus af Rotterdam, og Melanchthon kvitterede med et smukt formfuldendt digt på græsk, stilet til denne i
samtiden allerede berømte “humanisternes konge”. Denne bog efterfulgtes
af en græsk grammatik (1518). Reuchlin tilskyndede ham også til at udgive
andre mindre skrifter og skrive fortaler til dem, og Melanchthon havde også
planer om en samlet udgivelse af Aristoteles’ værker, som han, Reuchlin og
andre humanister skulle udarbejde – et projekt, som dog ikke blev til noget.
Under studieårene i Tübingen fik han venner for livet, flere af dem blev senere kendte reformatorer. De var forenet i den nye interesse for antikkens lit-
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teratur, for pædagogik, for det græske sprog – i deres latinske breve til hinanden indflettede de tit citater på græsk, ja Melanchthon kunne finde på at
skrive breve udelukkende på græsk – og også indtage en kritisk stilling til den
overleverede teologi. I den strid om beslaglæggelse af jødisk litteratur, som
netop rasede, da Melanchthon opholdt sig i Tübingen, stod han helt på
Reuchlins side.
Endnu inden Melanchthon var 20 år gammel, havde han således opnået
en anerkendt placering blandt de kendte humanister. Det fremgik også af en
tale, som han i 1517 holdt på universitetet, om De frie kunster (lat. De artibus
liberalibus). Det var betegnelsen for de fag, som man skulle beskæftige sig
med i det filosofikursus, som enhver student skulle gennemføre som det første ved universitetet. Først når det var bestået, kunne man tage fat på videregående studier. Hidtil havde fagene været grammatik, dialektik, retorik, aritmetik, geometri, astronomi og musik. Dem ville Melanchthon bevare, men
han tilføjede poesi og historie. Den trykte udgave af talen tilegnede han for
øvrigt en af sine gamle lærere for den årelange undervisning, som han havde
fået af ham i matematik.
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3. I KIRKEHISTORIENS BRÆNDPUNKTER

MØDET MED MARTIN LUTHER I WITTENBERG 1518/19
Melanchthons hengivenhed over for Reuchlin var dybfølt og ægte, i breve
kunne han ærefuldt kalde ham “min fader”, og Reuchlin kunne glæde sig
over, at han mange år tidligere havde set rigtigt, da han opdagede Philipps
store begavelse, hurtige opfattelsesevne, sprogtalenter og originale intellekt.
Han havde fulgt ham tæt gennem studierne og ind i de sydtyske humanisters
kredse. Men Melanchthons egentlige felt i disse år var græsk, og da det i
1502 oprettede universitet i Wittenberg skulle have ansat en professor i dette
fag, foreslog Reuchlin kurfyrsten Philipp Melanchthon, for der var i hele
Tyskland ingen, som bedre beherskede græsk sprog og litteratur, hævdede
han.
Den 21-årige Melanchthon blev da ansat som professor i græsk, og den 28.
august 1518 holdt han sin tiltrædelsesforelæsning. Det var kun få måneder
efter, at Luther havde opslået de berømte afladsteser på slotskirkens dør i
Wittenberg (den 31. oktober 1517), og vi kender Melanchthons begejstring
for dette fra hans samtidige breve. Forelæsningens indhold passede tilsyneladende fint ind i Luthers egne forestillinger og fremtidsplaner. Han var netop
nu for alvor begyndt at angribe den katolske teologi fra middelalderen, den
skolastiske teologi. Han krævede til gengæld, at man skulle beskæftige sig med
studiet af Bibelen og de oldkirkelige teologer på grundsprogene. Melanchthon havde også angrebet den hidtidige universitetsundervisning, men han
ville ikke forkaste det gamle system med de 7 frie kunster. De skulle derimod
behandles på en ny måde. Kort efter sin tiltrædelsesforelæsning blev Melanchthon fuldstændig “erobret” af Luther, sluttede sig til ham og hans nye,
reformatoriske teologi. Dermed knyttede han sin skæbne sammen med Lu-
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thers. Melanchthon bistod nu Luther i de tidlige opgør med de katolske teologer. I humanistkredse og blandt førende pavelige teologer og embedsmænd, hvor Melanchthon allerede var kendt, var man rystet; tænk, at den
skurk med de rige gaver lader sig misbruge til sådan noget ondt stønnede den
pavelige nuntius i Tyskland, Hieronymus Aleander. Det medførte et brud
med den tidligere omtalte humanist Reuchlin, og fik i øvrigt den følge, at
Melanchthon ikke arvede dennes kostbare bibliotek.
Men også en anden sag greb ind i de familiemæssige forhold: Melanchthon
giftede sig nu, i november 1520. Den udkårne var Katharina Krapp, hvis afdøde far havde været klædehandler i Wittenberg. Melanchthon havde kun
taget dette skridt tøvende, for han frygtede, at et ægteskab ville gå ud over
hans arbejde, og af breve til vennerne fremgår, at han i den første tid faktisk
havde det temmelig dårligt i disse helt nye omgivelser. Luther og andre bekendte havde tilskyndet ham til det, men i øvrigt kender vi desværre ikke
meget til hans familieforhold. En stor støtte har det dog været for ham, at
han fik ansat en såkaldt famulus, en blanding af sekretær og tjener, og denne
mand, Johann Koch, arbejdede trofast hos ham lige til sin død i 1553.
Hvorledes formede Melanchthons liv sig i Wittenberg? Hovedfaserne skal
her omtales i den tidsmæssige rækkefølge, og senere vil nogle af de vigtigste
begivenheder og emner blive uddybet for sig.
Disse år, 1520-22, skulle blive særdeles begivenhedsrige og dramatiske. I
juni 1520 havde man ved pavestolen skrevet bandtrusselsbullen mod Luther,
der fik 60 dages frist til at tilbagekalde de antikatolske synspunkter, som han
havde udtrykt i sine skrifter. I modsat fald ville han og hans tilhængere blive
bandlyst som notoriske kættere. Samme sommer udgav Luther et af sine vigtigste reformationsskrifter, Til den kristne adel af den tyske nation – første oplag på 4.000 eksemplarer blev revet væk på to uger – og et par måneder senere udsendte han det skrift, som skulle blive et af hans mest berømte, Om
et kristent menneskes frihed. Det var faktisk stilet til pave Leo d. 10. sammen
med et brev, men den pavelige udsending i Tyskland, Aleander, befalede nu
under et ophold i Köln offentlig afbrænding af Luthers bøger. Luther, Melanchthon og andre kolleger og studenter holdt sig dog heller ikke tilbage.
Ved en af Wittenbergs byporte foranstaltede de også et bogbål og kastede
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både pavens bandtrusselsbulle og nogle af de katolske teologers skrifter i
flammerne (10. dec. 1520). Tilmed slyngede Luther den katolske lovsamling, kanonisk ret, på bålet. Det var en handling, som han skulle høre for længe efter.
Som underviser i græsk gennemgik Melanchthon på grundsproget græsk
Matthæusevangeliet og flere af Paulus’ breve. Vi ved, at flere hundrede studenter fulgte disse forelæsninger. For mindre hold af studenter, som havde
studeret i længere tid, gennemgik han også de store græske forfattere fra oldtiden. En overgang måtte han i 1519 også vikariere for ham, som underviste
i hebraisk. Studier i Paulus’ Romerbrev havde få år tidligere bevirket, at Luther fik en helt ny forståelse af forholdet mellem Gud og mennesker, af Kristi
døds betydning, af menneskets frelse, af bibelfortolkningens centrale plads,
og det havde udløst hans opgør med den katolske kirke og dens teologi. Arbejdet med Romerbrevet blev også for Melanchthon af skelsættende betydning. I sommeren 1519 begyndte han at holde forelæsninger over dette skrift
– en samtidig beretter, at de overværedes af 500-600 studenter – og han kunne allerede nu konstatere, at dette Paulusbrev simpelthen var nøglen til de
andre bibelske skrifter. For at skaffe overblik både for sig selv og for studenterne over dette skrifts teologiske begreber og hele indhold begyndte han at
opstille de vigtigste punkter i den evangeliske kristendom, idet han gik ud
fra indholdet af Romerbrevet. Denne grundlæggende håndbog i den evangeliske kristendomsforståelse, Teologiens grundbegreber (Loci communes rerum theologicarum, 1521) skal – som en af Melanchthons allervigtigste bøger
– omtales nærmere senere (s. 141).

WITTENBERGUROLIGHEDERNE 1521-22
Medens den kætterdømte Luther sad skjult på fæstningen Wartburg flere
dagsrejser borte fra Wittenberg, måtte Melanchthon overtage ledelsen af det,
som Luther havde sat i gang i Wittenberg. Allerede inden den endelige dom
var udtalt over Luther under Worms rigsdagen i foråret 1521, begyndte Melanchthon at forsvare Luther. Da en italiensk dominikanermunk, Tommaso

Melanchthon.book Page 26 Friday, September 3, 2010 1:56 PM

26

PHILIPP MELANCHTHON

Radini, havde udgivet et barsk skrift imod Luther og opfordret de verdslige
øvrigheder til at værge sig imod denne ødelæggende fjende, som ville nedbryde det tyske rige, svarede Melanchthon i et modskrift, at Luther tværtimod havde kæmpet mod de kræfter – dvs. pavestolen og dens tilhængere –
som ville udbytte fædrelandet, ligesom han havde bragt det sande evangelium frem i lyset igen, det evangelium, som de katolske filosoffer og teologer,
skolastikerne, havde ignoreret eller skjult. Melanchthon opfordrede fyrsterne
til at støtte Luther i denne kamp. Og da teologerne ved det berømte Sorbonne universitet afviste Luthers teologi, forsvarede Melanchthon igen denne på
så fremragende måde, at Luther på Wartburg selv oversatte Melanchthons
latinske skrift til tysk, kommenterede det og udgav det i oktober 1521.
At forsvare Luthers værk med papir og pen, med præcise argumenter, inderligt overbevist om sandheden i det, var ikke vanskeligt for Melanchthon.
Værre var det for ham, da de praktiske udslag af den nye teologi begyndte at
vise sig. Medens Luther var borte, dukkede nu andre kræfter op i byen, som
ikke alene ville videreføre den ændring af de kirkelige forhold, som Luther
havde indledt, men tilmed gennemføre dem hurtigere og mere gennemgribende, end Luther havde forestillet sig. Med vold og magt ville de nu ændre
alt. I og omkring Luthers eget kloster, Augustinerklosteret, og Wittenbergs
stadskirke opstod modsætninger og spændinger, som udartede til store uroligheder. Både de almindelige indbyggere, bystyret, kurfyrstens sekretær Georg Spalatin, kurfyrste Frederik den Vise selv, universitetet og ikke mindst
Melanchthon blev involveret, og det hele truede med at ødelægge både byen,
kirken og Luthers reformbestræbelser. En af Luthers munkebrødre i augustinerklosteret, Gabriel Zwilling, sprang ud som en drabelig prædikant, hvis
karismatiske forkyndelse gjorde indtryk også på Melanchthon. I stadskirken
uddelte Zwilling som den første både brød og vin til lægfolket under nadverhandlingen. Talrige munke forlod klosteret, studenter og andre generede
dem, som blev tilbage.
En anden hovedskikkelse var Andreas Bodenstein von Karlstadt. Han var
Melanchthons kollega ved universitetet og var netop nu i sommeren 1521
vendt tilbage fra en fiasko i Danmark. Kong Christian d. 2. havde “lånt”
ham fra universitetet i Wittenberg, så han i København kunne optræde som
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kongens rådgiver i kirkelige og kirkeretlige sager, men det viste sig hurtigt at
være en misforståelse. Vi ved ikke, hvad det var, der gik galt mellem de to,
men Christian d. 2. var ikke en mand, som man skulle lægge sig ud med. Tilbage i Wittenberg optrådte Karlstadt nu som talsmand for en omgående og
voldsom gennemførelse af reformationen. Den hidtidige messe skulle afskaffes, det samme gjaldt naturligvis de såkaldte privatmesser. Præster skulle gifte
sig, munke kunne frit gøre det. Alle, som gik til alters, skulle modtage også
vinen, ja, de, som ikke ville, gjorde sig skyldige i synd, hævdede han. Sidst i
december 1521 kom en gruppe mænd fra byen Zwickau, som tilføjede nye
aspekter, idet de påstod, at de fik direkte meddelelser fra Gud gennem mystiske åbenbaringer. De havde fået besked om, at dommedag nu stod lige for
døren, og derfor skulle der gennemføres forandringer både i kirken og i de
verdslige, sociale forhold. Helligånden talte direkte til mennesker, derfor
skulle barnedåben forkastes, for man kunne ikke vide, om de pågældende
børn virkelig modtog Helligånden der. Alt dette medførte voldsomme uroligheder, sidealtre, helgenstatuer og andet inventar blev ødelagt, munke forulempet og så videre. Bystyret fik udarbejdet en radikal kirkeordning, og det
bemærkelsesværdige er, at Melanchthon var blevet grebet så meget af de radikale mennesker, at han medvirkede ved udformningen af den.
Man kan roligt sige, at Melanchthon ikke var disse voldsomme begivenheder i Wittenberg voksen. Tilmed kunne han til at begynde med ikke helt afvise disse tanker om Guds og Helligåndens direkte meddelelser. Enig var han
også i indførelsen af vinen til lægfolket i nadveren, afskaffelsen af de katolske
messer og i afvisningen af cølibatet. Men selvom Luther havde bedt ham tage
sig af disse wittenbergske forhold, indså Melanchthon hurtigt, at han ikke
magtede det. Han appellerede til både kurfyrsten og til Luther for at få denne
til at vende tilbage til Wittenberg. Luther forsøgte først gennem nogle skrifter at lægge en dæmper på de vilde reformatorer, han aflagde også et hemmeligt besøg i Wittenberg, hvor Melanchthon kunne indhente hans råd,
men da det hele efterhånden blev for broget, tillod Luther sig, trods kurfyrstens forbud, at forlade Wartburg og slå sig ned i Wittenberg, hvor han derefter boede til sin død i 1546. I marts 1522 prædikede han i en uges tid dagligt i stadskirken og forklarede, at man først skulle forkynde evangeliet for
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menighederne, derefter ville disse af sig selv forstå, at man skulle gennemfører reformatoriske handlinger og afskaffe de særligt katolske indretninger.
Luther fik drejet stemningen. De vilde reformatorer – sværmerne, som Luther foragteligt kaldte dem – forlod byen, og reformationsbevægelsen fortsatte i et roligere tempo. Luther og Melanchthon kunne nu, foruden så meget andet, samle sig om en endelig gennemgang af den oversættelse af Det
nye Testamente til tysk, som Luther havde udarbejdet på Wartburg. Melanchthon, som havde opfordret Luther til dette oversætterarbejde, kunne
her i kraft af sine græskkundskaber yde stor hjælp, ligesom han også på anden vis fremskaffede en række nødvendige oplysninger. I september 1522
udkom dette epokegørende værk, og netop et år senere kunne Luther udgive
første del af oversættelsen af Det gamle Testamente, Mosebøgerne, hvor Melanchthon også havde været medarbejder.

PÅ ORLOV I HJEMBYEN BRETTEN 1524
Wittenbergurolighederne trak lange spor efter sig. De blev skæbnesvangre
for Melanchthon, som gik rystet ud af disse opgør, og de medførte, at Erasmus af Rotterdam og andre humanister nu begyndte at vende sig bort fra
Wittenbergteologerne, hvilket ligeledes påvirkede Melanchthon stærkt.
Samtidig med at han som Luthers “erstatning” skulle klare de voldsomme
begivenheder i byen, diskutere med sværmerne, bystyret og kollegerne, skulle han varetage pligterne ved universitetet. I 1523/24 var han tilmed dets
rektor og nåede også at få udformet en studiereform. Men begivenhederne
havde frataget ham den store lyst til egentlige teologiske studier. Han ville
igen bruge sine kræfter på det evangeliske humanistiske dannelsesideal.
Trods stærkt pres fra Luther ville han ikke fortsætte forelæsninger ved det teologiske fakultet, men samle sig om studier og undervisning i det græske
sprog og i antikkens forfattere, et arbejde, som han så truet fra flere sider,
men som efter hans ideal var nødvendigt netop for teologien.
I seks år havde han arbejdet næsten uafbrudt, undervist, skrevet bøger, deltaget i opslidende forhandlinger, mærket ansvarets byrde, da Luther var væk.
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Ikke underligt, at han led stærkt af søvnløshed. På moderne dansk ville vi sige, at han – spinkel og svagelig som han var – blev overvældet af stress. I foråret 1524 bevilgede kurfyrsten ham et par måneders rekreation. Det benyttede han til en rejse til sin hjemby Bretten (19/4-8/6 1524), hvor hans mor
og bror stadig boede. Moderen havde i øvrigt holdt fast ved sin katolske tro,
og det gjorde hun hele livet. Melanchthon tog af sted med nogle nære venner. Men rejsen var ikke blot en ferietur. Han og Luther havde derimod
tænkt sig, at Melanchthon og ledsagerne skulle prøve at reparere på forholdet til Erasmus af Rotterdam og hans humanistiske meningsfæller, som netop havde hjemme i nærheden. Melanchthon skulle invitere nogle af dem til
møde i Bretten, og en af ledsagerne skulle rejse videre til Basel for at overbringe hilsen og brev fra Luther til Erasmus. I dette foreslog Luther, at de
begge i fremtiden skulle undgå offentligt at skrive mod hinanden eller bagtale hinanden, ligesom deres meningsfæller også skulle afholde sig fra det. Af
flere grunde blev alt dette ikke til noget, men Melanchthon og Erasmus viste
fortsat ærbødighed og venlighed over for hinanden, selvom Melanchthon på
denne tid ikke lagde skjul på, at han havde fjernet sig fra den erasmianske
humanisme og stillet sig på Luthers side. At Luther også gik stærkt ind for
det almenhumanistiske krav om ungdommens undervisning og oplysning,
opdragelse og øvelse i sprog, gav han klart nok udtryk for i de kraftige opfordringer, som han netop nu udsendte til byøvrighederne om at oprette ordentlige skoler, Til byrådsmedlemmerne i alle Tysklands byer om deres pligt til
at oprette og opretholde kristne skoler, 1524.
I øvrigt oplevede Melanchthon under opholdet i sin hjemby Bretten, at
man fra den katolske kirkes højeste niveau prøvede at få ham til at gå tilbage
til den katolske kirke. Dette overtalelsesforsøg har naturligt nok været ubehageligt for Melanchthon. Til gengæld var det ham en særlig glæde, at en delegation fra universitetet i Heidelberg mødte op og forærede ham en sølvpokal fra det filosofiske fakultet som anerkendelse af hans hidtidige akademiske
indsats. Melanchthon var 27 år.
På hjemvejen traf Melanchthon i øvrigt den unge landgreve Philipp af
Hessen. Han hørte endnu til den katolske kirke, men han bad Melanchthon
sende en redegørelse for, hvad evangelisk kristendom gik ud på. I det skrift,

Melanchthon.book Page 30 Friday, September 3, 2010 1:56 PM

30

PHILIPP MELANCHTHON

som Melanchthon sendte, skelnede Melanchthon mellem den grundliggende teologiske kerne i Luthers teologi og så de ydre, mindre vigtige ceremonier og skikke, som man foreløbig kunne tage afslappet på. To år senere gennemførte landgreven reformationen i Hessen, og han kom selv til at spille en
helt afgørende rolle – på godt og ondt – for den lutherske bevægelse.
Efter at Melanchthon var vendt hjem til Wittenberg fra denne rejse
(1524), udbrød den store litterære strid mellem Erasmus og Luther om viljens frihed eller ufrihed i spørgsmålet om menneskets gudsforhold. Den viste
alle, som fulgte med, at Erasmus’ reformkatolske humanisme og Luthers
evangeliske teologi afveg så meget fra hinanden, at en forståelse mellem dem
ikke var mulig. Erasmus hævdede, at mennesket har en fri vilje til at vende
sig til Gud, gøre det gode og så forvente belønning fra Gud. Den fri vilje er
en kraft, gennem hvilken mennesket kan vende sig til eller fra det, som fører
til den evige frelse. Er dette ikke tilfældet, siger han, tager man ansvaret og
motivet til etisk handling væk fra mennesket. Men Luthers opfattelse var
den, at viljen ikke er fri over for Gud. Mennesket skal erkende, at Gud er
den suveræne. Melanchthon og Erasmus sendte venlige breve til hinanden
under denne strid. Melanchthon roste Erasmus’ vilje til at optræde tilbageholdende, men stillede sig solidarisk med Luthers synspunkter. Selvom der
således var en vis uenighed mellem Erasmus og Melanchthon i dette spørgsmål, så synes Melanchthon i årene derefter at nærme sig Erasmus mere. Venskabet mellem dem blev snart genoprettet, og brevvekslingen fortsatte til
Erasmus’ død.

DE OPRØRSKE BØNDER
Under beskrivelser af de tyske bondekrige i 1525 er det som regel Martin Luthers barske skrifter, der har tiltrukket sig opmærksomheden, det gælder
både hans formanende skrifter til begge stridens parter og navnlig hans opfordring til godsejerne og fyrsterne om at slå bønderne ned “som gale hunde”, da de ikke ville lytte eller forhandle, men blot fare frem med vold og
magt og tilmed henvise til Luthers tale om Skriftens autoritet og den kriste-
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lige frihed. De skulle ikke blande Gudsforholdet ind i sådanne rent verdslige
forhold, og de skulle i det hele taget udvise lydighed mod deres øvrigheder.
I deres programskrift, De 12 artikler, krævede de bl.a., at deres gamle rettigheder vedr. skove, marker og fiskeri igen blev respekteret og ikke undertrykt
af godsejerne. De krævede også lettelser i tiendebetalingen og frie præstevalg.
Blandt de ledende på bøndernes side var Thomas Müntzer, Luthers uven
siden Wittenberg-urolighederne. Der er næppe meget, som har skadet Luthers omdømme så alvorligt som hans bondekrigsskrifter, og det gælder både
i samtiden og i den efterfølgende historie. Midt i maj 1525 led bønderne det
endelige nederlag i slaget ved Frankenhausen, og i tiden derefter fortsatte
godsejernes tropper i en sand blodrus med hævntogter over de overlevende
bønder. Müntzer blev fanget og halshugget efter frygtelig tortur. I Pfalz blev
bønderne slået ned i et slag den 15. maj.
Da Melanchthon første gang hørte om bondeurolighederne, fik han på det
nærmeste et sammenbrud. Bag bønderne sporede han Satan, som på denne
måde nu ville ødelægge alle samfundsordninger. Men Melanchthon blev
også direkte involveret. Bønderne i hans hjemland, Kurpfalz, havde udtrykt
ønsket om, at han rejste fra Wittenberg til Heidelberg for at optræde som
mægler mellem fyrsten og dem. Grundlaget for forhandlingerne skulle være
det nævnte programskrift. Kurfyrste Ludvig d. 5. af Pfalz sendte opfordringen til Melanchthon den 18. maj, men allerede fem dage efter tilintetgjorde
hans lejesoldater bønderne i et slag og fortsatte drabene i dagene derefter.
Melanchthon afviste dog en sådan rejse, men udarbejdede straks en betænkning. Datoerne er her vigtige: Da han skrev betænkningen, kendte han til
slaget ved Frankenhausen og Müntzers tilfangetagelse, og inden skriftet blev
afsendt, kendte han også til slaget i Pfalz. Melanchthon vendte sig ganske ensidigt imod bønderne. De skulle rette sig efter Romerbrevets kap. 13 og yde
den verdslige øvrighed lydighed. Gik de imod den, vendte de sig imod Gud
selv, da han havde indsat den verdslige øvrighed. Bønderne var forblændet
af djævelen selv, de handlede gudløst og kunne forvente Guds straf over dem
og over deres hustruer og børn. Melanchthon viste i det hele taget kun ringe
forståelse for bøndernes krav, som han gennemgik og stort set alle afviste.
Ganske vist kunne han godkende menighedernes ret til at vælge præst, men
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de skulle selv udrede hans løn. De måtte ikke beslaglægge de hidtidige midler
til præsterne. Hvis den verdslige øvrighed indsatte en præst, skulle han fortsat nyde det underhold, som de katolske præster havde nydt, uanset om han
var evangelisk eller ej. Da Melanchthon havde hørt om fyrstens sejr over
bønderne, nåede han at tilføje et tillæg til skriftet. Her vendte hans mere humane indstilling dog tilbage. Ganske vist indledte han dette tillæg med ordene Da Gud nu har givet [fyrsten] sejren og i overensstemmelse med Guds ordning straffet de morderiske horder, som ikke ønskede fred… Men han opfordrede derpå fyrsten til at optræde med mådehold, så der ikke skete dem, som
var uskyldige i dette oprør, noget. Melanchthon erkendte imidlertid straks,
at det er dog vanskeligt at holde måde, når lykken har været med én. Ved at henvise til en række eksempler fra Det gamle Testamente og fra antikkens historie prøvede han at forklare fyrsten, at det tjente ham bedst, om han udviste
mådehold i straffene. Til afslutning kunne Melanchthon i øvrigt ikke lade
være med at opfordre fyrsten til at gennemføre en evangelisk reformation i
kirke og samfund. Han skulle oprette rigtige domstole, og sørge for at ungdommen gennem skoler blev opdraget i den rette kristne lære, til fred og ærbarhed. Den verdslige øvrighed skulle endvidere sørge for, at Guds Ord blev
prædiket rigtigt, og den skulle foretage ændringer i de menigheder, som
vendte sig imod Gud, dvs. som ikke var evangeliske endnu. Dersom den
verdslige øvrighed gjorde alt dette, ville Gud give den fred og lykke. Sådan
havde Gud også været over for Hizkija og andre konger i Det Gamle Testamentes tid, som havde fjernet misbrug ved gudstjenesten.

TYRKERFAREN
Angsten for et storangreb fra tyrkisk side var ganske overhængende på denne
tid. Tidligere i 1529 var deres hær nået så langt, at den havde besat Wien.
Luther havde til at begynde med forklaret, at det var Gud, som brugte tyrkerne som et strafferedskab imod de kristne, fordi de levede, som om de var
ligeglade med den kristne forkyndelse. Derfor skulle man ikke bekæmpe tyrkerne, for det ville være det samme som at gå imod Gud. Men da tyrkerne
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Ill. 1. Philipp Melanchthon som 29-årig. Kobberstik af Albrecht Dürer. Den
latinske tekst lyder: Dürers kyndige hånd har formået at tegne Philipp som han er
og lever, men ikke hans ånd.
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rykkede nærmere, ændrede han holdning. Nu skulle også de evangeliske deltage i oprustningen og kampen mod tyrkerne, for det var Satan selv, som
stod bag dem.
Melanchthon, som ofte i breve og skrifter beskæftigede sig med dem, fulgte Luther her. Bl.a. skrev han i den bog, som skulle anvendes ved visitatserne
i Kursachsen, Unterricht der Visitatoren (1528) – den kom også kom til at
spille en vigtig rolle i Danmark – et særlig afsnit “Om Tyrken” (“Vom Turken”). I sin tyrkerangst og i sit tyrkerhad præsterede han her et vrængbillede
af tyrkerne, som helt lå på linje med andre teologers “tyrkerskrifter.” Han
opfordrede til krig mod dem, og i overensstemmelse med det kaldte han i
Den augsburgske Bekendelse kampen mod dem for en tilladt, retfærdig krig
(art. 16).
Samme år udgav Justus Jonas – på det tidspunkt dekan for det teologiske
fakultet i Wittenberg – en fortolkning af Daniels Bog kap. 7, i hvilken han
tog sig for at påvise, at tyrkernes militære fremfærd mod Vesten var forudsagt
i dette gammeltestamentlige skrift. Hele Jonas’ bog var et ualmindelig hårdt
angreb på islam og muslimer (tyrker). Bogen fik meget stor betydning i den
evangeliske verdens agitation mod tyrkerne, og det er i vores sammenhæng
interessant, at Melanchthon havde været medarbejder på denne bog. Nogle
forskere har ment, at Melanchthon var hovedforfatteren, men det er næppe
rigtigt. Melanchthon erklærer selv over for en bekendt, at han havde hjulpet
Jonas med bogen, men kommer ikke nærmere ind på, hvad denne hjælp gik
ud på (Martin Schwarz Lausten: Tyrkerfrygt 26-43).

ØKUMENISK MØDE I MARBURG 1529
Selvom Luther var erklæret kætter og fredløs, havde kejser Karl d. 5. af både
indenrigs- og udenrigspolitiske grunde ikke været i stand til at udføre dommen. Efter forhandlinger på rigsdagen i Speyer (1526) blev det nu muligt for
de enkelte fyrster og bystater selv at tage ansvar for de kirkelige forhold i deres område, men da kejseren igen fik lidt mere politisk råderum, fik han på
en senere rigsdag i Speyer (1529) gennemført, at bestemmelsen fra 1526 blev
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annulleret og udbredelsen af den evangeliske reformation blev forbudt. De
evangeliske indleverede en protestation mod dette – deraf navnet protestanter
– men den nægtede kejserens repræsentant, broderen ærkehertug Ferdinand
at modtage.
De fremtrædende evangeliske fyrster, kurfyrste Johann af Sachsen og landgreve Philipp af Hessen, arbejdede nu med planer om at danne et evangelisk
forbund, som også skulle omfatte de evangeliske i Sydtyskland og Schweiz,
men da de var tilhængere af Zwinglis særlige form for evangelisk kristendom,
måtte man først prøve at enes i teologisk henseende. Landgreve Philipp fik
derfor arrangeret et økumenisk møde på sit slot i Marburg, hvor alle de førende evangeliske teologer mødte frem til forhandling – bl.a. Luther, Melanchthon, Justus Jonas, Zwingli, Oekolampadius, Martin Bucer, Andreas
Osiander og Johann Brenz – og de kunne efter lange forhandlinger enes om
vigtige artikler som for eksempel frelsen ved troen uden egne gerninger, dåben, skriftemålet, holdningen til verdslig øvrighed, fordømmelsen af gendøbere. Men de kunne ikke enes om, hvorledes Kristi legeme og blod var til stede i nadverens brød og vin.
Wittenbergfolkene med Luther i spidsen blev ved med at sige, at når der i
Skriften stod, at det var Kristi legeme, så var det det. Fra modpartens side
mente man, at disse ord skulle fortolkes. Zwingli vil derfor betragte nadveren
som et mindemåltid. Kristus var jo opfaret til himmels, så derfor kunne han
ikke være reelt til stede nu i brødet og vinen, kun åndeligt. Landgreve Philipp opfordrede så deltagerne til i det mindste at anerkende hinanden som
(evangeliske) brødre, men det nægtede Luther. Til sidst gik han dog med til
at give dem hånden til afsked, ligesom parterne lovede at holde op med at
skrive så hårdt og grimt imod hinanden i fremtiden. Men det var et løfte,
som næsten straks blev brudt.

DEN AUGSBURGSKE BEKENDELSE (CONFESSIO AUGUSTANA), 1530
På den rigsdag i Augsburg, som kejseren indkaldte til foråret 1530, ville han
både behandle tyrkerfaren og splittelsen mellem katolske og evangeliske i ri-
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get. Han agtede at samle den kristne kirke igen, og derfor forlangte han, at
de evangeliske fremlagde en redegørelse for, hvad deres kristendomsopfattelse gik ud på. På et forberedende møde i Torgau, kurfyrste Johanns residens,
blev der på Melanchthons opfordring udarbejdet en redegørelse for de kirkelige misbrug, som man havde afskaffet, og en begrundelse for det. Det er
lidt usikkert, hvad det drejede sig om, for disse såkaldte Torgauer artikler findes ikke mere. Men man har i dette skrift formentlig forklaret, hvorfor både
brød og vin skal uddeles til alle under nadverhandlingen, man har afvist kravet om gejstliges cølibat. Man har sikkert også behandlet munkeløfter og fasteregler og biskoppernes verdslige og åndelige myndighed. Så rejste fyrsten,
sekretæren og teologen Georg Spalatin, andre embedsmænd og teologerne
Melanchthon, Justus Jonas og Johann Agricola til Augsburg. Luther kunne
som fredløs naturligvis ikke møde frem i Augsburg, men de tog ham med til
den sydvestligste del af Kursachsen og indlogerede ham på slottet Coburg.
Herfra skulle han gennem brevveksling med teologerne i Augsburg holdes
orienteret om sagens gang. Undervejs blev de klar over, at det materiale, som
de havde udarbejdet, var alt for utilstrækkeligt. De kunne ikke nøjes med
blot at berette om de ceremonier og skikke, som de havde afskaffet. Det ville
blive nødvendigt at fremlægge en redegørelse for hele hovedindholdet af den
evangeliske (“lutherske”) lære.
Udarbejdelsen af dette blev overdraget Melanchthon. Han opstillede 21
artikler: om Gud, arvesynden, Guds søn, retfærdiggørelsen, det kirkelige
embede, den nye lydighed, kirken (to), dåben, nadveren, skriftemålet, boden, sakramenternes brug, den kirkelige ordning, de kirkelige skikke, de borgerlige ting, Kristi genkomst til dom, den frie vilje, syndens årsag, tro og
gode gerninger, helgendyrkelse. De enkelte artikler indledes som regel med
ordene, at de [nemlig de evangeliske] lærer… For eksempel art. 6: Ligeledes
lærer de, at den tro bør bære gode frugter… eller art. 12: Om boden lærer de,
at… Artiklerne er korte og koncentrerede og som regel udformet sådan, at
der først gives en bestemmelse af det pågældende emne og derefter en afvisning af dem, som opfatter dette anderledes. Det hele er klart opbygget og logisk i rækkefølgen. Derefter fulgte 7 artikler med overskriften Artikler, i hvilke de forandrede misbrug gennemgås. Det var formentlig de artikler, som man
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var blevet enige om i Torgau. Bekendelsesskriftet blev oplæst på tysk, men
der var samtidig skrevet en latinsk udgave af skriftet. Melanchthon havde
også lavet et udkast til en indledning, men det blev erstattet af et, som var
skrevet af den kursachsiske kansler Gregor Brück. I det erklærede han de
evangeliske deltageres vilje til at forhandle, for om muligt at uenigheden ved
Guds hjælp må blive bragt til ophør og ført tilbage til en sand enig religion. Hvis
dette ikke vil lykkes, vil de evangeliske gerne møde frem på et koncilium for
atter at forhandle med samme mål for øje. Et sådant koncilium skal imidlertid være kristeligt, frit og almindeligt.
Udover de mange interne forhandlinger om den endelige teksts udformning, hvor også Luther på afstand blev inddraget, måtte Melanchthon holde
møder med andre, bl.a. fra den katolske side. Han led under et voldsomt
psykisk pres, stående ansigt til ansigt med hele det tyske riges politiske leder,
kejseren, med pavens personlige udsending, med hele den katolske politiske
overmagt i form af fyrster og bystaters gesandter. Der var også hele usikkerheden om, hvad de kejserlige agtede politisk at gennemføre, og der var pressionen fra zwinglianerne – de ikke-lutherske protestanter, som senere kom
til at hedde de reformerte. Kejseren havde allerede truet med voldsanvendelse,
ligesom også den protestantiske landgreve Philipp af Hessen havde planer
om at indlede en religionskrig. Både arbejds- og nervepresset tyngede Melanchthon enormt. Vi kan følge det i hans breve fra Augsburg, og i de såkaldte trøstebreve, som Luther følte sig nødsaget til at sende ham.
Den 25. juni blev hans bekendelsesskrift oplæst for kejser Karl d. 5. i rigsdagsforsamlingen af den kursachsiske vicekansler Christian Beyer. Det tog to
timer. Melanchthon fulgte med på afstand, udmattet, nedbrudt, grædende.
I dagene derefter var han dybt deprimeret. Anklager fra andre protestanter
smertede ham dybt og han frygtede, at den kristne kirke ville blive endeligt
splittet, og at man ville gøre ham ansvarlig for det. Til sin broder, Georg, i
Bretten skrev han:
Andre teologer ville have affattet bekendelsen. Gud give, at de
havde gjort det. Nu er de utilfredse med min og vil have den
ændret. En skriger det ene, en anden det andet! Men jeg må

Melanchthon.book Page 38 Friday, September 3, 2010 1:56 PM

38

PHILIPP MELANCHTHON

holde fast ved min måde, nemlig at undgå alt det, som kan skabe endnu mere bitterhed. Gud er mit vidne: mine hensigter er
gode, men lønnen vil være den, at man hader mig! (Stupperich
1996, 80).
I kapitlet om Melanchthons teologi (s. 141) skal vi se nærmere på indholdet
af nogle af de nævnte artikler, men overordnet gælder, at Melanchthon ville
vise, at de evangeliske var i fuld overensstemmelse med Skriften og Oldkirken. Dermed sagde han dog også indirekte, at den katolske kirke i løbet af
middelalderen havde bevæget sig væk fra dette grundlag, men hans artikler
indeholdt ingen skarp polemik mod pavekirken, selvom andre opfattelser,
for eksempel oldkirkelige kætterier, gendøberne og muslimerne, blev direkte
fordømt. Et så centralt emne som paveembedet undlod han også at behandle.
Under ledelse af Johann Eck havde de katolske teologer udarbejdet en gendrivelse (lat. Confutatio) af Melanchthons augsburgske bekendelse. Kejseren
lod den oplæse i rigsdagen og undlod ikke at bemærke, at han regnede med,
at alle fyrster, også de, som nu afveg fra den rigtige (dvs.den katolske) opfattelse ville underkaste sig dette skrift, for som kirkens forsvarer kunne han
ikke finde sig i et skisma i Tyskland. Da Melanchthon bad om en kopi af det
oplæste, blev det nægtet ham. Alligevel var han i stand til at forfatte et skrift,
som uddybede og forsvarede hans augsburgske bekendelse, idet han her også
kommenterede det katolske gendrivelsesskrift. Dette skrift fik navnet Apologien (forsvarsskriftet) og var faktisk en grundig kommentar til den augsburgske bekendelse. De to skrifter blev betragtet som helt sammenhørende og
kaldtes ofte blot Apologien. Men da han ville aflevere det til kejseren i rigsdagsforsamlingen, rejste kejseren sig, vendte ryggen til Melanchthon og nægtede at modtage det. I den afsluttende mødebeslutning erklærede kejseren
samme dag, at den augsburgske bekendelse var blevet gendrevet af det katolske gendrivelsesskrift. Det havde bevist, at den augsburgske bekendelse var
falsk kristendom. De evangeliske havde altså ikke opnået en retlig anerkendelse. Beslutningen fra Wormsrigsdagen i 1521 blev fornyet. Den afslutning
har ikke just gjort Melanchthons sindsstemning bedre.
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Med henblik på den voldsomme polemik, som man fra de evangeliskes
side havde fremført mod den katolske kirke i tiden op til rigsdagen og med
tanker på de teologiske modsætninger, som havde vist sig inden for den
evangeliske lejr i tiden før 1530, og på det dramatiske forløb i Augsburg, kan
det være nyttigt at få et indtryk af, hvordan forholdet egentlig var mellem
Luther og Melanchthon i denne skæbnestund for hele den evangeliske bevægelse.

Ill. 2. Christian Beyer oplæser Melanchthons Den augsburgske Bekendelse foran kejser Karl d. 5. på rigsdagen i Augsburg den 25. juni 1530. I nederste venstre hjørne
sidder kurfyrste Johann af Sachsen. Kobberstik fra 1655.

Luther var på forhånd skeptisk indstillet over for forhandlingerne og regnede
ikke med, at de ville føre til noget positivt. Dertil kom, at betingelserne for
Luthers deltagelse i sagen var særdeles dårlige. Kommunikationsforholdene
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mellem Augsburg og Coburg, hvor Luther opholdt sig fra den 16. april til
den 5. oktober 1530, var elendige, et ridende bud var mange dage om turen,
ja ved en bestemt lejlighed tog det 14 dage, hvilket betød, at Luther altid var
bagud i forhold til det, som foregik i Augsburg. Det gjorde heller ikke sagen
bedre, at Melanchthon ganske bevidst i nogle dage undlod at orientere Luther, formentlig af angst for hans reaktion. Ikke underligt, at Luther følte en
vis mistro, som kun forstærkedes, da han hørte om et par møder, som Melanchthon havde haft med kardinal Lorenzo Campeggio. Da hele den tyske
lutherske bevægelse nogle år senere splittedes i en gammelluthersk og en melanchthonsk retning, udspredte talsmænd fra den første gruppe billedet af
Melanchthon som den svage og usikre og over for den katolske modpart billedet af en alt for imødekommende mand i Augsburg i modsætning til den
urokkeligt bekendelsestro Luther på Coburg, som til dels forgæves pressede
Melanchthon til at stå fast på de lutherske værdier imod den katolske overmagt. Af det kildemateriale, som står til rådighed, fremgår tydeligt nok, at
Luther befandt sig dårligt på Coburg. Han var frustreret over de manglende
eller langsomt ankommende informationer fra Augsburg, og over ingen direkte indflydelse at have på sagernes gang. Tilmed var han syg, led af smerter,
søvnløshed og susen for ørerne – hvilket han hævdede skyldtes den sorte djævel i helvede. Oven i alt dette fik han nu besked om, at hans far var afgået
ved døden, hvilket berørte ham dybt.
Men var der saglige uoverensstemmelser mellem Melanchthon og Luther?
Da Luther havde fået tilsendt Melanchthons bekendelsesskrift, erklærede
han over for sin kurfyrste Johann:
Jeg har læst Magister Philipps Apologi, den bryder jeg mig meget godt om, og jeg kan ikke se, at jeg kan forbedre eller ændre
noget deri. Det ville heller ikke passe sig, for jeg ville ikke kunne træde så blødt og sagte (Brecht 1986, 373).
Det skal formentlig forstås sådan, at Luther mente, at på dette tidspunkt og
under disse omstændigheder, kunne Melanchthon næppe have skrevet og
handlet anderledes.

