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Forord

Denne bog er den første i en række publikationer fra Det Teologiske Fakul-
tet ved Københavns Universitet, der på den ene eller anden måde vil forberede 
reformationens 500-års jubilæum d. 31. oktober 2017. Samme dag år 1517 of-
fentliggjorde Martin Luther sine 95 teser imod afl aden, og normalt sættes denne 
dato som startskuddet på den reformationsproces, som skulle blive afgørende for 
europæiske statsdannelser og for en stor del af, hvad vi i dag forstår som middel- 
og nordeuropæisk mentalitet. 

Protestantiske kirkesamfund udgør i dag ca. 37 % af verdens godt ca. 2,2 mil-
liarder kristne. Martin Luther skal naturligvis ikke have hele æren eller skylden 
for den globale udvikling af protestantiske kirkesamfund. Men det er umuligt at 
forstå den senere udvikling i Europa uden den kirkelige og kulturelle reforma-
tion, der blev indledt af Luther – og videreudviklet af mange andre. Dette gælder 
naturligvis i særlig grad for et traditionelt luthersk land som Danmark.

Med denne bog undersøges en begrænset del af reformationens virkningshisto-
rie, nemlig receptionen af Luther i dansk teologi i perioden 1800-2000. Bogen 
bygger på en række velbesøgte forelæsninger afholdt på Det Teologiske Fakultet 
i løbet af foråret 2012. Forelæsningerne blev til i et samarbejde mellem Afdeling 
for Systematisk Teologi og Afdeling for Kirkehistorie. Men vi har også søgt og 
fået hjælp fra kollegaer ved Aarhus Universitet, Pædagogisk Universitet, Folke-
kirken og fra Menighedsfakultetet. Uden deres væsentlige bidrag ville denne bog 
have haft fl ere lakuner. Men uden de mange veloplagte tilhørere ville forelæsnin-
gerne ikke have været så lystbetonede, som de blev.  

Redaktionen af denne bog har været en fornøjelse. Bibliotekarerne ved Det 
Teologiske Fakultetsbibliotek i Købmagergade 44-46 har ydet en betydelig hjælp 
og bistand undervejs. Tak til forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen for samar-
bejdet om udgivelsen, og en særlig tak til stud.theol. Stefan Marinus Kristensen, 
der har bistået med den sidste redaktion af bogens bidrag, og som også har be-
sørget bogens register.

Københavns Universitet, d. 19. september 2012
Niels Henrik Gregersen 

Lutherbilleder.indb   7 21-12-2012   10:23:08



 

8

Lutherbilleder.indb   8 21-12-2012   10:23:08



INDLEDNING:  LUTHER I DANSK TEOLOGI 

9

Indledning: 
Luther i dansk teologi 

Niels Henrik Gregersen 

Denne bog tegner et billede af, hvordan Martin Luther er blevet læst og brugt 
af danske teologer og kirkelige bevægelser siden 1800-tallet. Luther har været 
set som et ikon, som en normgivende kirkelærer eller som en teologisk fi gur på 
historisk afstand. Men aldrig er Luther blevet set på med ligegyldighed. 

Traditioner dannes som regel gennem billeddannelser og overordnede ideer 
om, hvad fortidens anliggende egentlig drejede sig om. Sådan er det også med 
“det lutherske” i dansk teologi. Det er af gode grunde altid de yngre generatio-
ner, der præger billedet af de ældre. Derigennem får de også fortalt, hvad de selv 
brændte for i deres samtid. Tradition drejer sig ikke bare om gentagelser, men om 
perspektivforskydninger, om nærhed og afstand, valg og fravalg, fremhævelser 
og fortielser. Traditioner ændres derfor, alt imens de gives videre. Sådan er det 
også med det lutherske i dansk teologi – og i den folkekirke, der offi cielt bærer 
nævnet “Den evangelisk-lutherske Kirke” i Danmark. 

Luther har naturligvis været en afgørende katalysator for teologiens udvikling 
i Danmark. Men aldrig har han stået alene, og kun sjældent uimodsagt. I dansk 
teologi er Luther altid indgået i konstellationer med andre strømninger i samti-
den – ofte som en hovedskikkelse, andre gange som den bifi gur, der ikke desto 
mindre formår at give kontur til en senere tids teologiske opfattelser, alt imens de 
også hentede næring andetstedsfra – fra calvinisme, pietisme, kantianisme, he-
gelianisme, grundtvigianisme, eksistensteologi, skabelsesteologi – frem til i dag. 

Med Luther-receptionen som prisme giver Luther-billeder i dansk teologi 1800-
2000 derfor indblik i centrale udviklingslinjer i dansk teologi over de sidste 
200 år. Her fortælles om forholdet til Luther i strømninger som Indre Mission, 
grundtvigianisme, liberalteologi og Tidehverv – og om de teologer og kulturper-
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soner, der satte dagsordenen i deres tid, med virkning frem til i dag. Men som 
slagordet siger: Reformationen skal altid fortsættes. Derfor indgår Luther-bille-
derne i det 19. århundrede og 20. århundrede i en fortsat iltningsproces. Mon 
ikke også fl ere af denne bogs forfattere – alt imens de fortæller om forgængernes 
Luther-billeder – også får sagt noget om, hvad de selv står for? 

Luther som ikon

Luther er et ikon som kun få andre. Man kender hans ansigt og kropslige statur 
fra utallige malerier, stik, tegninger, buster og mønter, ligesom man umiddelbart 
genkender billeder af Darwin eller Einstein. Luthers særlige rolle afspejles alle-
rede i Johann Bugenhagens ligtale over ham (Leppin 2010, 348), hvor Luthers 
person ses som apokalypsens engel, der i Johannes’ Åbenbaring råbte til Rom: 
“Den er faldet, Babylon, den store stad” (Åb 14,8; 18,2). Luther er her ikke bare 
et stort menneske eller en enestående teolog. Han er Guds engel, hvis ord havde 
virkning, fordi Guds ord aldrig kommer tomt tilbage. Således Bugenhagen, og 
der går en lige linje fra Bugenhagens begravelsestale fra 1546 til senere tiders 
populære Luther-biografi er, hvor Luther-billedet tegnes med stærke farver og be-
skrives i patetiske vendinger. 

Men der er aldrig lang vej fra beundringen af idolet til misundelsen og afskyen. 
Dette gælder vel særligt for Luther, der allerede i sin samtid var mere end almin-
delig omstridt. Han offentliggjorde sine 95 teser imod afl aden d. 31. oktober 
1517 – efter sigende naglet ind på kirkedøren i Wittenberg. I 1520 afbrændte han 
den kanoniske ret, der dannede det juriske grundlag for samfundets liv, hvorved 
reformationen også blev et politisk anliggende. I 1521 blev han ekskommunike-
ret af paven. Herefter var rebellen Luther ikke bare kirkeløs, men også fredløs 
– “lyst i rigets akt” i hele det tysk-romerske imperium. At han overhovedet over-
levede, er langtfra en selvfølge. Mange af hans forgængere som fx den bøhmiske 
Johann Hus blev henrettet. 

Som Carsten Bach-Nielsen fortæller (kapitel 1), var venerationen for Luther i 
1500-tallet og 1600-tallet så stærk i de lutherske lande, at der stod en nærmest 
magisk kraft om hans navn og virke. Og så alligevel. For alt imens Luthers auto-
ritet stod fast, indgik “det lutherske” i en lang række alliancer – først med huma-
nismen, så med den strenge lutheranisme (der ved nærmere eftersyn havde stærke 
calvinske islæt) og endelig med pietismen, der fl yttede troen ind i følsomheden, 
hvorved der efterhånden blev lagt afstand til lutherdommen som kirkeregimente 
og statsbærende institution. Luthers reformation blev med andre ord del af andre 
reformationer: humanismen, den statsstyrede lutherdom, og endelig pietismen.
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Alligevel kan den hagiografi ske opfattelse af Luther fortsat fi ndes ind i det 
20. århundrede, også blandt historikere. I sit Mindeskrift til Reformationsjubi-
læet 1917 skriver kirkehistorikeren Hjalmar Holmquist: “Guds Aand rørte ved 
den thüringske Bondesøns Sjæl og åbnede hans Øje for Kristi Evangelium; saa 
forkyndte Luther dette med en Renhed og Klarhed, hvormed det ikke var ført 
frem siden den første kristne Tid” (1917, 7). Luther er altså ikke bare reformator, 
men også profet. Samtidig tilskrives han en epokal betydning. Han afslutter 
middelalderens lange mørketid, og reformationen førte til en omdannelse af hele 
den vestlige kultur i forlængelse af humanismens og renæssancens åbning af ver-
densbilledet: 

Men fra Luthers centralt religiøse Gerning udstrømmede der Kræfter, der 
kunde fuldbyrde den Omformning af hele det menneskelige Kulturliv, som 
var blevet forberedt ved den nye Dannelse og Kunst (Humanismen og Re-
næssancen), ved de store Opdagelser af nye Lande hinsides Havene og ved 
Opfi ndelsen af Bogtrykkerkunsten. Ikke alene det religiøse, men ogsaa det 
politiske, sociale, litterære, kunstneriske, økonomiske Liv paavirkedes saa 
stærkt af Luthers Værk, at han i egentligste Mening blev udgangspunktet for 
en ny Tid i Historien, den man plejer at kalde ‘den nyere Tid’, den hvori vi 
stadig lever (Holmquist 1917, 7-8).

Ved fejringen af reformationens 400-års jubilæum i 1917 var der en klar for-
nemmelse af at være samtidig med Luther, både hvad angår teologi og kulturel 
horisont. Luther-renæssancen tog da også netop fart i 1920’erne og 1930’erne. En 
tilsvarende fornemmelse af samtidighed vil næppe blive udtrykt, når reforma-
tionens 500-års jubilæum skal fejres i 2017. Ganske vist er der ingen tvivl om, 
at lutherdommen ikke bare var en kirkelig reformbevægelse, men også havde et 
kulturelt program med virkninger frem til i dag. Man kan tænke på opnorme-
ringen af folkesproget, det nye forhold mellem stat og kirke, statens forpligtelse 
for undervisningsvæsen, hospitalsvæsen og de fattige, ligesom også ægteskabet 
blev nydefi neret fra at være et sakramente til at være et borgerligt anliggende med 
Guds velsignelse. Alt dette byggede på inspirationen fra en luthersk teologi, der 
hverken forstod sig selv som politisk bevægelse eller som teologisk nyskabende. 
Der var netop tale om en re-formation, et ønske om at vende tilbage til kirkens 
bibelske og oldkirkelige rødder. 

Alligevel er personen Luther i nyere historisk forskning rykket tilbage som én 
blandt fl ere reformationsskikkelser i senmiddelalderen. Diskussionen omkring 
den tyske historiker Volker Leppins meget omtalte Luther-biografi  (Leppin 
2010) viser det. Selvom der altid vil være fl ydende overgange mellem epoker, er 
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det i dag vanskeligt at se Luther som den, der satte det nye Europas dagsorden 
på skinner. Den nye tid begyndte hverken med renæssancen eller reformatio-
nen, men sættes i dag normalt til 1700-tallet, med pietismen og oplysningstiden. 
Først her bliver den “nyeuropæiske kristendom” til, for at bruge en formulering 
af kirkehistorikeren Jakob Balling (1986, 244-266).

Den problematiske Luther 

Den danske reception af Luther viser mange eksempler på kvababbelser over 
for Luther som person. Én fornemmelse, som bliver ved med at dukke op, er 
at Luther blev stående på halvvejen, og ikke førte reformationsværket til ende. 
Dette var allerede i Luthers samtid opfattelsen hos de såkaldte “sværmere”, der af 
Luthers budskab tog anledning til et radikalt opgør med godsejerne og fyrster. I 
dansk tradition udtrykkes fornemmelsen af det ufærdige i Luthers projekt ofte af 
Grundtvig og grundtvigianerne, hvad angår hans menneskesyn, skriftsyn og kir-
kesyn. Men også blandt kulturpersonligheder som fx digteren Ludvig Holstein 
fi nder vi den tankefi gur udtrykt, at Luther ikke rigtig fi k frigjort sig fra katolicis-
men, og at det derfor er opgaven for en moderne protestantisk kristendom at gøre 
arbejdet færdig. Lad mig citere fra essaysamlingen Den grønne Mark fra 1925: 

Den protestantiske Kirke kunde vel endnu have en stor Mission i Verden, 
hvis den forstod sin Besøgelsestid. Den staar på Skillevejen, hvor den vil faa 
Valget mellem at forkalke som en Kopi af Pavekirken uden dennes indre 
Kraft, eller vedkende sig Protestantismen som det levende og nyskabende 
Princip, af hvis Omsættelse i frugtbart Liv dens Eksistensberettigelse i sidste 
Instans afhænger af. En Kirke uden Dogmer er en Utopi. Men at befri Ån-
den og ophøje den over Dogmet hører med til den Fornyelse, uden hvilken 
Arven efter Luther i det lange løb vil blive udlagt til deling mellem Romer-
kirken og Rationalismen (Holstein 1925, 37).

Der udtrykkes heri et grundlæggende positivt forhold til det lutherske, inklusive 
kirkens dogmer, men der er ifølge Holstein behov for en fortolkning af dogmer i 
tankemæssig og poetisk form, og netop dette er – eller burde være – kirkens op-
gave i dag: “Dogmerne er som Æg. Vi ser som oftest kun Skallen. Men lad Tanke 
og Fantasi ruge dem ud og de bliver Aand og Virkelighed” (18).

Men heller ikke for teologerne er Luther altid lige nem at håndtere. Valdemar 
Ammundsen, den dannede professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet 
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og siden 1923 biskop over Haderslev Stift, giver følgende portræt af Luther som 
person i sin meget levende artikel i Kirke-Leksikon for Norden:

Hans herkomst af Bondestanden, hvoraf han selv var stolt, er vigtig for For-
staaelsen af adskilligt i hans Karakter og Anskuelser: hans fysiske Kraft, 
hans aandelige Friskhed og Umiddelbarhed, hans folkelige Sans, den Kon-
servatisme, der hos ham, som hos Bondestanden i det hele, fi ndes paa Bun-
den, om end ingenlunde altid paa Overfl aden, hans naive opfattelse af poli-
tiske Forhold, hans Mangel paa Evne til at fi nde den rette Middelvej mellem 
alt for stor Underdanighed og Grovhed overfor højtstaaende Personer, hans 
Ubændighed, naar han slog løs, hans Plathed og Grovhed i Tale og hans 
overtroiske Forestillinger (Ammundsen 1911, 97).

Dette er tydeligvis skrevet af en mand, der ikke selv kendte til ubændighed og 
grovhed, og Ammundsen beklager i det hele taget Luthers polemiske gemyt: 
“Han gjorde sig ingen Umage for at forstaa Modstanderne, men forvrængede 
ofte deres Udtalelser, undertiden med kaad Spot” (111). Denne type karakteri-
stik fi nder man ofte i Luther-billederne fra 1800-tallet og op til i dag. 

Særligt Luthers politiske optræden har en senere tid taget afstand fra. Luthers 
besked til fyrsterne om, at de skulle slå bondeoprørerne ned uden skånsel (“slagt 
dem som hunde”), hører til et af smertepunkterne i Lutherbilledet, ikke mindst 
i de nymarxistiske dage i 1970’erne og 1980’erne. Men også på andre punkter 
har man følt et stærkt ubehag over for Luther. Ammundsen bruger megen spal-
teplads til at beklage Luthers tilladelse til bigami til Philip af Hessen, hvis ellers 
han kunne holde det skjult. I mellemtiden skulle Philip så benytte sig af “en stærk 
og god løgn”, som Luther formulerede sig. Ammundsen opstiller ligefrem fem 
punkter, der har drevet Luther til disse anbefalinger, men Ammundsen tilslutter 
sig den tyske Luther-forsker Julius Köstlin, der ser Luthers anbefaling af bigamiet 
som “den største Plet i Reformationshistorien og i Luthers Liv” (110). 

Her kunne man dog godt forestille sig, at der var værre ting at tage fat på 
hos Luther. Herhjemme skrev Georg Brandes ligefrem et stort essay, hvori han 
tværtimod lovpriser Luther som foregangsmand for “en helt ny naturalistisk Æg-
teskabsret” (1889, 102). Ja, Luther taler djærvere end moderne sprogbrug tillader 
det, fortsætter Brandes (104), også selvom Luther på en lidt naiv måde pakker 
det ind i bibeltolkning, hvad man naturligvis ikke kan i dag (104). Brandes gi-
ver Luther ret i, at bigami er at fortrække for skilsmisse (119) og forsvarer ham 
imod anklagen om at anbefale et “Udsvævelsens Evangelium” (116), men han 
savner samtidig en forståelse for, at ægteskab og samliv ikke bare drejer sig om 
sex: “Ægteskabet opfattes af Reformatoren selv ganske naivt som en Copulation 
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af to sanselige Instinkter” (128). Her såvel som i Luthers bibelske begrundelse af 
ægteskaber er den moderne tid kommet videre. Alligevel skal Luther prises for 
sin realisme, ja for sin naturalisme: 

Saaledes se vi ham af al Magt stræbe efter at løfte og glorifi cere Ægteskabet, 
og kun gennem Ægteskabet Naturen. Men samtidig var Rationalisten og 
Naturalisten i ham virksom. Og det var den rationalistiske og naturalistiske 
Kirkestormer umuligt ikke at unddrage Ægteskabet netop den religiøse Ind-
vielse, som hidtil havde udgjort dets Værdighed (Brandes 1989, 117).

Det er ikke hverdagskost at se Luther beskrevet som en rationalistisk naturalist, 
men Brandes førte Luther ind i 1880’ernes store “sædelighedsfejde” – på sin egen 
side. 

Brandes havde tilmed gjort sig et grundigt hjemmearbejde, for han læste og ci-
terede Luther på både tysk og latin. Her er der et stykke vej ned til vidensniveauet 
hos nogle af nutidens kulturradikale. I et temanummer om Protestantisme og 
Politik i tidskriftet Kritik nr. 195 (2010) skriver redaktørerne Frederik Stjernfelt 
og Lasse Horne Kjældgaard på bagsideteksten, at Luther står i den stærkest tæn-
kelige modsætning til oplysningstiden. Han var lige så rabiat over for anderledes-
tænkende som den katolske kirke, “ja værre”, og ligesom Osama bin Laden var 
Luther en “antisemitisk, teokratisk skriftfundamentalist med blodtørst over for 
anderledes tænkende”. Man må spørge, om ikke den historisk oplyste refl eksion 
her er blevet erstattet af rene rygmarvsrefl ekser. 

Uanset hvad så er ubehaget ved Luthers politiske stillingtagen en gentagen 
fi gur i den danske Luther-reception. Hvis det i det 19. århundrede var ægteskab 
og bigami, der føltes som det store problem, så var det i det 20. århundrede 
Luthers rolle ved bondeoprøret. Her i det 21. århundrede, hvor vi lever i et fl er-
kulturelt samfund, synes det derimod at være Luthers voldsomme udfald mod 
pavekirken, jøderne og muslimerne i tiden efter 1540, der ses som problemet. I 
dansk kontekst er dette blevet skærpet af, at Tidehverv (som siden omkring 1980 
er blevet stærkt højreorienteret) i 1999 genoversatte og genudgav Luthers skrift 
Mod Tyrken og Jøden fra 1543 på Tidehvervs Forlag. Dette kunne kun ses som 
en støtte til Luthers synspunkter i en i forvejen ophedet debat om indvandring. 

Der er her tale om mindre muntre sider af Luther. Selv Leif Grane har følt, at 
han her må komme Luther til undsætning. I sin artikel om Luther i Den Store 
Danske Encyklopædi forsøger Grane at skelne mellem Luthers teologiske anlig-
gende og så de højst uheldige virkemidler, som Luther benyttede sig af: 
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Et højdepunkt i grovhed og vrede nåede han i en række skrifter vendt mod 
paven, tyrkerne og jøderne fra begyndelsen af 1540’erne. Skønt den form, 
disse skrifter har, næppe kan forsvares af nogen, er der dog aldrig tale om 
meningsløse følelsesudladninger. Luther har altid et teologisk anliggende, 
men han bærer selv en betydelig del af ansvaret for, at dette anliggende ofte 
er blevet overset, fordi det fremføres i en så ubehagelig og hadefuld form 
(Grane 1998, 350).

Dette er vistnok det nærmeste, man kommer på en undskyldning i Leif Granes 
Luther-forskning. Indtrykket af et blivende ubehag står tilbage. 

Den amalgerede Luther 

Vi forlader nu Luthers politiske standpunkter og vender tilbage til de teologiske 
anliggender. Forsøget på at nå tilbage til den “rene” Luther er næppe muligt, 
ikke mindst fordi hans egen teologi – som det herhjemme er fremhævet navnlig 
af Leif Grane – blev til som svar på samtidens skiftende teologiske udfordringer. 
Forsøget på at skelne mellem den “førreformatoriske”, den “tidlige” og den “sene” 
Luther er eksempler på vanskelighederne med at uddestillere et klart Luther-
billede. Det vil vi i denne bog se mange eksempler på. Som regel har eftertidens 
teologer udvalgt sig en bestemt side af Luthers teologi som den angiveligt “ægte” 
Luther. Siden liberalteologien har de fl este foretrukket den unge Luther, mens 
den ældre Luther som nævnt bliver set som en politisk problematisk amatør, og 
endda som fortaler for en dogmatiseret kristendom. Stereotyperne er mange i 
litteraturen om Luther: den unge Luther var livsglad og ubekymret, den ældre 
Luther vredladen og bekymret osv. 

Sagen kompliceres af, at selvom Luther som person fremstod som den ube-
stridte autoritet blandt sine egne, søgte en lang række af de “lutherske” teologer 
allerede i Luthers egen levetid nye veje. Det er velkendt, at Philipp Melanchthon, 
Luthers nærmeste medarbejder, allerede i løbet af 1530’erne ønskede at give plads 
til menneskets etiske ansvar og frie accept af nåden over for Luthers opfattelse 
af nådens suveræne kraft. Kampen mellem “fi lippisterne” og “gnesiolutheranere” 
skulle efter Luthers død i 1546 blive til en åben kamp blandt lutherske teologer 
– en kamp der også fi k følger i Danmark. Kongen ville som bekendt kun vide 
af den uforandrede Augsburgske Bekendelse, mens den såkaldte Confessio Augu-
stana variata fra 1540 blev afvist. På samme måde gik det med Konkordiebogen 
fra 1580, som Kong Frederik d. 2. ligefrem skulle have ladet afbrænde i sin pejs 
for ikke at indføre fremmede stridigheder i riget. Den europæisk berømte teolog 
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Niels Hemmingsen blev således i 1579 suspenderet og afsat fra sit professorat 
på Københavns Universitet, dog ikke for sin fi lippisme, men for sin “krypto-
kalvinistiske” nadverlære. 

Mens Luther selv kaldte sine tilhængere for “de evangeliske”, begyndte både 
fjender og venner af reformationen at betegne bevægelsen som “de lutherske”, 
uden tvivl til Luthers fortrydelse. Måske af samme grund turde lutheranerne 
ikke altid vedkende sig, at de selv havde problemer med dele af Luthers teologi. 
Når den gammellutherske Konkordieformel fra 1577 – i opgøret med calvinismen 
– fremlægger en blødgjort prædestinationslære, der sagde, at Gud ønsker alle 
menneskers frelse og ikke forudbestemmer nogen til fortabelse, så blev der reelt 
lagt afstand til en lang række formuleringer i Luthers skrift om Den Trælbundne 
Vilje fra 1525. De mest krasse sider af Luthers teologi blev forbigået med tavshed, 
da “lutherdommen” skulle formuleres. Man kan næsten høre Luther råbe fra 
graven: “Dyrkes vil jeg ikke, men heller ikke overses!” 

Sprækker i Luther-receptionen: 1800-tallet 

Går vi ind i den danske reception i peroden 1800-2000 vil vi se, at der navnlig i 
1800-tallet begynder at komme en række sprækker ind i det overleverede Luther-
billede. Den historiske bevidsthed sætter sig igennem, hvorved afstanden mellem 
Luther og samtiden understreges. 

Dansk teologi var på dette tidspunkt fortsat i høj grad bestemt af tysk tænk-
ning, og bogen indledes derfor med to tyske skikkelser, der skulle komme til 
at få en afgørende rolle for dansk teologi: Schleiermacher og Hegel. Theodor 
Jørgensen redegør for Friedrich Schleiermachers (1768-1834) forhold til Luther 
(kapitel 2). Luthersk konfessionalist ville han ikke være, men arbejdede i stedet 
for den preussiske unionskirke, der ligestillede Luther og Calvin. Alligevel peger 
Theodor Jørgensen på, hvordan Schleiermacher bevidst videreførte en protestan-
tisk koncentration om “troen alene”, “Kristus alene” og “skriften alene”, idet han 
samtidig gjorde gældende, at skriftprincippet afhang af troen på Kristus, og ikke 
den anden vej rundt. På samme måde med kirkesynet: katolsk opfattes troen på 
Kristus som afhængig af kirken, mens det protestantisk er omvendt: forholdet til 
kirken afgøres af den enkeltes forhold til Kristus.

Mens teologen Schleiermacher ikke ville være luthersk, forstod G.W.F. He-
gel (1770-1830) derimod sin egen fi losofi  som grundlæggende luthersk: “Jeg er 
lutheraner, og gennem min fi losofi  ligeledes grundfæstet i lutherdommen”, er-
klærede han. Både korsteologiens tale om Guds død og treenighedslæren spiller 
en central rolle hos Hegel. Carsten Pallesen (kapitel 3) viser endvidere, hvordan 
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Hegel i blandt andet Retsfi losofi en peger på protestantismens “nordlige princip” 
som en egenartet måde til at fastholde sammenhængen mellem tro og viden, 
reformation og oplysningstid, religion og samfund. Kristendommen er frihedens 
og individualiseringens religion, men samtidig er det opgaven at få givet sam-
fundet skikkelse i lyset af det protestantiske princip. Ellers fl akser den religiøse 
følelse, eller også reduceres religion til moral som hos fi losoffen Immanuel Kant. 
Samtidig viser Pallesen, hvordan Hegel-receptionen i Danmark mest har været 
undergrundsagtig, og fortsat har en virkningshistorie foran sig. 

Den danske teolog Martensen (1808-1884) er afgørende inspireret af Hegel, 
men Svend Andersen gør gældende (kapitel 5), at han også kan ses som en kan-
tiansk inspireret teolog, der både med sin dogmatik og sin etik ønskede at mo-
dernisere lutherdommen indefra. Kirken skulle forholde sig til de nye spørgsmål 
om individets selvbestemmelse og menneskerettighederne, samtidig med at de 
myndiggjorte kristne skulle være socialt og politisk aktive i forhold til samtidens 
nye udfordringer, fx i omsorgen for arbejderklassens vilkår. Kun sjældent appel-
lerer Martensen direkte til Luther, men den lutherske realpræsenslære udtrykte 
for Martensen den forening af ånd og natur, som han fandt fraværende i calvi-
nismen. 

Martensen er fl ankeret af Grundtvig og Kierkegaard som de to, der skulle blive 
de betydeligste pejlemærker for eftertidens danske teologi. Ligesom hos Hegel 
og Martensen savner de begge en forståelse for menneskets frihed hos Luther. 
Anders Holm fortæller (kapitel 4) om, i hvor høj grad N.F.S. Grundtvig (1783-
1872) forstod sig selv som den nye reformator, født nøjagtig 300 år efter Martin 
Luther (1483-1546). Dermed kunne Grundtvig se tilbage på Luther med histo-
risk respekt, alt imens han med sit skriftsyn, sit syn på menighedens frihed fra 
staten og med sin vægtlægning på menneskets gudbilledlighed kunne distancere 
sig fra ham. Mens Grundtvig meget ofte forholder sig til Luther og den lutherske 
tradition, sker dette sjældnere hos Kierkegaard, der savner sansen for “det dialek-
tiske” hos Luther, navnlig sansen for den subjektive tilegnelse af troen. Claudia 
Welz (kapitel 6) fremlægger en omhyggelig komparativ analyse af Kierkegaards 
og Luthers syn på gudbilledlighed og synd samt af deres forståelse af virkelighe-
den som baseret på relationer. Samtidig gør hun gældende, at substans og relation 
ikke lader sig forstå som modsætninger, da der ikke kan eksistere relationer uden 
noget at forholde sig til. Forenklede modsætninger mellem “det subjektive” og 
“det objektive” lader sig derfor ikke fastholde. 

1800-tallet er også de folkelige vækkelsers tid med grundtvigianismen og Indre 
Mission i centrum. Kurt Larsen redegør (kapitel 7) instruktivt for de skiftende 
holdninger til Luther inden for Indre Mission. Bevægelsen var så at sige per 
defi nition luthersk, men fra Vilhelm Beck til Christian Bartholdy fi nder man 
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også Luther og hans teologi kritisk omtalt. Beck savnede en klar tilspørgsel til 
forældrene som en forudsætning for barnedåbens mening, og vendte sig imod 
Luthers identifi kation mellem de helliges samfund og den hellige almindelige 
kirke. Så sent som ved fejringen af det danske reformationsjubilæum i 1936 be-
klager Bartholdy, at Luther “aldrig dristede sig til at udskille de troende til særlige 
Samfund eller særlig Gudtjeneste” (1936, 196). I den forbindelse kom Bartholdy 
sågar for skade at skrive, at det forekom ham “tvivlsomt, om Luther nogensinde 
var blevet omvendt”. 

Det kan tilføjes, at der også inden for grundtvigianismen kan fi ndes et lig-
nende ubehag udtrykt over for Luthers kirkesyn. Højskoleforstanderen Ludvig 
Schrøder fra Askov skrev to små bøger om Martin Luthers Liv og Gerning (1903 
og 1904). Der er fortrinsvis tale om historiske beskrivelser, der ikke går meget 
ud over gængse Luther-fremstillinger. Til sidst gør Schrøder dog en slags status, 
hvori han blandt andet peger på, at “vor store Kirkereformator” desværre ikke 
formåede at udrydde samtidens forestilling om, at der kun kunne være ét kirke-
samfund per land, ligesom religionsfriheden først i 1700-tallet blev set som en 
menneskeret. Kirkeligt set gjorde Luther sig heller ikke tydelige tanker om, at 
“Forholdene kunde udvikle sig, naar der blev Forsamlinger af ægte Kristne”. Dog 
mente Schrøder, at Luther må have tænkt sig, at sådanne forsamlinger, “hvad 
deres gudelige Liv angik”, var stillet “fuldkommen frit over for al verdslig Øv-
righed” (Schrøder 1904, 100-101). Alt efter temperament kan man kalde dette 
ønsketænkning eller kontrafaktisk historieskrivning. 

En bredere fremstilling af forholdet til Luther inden for den grundtvigian-
ske bevægelse er en forskningsopgave, som desværre ikke indløses med denne 
bog. Lutherbilledet er dog ofte forbavsende positivt blandt grundtvigianerne, i 
hvert fald i den grundtvigske bevægelses venstrefl øj. Morten Pontoppidan skrev 
også sin version af Lutherhistorien i den lille bog Morten Luther fra 1902. I stil 
med liberalteologien beklager han her Luthers polemiske “Udvækster” i opgøret 
med Erasmus. Men han beundrer samtidig det “Mod”, som ligger bag alle de 
“Glubskheder”, der kom til orde i hans opgør med Erasmus (Pontoppidan 1902, 
71). Pontoppidan generes ikke af Luthers bredkirkelige kirkesyn; tværtimod 
kunne Pontoppidan her fi nde støtte for Folkekirkens idé. Derimod tager han 
afstand fra den dogmatiske påståelighed, der kom til orde i nadverstriden med 
Zwingli omkring 1527. Heri mener Pontoppidan at fi nde den ældre Luther, der 
har glemt den unge Luthers evangeliske anliggende: “Det er en anden mand, vi 
her har for os, en Luther, der er afveget fra sig selv og taler Fjendens Sprog. Un-
der Nadverstridighederne løb Luther sig mere og mere fast i et lige saa aandløst 
som kærlighedsløst Rethaveri over for teologiske Modstandere” (131). Her ser 
Pontoppidan kimen til det rene “Slaveri under Rettroenheden”, som fandt sted 
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i den lutherske ortodoksi. Disse rettroenhedens tyranner har ganske vist kunnet 
påberåbe sig Luther, men kun “den fra sig selv afvegne Luther” (smst.). 

Der er ikke langt fra Pontoppidan til liberalteologiens Luther-billede, som Pe-
ter Kemp gennemgår med centrum i F.C. Krarup og Valdemar Ammundsen og 
med udblik til professorerne Eduard Geismar og Søren Holm (kapitel 8). Her er 
det den unge Luther, der står i centrum, og netop den Luther, der fremhæver tro-
ens personlige gudsforhold hinsides alskens metafysik og dogmatik. I pagt med 
udsagnet om, at “al teologi er psykologi” (F.C. Krarup), citeres Luther med til-
slutning for sit stærke udsagn om troen i Galaterbrevskommentaren fra 1531/35: 
“det er troen, der skaber guddommen”. Men karakteristisk nok udelades efter-
sætningen: “om ikke i Guds væsen, så dog i os” (fi des... creatrix est divinitatis, 
non in substantia Dei, sed in nobis, WA 40 I, 360). Man kan her nærmest høre 
saksen klippe. Men netop sådanne klip og fravalg er typiske for en betydelig 
del af den danske Luther-reception. Som Kemp videre gør opmærksom på, var 
liberalteologien en bevægelse, der så at sige sejrede sig ihjel. Liberalteologiske spor 
kan genfi ndes hos mange senere teologer, der ellers om sig selv vil benægte, at de 
er liberalteologer.  

Den genopstandne Luther: 1900-tallet 

Går vi ind i 1900-tallet, vil vi se en lang række forsøg på at gribe tilbage til Lu-
ther i en mere direkte form. Stort set fraværende er nu den kritik af Luther, at han 
ikke ydede retfærdighed over for mennesket som skabt i Guds billede (Grundt-
vig), som myndiggjort (Martensen) eller som et selv, der forholder sig til sig selv 
(Kierkegaard). Det er nu den korsteologiske Luther, der taler om Guds skjulthed, 
der dominerer Luther-billedet, og dermed kommer også Luthers skrift Om den 
trælbundne vilje (De servo arbitrio) i centrum for Luther-reception.

I en dansk kontekst kan Jakob Knudsens dobbeltroman om Luther, Angst 
(1912) og Mod (1914), ses som et tidligt udtryk for et nyt Luther-billede, hvor 
det bliver til en erfaringssag, at den skjulte Gud huserer både i naturens og 
menneskets verden. Henrik Wigh-Poulsen (kapitel 9) viser, hvordan Luther for 
grundtvigianeren Knudsen bliver en identifi kationsfi gur. Luther kender til Guds 
strenghed, der også viser sig i naturens ubarmhjertige love, som Darwin havde 
afdækket i samtidens videnskab. Knudsen kan ligefrem fryde sig over jordskæl-
vet i Messina, hvor den skjulte Gud – “evigfrisk” og “inhuman” – viser sin kraft 
midt i en kvalmende humanistisk tidsalder. Samtidig kender Knudsen til natu-
rens overstrømmende godhed, og til kvinden som en vej ud af tillidskrisen til 
Gud. 
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Jakob Knudsen er en enestående fi gur, men hans Luther-billede har alligevel 
haft en ganske betydelig indfl ydelse på dansk teologi, lige fra den unge Tide-
hvervs-teologi til den sene K.E. Løgstrup, der i Skabelse og tilintetgørelse (1978, 
229) taler om Guds “hedenske væsen”, der har indbygget herligheder såvel som 
grusomheder i skaberværket. Steffen Kjeldgaard-Pedersen (kapitel 10) aftegner 
de forskellige opgør, som Luther-receptionen indgik i, i løbet af Tidehvervs første 
10 årgange. Der er opgør med liberalteologien og Indre Mission, med vækkelses-
grundtvigianismen og moralismen, og med en kælen humanisme, der ikke ser 
realiteterne i øjnene. Der er sågar et opgør med Paulus, hvor han ikke er på højde 
med Luthers indsigt i menneskets elendighed. Hos N.O. Jensen bliver Luther 
udlagt med virkning frem til Hal Kochs Lutherbillede, mens Gustav Brøndsted 
og kolleger anvender Luthers teologi – navnlig tanken om Guds fremmede ret-
færdighed – som det teologiske syrebad, samtidens teologer blev placeret i. Ingen 
teolog uden for kredsen kunne ønske sig citeret i bladet. 

Ligesom Jakob Knudsen er også Kaj Munk en enlig svale i dansk teologi. Beg-
ge udfoldede deres virksomhed i digtningen snarere end i fagteologien – måske 
deraf deres virkningskraft – og begge fremhævede de sansen for urkraften hos 
Luther. Hans Raun-Iversen (kapitel 11) inddrager en række kilder for at belyse 
Munks ambivalente forhold til Luther. Hans billede af Luther som person var 
på en måde temmelig gennemsnitligt, men hvad han selv skrev om Luther blev 
del af hans opgør med samtidens etablerede kirkelighed og med de livsforsigtige 
fagteologer, der ikke forstod sig på det vulkanske i Luthers temperament. Luther 
mente derimod noget med sin kristendom, og han var villig til at betale prisen, 
om det skulle være. Samtidig mente Munk, at Luther selv var skyld i, at livløse 
formler såsom “retfærdiggørelse ved troen alene” blev defi nerende for lutherdom-
men. Den lutherske tradition burde ikke have afskaffet skriftemålet, og dermed 
sansen for bod og bedring. Heller ikke skulle Luther selv have afskaffet skærsilds-
læren, for bødler og ofre kan kun mødes i anger og tilgivelse, om ikke før så efter 
døden. Samtidig manglede Luther sans for sammenhængen mellem levende og 
døde i det store fællesskab mellem “helgen her og helgen hisset”. Her gør Munk 
katolske aspekter gældende, som han savnede i samtidens alt for selvbeskuende 
og upolitiske lutherdom. 

Det er ikke desto mindre netop fagteologerne N.H. Søe, K.E Skydsgaard og 
Regin Prenter, de næste bidrag behandler. Af disse var alene Prenter Luther-for-
sker, mens billedet af Luther skal rekonstrueres hos Søe og navnlig Skydsgaard. 
Bent Flemming Nielsen (kapitel 12) undersøger spændingen mellem det luther-
ske og det barthianske hos N.H. Søe (1895-1978), og læseren får dermed også 
meget at vide om Karl Barths kritiske forhold til Luther og lutherdom. Søes egen 
Luthertolkning tager form som en opnormering af Luthers objektive forsonings-
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lære, baseret på Kristi gerning. Retfærdiggørelseslæren er underordnet denne, og 
hermed vender Søe sig både imod en subjekt-orienteret udlægning af retfærdig-
gørelseslæren i Lutherrenæssancen og imod den fremhævelse af skabelsestanken 
og det almene, som prægede samtidens grundtvigske teologi. Søe følger Barth i 
dennes gennemgribende kritik af samtidens nationalromantiske tale om skabel-
sens ordninger og går nærmest enegang i synet på, at der fi ndes en specifi k kri-
sten etik, som er givet med åbenbaringen. Søe følger derimod ikke Barths syn på 
dåb og nadver som rene menneskelige bekendelseshandlinger. Det er her Kristus, 
der handler, før mennesket siger ja i troen. Her slår Luther igennem. 

Mens N.H. Søe var professor i Etik og Religionsfi losofi  var K.E. Skydsgaard 
(1902-1990) hans professor i faget dogmatik på Københavns Universitet. Kirsten 
Busch Nielsen (kapitel 13) konstaterer, at Skydsgaard ikke skrev meget om Lu-
ther. Han interesserede sig således ikke for “den sande Luther” ud fra et historisk 
perspektiv, men derimod for “Luthers sandhed”. For det reformatoriske anlig-
gende er en sag, der vedkommer ethvert menneske, der gør sig klart, at tilværel-
sens mening ikke er åbenbar i historiens gang. Luthers tale om den skjulte Gud i 
skabelsens gang danner dermed den urovækkende baggrund for evangeliets klare 
tale om Guds kærlighed, og giver mulighed for en ny livsdimension. Luther ud-
lægges i spændingsfeltet mellem Om den trælbundne vilje (1525) og Om et kristen-
menneskes frihed (1521). Det lutherske ligger derfor ikke i det konfessionelle, men 
i den sag, som Kirken (stavet med stort K og uden indsnævring til Folkekirken) 
har til opgave at forkynde til sin sekulariserede samtid. 

Skydsgaards Lutherbillede kan her siges at forudgribe Leif Granes tale om Lu-
thers “sag”. Man kan endvidere spørge, om ikke Skydsgaard sammen med Hal 
Koch har bidraget til et billede af Luther som den teolog, et moderne rodløst 
menneske kan identifi cere sig med. Samtidig skænker evangeliets forkyndelse 
den vished om Guds kærlighed, som tilværelsen ikke kan levere. I hvert fald er 
der her lighedspunkter fra Skydsgaard til den Luthertolkning, som Tine Reeh 
(kapitel 15) genfi nder hos kirkehistorikeren Hal Koch (1904-1963). Her drejer 
det sig netop om at fi nde en kristendom, som både står i historisk kontinuitet 
med den større kristne tradition, og som samtidig har forståelighed og umid-
delbar relevans for en moderne tid. Den dialektiske teologi har infl ueret begge, 
men samtidig præsenteres luthersk kristendom som noget, der hverken er særligt 
snurrigt eller eksotisk. Det lutherske ligger ikke i institutionen – kirken er ikke 
guddommelig, men kun ordets tjener (ministerium verbi) – men i kirkens enkle 
tale om Guds forhold til mennesket og om ethvert menneskes forhold til sin næ-
ste. Guds tilgivelse og næstekærligheden i kald og stand står i centrum. 

Med Aarhusteologen Regin Prenter (1907-1990) og københavnerteologen Leif 
Grane (1928-2000) står vi over for det 20. århundredes betydeligste danske Lu-
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ther-forskere. Samtidig udarbejdede de på hver deres måde en teologisk profi l, 
der gjorde dem kendt viden om. Prenter begyndte som Luther-forsker og fi k 
med Spiritus Creator i 1944 et tidligt internationalt gennembrud, samtidig med 
at han som dogmatiker skrev lærebogen Skabelse og Genløsning i 1955, der også 
blev oversat til fl ere sprog. Som Bo Kristian Holm gør opmærksom på (kapitel 
14), kan Prenter siges at foregribe den såkaldt “fi nske lutherforskning”, der un-
derstreger, at Kristus ikke alene er den fremmede retfærdighed, der skænker sig 
til mennesket i troen, men også selv skjult bor i troen. Der er både en Kristus 
“for os” (pro nobis) og en Kristus “i os” (in nobis). Hos Prenter gøres der et for-
søg på at forstå den hele Luther i stedet den alt for tilrettelagte Luther. Dermed 
kunne Prenter give stemme til sider af Luther, der ikke var specielt populære i de 
mere minimalistiske og konsensus-søgende fremstillinger af Luthers teologi. Det 
gælder fx hans påvisning af “synergistiske” træk i Luthers retfærdiggørelseslære: 
Kristus “samarbejder” med mennesket i nåden, just fordi han har givet sig selv 
helt og holdent til mennesket, ligesom Faderen har givet sig til verden og Ånden 
skænker sig selv i sine gaver. Holm ser her også Prenter som inspirator for den 
trinitariske gave-teologi, som Bo Holm og andre senere har udviklet. 

Anna Vind (kapitel 16) beretter tilsvarende om Granes Luther-tolkning, der 
fra begyndelsen var historisk orienteret, men som også havde en eksistensteo-
logisk undertekst, der måske tydeligst kommer til udfoldelse i bogen Protest og 
konsekvens fra 1968. Vind tegner billedet af Granes egen teologiske Werdegang 
på baggrund af hans familiehistorie. Granes kirkelige biografi  ligner dermed 
den, man fi nder i Tidehvervsbevægelsens første generation, og han var også selv 
forbundet med Tidehverv. Opgøret med psykologiske udlægninger af Luthers 
tanke om troens vækst varer ved gennem forfatterskabet, idet troens vækst er 
“en march på stedet”. Efterhånden forfølger Grane dog en mere regelret historisk 
tilgang til Luther og hans teologi. Der kan og skal ikke destilleres en bestemt 
luthersk “lære” af Luthers teologiske udvikling, for form og indhold hænger altid 
sammen. Hvad man kan lære af Luther er at forholde sig til evangeliets “sag” i 
spændingen mellem tekst og situation. Teologien er altid kun anden-ordens re-
fl eksion, der henviser til evangeliets tale, der altid sker i første og anden person. 

Luther indgik også i den konstellation, som er blevet kaldt “den skandinaviske 
skabelsesteologi”, og som er særligt nært knyttet til K.E. Løgstrups og Gustaf 
Wingrens arbejder. K.E. Løgstrup (1905-1981) var luthersk inspireret både i sin 
fi losofi  og i sin teologi. Som vist af Jakob Wolf (kapitel 17) går der en vej fra Lu-
thers tale om “den naturlige lov” (lex naturalis), der er indgivet alle mennesker, 
til Løgstrups gennembrudsværk Den etiske Fordring fra 1956, hvori Løgstrup 
som bekendt hævdede, at indholdet af Jesu forkyndelse kan udlægges “rent hu-
mant”, dvs. fænomenologisk. Men vejen er samtidig snoet, for Løgstrup var klar 
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over, at Luther måtte afmytologiseres, for at hans anliggende kunne fragtes ind 
i moderne tid. Etikken er ikke bare en kulturel eller kristelig konstruktion, da 
etikken er ontologisk funderet i den måde, som menneskets tilværelse er struktu-
reret på: som en gensidig udleverethed, der bliver til en ensidig udleverethed, så 
snart den svage part har brug for den stærkeres hjælp. Der er således ikke noget 
spring fra etik til ontologi, og Løgstrup påberåber sig Luther, når han siger, at 
det er med menneskets naturlige fornuft, at Guds allestedsnærværelse kan fattes 
(Løgstrup 1978, 60). Samtidig er der den allerstørste konfl ikt mellem denne na-
turlige gudserkendelse, der forholder sig til skaberværkets struktur af tilblivelse 
og tilintegørelse, og evangeliets tale om Guds rige, der kun kan tros og ikke 
erfares. Luther såvel som Løgstrup holder fast i disse modsætninger. Men der er 
samtidig tale om, hvad Løgstrup kaldte “forenende modsætninger”. Ifølge Wolf 
er dette en videreførelse af Luthers tale om en samtidighed af forskellige egenska-
ber, fx at være både synder og retfærdig (den såkaldte simul-struktur). Så stor er 
verden, at den både rummer modsætninger, og dog er en enhed. 

Den svenske teolog Gustaf Wingren (1910-1990) har spillet en central rolle 
også i dansk teologi, ikke mindst som en central repræsentant for den såkaldt 
“skandinaviske skabelsesteologi”, men som jeg forsøger at vise (kapitel 18), er der 
fl ere brudlinjer mellem Wingren og Løgstrup end almindeligt antaget. Skabel-
sestanken er hos Wingren en trosartikel, der ikke lader sig omdanne til skabelses-
fi losofi , og skabelsestroen er for Wingren del af en trinitarisk livsforståelse. Her 
ligner Wingren Prenter snarere end Løgstrup. Men samtidig er Wingren både i 
stil og sigte nærmere på Løgstrup. Det drejer sig om at oplyse menneskets fælles 
vilkår i skabelsens verden, hvor Gud møder sine skabninger, uanset om de véd af 
det eller ej. Samtidig bliver Wingren i stigende grad klar over, at kirken lever som 
en kognitiv minoritet i en post-konstantinsk verden. Her må Luther læses på ny 
og kritisk – ud fra Irenæus snarere end ud fra Augustin. Det bliver dermed teo-
logiens fornemste opgave at fortolke kristendommen i spændingen mellem ska-
berværket og det Guds rige, der sætter sig igennem i glimt hos kristne såvel som 
hos areligiøse mennesker. Hvor den gamle teologi sagde: “ingen frelse udenom 
kirken” (nulla salus sine ecclesia), kan man omskrive Wingrens projekt som føl-
ger: “ingen frelse udenom kroppens skabte verden” (nulla salus sine mundo). Det 
er teologiens på én gang jordiske og evangeliske opgave at sige dette i en form, 
der er forståelig også for det ukirkelige menneske. 

Til sidst en praktisk anmærkning. I bogens enkelte kapitler fi ndes en lang række 
henvisninger til Luther. Herunder bruges uden nærmere angivelse følgende for-
kortelser: 
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1. De tre reformationer: 
Danske Lutherbilleder 1500-1800

Carsten Bach-Nielsen

I 1968 skrev P.G. Lindhardt i Vartovbogen om de to reformationer. Et vis mål 
af polemik var uløseligt forbundet med Lindhardts ytringer, så hvad mon han 
egentlig mente med det? Man bør lægge mærke til, at artiklen fremkom i revo-
lutionsåret 1968, og at det derfor nok er nærliggende, at kirkehistorikeren og 
samtidsanalytikeren skulle ønske at bruge historien til belysning af tendenser i 
tiden. De to reformationer dækker over humanismen og evangeliet.

Humanismen havde gennem 1400-tallet vokset sig stærk ved universiteter og 
domkapitler, den havde sat sine spor på hele kirkens administration, og den ytre-
de sig i en fi losofi sk, etisk opdragelseskristendom. Der ville ikke være nogen me-
ning i at opdrage på menneskeslægten, hvis ikke man havde som forudsætning, 
at individerne faktisk kunne og ville ændre sig.

Med den lutherske reformation forholdt det sig helt anderledes. Den burde 
bygge på Luthers indsigt, at humanismen og forsøgene på med dens, humanis-
mens egne, midler at fi nde nådens kilde, at opnå tilsigelsen af retfærdigheden på 
trods af menneskets dybe syndighed, var en blindgyde. For Luther var viljen in-
genlunde fri, for mennesket var og er en synder, der intet formår i sin frelses sag, 
et menneske, der kroger sig mere og mere ind i sig selv. Gerningerne kan intet 
hjælpe her; troen alene er det middel, der formår at meddele frelsen og skænke 
den sande frihed i bundetheden til nådens ord. Lindhardt fremsætter et af sine 
yndlingssynspunkter, nemlig at Luthers skrift om den trælbundne vilje aldrig 
blev anerkendt eller oversat til dansk. Humanisterne havde nemlig ikke brug for 
dette pessimistiske skrift – ligeså lidt som de havde brug for Luthers tekstlæs-
ningsmetode: at skriften er sin egen fortolker og at den ene og alene forkynder 
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Kristus. Gør den ikke det – som Jakobsbrevet, der kun prædiker moral – bør den 
forkastes.

Lindhardt peger på, hvordan Luthers fortaler til de bibelske skrifter, der var 
med i Hans Mikkelsens oversættelse af Ny Testamente til dansk fra 1524, al-
lerede blev strøget i udgaven fra 1529. Han går videre med Luthers to-regimen-
te-lære, som han kalder et skrivebordsarbejde, der imidlertid spillede kirken i 
hænderne på de verdslige øvrigheder. I Danmark sejrede den model, der lagde 
kirken ind under staten som dennes religiøse departement. Det blev ikke de 
demokratisk/aristokratisk, bibelhumanistisk inspirerede borgere, der vandt. Lu-
thers to regimenter stod over for humanisternes “etregimentelære” – men resul-
tatet blev hos os, at den humanistiske fl øj ved reformationen og efter Grevens 
Fejde lagde begge sværd i fyrstens hånd. Det blev denne, der skulle kristianisere 
samfundet i en fremadskridende helbredelsesproces. Dermed havde det lutherske 
egentlig tabt. Bibelen blev spændt for dette projekt. Andagtsbøgerne viser alle-
rede i 1500-tallet, at det er menneskets religiøse opbyggelse og fremadskridende 
moralske forbedring, det handler om.

Lindhardt indrømmer, at det formelt var den luthersk-fyrstelige kirketype, der 
blev indført i Danmark, men at reformationen indadtil blev langt mere præget 
af den humanistiske Melanchthon end af Luther. Luther var lig med evangeliet i 
hele sin modsætningsfylde, evangeliet som den personlige tiltale, evangeliet som 
anfægter. Den unge Luthers evangeliske gennembrud og indsigt blev ikke omsat 
i en reformatorisk praksis.

Lindhardts synspunkt er i sig selv fuld af indre modsætninger, blandt andet 
fordi det er et ret så rendyrket pietistisk synspunkt. Lindhardt ville sikkert be-
nægte dette, men hans ærinde i 1968 var at kritisere sin samtids humanisme og 
de unge idealistiske galninge, der troede, at de kunne forbedre verden. Set fra 
et luthersk synspunkt kan verden nemlig ikke forbedres. Den er fordømt og går 
mod sin undergang. Men der er intet at stille op over for idealister, systembyg-
gere, ideologer, studenteroprørere – end fortsat at prædike evangeliet.

Lindhardts pointe ligger i forlængelse af hans skarpe sondring mellem religion 
og evangelium. Problemet er, at dette er et resultat af Lindhardts egen pietisti-
ske og liberalteologiske ballast. Det er ikke en historisk analyse. Lindhardt har 
selvfølgelig en vis pointe i at sige, at reformationen hos os aldrig blev luthersk, 
men sådan opfattede samtiden det slet ikke. Den var helt overbevist om, at kir-
kefornyelsen var luthersk i den forstand, at den var et brud med det gamle og at 
den stod urokkeligt på Luthers og Melanchthons indsatser. Løbende erkendte 
den reformatoriske eftertid, at reformationen måske slet ikke var så luthersk, som 
man havde troet. Det reformatoriske princip om kirkens stadige reformation be-

Lutherbilleder.indb   26 21-12-2012   10:23:10



1. DE TRE REFORMATIONER: DANSKE LUTHERBILLEDER 1500-1800 

27

virkede hos os snarere tre reformationer frem til 1736, nemlig den humanistiske, 
den strengt lutherske og den pietistiske.

Lindhardt slører med sin polemiske pointe, at der enten er én eller tre refor-
mationer – og at den sidste, den pietistiske, byder ham imod, fordi den er parret 
med vækkelse. For vækkelse, mener Lindhardt, er jo systematiseret ideologi, ikke 
psykologi, ikke personlig i egentligste forstand. Med Lindhardt som springbræt 
skal jeg forsøge at diagnosticere de tre reformationer.

Den danske reformation og dens konsolidering

Lindhardt havde ideen om de to reformationer fra kirkehistorikeren Niels Knud 
Andersen, der i sin disputats Confessio Hafniensis. Den københavnske Bekendelse 
af 1530 fra 1954 påpegede, at der ikke er helt så megen lutherdom i den danske 
reformation, som eftertiden har villet give det udseende af. På reformationsti-
den, der strakte sig fra 1517 til 1537 kan det nok være, at ordet “luthersk” eller 
“martiansk” brugtes, men hvad betyder det? Mente man luthersk i dogmatisk 
forstand? Næppe. Det var snarere en samlebetegnelse. Langt oftere anvendtes i 
samtiden den brede betegnelse “prædikanterne”, der dækkede over et sammenløb 
af reformkatolikker, egentlige lutheranere, zwinglianere og fortalere for forskel-
lige sydtyske kirkeordninger. Det giver næsten ikke nogen mening at tale om lu-
theranere i den danske “lutherske” reformation. Det er en moderne bestemmelse.

Martin Schwarz Lausten har med sine dybdeborende undersøgelser af væk-
kelsespsykologien og den deraf afl edte politik hos de danske konger tegnet et 
spændende nyt billede af, hvad det vil sige at være “lutheraner”. Helt i overens-
stemmelse med moderne forskning, defi nerer han lutherdommen hos en fyrste 
som Christian II og en Hertug Christian, senere Christian III, som en direkte 
virkning af det personlige møde med Luther. Egentlige lutheranere var kun de, 
der havde opholdt sig hos Luther, havde talt med ham, diskuteret med ham og 
hørt hans prædikener. Det er en del af Luthers hemmelighed, at han var i stand 
til at overføre en nærmest magisk kraft til sine tilhørere, sine protegeer, sine ele-
ver – der for de fl estes vedkommende vendte hjem til deres lande og gennemførte 
reformationerne dér. Spørgsmålet er nemlig op gennem 1520’erne, om der over-
hovedet fandtes en nogenlunde entydig luthersk teologi, en luthersk konfession. 
En sådan kom først til verden i 1530 på Rigsdagen i Augsburg, da Luther sad i 
Coburg og Melanchthon gik på listefødder for at fastholde “lutheranerne” som 
medlemmer af den universelle kirke.

Kirkehistorikeren H.F. Rørdam søgte for 100 år siden at sætte navn på “den 
første danske Lutheraner”, hvilket han faktisk selv mente, var en misvisende be-
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tegnelse (Rørdam 1911, 151-152). Han var imidlertid blevet provokeret til det 
af juristen Henning Matzen, der havde kaldt Petrus Parvus, der i 1519 vendte 
hjem fra Tyskland, for den første lutheraner. Skulle det være, ville Rørdam hel-
lere pege på Christen Stub fra Viborg – og det netop fordi denne havde studeret 
i Wittenberg, hvilket Petrus Parvus ikke havde. Stub kom hjem i 1518 og var 
ivrigt luthersk, men der kunne såmænd have været så mange andre. Dog synes 
studier under Luthers kateder for Rørdam at udgøre det sikreste kriterium for 
“lutherdom” hos en given person. Han ser historien i et grundtvigsk vækkelses-
perspektiv.

Historien – og Ingemanns poesi – har dog udnævnt den sprogligt velformule-
rede eks-johannitter Hans Tausen til at være den danske Luther. Hans lutherdom 
kan ikke afvises, for Hans Tausen havde mødt og hørt Luther, og det prægede 
ham længe dybt. Men ikke dybere, end at tiden og borgerkrigens kaos satte sine 
spor. Senere indoptog Hans Tausen dele af Calvins teologi i sine skrifter. Peder 
Palladius, der havde boet hos familien Luther under den danske reformations-
kamp, var ganske givet også “lutheraner”, men i hans fortale til Christian III’s 
store Bibel fra 1550 blev tonen udpræget calvinsk.

Reformationens lovkomplekser

Den danske kirkes ordning og lov blev givet med Kirkeordinansen i 1537. Dens 
indledning fastholder idealt set den lutherske to-regimente-lære, men forudsæt-
ter på den anden side en klar enhed mellem stat og kirke. Det er en kristen kirke 
i en kristen stat under en kristen fyrste – der er salvet på gammeltestamentelig vis 
af den lutherske teolog Johannes Bugenhagen.

Kirkeordinansen udråber ikke en luthersk kirke; den nævner faktisk ikke Lu-
ther. Det slås fast, at præsterne skal eje visse bøger, herunder kirkeordinansen 
(!), Luthers kirkepostille, Confessio Augustana, der anføres som Melanchthons 
værk, de sachsiske visitationsartikler – ligeledes af Melanchthon, Melanchthons 
Loci og en katekismus. Kirkeordinansen etablerede en reformationskirke, ikke 
den lutherske reformations kirke, men kongens reformationskirke. Allerede i 1537 
var Luther ved at være en etiket, man stadig sjældnere brugte. Man ville fred 
hertillands og på den politiske scene i Europa var situationen usikker, og det var 
uden tvivl bedst ikke at skilte for tydeligt med konfession. Luther selv blev med 
årene mere og mere udtrykkelig med hensyn til, hvad der kendetegnede en sand 
kirke, mens andre – herunder den danske kirkeledelse – måske for fredens skyld 
slog af på en række specifi kt “lutherske” kendetegn.
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I den spændte politiske situation var det klogt af den danske konge at nedtone 
det konfessionelle og i stedet fastholde det stærke kongelige styre i kirken. Den 
reformerede kirke vel at mærke. Der blev gjort forsøg på en vis distancering 
til den tyske konfessionalisme gennem en særlig dansk bekendelse, som Niels 
Hem mingsen fi k ansvaret for. Arbejdet løb dog ud i sandet – og i stedet fi k vi 
Fremmedartiklerne i 1569. Kongens reformation var synlig i det offi cielle rum, 
men det er forbløffende hvor sjældent vi i kirkekunsten møder Luther. Der er 
ikke spor af nogen egentlig Lutherkult i Danmark. Først i 1600-tallet træder 
billedet af Luther noget stærkere frem i kirkerummet, men stadig oftest i selskab 
med Melanchthon. Et enkelt sted sammen med en hel fl ok europæiske reforma-
torer (Bach-Nielsen 2010). Kongerne og dronningerne er langt mere massivt til 
stede i almindelige danske landsbykirker. Således optræder Frederik II og Sofi e af 
Mecklenborg på et væld af altertavler og prædikestole – side om side med Kristus 
og symboler på Kristi lidelse. I en kirke på Djursland ses kongen, Frederik II, 
som kong David i kirkens østligste hvælvkappe – hvor verdensdommeren vistes 
i middelalderen. På kirkeinventar ses de kongelige valgsprog og monogrammer 
hyppigere end citater og billeder af Luther. Af alle valgsprog er det, vi oftest mø-
der, den politisk og militært stærke fyrste Philip af Hessens: “Gud ord bliver til 
evig tid”, reformationens egentlige motto fra Esajas 40. Det pryder fl ertallet af 
renæssancetidens prædikestole.

Man har sagt, at reformationens gennemførelse beroede på katekismelærdom 
og stadig indterpelse af katekismus. Det er sådan set rigtigt, men problemet er, 
at man yderst sjældent i kilderne – eller i lærebøgerne – taler om Luthers kate-
kismus. Katekismeudgaverne var en sump, fordi deres trykning var overgivet 
til private bogtrykkere. Der var adskillige udgaver og bearbejdelser. Sikkert var 
det, at de i hvert fald ikke fulgte Luthers katekismus i størrelse og ordlyd. Den 
offi cielle katekismusudgave, der i 1604 blev indført i latinskolerne, hed nok Wit-
tenbergkatekismen, men den var udpræget melanchthoniansk. Og den skulle 
blive et stridens æble.

Det blev et problem for den ellers meget lutherske konge, Frederik II, at hans 
kongerige i 1570’erne beskyldtes for ikke at være luthersk. Selv mente han og alle 
landets teologer, at det var et luthersk land, men i Sachsen havde man opdaget et 
spøgelse, en konfessionel femtekolonne, nemlig fi lippismen – opkaldt efter Filip 
Melanchthon – eller kryptokalvinismen. Danmarks lærdeste teolog, Niels Hem-
mingsen, var tydeligvis ikke luthersk, men fi lippist. Kongen så sig nødsaget til at 
afskedige ham. Da familien i Sachsen dernæst ville have kongen til at modtage, 
læse og tiltræde den lutherske bekendelse, Konkordiebogen med konkordiefor-
melen fra 1580, afviste kongen det med ord og handling. Ordene var, at en lu-
thersk dogmatik af den karakter ville skabe splid, ufred og give ideer til talrige 
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fejltolkninger af den rette lære, vi havde antaget her i landet. Kongen ville op-
retholde reformationens fred – og derfor greb han bogen, som han modtog af to 
sachsiske udsendinge som gave, og smed den i kaminen. Det var kong Frederik 
II’s svar på det, som i Tyskland kaldes “Den anden reformation” – eller truslen 
om en sådan calvinsk præget reformation: Det er slet ikke noget, vi bruger her.

Man har sagt, at den første reformation, den i 1536, var en reformation af 
læren alene, altså af kirkens lære, men helt så enkelt er det næppe. Livet ændre-
des ganske givet også. Det skete blot langsomt gennem belæring, visitation og 
skolegang. Enhver kunne da konstatere, at de gamle kirkeskikke forsvandt og at 
præsten ikke længer var en ungkarl, der måske endda talte dårligt dansk, men 
at præstegården befolkedes af en dansk præst med en kone og et mylder af børn. 
Synden bekæmpedes med de midler, der stod til rådighed, først og fremmest 
skriftemålet, men nogen gloende interesse for kristendommen var der nok ikke 
at spore. Måske var det ved indgangen til det nye århundrede tid til en rigtig 
reformation, hvor folket blev rusket op, og dets livsvaner for alvor forandredes? 
Man havde set, hvad en sådan mobilisering havde ført med sig blandt de aktive, 
økonomisk stærke calvinister i Schweiz og Nederlandene – men hvad skulle an-
ledningen være?

Den anden reformation

I 1618 gik det galt i forholdet mellem konfessionerne i Europa. Et forsøg på at 
trække Bøhmen over på den calvinske side udløste Trediveårskrigen. En speget 
situation. Nok brød lutheranerne sig ikke specielt om calvinisterne, men de var 
dog evangeliske. En krigssituation af det omfang, man nu så, kunne let føre til, at 
hele Nordeuropa genkatoliceredes. Christian IV greb ind i krigen i sin egenskab 
af fyrste i Holsten – og han led et forsmædeligt nederlag i 1626. Det var den be-
givenhed, der skulle føre en række reformtendenser til fuld blomstring i kongens 
stats- og kirkestyre.

Reformationsjubilæet var blevet afholdt med stor festivitas i Danmark i 1617. 
Den ideologiske bagmand var professor og biskop Hans Poulsen Resen, der var 
foruroliget over kristendommens opløsning i Danmark. Man agtede ikke eksor-
cismen, end ikke i kongehuset. Herved åbnede man døren på vid gab for djæve-
len. Man bandede, svor og forargede Gud; man sankede med sin lemfældighed 
i religiøs henseende gløder på sit hoved. Hele nationen var truet af den grasse-
rende mangel på bodfærdighed. Kongen afviste længe Resens jeremiader, men 
året 1617 var med til at skabe et fantasme, nemlig lutherdommen. Stadigt oftere 
omtales den danske kirke nu som luthersk. Luther fremhævedes på bekostning 
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af andre teologer. Man begyndte i stigende grad at bruge udtryk som den rene og 
den rette – lutherske – lære.

Da Christian IV under sit felttog med sin hest styrtede ned i en skyttegrav og 
slog sig selv bevidstløs, mødte Christian Kristus. Den lidende og forhånede frel-
ser viste sig for kongen og beklagede sig. Han led, fordi de ubodfærdige kristne 
lod ham lide. I virkeligheden lå hele den evangeliske kristenhed i sin sidste glød 
– som følge af folkets synd (Johannsen 1983). Dette måtte der straks gøres noget 
ved. Midlet blev en hårdhændet kongelig og kirkelig socialpolitik, læsekampag-
ner, så folk kunne tilegne sig luthersk lære, socialisering og straf over for løse 
fugle, løsgængere, troldfolk og brugere af magi, oprettelse af børnehuse, slave-
arbejde, tvungen kirkegang og uendelige mængder af bønner forfærdiget til de 
mange nye bods- og bededage.

Der er ikke tvivl om, at Christian ville gennemføre en gennemgribende lu-
thersk reformation. Problemmet var blot, at midlerne blev helt og aldeles cal-
vinske, med dyneløfteri, spioneri, gabestokke og forbud mod at blunde under de 
lange gudstjenester samt indførelse af en decideret calvinsk inspireret medhjæl-
perinstitution i kirke og samfund. Denne reformation, der skulle være en refor-
mation af livet, blev hængende i det ydre. Den var og blev tænkt som tugtelse og 
socialisering efter et calvinsk mønster. Tiltagene var af en ydre karakter, såsom 
indførelse af husandagt, så man kunne kontrollere og præge familierne, hvor 
husfaderen som herskab var substitut for Gud og kongen. Et smukt monument 
over denne bestræbelse er Kingos morgen- og aftensange fra 1660’erne.

Hvad man ikke havde haft tidligere, fi k man nu. Nemlig de facto en indførelse 
af Konkordiebogens teologiske grundsyn med hele det deri liggende negative 
– lutherske – menneskesyn. Fra at have haft en åben situation med en huma-
nisme, der var kombineret med Luthers synspunkter og indsigter, fi k man nu 
forestillingen om, at mennesket qua synden var uvornt og havde behov for at 
afrettes gennem den rene og rette lære. Man accepterede nødvendigheden af, at 
alle folk i landet tænkte og troede ens. Og derfor havde brug for ens bøger i den 
gudstjeneste, der nu snart fyldte det hele – i kirke, skole og hjem. Den anden 
reformation, Christian IV’s, Frederik III’s og Christian V’s førte til konfessionel 
og politisk isolation af landet. Den førte ikke til den ønskede reformation af livet, 
men derimod i den grad af læren. Den lutherdom, man klyngede sig til, var jævnt 
hen bestemt af det, den ikke var. Den var bestemt af fjendebillederne: paven, 
calvinisterne – men kun i afl edt forstand af andre religioner som Islam, da tyrken 
sås som et Guds strafferedskab over de ufromme lutheranere. Problemet var blot, 
at menigmand ikke gik op i lærespørgsmål. Han læste importerede, puritanske 
bøger fra England.
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Bodsfromheden var næppe nogen genuin luthersk opfi ndelse, men snarere et 
produkt, der var genopfundet af den tyske lutherdom efter Luthers død i 1546. 
De få egentlige lutheranske præster i Danmark, der anfægtede boden, da den 
stred mod doktrinen om retfærdiggørelse af tro alene, kaldtes bodsfornægtere og 
samfundsskadelige – og de blev, som præsten Jørgen Friis fra Sevel i 1640’erne, 
fængslet, dømt og landsforvist. Jørgen Friis hævdede under sine forhør, at hans 
dommere ikke forholdt sig til Luther og hans skrifter, men til den tyske luther-
doms skrifter. Det var ganske givet sandt.

P.G. Lindhardt påpegede som nævnt, at Luthers skrift om den trælbundne vilje 
hverken blev læst eller oversat til dansk. Men sagen er, at det er ret begrænset, 
hvad der overhovedet oversattes af Lutherskrifter til dansk. Den lærde verden 
kunne jo let læse originalerne, men meget tyder på, at man hellere holdt sig til 
lutherske teologer, ikke mesteren selv. Det kan ligge bag Resens udgivelse af 
Luthers Kirkepostil på latin ved reformationsjubilæet i 1617; man måtte tilbage 
til Luther.

De store foliobibler fra 1589 og 1633 nævner naturligvis Luther, fordi de be-
roede på Luthers oversættelser og fordi reformatorens oprindeligt håndskrevne 
noter i margen nu kom med i de trykte udgaver, men der fi ndes ingen dansk 
bibel med et billede af Luther; derimod er alle de store foliobibler forsynet med 
fyrstens kontrafej og rigets våben. Det mere end antyder, hvem der var garant for 
det reformatoriske.

Det er karakteristisk for hele kontrovers- og krisestemningen, at den lutherske 
katekismus siden 1600-tallet forsynes med et groft skåret portræt af Luther med 
følgende tekst nedenunder:

Hør mig du Pav’ jeg være vil 
Din Pestilentz, mens jeg er til; 
Naar jeg er død, skal du forgaae, 
Det siger Luther, var derpaa.

Denne forbandelse og profeti afspejler et markant folkeligt Lutherbillede, der i en 
verden af tegn, mirakler, profetier og apokalyptiske syner blev presset yderligere 
i retning af reformatoren som “Wundermann” – den religiøse Superman, der 
kunne fjernforbande og fjernheale – og hvis billede gentagne gange viste sig ikke 
at kunne fortæres af ild. R.W. Scribners banebrydende artikel “Incombustible 
Luther” var næsten en torn i øjet på de meget akademiske tyske Lutherforskere, 
idet denne engelske historiker i 1980’erne påviste, at Lutherbilledet i den tyske 
ortodoksi var blevet omdannet til et ikon med magiske kræfter. Alt hvad Luther 
havde sagt, gjort eller rørt ved, blev omgivet med en veneration, der kunne sam-
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menlignes med de mest fantasifulde udslag af helgenkulten i middelalderen. Da 
Grundtvig i 1812 tillagde Luther en spådom om kirken i Norden, skyldtes den 
en sådan kæde af fortællinger og forvanskninger, der grundigt havde ændret Lu-
ther fra almindelig politisk observatør ved middagsbordet til en guddommeligt 
inspireret profet. Det er atter H.F. Rørdam, der først undersøgte dette mærkelige 
forhold. “Luthers spådom” optræder i Taksigelsesbønnen for freden på Mikkels-
dag 1629 – altså ved afslutningen af Danmarks engagement i Trediveårskrigen. 
Den er forfattet af biskop Resen. Her hedder det, at Luther selv har spået, at 
Guds sande menighed skulle vedblive i de nordiske lande og opretholdes der 
indtil verdens ende – såfremt ikke nogen med vilje skulle forkaste denne Guds 
dyrebare skat. Da Rørdam søgte efter baggrunden for denne passus, stødte han 
på en tilegnelse til Christian III i et værk af Frans Vormodsen fra 1551, hvor 
Luther citeres for at have prist Christian III’s gode regimente. Denne tilegnelse 
beroede for Rørdam imidlertid på en prædiken af Luther, som nogle danske 
studenter på reformationstiden havde hørt i Wittenberg. Denne skulle have gjort 
stort indtryk på dem, men at der skulle være tale om en spådom, mente Rørdam 
var det rene opspind fra biskop Resens side. For ham viste det, hvor langt selv en 
dannet mand som Resen ville gå for med kunstig åndedræt at holde Luther i live 
i ortodoks skikkelse (Rørdam 1911-1913).

Det skal så siges, at Rørdam siden er gået efter i sømmene af Bjørn Korne-
rup, der ganske vist konkluderer, at der er belæg for udtalelsen i en af Luthers 
bordtaler, men også, at det faktisk er Resen, der griber den og gennem fl ere af 
sine skrifter transformerer den fra pessimistisk undergangsvision til en egentlig 
positiv spådom (Kornerup 1933-1935).

Hovedsagen er, at det, man kalder luthersk, siden 1536 havde været bestemt af 
fyrsten. Det var ikke afgørende, om det enkelte medlem af menigheden eller af 
samfundet var “luthersk”. Man skulle være i overensstemmelse med kirkens lære, 
hvilket viste sig ved, at man underlagde sig dens tugt. Præsterne blev først under 
Christian IV læremæssigt forpligtet på Confessio Augustana, men det kunne 
man ikke forlange af hvert enkelt kristen i landet. Det var nok så vigtigt, at man 
lod borgerne leve i en udpræget luthersk konfessionskultur, hvor der ikke blev 
givet lejlighed til at diskutere, hvad det lutherske egentlig var for en størrelse. 
Begrebet konfessionskultur er i de senere år stillet til diskussion af den tyske 
kirkehistoriker Thomas Kaufmann.

Langt mere intrikat bliver sagen i det øjeblik, enevælden indføres og kongen 
bliver kirkens suveræne overhoved. Suverænitet betyder, at regenten ikke er be-
grænset af lovene. Han er ene og alene ansvarlig over for Gud. Dette sker hos 
os i 1660. Den konsekvente tolkning heraf er, at kongen ikke kan være bundet 
af Confessio Augustana – og at han ideelt set ville kunne ændre sin og landets 
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konfession (Stenbæk 1975, 58-59). Det kom selvsagt ikke på tale, men en lille 
virkning af suveræniteten ses dog alligevel i Christian V’s tilladelse af andre kon-
fessioner i landet. Det skete trods fl ere bispers heftige protest, men kongen havde 
gode ægteskabelige grunde til at handle som han gjorde.

Fra kroppens reformation til hjertets: den tredje reformation

Landet var så luthersk som noget under den tidlige enevælde, men der skulle 
vise sig tendenser i udlandet, der fi k betydning i Danmark. Situationen i Tysk-
land efter Den Westfalske Fred i 1648 var, at kejserriget var katolsk, men at 
lutherdom og calvinisme kunne eksistere – og endda kunne eksistere side om 
side. En stærk indfl ydelse fra Nordvesttysklands og Nederlandenes calvinisme 
ramte de store vesttyske byer og Brandenburg. En vis tolerance sattes i stedet 
for Trediveårskrigens konfessionelle kontroverser. Religionen blev vigtigere end 
konfessionen. Disse grundsynspunkter nedfældede den lutherske teolog og præst 
Philipp Jacob Spener i Frankfurt i 1675 i sit manifest Pia desideria – fromme 
ønsker om kirkens forbedring. Allerede i titlen ligger noget uluthersk, nemlig 
tanken om, at kirken, verden og menneskene skulle kunne forbedres. Det er den 
optimistiske, kæmpende calvinisme, der taler med mellem linjerne. Kirken som 
forsamling og menighedens tarv kunne ikke lægges i hænderne på en fyrste, men 
var menighedens eget ansvar – lægfolket sammen med præsterne samt de unge, 
skoleeleverne, de studerende, de vakte. Kirken var ikke nødvendigvis en del af 
det fyrstelige statsstyre, men var den levende menighed, der nok kunne fi nde sig 
til rette i den offi cielle kirke, blot den havde sikkerhed for, at det vakte kristelige 
liv ikke knægtedes af myndighederne. Henvisningen til de troendes almindelige 
præstedømme er en klar reference til den yngre Luthers tanker om kirke og me-
nighed. Og det var et synspunkt med sprængstof i, fordi det kunne drive en kile 
ind mellem kirken som troende menighed og kirken som statsunderbyggende 
institution.

Enhver fyrste måtte glæde sig over en vækkelsesbevægelse, der ville skaffe liv 
i menigheden. Den ville kunne udrette det, som de enevældige og ortodokse 
fyrster og konger ikke havde magtet med deres tvangsforanstaltninger, nemlig at 
gøre kirken attraktiv. Var folk vakte, optændte af deres tro, åndeligt aktive, ville 
der ikke være brug for tvang. Pietismen, som denne vækkelse kaldes, var socialt 
nyskabende, samlende og standsnivellerende. Det førte til ændringer i statens 
opgaver, idet denne nu i højere grad skulle sørge for at tilfredsstille et religiøst 
behov hos et myndiggjort kirkefolk.
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I Danmark vandt pietismen indpas under Frederik IV i de første tre årtier af 
1700-tallet. Den viste sin værd ved at påtage sig mission inden for riget og i ko-
lonierne, ved oprettelse af Vajsenhuse for fattige og udsatte – herunder for børn 
der var blevet forældreløse som følge af pest eller krig. Der oprettedes bibeltryk-
kerier; der kom en fattiglov og en ny skolelov, for pædagogikken var pietismens 
hjertebarn. Men al den aktivitet – var det ikke et calvinistisk forsøg på at gøre 
sig til venner med Gud? Var det ikke god gammeldags gerningsretfærdighed? 
Det ville de ortodokse præster mene. Og hvad var det for en tanke, pietisterne 
bragte til torvs, at der var forskel på kristne: omvendte og uomvendte, på dem 
der havde kæmpet og følt nådens virkninger – og dem, der bare var almindelige 
kirkegængere. Der etableredes en første og en anden klasse i det kirkelige: Guds 
børn og verdens børn. Ville de fromme helt overtage kirken og derfra omdanne 
staten til en religiøs stat? Det var spørgsmålet, da den nye konge Christian VI 
besteg tronen i 1731.

Reformationskongerne havde mødt Luther i Wittenberg. Christian IV havde 
mødt Kristus og talt med ham. Christian VI mødte Zinzendorf. Det skete ved 
salvingshøjtideligheden i 1731, da den tyske rigsgreve Zinzendorf som pietist var 
indbudt til København. Zinzendorf var ikke lutheraner, han var universalist, en 
kristen hævet over konfessionerne. Hans forslag til kongen var at grundlægge et 
verdensuniversitet i København, hvorfra hele kloden kunne evangeliseres. Nu 
havde kongen ganske vist et universitet i forvejen – grundlagt af hans fjerne 
forgængere som en stærk statsinstitution – og siden 1537 decideret luthersk, så 
i stedet fi k Zinzendorf koncession på mission i de danske kolonier. Zinzendorf 
var leder af brødremenigheden, Herrnhutersamfundet, der tiltrak håndværkere, 
tjenere, soldater, stuepiger og andre mennesker, der søgte et socialt fællesskab. 
Sammen med de pietistisk vakte, der var præget af Speners og Franckes bevæ-
gelse i Halle i Brandenburg, udgjorde de en stærk vækkelse i København – med 
natlige møder, salmesang, bibeludlægning, profeteren og måske seksuel løsslup-
penhed. Den gammellutherske orden og den enevældige stats kontrol blev ud-
fordret. Spørgsmålet var nu, om kongen ville lade pietisterne overtage ledelsen af 
kirken og drive den i sin egen retning – hvilket var bort fra kongelig indgriben 
og kontrol – eller om han ville tårne sig op på sin enevælde og gribe tøjlerne i den 
lutherske statskirke.

Problemerne spidsede til, idet præsterne gik i strejke; de nægtede at udføre 
deres embedspligter, nemlig at tage folk til skrifte og til alters. Gjorde de sig 
skyldige i det, undergravede de statens kontrol med borgerne – og dermed gjorde 
de oprør mod deres højeste herskab, kongen. I 1734 faldt hammeren. En række 
pietister afskedigedes – sammen med den ortodokse kongelige konfessionarius. 
Herrnhuterne blev undertrykt og de gudelige forsamlinger lagdes under præster-
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