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Tæt på Martin Luther 

Kirkehøjskolen vil i efteråret slutte reformationsåret af med at gå lidt tættere 

på Luther. Vi skal beskæftige os med Luthers bordtaler, hans syn på kvinder 

og se på den undertrykte Martin Luther. 

Efterårssæsonen sluttes af med et heldags foredrag om de 95 teser, som var 

det, der startede det hele. Så det slutter hvor det startede, eller gør det? Den 

problematik bliver belyst i foredraget om Den Danske Folkekirke kommer til 

at holde 200 jubilæum. Et spændende efterår venter os. 

 



Lørdag den 30. september 

Kl. 10.15 – 11.45 

”Vil Folkekirken komme til 

 at fejre sit 200 års jubilæum? ” 

Professor emeritus Viggo Mortensen 

 

Danmark har en årtusind gammel kultur  

dybt præget af kristendommen. Korset i flaget, 

Kristus i passet og § 4 i Grundloven er levende 

vidnesbyrd herom. Eller er det? Symbolerne er der,  

men en viden om, hvad de står for, er svindende. Nu lever vi i en krisetid  

præget af et multireligiøst opbrud. Den danske syntese er udfordret.  

Hvordan kan og skal Folkekirken reagere på det? 

 

 

Lørdag den 30. september 

Kl. 12.15 – 13.45 

”Til bords med den bramfrie Luther ” 

Sognepræst og forfatter Jacob Ørsted 

 

”Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor 

 store smerter, det giver, hvad jeg kan! ” 

 

Med dette foredrag inviteres du til bords hos reforma- 

toren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker 

bænket og enten talte med eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev de 

studerende Luthers ord ned, og der var en del! De er siden blevet samlet og  

kendt som Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til Luthers ord og tanker. 

Luther brændte for sin sag og talte uhæmmet med en intensitet, der kunne 

virke skræmmende, når han udgød sine bebrejdelser, indsigelser og spot mod 

sine modstandere.  

Paven er ikke bare Luthers modstander. Nej, han er også en ”skrigende so”,  

og munkene er ”rotter”. 

På samme tid var Luther også et muntert og selskabeligt menneske, der med  

ironi beskrev sig selv og andre.  



Lørdag den 28. oktober 

Kl. 10.15 – 11.45 

”Den Undertrykte Luther” 

Historiker og middelalderarkæolog 

Kåre Johannessen 

 

Foredraget anlægger bevidst en distanceret vinkel  

på Luther og hans indsats. I jubilæumsåret hyldes 

Luther og reformationen fortjent - men ikke lige- 

frem nuanceret. Oplægsholderen påtager sig for en  

enkelt dag rollen som "djævlens advokat", og fortæller om en række oversete 

og stort set ukendte aspekter af Martin Luther - aspekter, der måske nok kan 

give lidt ridser i lakken til den gamle kirkefader... men som er nødvendige, 

hvis vi skal kende den virkelige, den historiske, Martin Luther.  

Det er med andre ord historikerens Luther, ikke teologens, der her tages under 

behandling - og grundtanken er, at man i virkeligheden ikke hylder Luther, 

men snarere håner ham, ved at gøre ham til noget han ikke var. 

 

 

Lørdag den 28. oktober 

Kl. 12.15 – 13.45 

”Luthers syn på kvinder” 

Lektor, ph.d., Aarhus Universitet 

Else Marie Wiberg Pedersen 

 

I dette foredrag vil jeg tage fat i Luthers syn på  

kvinder. Der har i det 20. århundrede været en del 

kritik af Luther og hans syn på kvinder, og især fra 

katolsk side har man kolporteret mange usande beskyldninger mod Luther og 

hans omgang med teologi, kirke og kvinder, ikke mindst at han skulle være 

skyld i kvinders tab af magt i samfund og kirke. En del beskyldninger er over-

taget af både feminister og humanister, der målt med vores nutid bedømmer 

tidsånden for 500 år siden.  Jeg vil i stedet se på Luthers syn på kvinder ud fra 

hans samtid. Derved fremstår ikke et entydigt billede men et flertydigt billede 

af historien, kompleks som den og vores liv jo rettelig er. 



Lørdag den 25. november 

Kl. 10.15 – 11.45 

og  

kl. 12.15 – 13.45 

”Luthers teser” 

Professor emeritus, dr.theol.  

Martin Schwartz Lausten 

 

Med udgangspunkt i Luthers teser om afladen fra 

oktober 1517 præsenteres hovedpunkterne i hans 

nye forståelse af kristendommens kerne. Hvorfor 

blev hans tanker så udfordrende for den katolske kirke, at han blev erklæret 

kætter og fredløs med den hensigt at uskadeliggøre ham? Hans betydning for 

kirkelivet dengang er indlysende, men det er også vigtigt at se på de virk-

ninger, som Luthers tanker fik i det verdslige samfund dengang. Dette leder 

frem til foredragets andet store emne, hvor det spørgsmål stilles, om Luther 

har nogen betydning i dagens Danmark. Områder, som her bliver omtalt er 

bl.a. kirke/stat forholdet, demokratiet, synet på socialforsorg, på undervis-

ningsvæsen, på forholdet mellem kristendom og andre religioner. 

 

 

 

 

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde 

med Sydvestjysk Folkeuniversitet. De enkelte foredrag kan høres uafhængigt 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. 


