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Martin Luther og reformationen i Danmark og Europa

Kirkehøjskolen vil åbne døren for spørgsmålene: Hvad skete der egentlig i Dan-
mark og i Europa  for 500 år siden, og hvem var Martin Luther? Reformations -
jubilæet 2017  er over os. Derfor vil Kirkehøjskolen beskæftige sig med,
hvilken betydning reformationen har haft for vores opfattelse af samfundets
indretning, kunstens udvikling og strømningerne i Europa. Er vi fortsat påvirket
af, hvad der skete dengang for 500 år siden?

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde
med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uaf hængigt af hinanden og
foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. Der er gratis adgang.
Kaffe og te kan købes i pauserne.

Programudvalget består af: Annie Graae, Linda Roslyng, Inger Jensen og Kirsten Clausen.
Kontakt: Annie Graae. anniegraae@hotmail.com. Tlf. 2855 1318 eller 7545 3420.

Lørdag den 25. marts

kl. 10.15 – 11.45 

”Reformationens betydning for den

kirkelige kunst”
Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet
Hans Jørgen Frederiksen

Blandt de forskellige protestantiske reformatorer
finder vi en række vidt forskellige holdninger til den kirkelige billed-
kunst. I Danmark blev det med tiden de lutherske synspunkter, der sej -
rede, og dermed et moderat syn på fænomenet, der blev dominerende.
I dette foredrag præsenteres de vigtigste katolske og lutherske holdninger
til billeder, og såvel de umiddelbare følger som de nutidige konsekvenser
heraf søges påvist med udgangspunkt i konkrete billedkunstneriske ek-
sempler.

Martin Luther malet af Lucas Cranach d.æ.

Lørdag den 25. marts

kl. 12.15 – 13.45

”Den schweiziske reformation med

Zwingli og Calvin”
Cand.theol., Københavns Universitet Rasmus
Markussen

Da Martin Luther først havde antændt den refor-
matoriske ild i Tyskland, fængede den hurtigt andre steder, ikke mindst i
Schweiz. Også her blev udbredt utilfredshed med tilstanden i det Tysk-
romerske Rige og Romerkirken udgangspunktet for en dramatisk kamp
for politisk og åndelig frihed, og resultatet blev ikke bare schweizisk
selvstændighed, men også opkomsten af den sidenhen verdensomspæn-
dende reformerte kristendom. Med udgangspunkt i hovedpersonerne,
Huldrych Zwingli og Jean Calvin, vil dette foredrag behandle den
schweiziske reformations baggrund, forløb og åndelige arv.



Lørdag den 28. januar 

kl. 12.15 – 13.45

“Martin Luthers barndom og ungdom”
Genfortælling af sognepræst i Bramming 
Elise Lind Balslev

Forfatteren Jakob Knudsen skrev som ældre
herre i 1915 romanen Angst og Mod, om Martin
Luthers barndom og ungdom. Den skal vi høre genfortalt. Vi følger Mar-
tin Luthers oplevelser og følelser tæt fra barnsben i den lille mineby
Mansfeld og  hans senere  klosterkamp, hvor han søger en nådig Gud. Vi
skal HØRE en roman og føle, at vi selv er med i historien og kæmper ved
Martin Luthers  side!

Lørdag den 28. januar

kl.  10.15 – 11.45 

“hans Tausen. Den ivrige reformator”
Sognepræst ved Roskilde Domkirke, 
fmd. for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie
Rasmus H.C. Dreyer

Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte re-
formatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han reformerede
både Viborg og København i 1520'erne. Således altså “en dansk Morten
Luther”, som vi synger i B.S. Ingemanns sang “På Tave Bondes Ager”;
spørgsmålet er bare, om det virkelig holder? Hans Tausen og hans refor-
matorkolleger i Danmark var endog mere vidtgående end Martin Luther,
reformationens store hovedperson. 
Men historien gjorde alligevel Tausen til Danmarks Luther. Det vil vi
også se på - bl.a. gennem eksempler fra både skolebøger og romaner.

Lørdag den 25.  februar

kl.  10.15 – 11.45

”Martin Luthers og ignatius af 

Loyolas bidrag til udvikling af moderne

kristendom”
Dorthe Enger
Lektor og forfatter, cand.mag. Dorthe Enger

Foredraget sætter fokus på Luthers kamp mod magtstrukturen i den ka-
tolske kirke og på Ignatius af Loyolas tanker om åndelig dannelse. Fløje
inden for katolicismen har det i dag svært med kirkens patriarkalske
magthierarki og henter inspiration i Luthers opgør. Der er protestanter,
der lader sig inspirere af katolske aktiviteter som retræter, pilgrimsrejser
m.m. Foredraget sætter fortidens store skikkelser i den varme stol og læg-
ger op til en diskussion af deres betydning for kristendommen i dag.

Lørdag den 25. februar

kl. 12.15 – 13.45

”Den lutherske stat og dens grænser”
Lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet
Gorm Harste

Protestantismen favner strømninger, der er uenige.
Martin Luther fordrede lydighed mod øvrigheden.
Med de militærstatslige opgør, der fulgte efter reformationen, blev den
danske øvrighed følgelig den mest enevældige i Europa. I dag ser vi arven
herfra med et næsten absolut krav om lydig arbejdsetik. Men to andre mu-
ligheder stod åbne: Dels den individuelle og markedsorienterede disci-
plinære arbejdsetik med rødder hos Jean Calvin. Dels Erasmus fra
Rotterdams mere samarbejdsorienterede diplomatiske tilgang. Med Luther
fik vi en absolut tro på suverænitet, med Erasmus kunne man fordre et
mere fredeligt samarbejde. Så synet på såvel arbejde som på staternes rolle
i Europa varierer. Hvad ligger der heri, og hvor står vi i dag?


