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Forord

Kong Christian V gav for mere end 300 år siden reformerte tilladelse til 
at komme til Danmark. Hans dronning, Charlotte Amalie, var prinsesse 
af Hessen-Kassel og beholdt sin reformerte tro også efter sit ægteskab med 
den daværende kronprins Christian. De reformerte fik kongelige privile-
gier, og siden 1689 har de fejret gudstjenester i den smukke kirkebygning 
i Gothersgade. Christian V’s søn, Frederik IV, inviterede i 1719 reformerte 
til at komme til Fredericia. I de følgende år fulgte flere opfordringer, og fra 
1736 har de haft en kirke til deres gudstjenester.

De reformerte – det vil sige protestanter, der følger Johannes Calvins 
reformation – er således en del af Danmarks historie. Men der mangler 
en bog om Calvin på dansk, og det vil denne udgivelse gerne råde bod på. 
Jeg takker præsterne Sabine Hofmeister fra Den reformerte Menighed i 
Fredericia og Axel Bargheer fra Tysk Reformert Kirke i København for 
deres understøttelse, så vel som lic.theol. Rose-Marie Frost-Christensen, 
formand for consistoire i Fransk Reformert Kirke i København, presbyter 
Jytte Høstmark, formand for Tysk Reformert Kirkes presbyterium og cand.
mag. Jan E. Janssen, historisk guide for Reformert Kirke i  København, 
for forslag og rettelser. Ligeledes takker jeg forlæggeren, Henrik Brandt-
Pedersen, som har stået mig bi med gode forslag og uendeligt tålmod. 

Det er hensigten at give en fyldig præsentation af Calvin for danske 
læsere. Da der ikke findes nogen dansk oversættelse af hans forfatterskab, 
vil talrige citater blive indføjet i teksten for at give ham selv lejlighed til at 
komme til orde, og for at vise, hvordan han tænkte og følte. Disse citater 
er oversat fra latinske eller franske originaltekster af forfatteren med hen-
visning til, hvor de stammer fra. Desuden vil der blive præsenteret tekster 
af Calvin til studiebrug. Disse tekster er oversat fra originalsprogene af 
forfatteren.

Bortset fra at det vil blive angivet, hvor Calvin-citaterne stammer fra, vil 
denne bog ikke byde på fodnoter. Til gengæld vil der blive angivet kilder 
og foreslået litteratur til videre læsning. Calvins skrifter findes i rækken 
Corpus Reformatorum. De citeres i forskningen som CO (= Calvini ope-
ra) med bindets nummer og derefter spalten, hvor citatet i originalsproget 
findes – yderligere oplysninger forefindes i litteraturlisten.
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 Forord

Når der på de følgende sider tales om protestanter, menes dermed både 
lutheranere og reformerte. De franske reformerte kaldtes huguenotter i 
slutningen af 1500-tallet og i 1600-tallet. Derimod anvendes udtrykket 
calvinistisk eller calvinister ikke i denne bog, da dette oprindeligt var et 
skældsord, som Calvin bestemt ikke brød sig om – så lidt som Luther 
kunne lide, at hans tilhængere blev kaldt lutheranere. Det sidste udtryk 
har imidlertid vundet hævd, mens de reformerte stadig vægrer sig ved at 
blive kaldt calvinister.

Udsnit af Reformationsmuren i Genève (© Genève Tourisme).




