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7

FORORD

Denne bog bygger på en forelæsningsrække, som jeg i flere omgange
har holdt i Folkeuniversitetet i København, og den henvender sig til
alle, som er interesseret i denne vigtige epoke i vort lands historie.
Fremstillingen drejer sig om forudsætninger for reformationen og
dennes gennemførelse. Derfor sættes grænsen til omkring 1560. Da
er den evangeliske kirke etableret. På den tid afgår kong Christian III,
brødrene Niels og Peder Palladius, Hans Tausen, og andre af de
førende mænd ved døden. Den efterfølgende tid, som er konsolide-
ringens periode, behandles ikke her. 

Fremstillingen er anlagt således, at den skulle kunne læses uden
større kirkehistoriske og teologiske forudsætninger, citater er som re-
gel gengivet i nutidssprog, og ved hjælp af kap. 7, Kilder og litteratur,
og af noterne kan man finde nærmere dokumentation og oplysninger,
dersom man vil fordybe sig i enkelte emner. 

Den første udgave af denne bog (1987, 2. oplag 1992) indeholdt in-
gen noter med henvisninger til kilder og litteratur. I bogens 2. udgave
(2002) blev der sidst i bogen givet oplysninger om de direkte citater. I
nærværende udgave er stort set alle direkte citater forsynet med et no-
tetal, og de tilsvarende noter er anbragt nederst på siderne. Der er her
og der foretaget rettelser og nye tilføjet afsnit om bl.a. Norge, nyere
forskning i reformationskirkens teologi, salmesangen, ægteskabet, synet
på jøder og muslimer, kvinders stilling i samfundet og om kirken og
kunsten. Desuden er litteraturlisterne ajourført. I bogen anvendes uden
videre udtrykket katolsk om kirkens tro og virke før reformationen.

København d. 1. august 2011, Martin Schwarz Lausten
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1. REFORMATIONENS 
FORUDSÆTNINGER

INDLEDNING

Det kan diskuteres, hvornår reformationen egentlig indførtes i Dan-
mark. I efteråret 1986 mindedes man reformationens indførelse i lan-
dets for 450 år siden, idet man tænkte på indholdet af recessen (mø-
debeslutningen) fra herredagen den 30. oktober 1536, hvorved de ka-
tolske bisper blev afsat, og hvor det blev besluttet, at landet for
fremtiden udelukkende skulle styres verdsligt. Men hvis man bevæger
sig ad rent juridiske baner, så burde man snarere mindes året 1527, da
den danske kirke nyordnedes. Hvis man derimod mener, at det vig-
tigste skete, da kongen udstedte Kirkeordinansen, loven, som fastlagde
regler for den evangeliske, “lutherske”, kirke, så kan man sige, at re-
formationen gennemførtes i september 1537. Kirkeordinansen be-
stemte, hvordan præsterne og de lutherske bisper skulle vælges og for-
kynde, hvorledes skolevæsen og fattigforsorg skulle ordnes og meget
andet. Tilmed var det sådan, at den daværende danske regering selv
afholdt nogle højtideligheder i august/september 1537 for at markere,
at landet nu havde skiftet konfession: Foruden kongens underskrift på
Kirkeordinansen blev kongeparret kronet og salvet ved en stor refor-
mationskroning i Vor Frue kirke, København. Desuden blev de nye
lutherske bisper indviet, og endelig blev Københavns universitet gen-
åbnet, nu som luthersk læreanstalt. Men hvis man endelig vil hævde,
at den lutherske reformation først for alvor blev indført, da hele fol-
kets sindelag havde bevæget sig bort fra katolsk overbevisning til lu-
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thersk tankegang, ja så er det klart, at tidspunktet skal flyttes langt op
imod vor tid.

Reformationen var ikke udelukkende et kirkeligt eller religiøst an-
liggende – det fremgår jo allerede af den kendsgerning, at det var re-
geringen, som befalede, at folket skulle forlade katolicismen og blive
luthersk – men hvordan var det kommet til dette punkt? Kirken i
Danmark var et led i den store, internationale katolske kirke, der med
Rom som centrum i århundreder havde behersket store dele af de
europæiske landes økonomiske, politiske, religiøse og kulturelle for-
hold. Hvordan kunne det lade sig gøre, at denne mægtige kirke så
hurtigt kunne synke i grus her i landet? Lad os først se lidt på baggrun-
den for alt dette. 

CHRISTIAN II OG KIRKEN 

Vigtige forudsætninger finder vi allerede i Christian II’s regeringspe-
riode (1513-1523). Man siger ofte, at omkring år 1500 indledtes en
ny epoke i Europas historie, og man tænker dermed på de store om-
skiftelser, som fandt sted inden for alle væsentlige områder. De store
“opdagelser” af Syd- og Nordamerika og rejserne til Indien og det
fjerne Østen medførte en ændring af verdensbilledet, der skete en
enorm opblomstring af handelslivet, den europæiske minedrift be-
gyndte også så småt at udvikle sig, og alt dette smittede igen af på
landbrugsproduktionen. Handelen organiseredes, det middelalderli-
ge økonomiske system afløstes af moderne forretningsmetoder. Den
sociale lagdeling i Europa blev forrykket, kirken og adelen var ikke
længere ene om at beherske tilværelsen. En ny magtfuld middelklasse
af borgere skød frem som en stærk økonomisk faktor, som selvsagt
også krævede politisk indflydelse, et ønske, som de enkelte landes fyr-
ster eller konger gerne ville indfri for at bryde kirkens og adelens
magt. Overalt i Europa begyndte fyrsternes magt at blive større. De
hævdede deres ret til at give love, og de udviklede en centraladmini-
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