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Statskuppet 
i 1536
En dag i august 1536 kom biskop Knud Gyldenstier-
ne (-1560) ud af Albani Kirke i Odense efter at have 
holdt messe. Han blev mødt af lensmanden i byen 
og bevæbnede vagter, der på ordre fra kong Christi-
an 3. (1503-1559) var kommet for at arrestere ham. 
Den overrumplede bisp protesterede, men havde 
ikke andet valg end at følge med som fange. 

Christian 3. havde netop sikret sig magten i 
Danmark med sejren i borgerkrigen Grevens Fejde 
(1534-1536). Nu anklagede han rigets bisper for at 
have været skyld i krigen, fordi de havde blokeret 
for valget af ham som konge i 1533 – efter hans far 
Frederik 1.s (1471-1533) død. Bisperne var ikke kun 
kirkens mænd, men også adelsmænd og ledende 
medlemmer af rigsrådet, der i 1533 skulle vælge 
kongen. De var imidlertid ikke interesseret i at få 
Christian som konge, for han var reformationstil-
hænger, mens bisperne og flertallet i rigsrådet ville 
holde fast i den katolske kirke – både den katolske 
tro og kirkens indflydelse på politik og økonomi.

 Det lavede kongen nu om på med et statskup, 
som han med opbakning fra en stor krigshær iværk-
satte den 11. august 1536. Luthersk-evangelisk kri-
stendom erstattede katolsk gudstjeneste og religion. 
Kirken kom ind under statsmagten, præsterne blev 
til kongelige embedsmænd, og bispernes og de store 
klostres jord, ejendomme og værdier blev kongens. 
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De øvrige medlemmer af rigsrådet måtte accepte-
re alt det nye, hvis de ikke skulle i fængsel – som 
bisperne. De kunne også se en fordel i at udpege 
bisperne til syndebukke, for så slap de selv for at 
påtage sig skyld. Desuden undgik adelsstanden at 
skulle dele magten og jorden med den store, inter-
nationale kirke.

Aktionen mod kirken – og kongens og rigsrådets 
deling af magten – blev formelt godkendt med en 
reces (rigslov) på et stændermøde i København den 
30. oktober 1536, som er datoen for reformationens 
officielle indførelse i Danmark. Repræsentanter for 
adelen, borgerne og bønderne mødtes med kongen 
og rigsrådet. Ingen fra den gejstlige stand deltog. 

Stændernes repræsentanter fik at vide, at selv 
om mange borgere og bønder efter kongens mening 
havde opført sig som ”en hob ubesindige gale hun-
de” under Grevens Fejde, var bisperne den egentlige 
årsag til al ”den store jammer, elendighed, mord, 
skade, fordærv og blodstyrtning”, der var kommet 
over riget. Det betalte de nu for med fængsling og 
afsættelse fra deres embeder. Det havde ikke noget 
at gøre med, om de var katolikker eller ej – eller med 
deres holdning for eller imod en evangelisk refor-
mation. De blev slet og ret fremstillet som magtsyge 
personer uden loyalitet over for riget. 

Nu, hvor kongen med Guds hjælp havde sej-
ret over sine modstandere, ville han imidlertid 
sørge for, ”at dette rige må igen komme til fred og 
rolighed” og blive regeret ”kristeligt og oprigtigt”, 
som det hed i recessen. Og i stedet for det gamle 
bisperegimente ville han selv udnævne nye bisper, 
som kunne ”lære, undervise og prædike det hellige 
evangelium, Guds ord og den hellige kristelige tro”. 
Det var i al korthed reformationsbudskabet, som 
altså drejede sig om både religion og politik. Kon-
gens fængsling af bisperne skyldtes ønsket om at 
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overtage deres politiske og økonomiske magt, men 
samtidig var det også midlet til at indføre evangelisk 
kristendom.

Reformationens perspektiver
Fængslingen af bisperne var en af mange episoder i 
den voldsomme religiøse og politiske splittelse, som 
reformationen betød for 1500-tallets Europa. Som 
det var tilfældet med fængslingen, rummede hver 
episode ofte mange motiver og fik forskellige konse-
kvenser. Derfor er reformationens langsigtede be-
tydning for europæisk kultur og samfundsudvikling 
stærkt omdiskuteret. Nogle ser reformationen som 
et stort fremskridt, hvor de nordvesteuropæiske 
befolkninger ved at blive protestanter gjorde op 
med det katolske tyranni på vej mod religionsfri-
hed, oplysning, demokrati, individuelle rettigheder, 
ligestilling og velfærdssamfund. For dem hænger 
reformationen sammen med demokrati og individu-
alisme, fordi protestanternes bibellæsning blev set 
som en kamp for det frie ord. Den hænger sammen 
med kapitalisme og velfærd, fordi protestanter ikke 
skulle gå i kloster, men være aktive i det verdslige 
liv. Og den hænger sammen med naturvidenskabe-
lige fremskridt, fordi protestanter efter at have sagt 
fra over for paven (af latin papa, fader) var klar til at 
forkaste middelalderlige dogmer og vaneforestillin-
ger. 

Andre vurderer derimod reformationen som en 
fanatisk og intolerant bevægelse, der sønderrev et 
gammelt religiøst og kulturelt fællesskab i Euro-
pa. I stedet fik man mere egocentrisk profitjagt, 
fundamentalistisk bibellæsning og udviklingen af 
religion som et undertrykkelsesmiddel for stat og 
kirke – undertrykkelsen var rettet mod de lavere 
klasser i samfundet og især mod kvinder, anderle-
des tænkende, jøder og fremmede. Set i det lys op-
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stod moderne frihedsværdier og fremskridt snarere 
på trods af reformationen. Ikke takket være den. 
Opfattelserne er skarpt trukket op, og historien kan 
sjældent skrives som et enten-eller. Det gælder også 
forholdet mellem religiøse og politisk-økonomiske 
motiver. En reformation af kirken handlede natur-
ligvis om religionsudøvelsen, men da romerkirken 
(paven ledede den katolske kirke fra Rom) samtidig 
var en politisk og økonomisk magt, kan de to fakto-
rer ikke holdes adskilt. Desuden var hele 1500-tal-
lets verdensopfattelse i bund og grund religiøs. Alt 
lige fra samfundsindretning til videnskab var uløse-
ligt knyttet til religiøse forestillinger, og en reforma-
tion kunne derfor aldrig blive et isoleret anliggende 
for det enkelte menneskes tro, men måtte omfatte 
både det daglige liv og grundlæggende ideer. Selve 
begrebet reformation har denne dobbelthed ind-
bygget. Både den kristne religion og det kristne 
samfund skulle reformeres.

Kravet om reformation voksede i høj grad frem 
fra kirken selv, men da der ikke kunne opnås enig-
hed om hvordan, blev resultatet et kirkebrud og nye 
protestantiske kirker. Men den katolske kirke blev 
påvirket. Der har især i protestantiske lande været 
tradition for at se den katolske reaktion i et negativt 
lys – det var en modreformation. Det er rigtigt, at re-
formationen blev bekæmpet både med ord og med 
vold, men frem for modreformation kan man snare-
re tale om en katolsk reformation ved siden af den 
protestantiske. Man kan endda sige, at den katolske 
kirke gik styrket ud af reformationen og var parat til 
at ekspandere globalt sammen med de portugisiske 
og spanske erobringer på fremmede kontinenter. 
Tabet af den danske kirkeprovins var til at bære.

Protestanterne var enige om bruddet med den 
katolske kirke i Rom, men samtidig konstant i ind-
byrdes kamp om religiøse sandheder og politiske 
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Med reformationen 
blev kongemagten 
kirkens overhoved og 
beskytter, og forholdet 
blev kun stærkere 
med enevælden i 
1660. På maleriet 
fra 1680’erne fra 
kongens audienssal på 
Frederiksborg Slot ses 
den sejrrige statsmagt 
– symboliseret 
ved den kronede 
kvindeskikkelse – 
tydeligt at have hånd 
i hanke med kirken. 
I baggrunden ses en 
katolsk bispehue 
og bispestav blandt 
krigsbyttet. 
|| Det 
Nationalhistoriske 
Museum på 
Frederiksborg Slot/
Foto: Hans Petersen

agendaer. I midten af 1500-tallet var den protestan-
tiske verden delt mellem en overvejende luthersk 
kristendom i Nordtyskland og Norden og en refor-
mert eller calvinsk kristendom, der dominerede i 
andre dele af Tyskland samt i Schweiz, Frankrig, 
Nederlandene og Skotland. I hvert land eller områ-
de udviklede de reformatoriske statskirker desuden 
egne særpræg med Church of England som eksem-
pel. Samtidig var der en række reformatoriske tros-
samfund, fx døberbevægelsen, som stod i oppositi-
on til statskirkerne. 

Forskelligheden og uenigheden blandt prote-
stanterne betød, at der reelt var tale om en række 
europæiske reformationer. Entalsformen refor-
mationen giver alligevel god mening, for tiden var 
kendetegnet ved en bevægelse væk fra den katolske 
kirkes teologi og internationale politiske indflydelse 
og hen imod lokal eller national kontrol med kirken 
og dens økonomi. I Danmark endte bevægelsen med 
Christian 3.s reformation i 1536.

Reformationen var afgørende for Danmarks 
samfundsudvikling og kultur. Kongen fratog romer-
kirken indflydelse på rigets religion og regerings-
udøvelse og overtog selv hele det kirkelige område. 
Kirkens økonomiske muskler fulgte med, og det var 
en skelsættende forskydning af den politiske magt-
balance til fordel for udviklingen af en stærk og 
selvstændig stat. Styret blev i 1536 lagt i hænderne 
på den verdslige øvrighed, konge og adel, men øvrig-
heden var ikke religiøst neutral. Tværtimod betød 
reformationen, at staten fik ansvar for ikke kun 
kirken som institution, men også for befolkningens 
tro og sindelag. 

Staten begyndte at blande sig i folks liv på om-
råder, den ikke tidligere havde interesseret sig for. 
Før reformationen var staten mest interesseret i, 
at befolkningen overholdt landets love, passede ar-
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bejdet og betalte skat til tiden. Efter reformationen 
blev det nødvendigt og muligt for staten at regulere 
befolkningens gudstro, moral, opførsel og daglige 
liv – fra sex, ægteskab og sundhed til uddannelse, 
fritid og påklædning. Det skete ud fra en teologisk 
forestilling om, hvad der var Guds vilje og til statens 
og befolkningens gavn. 

Det reformatoriske statsprincip blev knæsat i 
1660 med enevælden af Guds nåde. Den teologiske 
forbindelse til selve reformationen blev hurtigt 
gradbøjet i mangt og meget, og med tiden veg hensy-
net til Guds vilje til fordel for det samfundsnyttige. 
Enevældens afskaffelse i 1849 og den efterfølgende 
demokratisering førte dog ikke til, at statsmagten 
nu anså det for mindre vigtigt at regulere samfun-
det. Det er flittigt debatteret, hvor meget der skyldes 
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reformationen, eller om andre begivenheder og 
impulser betyder mere for det moderne samfund. 
Det gælder også spørgsmålet, om reformationen 
førte til noget værre eller bedre.

Kirkekritikkens baggrund
Kritik af kirken var ikke noget nyt i 1500-tallet. 
Tværtimod kan de første krav om reform og debat 
om sand kristendom føres tilbage til kirkens tidlig-
ste historie. Efter at Jesus af Nazareth omkring år 
30 var blevet korsfæstet, død og begravet i Jerusa-
lem, blev hans tilhængere overbeviste om, at han 
påskedag var opstået fra graven. De forventede, at 
dommedag snart ville indtræffe, hvor Jesus som 
Kristus og Guds søn ville vende tilbage og dømme 
alle levende og døde til enten fortabelse i helvede 
eller frelse i himlen. Frelsen lå i troen på Kristus, og 
det var tilhængernes opgave som apostle at sprede 
eller forkynde budskabet for alle mennesker, inden 
det var for sent. Men dommedag lod vente på sig, og 
efterhånden døde de mennesker, der havde set eller 
på første hånd hørt om Jesus, og nye generationer 
af kristne voksede op. De organiserede sig i me-
nigheder, hvor der blev behov for at få nedskrevet, 
hvad Jesus havde sagt og gjort, og hvordan det skulle 
forstås. Det stod hurtigt klart, at det var umuligt at 
komme til enighed om.

Et udvalg af tekster blev kanoniske – autoriseret 
af kirken – og i 300-tallet vedtog kirken indholdet 
af Det Ny Testamente som udtryk for den katolske 
(almengyldige) lære. Afvigelser fra denne lære var 
kætteri – forargelige og fordømmelige religiøse 
synspunkter. Det var op til kirkens bisper at be-
stemme, hvad der var rigtigt eller forkert. Når der 
var tilstrækkelig stor uenighed om kirkens lære, 
mødtes lederne til et koncil, et kirkeligt stormøde 
med hundredvis af deltagere. Det første koncil fandt 
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sted i år 325. Helt op i 1500-tallet var der håb om, at 
et koncil kunne bringe enighed for dagen, og at en 
kirkesplittelse kunne undgås.

En splittelse af kirken var faktisk allerede sket 
i år 395, hvor Romerriget blev delt i et Østromersk 
Rige med hovedstad i Konstantinopel (senere 
Istanbul) og et Vestromersk Rige med hovedstad i 
Rom. I øst kom kirken under ledelse af patriarken 
i Konstantinopel til at udvikle sig til den ortodokse 
kirke med underafdelinger som den græsk- eller 
russiskortodokse kirke. I vest var det bispen i Rom, 
paven, der ledede kirken. Reformationen i 1500-tal-
let var med andre ord ikke en splittelse af kristenhe-
den, men af romerkirken.

Forinden var kirken blevet uløseligt knyttet til 
politik og samfundsmagt. Efter først at være blevet 
undertrykt i Romerriget endte kristendommen 
med at blive gjort lovlig i år 313, og i 380 blev den 
Romerrigets eneste tilladte religion. Men forholdet 
mellem stat og kirke var uroligt, for hvem havde den 
højeste myndighed? Kejseren eller paven? Efter Det 
Vestromerske Riges undergang i 476 kom paverne 
til at videreføre det romerske imperiums autoritet i 
Vesteuropa, og de delte ud af den til fyrster og kon-
ger, som fik guddommelig legitimitet til at regere. 
Til gengæld beskyttede de kirken og sikrede, at den 
blev udbredt, fx til Danmark. Genoprettelsen af 
kejserdømmet – først med pavens kejserkroning af 
frankerkongen Karl den Store (742/747-814) i 800 
og siden med etableringen af Det Tysk-romerske 
Kejserrige i 962 – satte en tyk streg under den poli-
tisk-religiøse symbiose. 1500-tallets reformkrav var 
derfor aldrig kun et anliggende for paven, men også 
for den politiske magt symboliseret ved kejseren.

Inden for kirken kunne den kristne religion bli-
ve praktiseret på forskellige måder. Det vidner de 
mange klosterordener om, og deres eksistens var 
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Teologen John Wycliffe 
oversatte i 1300-tallet 
Biblen til engelsk og 
kritiserede i stærke 
vendinger pavekirken. 
Han blev posthumt 
erklæret for kætter, og i 
1428 blev hans lig gravet 
op og brændt og asken 
smidt i en flod. Han blev 
en vigtig forløber for 
reformationen, og den 
umilde behandling af 
hans lig blev illustreret 
i den protestantiske 
Book of Martyrs, som 
englænderen John Foxe 
(1516-1587) udgav i 1563. 
Her ses episoden i den 
populære bogs niende 
udgave i 1684.
|| English School/
Bridgeman Art Library/
Ritzau Scanpix

kirkens måde at komme kritik i forkøbet på. Men 
der var grænser for lydhørheden, og blodige kæt-
terudrensninger fandt sted i hele middelalderen. 
Til de kætterdømte hørte John Wycliffe (ca. 1328-
1384) i England og Jan Hus (1369-1415) i Tjekkiet. 
Wycliffe hævdede Biblens autoritet over paven, og 
han oversatte Biblen til engelsk for at fremme en 
nationalkirkelig udvikling. Jan Hus forlangte også, 
at både brødet og vinen i nadveren skulle uddeles 
til menigheden (og ikke kun brødet, mens præsten 
drak vinen, som det var praksis). De henviste til 
Biblens ord og ønskede en kristendom fortolket og 
forkyndt lokalt eller nationalt på folkesprog uden 
indblanding fra Rom.

Den tankegang var et kernebudskab i 1500-tal-
lets reformation, og meget af det, Martin Luther 
(1483-1546) og andre reformatorer fremførte i 
1500-tallets første årtier, var hørt før. Af den grund 
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kunne tankerne hurtigt vinde genklang, men det 
kunne stadig være med livet som indsats at fremsæt-
te udfordrende synspunkter. Det afgørende blev, 
at politiske magthavere nu stillede sig bag refor-
mationskravene, fordi de gavnede deres ønske om 
større territorial selvstændighed – hvilket forresten 
ikke udelukker, at de samtidig oprigtigt mente, at 
reformationstankerne bedre gengav den sande kri-
stendom.

Teserne i 1517
Reformationens begyndelse dateres normalt til den 
31. oktober 1517, som er datoen for Martin Luthers 
95 teser mod aflad. Teserne skrev han i Wittenberg 
i Sachsen, hvor han var teologisk professor på uni-
versitetet, og de handlede om den aflad – eftergi-
velse af straf – som man kunne købe sig til med et 
afladsbrev udstedt af paven. Havde man begået en 
synd, skulle den sones med en bod idømt af kirken. 
Det kunne fx være at drage på pilgrimsrejse. Med 
et afladsbrev kunne man købe den tilgivelse, en 
pilgrimsrejse gav, men uden at man behøvede at 
rejse. Man kunne også købe sig til en kortere tid i 
skærsilden, der var en mellemstation på vej til him-
len. Kirken hævdede, at man skulle renses for synd 
– som i et midlertidigt helvede – indtil man var ren 
og ”skær” nok til at blive lukket ind ad himmeriges 
porte.

Ifølge legenden slog Luther teserne op på døren 
til slotskirken i Wittenberg, men det er temmelig 
usandsynligt. Der er da heller ingen, der har set det, 
og Luther nævnte aldrig opslaget med et ord. Først 
efter hans død dukkede historien om opslaget op, 
og den blev blandet med andre myter om Luther og 
reformationen.

Om teserne blev slået op eller ej, er ikke vigtigt i 
sig selv. Det afgørende er, at Luther sendte dem til 
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ærkebispen af Mainz, som styrede afladshandlen i 
Tyskland. Teserne på latin indeholdt korte kritik-
punkter og var ment som et internt diskussionsop-
læg i kirken, men en bogtrykker offentliggjorde en 
tysk oversættelse kort efter. Det blev dråben, der fik 
bægeret med kirkekritik til at løbe over. 

Afladshandlen blev i store dele af befolkningen 
og langt ind i kirken selv opfattet som dybt proble-
matisk og amoralsk. Mange anså nærmest aflads-
handlen som en opfordring til at synde, og paven 
blev kritiseret for at glæde sig over synden, fordi 
den fyldte hans pengekiste op. Luther mente, at folk 
skulle holde sig fra at købe brevene, og han angreb 
både pavens autoritet og kirkens økonomi. Rom tog 
i begyndelsen ikke notits af Luther, men det fik ham 
til målrettet at henvende sig til offentligheden i en 
serie af skrifter med kras kritik af kirken. Det gav 
ham på kort tid stjernestatus i Tyskland. Da pavens 
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Ifølge en sejlivet myte 
hamrede Luther sine 
95 teser mod aflad op 
på døren til slotskirken 
i Wittenberg den 31. 
oktober 1517. Episoden 
er gengivet i utallige 
romantiserende 
versioner, der har 
spredt opfattelsen af 
Luthers reformation 
som en gemytlig 
folkesag. På dette 
billede, formentlig 
fra sidste halvdel 
af 1800-tallet, ses 
Wittenbergs bedre 
borgerskab iført 
noget, der ligner 
teaterkostumer på en 
sommerdag. 
|| ClassicStock/Alamy 
Stock Photo

forsøg på med gode ord og trusler at lukke munden 
på Luther slog fejl, blev han i januar 1521 bandlyst 
og i april dømt fredløs af den tyske rigsdag og den 
tysk-romerske kejser Karl 5. (1500-1558). 

Kurfyrsten (regenten) af Sachsen sørgede imid-
lertid for at beskytte Luther, som inden længe fort-
satte reformationsarbejdet sammen med sine teolo-
giske kolleger hjemme i Wittenberg. De to vigtigste 
var Philipp Melanchthon (1497-1560) og Johannes 
Bugenhagen (1485-1558). Da kejseren opretholdt 
dommen over Luther, sendte kurfyrsten sammen 
med andre tyske fyrster og rigsstæder i 1529 en pro-
testskrivelse til kejseren. Herfra stammer navnet 
protestanter om reformationens tilhængere.

På trods af pavens og kejserens udstrakte magt 
formåede de ikke at få udleveret Luther og heller 
ikke at standse reformationsbevægelsen. Luther var 
kun en af mange hundrede kirkekritiske prædikan-
ter, så selv hvis han var blevet fanget og henrettet, 
havde det ikke standset reformationen. Store kræf-
ter skulle også bruges på at standse det muslimske 
Ottomanske Riges ekspansion i Europa, som i 1529 
førte til belejring af kejserhovedstaden Wien. Over-
alt i Europa blev ’tyrkerfaren’ set som Guds straf til 
de kristne – på grund af det store kaos i kirken.

En vigtig forklaring på reformationens succes er 
bogtrykket, som udviklede sig til et massemedium. 
Bogtrykket var ikke en ny opfindelse i Europa, men 
stammede fra ca. 1450. Ved indgangen til 1500-tallet 
var teknikken blevet udviklet og billigere, og det 
førte til, at bibeloversættelser, teologiske værker, 
bønnebøger, salmer, viser, romaner, nyheder og 
propagandabilleder blev trykt i millionvis. Det var 
enkelt og effektivt at etablere en illegal presse. Og 
der kunne tjenes hurtige penge. Reformationen lyk-
kedes ikke på grund af bogtrykket, lige så lidt som 
den omfattende anti-reformationslitteratur fik den 
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Luther oversatte i 1522 
Det Ny Testamente 
til tysk, men den 
samlede bibel var først 
oversat i 1534 efter et 
mangeårigt samarbejde 
mellem Luther og 
andre teologer og 
filologer i Wittenberg. 
På denne illustration 
af Gustav König (1808-
1869) fra 1851 ses 
oversætterkredsen 
med Luther i 
midten, flankeret af 
Melanchthon (med rødt 
hår) og Bugenhagen. 
Forrest til højre ses 
teologen Caspar 
Cruciger (1504-1548) i 
samtale med to jødiske 
rabbinere om den 
hebraiske tekst. Den 
første samlede danske 
bibeloversættelse er fra 
1550. 
|| Akg-Images/Ritzau 
Scanpix

standset. Men det var et vigtigt redskab til at sprede 
ideerne hurtigere, end myndighederne kunne nå at 
reagere.

Årsagerne til den folkelige og politiske interesse 
for reformationen kunne være meget forskellige, 
men Luthers kristendomsforståelse virkede som 
et samlingspunkt. Kernen var, at ved troen ale-
ne (sola fide) blev mennesket retfærdiggjort over 
for Gud og ikke også ved gode gerninger. Troens 
grundlag fremgik af Guds ord i skriften alene (sola 
scriptura) og ikke også ved pavens ord eller kirkens 
traditioner. Det gav næring til en folkebevægelse, 
som forkastede paven og romerkirken som et falsk 
og forstyrrende filter mellem Gud og befolkning. 
Overalt lød kravet om, at ’Guds rene ord’ skulle præ-
dikes og høres, som det stod i Biblen, men oversat 
til modersmålet og uden munkes ’fabler’ eller ’løgn 
og latin’.

Reformatorerne
Inden for kirken blev mange omkring 1520 inspi-
reret af Luthers grundlæggende kirkekritik, uden 
at de nødvendigvis var helt enige. Fx var præst og 
professor Andreas Karlstadt (ca. 1480-1541) og den 
revolutionære prædikant Thomas Müntzer (ca. 
1489-1525) mere vidtgående i deres krav end Luther. 
Andre teologer som Ulrich Zwingli (1484-1531) i 
Zürich og Jean Calvin (1509-1564) i Genève drejede 
på væsentlige punkter om nadver, prædestination, 
kirkedisciplin og kirkeorganisation deres reform 
i en anden retning end Luther. Endelig var stærke 
kræfter inden for kirken – de reformkatolske – eni-
ge i behovet for at bygge på Biblens ord og afskaffe 
misbrug i kirken, men samtidig ville de bevare en 
katolsk enhed under paven.

I tæt forbindelse med reformkatolicismen stod 
renæssancehumanismen, hvis store forbillede i 
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teologen Caspar 
Cruciger (1504-1548) i 
samtale med to jødiske 
rabbinere om den 
hebraiske tekst. Den 
første samlede danske 
bibeloversættelse er fra 
1550. 
|| Akg-Images/Ritzau 
Scanpix

standset. Men det var et vigtigt redskab til at sprede 
ideerne hurtigere, end myndighederne kunne nå at 
reagere.
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Nordeuropa var Erasmus af Rotterdam (1469-1536). 
Humanisterne søgte under mottoet ad fontes! (til 
kilderne!) oplysning hos antikkens græske og ro-
merske forfattere. Man skulle læse de originale 
videnskabelige og litterære værker på græsk og 
latin, men til gengæld springe middelalderlige, 
forvanskede genfortællinger på ’munkelatin’ over. 
Inden for kirken ledte det naturligt til krav om at gå 
til selve kilden, Biblen, og med sit krav om skriften 
alene opfattede mange i begyndelsen Luther som 
reformkatolik eller bibelhumanist. I 1525 stod det 
dog klart, at der mellem Luther og Erasmus var 
grundlæggende uenighed om, hvor langt menne-
skets oplysning kunne række. Luther holdt fast på 
arvesyndens altødelæggende konsekvens for men-
neskets evne og vilje til at gøre godt i Guds øjne. Ud-
dannelse var godt, men den hjalp ikke Guds nåde på 
vej. Erasmus, som aldrig brød med pavekirken, fast-
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På dette tyske 
kolorerede træsnit fra 
ca. 1535 er forholdet 
mellem jæger og 
uskyldigt bytte vendt 
om. Harerne tager 
hævn og har fanget 
deres plageånder i 
skikkelse af jægere 
og hunde, som bliver 
spiddet og stegt. En 
præst og en munk er 
også pågrebet – de er 
medskyldige. Enhver 
kunne se, at fablen var 
samfundskritik med 
bønderne som harer i 
oprør mod de rige og 
mægtige i samfundet og 
deres lakajer. 
|| Akg-Images

holdt, at der i mennesket var en guddommelig gnist, 
som kunne tændes ved humanistisk uddannelse og 
sætte mennesket i stand til at gøre gode gerninger. 
I praksis levede de humanistiske idealer videre i 
reformationsbevægelserne. I Tyskland og Danmark 
først og fremmest gennem den enorme indflydelse, 
som blev udøvet af Melanchthon – det lutherske 
svar på Erasmus – der var langt mere kompromis-
søgende end Luther.

Luther fordømte i skarpe vendinger dem, der 
ikke var enige med ham, og på dramatisk vis kom 
forskelle i opfattelserne til syne under Den Tyske 
Bondekrig i 1524-1525. I store områder af Tyskland 
var bondestanden presset socialt og økonomisk. 
Bønderne så reformationen som et middel til at op-
bygge et mere retfærdigt samfund, baseret på Jesu 
ord, som de opfattede som et budskab om frihed og 
lighed. De mente ikke, at evangeliet indeholdt noget 
om skatter og tvangsarbejde, som øvrigheden og 
kirken bebyrdede dem med.

Bondebevægelsens oprør blev hårdt nedkæm-
pet – ca. 75.000 døde, herunder Müntzer og andre 
prædikanter. Luther bakkede konsekvent op om 
nedslagtningen, fordi bønderne havde formastet sig 
til at gøre oprør mod den øvrighed, som Gud havde 
indsat. Den havde man pligt til at adlyde, og det be-
kom naturligvis fyrsterne godt. De havde ikke brug 
for Luther til at fortælle dem, at de skulle bekæmpe 
oprøret, men han gav deres handlinger religiøs 
legitimitet. Ud fra tidens verdensforståelse kunne 
man ikke undvære den guddommelige autoritet, så 
når paven blev skudt til side, måtte en anden træde 
i hans sted. I de næste år fulgte en række lutherske 
fyrstereformationer, ved diktat fra oven, i tyske 
lande som Preussen, Hessen, Sachsen og Pommern 
– og senere også i Danmark i 1536.
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Fyrstereformationerne var baseret på Luthers 
opfattelse af de to regimenter, det åndelige og det 
verdslige. Man kan også kalde den Luthers statslæ-
re. Et af de helt store problemer med pavekirken 
var ifølge reformatorerne, at den blandede sig i 
politik og det verdslige regimente i stedet for at kon-
centrere sig om det åndelige regimente, nemlig at 
prædike Guds ord for folket. Politik og magt skulle 
øvrigheden tage sig af. Reformationen skilte derfor 
i princippet kirke og stat. Det kunne imidlertid kun 
ske ved, at kirken opgav sin selvstændighed og blev 
opslugt af staten. I praksis var der derfor mere tale 
om ét regimente. Luther kunne så blot håbe på, at 
fyrsten var en god kristen, som gav kirken ret og rå-
derum. Det blev op til det politiske styre at bestem-
me kirkens frihed og opgaver, herunder om det var 
befolkningens pligt at gå i kirke, eller om den selv 
måtte bestemme. Det er en af de mest afgørende 
konsekvenser af reformationen, at religionen blev 
underlagt den politiske magt, og at religionsudøvel-
sen derfor – på godt og ondt – kunne udvikle sig el-
ler blive reguleret i takt med samfundsudviklingen.

Luthers holdninger blev som sagt ikke delt af 
alle reformationens teologer og tilhængere – hvad 
enten de tog afstand fra hans synspunkter, ikke 
forstod dem eller bare ikke kendte dem. Reforma-
tionsbevægelsen i Danmark i 1520’erne kan derfor 
heller ikke kaldes direkte luthersk. Det var en 
sammensat bevægelse, hvis medlemmer forstod sig 
selv som evangeliske, men aldrig kaldte sig for lu-
theranere. Det var deres katolske modstandere, der 
brugte betegnelsen som et skældsord. Luther var jo 
en bandlyst og fredløs kætter.

Religion og politik
I Danmark blev der også solgt aflad i 1517. Lederen 
af salget i Norden, italieneren Giovannangelo Ar-
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Christian 2.s 
forsøg på at knuse 
modstanden mod 
ham i Sverige gennem 
massehenrettelser den 
8. og 9. november 1520 
– Det Stockholmske 
Blodbad – gav bagslag 
og blev begyndelsen 
til enden for ham som 
konge i Norden. Mange 
omstændigheder ved 
blodbadet er ukendte, 
men adskillige bisper 
var involveret som 
bagmænd eller ofre. 
Detaljer fra blodbadet 
ses her på et koloreret 
kobberstik fra 1676 
efter et træsnit fra 
1524, der var udført 
som led i svensk 
propaganda mod 
Christian 2. 
|| Det Kgl. Bibliotek

cimboldi (1485-1555), gav kong Christian 2. (1481-
1559) gode procenter af omsætningen, og kongen 
gav til gengæld Arcimboldi store beføjelser for at 
få paven på sin side i kampen om Sverige. Det var 
et arrangement, der på eksemplarisk vis blandede 
hensyn til magt, profit og den evige frelse. Der var 
da også gejstlige i Danmark, der var forargede. Den 
førende reformkatolske teolog, karmelitermunken 
Poul Helgesen (ca. 1485-ca. 1534), skrev senere, at 
afladshandlen dræbte gudsfrygten og fromheden i 
kirke og befolkning. Sluserne blev åbnet for refor-
mationen.

Da Christian 2. med Det Stockholmske Blodbad 
i november 1520 brugte en kætterianklage som 
undskyldning for at henrette godt 80 svenske po-
litiske modstandere, herunder et par bisper, var 
romerkirkens rolle i Norden nærmest reduceret til 
et magtinstrument for kongen. Helst ville Christian 
2. frigøre sig fra pavens indflydelse, og han fulgte 
dermed den generelle europæiske udvikling i ret-
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ning af territorial- eller fyrstekirker. Det angik ikke 
kun kongen og kirken, men også adelen og borger-
standen. Adelen dominerede kirken og sad på de 
højeste embeder, først og fremmest bispestolene, 
som ifølge forfatningen gav en plads i rigsrådet. 
Bispeembedet var altså automatisk politisk. Adelen 
og kirken ejede hver ca. 40 % af Danmarks jord, og 
deres rigdom fra godserne var med til at sikre, at de 
effektivt kunne stække kongemagten.

Som modtræk gik Christian 2. efter at sætte sine 
egne mænd ind som bisper og lensmænd: unge, 
ærgerrige adelige eller helst borgerlige fra den frem-
voksende købmandsstand. De største købstæder 
– med København og Malmø i spidsen – kæmpede 
for handelsfordele i skarp konkurrence med adelen 
og kirken, og de var en naturlig alliancepartner for 
kongemagten. I købstæderne blev de mange kirker 
med tilbygninger, præsteboliger, udlejningsejen-
domme og ubebyggede grunde samt tiggermunke-
klostre – på byens bedste adresser – kaldt ”den døde 
hånd”, fordi de ikke indgik i det økonomiske kreds-
løb med afkast til byens kasse. Tværtimod måtte 
borgerne betale afgifter til kirken, mens det store 
præsteskab nød skattefrihed. Kirken søgte natur-
ligvis det bedst mulige afkast af sine investeringer 
og opkøbte derfor grunde og ejendomme i byer med 
stor økonomisk vækst. Og da kirken var mere ka-
pitalstærk end købmændene, var den en uvelkom-
men konkurrent. Utilfredsheden med kirken gjaldt 
derfor nok så meget dens økonomiske rolle. Man 
må til gengæld sige, at det religiøse liv i senmiddel-
alderen var levende. Det var de talrige donationer 
og testamenteringer fra alle samfundslag bevis på. 
Reformationen er da heller ikke udtryk for religiøs 
ligegyldighed eller svækkelse.

I 1521-1522 indførte Christian 2. mange nye love, 
som Malmøs borgmester, storkøbmanden Hans 
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Mikkelsen (-1532), stod bag. Som noget nyt dristede 
de kongelige love sig til også at regulere kirkelige 
forhold, selv om kirken som selvstændig, interna-
tional organisation i høj grad unddrog sig den kon-
gelige magtsfære. Men kongen ønskede, at kirken 
politisk og økonomisk stod til regnskab over for 
ham og ikke paven, og at den indskrænkede sig til at 
sørge for befolkningens frelse og åndelige velbefin-
dende. Det lyder luthersk, men skal først og frem-
mest forstås i en territorialpolitisk, reformkatolsk 
sammenhæng, hvor kongen stræbte efter kontrol 
med kirken inden for Danmarks grænser. Lovene 
forsøgte heller ikke at regulere kirkens lære, men 
kun juridiske og økonomiske forhold. Og så skulle 
kirkerne gøres rene hver lørdag, og gulvene skulle 
lægges lige.

Christian 2. omgav sig med adskillige reformka-
tolikker og humanister og fremmede deres karri-
erer, fx skribenten Christiern Pedersen (ca. 1480-
1554), der havde udgivet Saxos danmarkshistorie 
på latin, og Poul Helgesen, der i 1519 blev leder af et 
nyt kollegium i København. Helgesen holdt forelæs-
ninger for de studerende på Københavns Universi-
tet (fra 1479) og kunne påvirke dem i reformvenlig 
retning.

I Danmark var man udmærket klar over refor-
mationsudviklingen i Tyskland, og kongen forsøgte 
forgæves at få både Luther og Melanchthon til Dan-
mark. Til gengæld fik han tre andre humanister og 
prædikanter fra Wittenberg til København, fx Karl-
stadt, der var tiltænkt et professorat og en stilling 
som særlig rådgiver for kongen. Han blev dog kun i 
Danmark få uger, inden han i sommeren 1521 vend-
te tilbage til Wittenberg, da Luther var gået i skjul 
efter at være blevet dømt fredløs. Karlstadt overtog 
kortvarigt ledelsen af reformationen i Wittenberg, 
hvor han gik radikalt til værks og udrensede katolsk 
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Detalje af Bjørn 
Nørgaards (1947-) 
Hans Tausen-skulptur 
i Viborg, opstillet i 
2004 i anledning af 
475-års jubilæet for 
byens reformation. 
Fra Tausens mund og 
Biblen i hans hånd 
udgår bronzetunger 
med reformatoriske 
budskaber.
|| Bjørn Nørgaard/Foto: 
Walter Johannesen

kirkeinventar, holdt evangelisk messe på tysk og 
søgte at indføre sociale reformer baseret på Guds 
ord. Da Luther vendte tilbage, ragede de uklar, og 
Karlstadt forlod i 1523 Wittenberg.

Måske stammer elementer i Christian 2.s lov-
givning fra Karlstadt, direkte eller indirekte. Det 
gælder fx bestemmelsen om, at præster i Danmark 
ikke længere var tvunget til at leve i cølibat (ugift 
og seksuelt afholdende), men med henvisning til 
apostlen Paulus’ ord i Det Ny Testamente tværti-
mod burde leve i ægteskab. Karlstadt skrev netop 
i sommeren 1521 om emnet, og han blev også snart 
selv gift. Senest i 1525 – samme år som Luther blev 
gift – havde der også fundet præsteægteskab sted i 
Danmark. Kirken reagerede kraftigt på præster og 
munkes brud på cølibatet, men det skræmte ikke 
Christian 2. Da kongen i sensommeren 1521 under 
et besøg i Brügge mødte Erasmus, som beklagede 
Luthers voldsomme fremfærd, svarede Christian 2., 
at det tværtimod var nødvendigt med skrappe medi-
kamenter mod så sygt et legeme som kirken.
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Christian 2. Da kongen i sensommeren 1521 under 
et besøg i Brügge mødte Erasmus, som beklagede 
Luthers voldsomme fremfærd, svarede Christian 2., 
at det tværtimod var nødvendigt med skrappe medi-
kamenter mod så sygt et legeme som kirken.
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Frederik 1. 
og kirken
Grunden var lagt til en reformation under Christian 
2., men i 1523 tabte han magtkampen med kirken 
og adelen, der allierede sig med kongens farbror, 
hertug Frederik i Slesvig. Christian 2. skulle fordri-
ves. De fik også hjælp fra de magtfulde hansestæder 
under ledelse af Lübeck, som hellere end gerne ville 
af med Christian 2., fordi kongens handelspolitik 
favoriserede danske købstæder og Nederlandene. 
Frederik rykkede op i Jylland med en stor hær an-
ført af holsteneren Johan Rantzau (1492-1565), og 
på en mark uden for Viborg blev hertugen den 26. 
marts hyldet som kong Frederik 1.

Christian 2. tvivlede på, om han havde styrken 
til at kæmpe imod de jyske oprørere. Derfor opstod 
der senere en myte om, at kongen i sin rådvildhed 
en nat i februar 1523 sejlede frem og tilbage over 
Lille bælt mere end 20 gange. Han endte med at 
tage til København, som sammen med Malmø var 
hans sikre støtte. Men den 13. april 1523 sejlede han 
til Nederlandene med sit følge. Planen var hurtigt 
at vende tilbage med en udenlandsk lejehær og 
bekæmpe den formastelige farbror. Christian 2.s 
dronning, Elisabeth (1501-1526), var søster til kejser 
Karl 5., der skyldte Christian 2. den vældige sum af 
150.000 gylden for Elisabeths medgift fra bryllup-
pet. For de penge kunne Christian 2. nemt rejse en 
slagkraftig hær, men det viste sig umuligt at hive 
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De tre hovedområder 
eller landskaber i 
kongeriget Danmark 
var Jylland, Sjælland 
og Skåne med Halland, 
Blekinge og Gotland. 
Til riget hørte også 
Norge med Færøerne, 
Island og Grønland. 
I Slesvig og Holsten 
var den danske konge 
hertug, så selv om 
hertugdømmerne 
ikke var en del af 
Danmark, var de 
tæt knyttet til riget. 
Efter flamlænderen 
Abraham Ortelius’ 
(1527-1598) atlas fra 
1570. 
|| Det Kgl. Bibliotek

pengene ud af kejseren, der havde nok at gøre med 
krige og reformationsuro på andre fronter. Christi-
an udskød at vende tilbage til Danmark, og ved nyt-
år 1524 måtte København og Malmø, som Rantzau 
havde belejret, overgive sig.

Bispernes interesse i oprøret mod Christian 2. 
var at hævde kirkens uafhængighed af kongemag-
ten. Men samtidig ville de gerne være så uafhængige 
som muligt af paven, og da de først var sluppet af 
med Christian 2., viste de sig at være enige med ham 
i, at paven ikke skulle blande sig i danske forhold. I 
stil med den afsatte konges holdninger gik bisperne 
ind for, at en dansk gejstlig domstol skulle dømme 
først i alle sager om kirken, inden de eventuelt kom 
videre til Rom. Forskellen var dog, at domstolen 
ikke skulle nedsættes og reguleres af kongen, men 
af kirken selv i Danmark.

Skridtet i retning af en nationalkirke blev for-
stærket af en bestemmelse i den håndfæstning, Fre-
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derik 1. underskrev ved sit kongevalg i Viborg. Kun 
personer født i Danmark måtte indtage de øverste 
kirkeembeder, og bisperne skulle være af indfødt 
dansk adel. Andre høje kirkeembeder skulle adelen 
også have fortrinsret til, men på niveauet under bis-
per kunne doktorer i teologi eller kirkeret eller an-
dre ”værdige lærde mænd, som dertil duelige eller 
nyttige er”, trods alt komme i betragtning. Det førte 
senere til hård kritik af rigsrådsadelen, at den fandt 
det vigtigere, at kirkens ledere var adelige, end at 
de var teologer. Men det viser blot, hvordan kirken 
med sine store jordbesiddelser før reformationen 
var afgørende for magtbalancen i riget. Ved at sikre 
kirkens jordegods, administration og indtægter for 
adelige blev standens ambitioner om at kunne ham-
le op med kongen tilgodeset. Det udelukker ikke, at 
bisperne samtidig havde kirkens tarv for øje. Ved at 
forbeholde embederne for adelen kunne de jo sikre 
kirkens uafhængighed og skærme mod kongens 
utidige indblanding.

Nogen reformation ville bisperne til gengæld 
ikke have. Den religiøse uro, som man kendte så 
godt fra Tyskland, skulle holdes ude af Danmark. 
Det blev i håndfæstningen understreget som en af 
årsagerne til oprøret mod Christian 2., at han havde 
tilladt kættere at komme til København – her tænk-
te man sikkert på Karlstadt – hvor de prædikede 
for befolkningen mod den kristne tro og den hellige 
kirkes lære. Den slags var nu forbudt, og Frederik 1. 
måtte forpligte sig til ikke at tillade 

”nogen kætter, Luthers disciple eller andre, at præ-
dike og lære lønligt eller åbenbart imod den him-
melske Gud, den hellige kirkes tro, helligste fader 
paven eller romerkirke”. 
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Blev sådanne mænd fanget i Danmark, skulle de lide 
døden.

 
Guds rene ord til folket
Truslen fra Christian 2. lå som en skygge over Fre-
derik 1.s regeringstid. Igen og igen gik rygtet, at den 
detroniserede konge omsider havde fået penge af 
kejseren og var på vej med en uovervindelig hær for 
at tilbageerobre sit tabte land. Panikken greb flere 
gange Frederik 1. og rigsrådet, som rustede massivt 
op og brugte store summer på en stående hær.
 Når kejseren tøvede med at hjælpe Christian 
2., skyldtes det, at den fordrevne konge vendte den 
katolske kirke ryggen. I efteråret 1523 og foråret 
1524 var Christian 2. i Wittenberg, og han blev me-
get påvirket af Luthers prædikener. Kongen, og til 
kejserhoffets gru også dronning Elisabeth, tonede 
snart rent flag som evangeliske. Politisk set var det 
uklogt i forhold til kejseren, hvis hjælp Christian 2. 
var afhængig af. Til gengæld styrkede det Christians 
stilling og omdømme blandt bønder og borgere i 
Danmark, fordi han slog sig op på at kunne bringe 
Guds rene ord og ideen om reformation og social 
retfærdighed til folket. Frederik 1. var dermed den, 
der i ledtog med den upopulære adel holdt hånden 
under romerkirken og udbytningen af befolknin-
gen. 

Det satte Frederik 1. i en knibe. Han var nødt 
til at holde sig gode venner med bisperne og det 
overvejende katolske rigsråd. Men for at holde op-
bakningen til Christian 2. i ave måtte han samtidig 
være imødekommende over for den evangeliske 
bevægelse, som ikke lod sig standse. Desuden gjorde 
Frederik 1. den samme erfaring som Christian 2.: at 
det i den politiske magtkamp med adel og kirke var 
til kongens fordel at alliere sig med den økonomisk 
ekspanderende borgerstand. Frederik 1. genoptog 
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derfor væsentlige dele af forgængerens politik og 
samarbejdede med købstæderne.

I sommeren 1524 slog Christian 2. sig ned i Lier 
nær Antwerpen, som lå i de kejserlige lande. Med 
sig havde han en kreds af humanister og rådgivere, 
der var rejst med kongen i landflygtighed. De fulgte 
med kongen over i de evangeliskes lejr – eller påvir-
kede ham måske til selv at gøre det – og i Christian 
2.s navn begyndte religiøs og politisk propaganda 
mod Frederik 1. Et klart signal om Christian 2. som 
evangeliets forkæmper blev sendt med oversæt-
telsen af Det Ny Testamente til dansk i sommeren 
1524. Det var Hans Mikkelsen og to andre huma-
nister og litterater i Christian 2.s følge, Christiern 
Winter fra Mors (død efter 1537) og Henrik Smith 
fra Malmø (ca. 1495-1563), der stod for oversættel-
sen. Den blev udført og trykt i Wittenberg efter 
Erasmus’ latinske udgave fra 1516 og Luthers tyske 
oversættelse fra 1522. Midt i teksten mellem Apost-
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Christian 2. opholdt sig 
en periode i Wittenberg 
efter sin flugt fra 
Danmark i 1523. Han 
boede i maleren Lucas 
Cranach den Ældres 
hus, hvor han mødte 
Katharina von Bora 
(se illustration side 
33), som han forærede 
en guldring. Cranach 
udførte et portræt 
af sin danske gæst – 
komplet med rigsvåben 
og kongetitel – som 
blev sat ind i den første 
danske oversættelse 
af Det Ny Testamente, 
der blev til i Wittenberg 
i 1524. Ved siden af 
kongens portræt 
ses første side af 
Matthæusevangeliet. 
|| Det Kgl. Bibliotek

lenes Gerninger og Paulus’ breve blev der sat et 
stort portræt af Christian 2., udført af Lucas Cra-
nach den Ældre (1472-1553), og et forsvarsskrift for 
kongen, forfattet af Hans Mikkelsen.

Mikkelsen henvendte sig til ”alle danske mænd 
og kvinder, unge og gamle” med budskabet om, at 
kirken indtil nu havde prædiket ”skvalder og drøm-
me”. Men nu havde Gud bevæget Christian 2. til 
at lade det sande evangelium oversætte til dansk, 
så alle tydeligt kunne se, hvad der var nødvendigt 
for sjælens salighed. Man skulle derfor ikke høre 
på de skamløse præster og munke, der hævdede, 
at det ikke passede sig for bønder selv at overveje 
Guds ord. Det var ideen om det almindelige præ-
stedømme og en af reformationens hovedpointer, 
Mikkelsen fremførte, nemlig at kirkens præster 
ikke var særligt hellige formidlere mellem folk og 
Gud. Tværtimod var alle døbte mennesker lige tæt 
på Gud, og alle var derfor i princippet præster. Ved 
at give folket selv Det Ny Testamente i hænde viste 
kongen sin godhed og mildhed, skrev Mikkelsen, 
og kirken havde været med til at drive ham ud af 
Danmark, fordi den ville holde Guds ord borte fra 
befolkningen.

Oprøret mod Christian 2. var, som Hans Mik-
kelsen pointerede, også imod Guds vilje, for Biblen 
befaler lydighed mod fyrsten. Det stod nu klart, at 
Christian ville vende hjem som reformationskonge, 
og bønder og borgere skulle hjælpe. Samtidig gav 
den lutherske udlægning ham et guddommeligt 
krav på at tilbagevinde tronen. Luther selv støttede 
både personligt og offentligt Christian 2.

Hans Mikkelsens forsvarsskrift blev kendt vidt 
og bredt i Danmark, og i 1526 bad kirken Poul Helge-
sen om at imødegå det. Helgesen gik i rette med ide-
en om det almindelige præstedømme, og at alle og 
enhver lige fra bønder og håndværkere til drankere 
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og ludomaner skulle have lige så stor forstand på 
Biblen som lærde teologer. Det var hykleri, når de 
evangeliske påberåbte sig skriften, for den var der 
slet ikke uenighed om, påpegede Helgesen. Det var 
fortolkningen af skriften, uenigheden gjaldt, men at 
overlade den til bønder på kroen var en garanteret 
katastrofe.

Helgesen kritiserede endvidere oversættelsen 
for at være sprogligt klamphuggeri, og for at råde 
bod på det lod Christiern Pedersen, der også havde 
sluttet sig til den landflygtige konge, i 1529 en ny og 
bedre oversættelse af Det Ny Testamente til dansk 
trykke i Antwerpen. Hensigten var atter, ”at den me-
nige almue måtte des bedre forstå” Guds ord. Den 
nye oversættelse gik som varmt brød, og allerede i 
1531 udkom en revideret udgave. 

At læse og høre evangeliet på dansk var der rig 
mulighed for før selve reformationen.

 
Bondekrig og prædikanter
En af Christian 2.s mange sympatisører i Danmark 
var hans tidligere admiral Søren Norby (-1530), der 
sad som lensmand på Gotland. Da der i Skåne og 
Blekinge i vinteren 1524-1525 udbrød bondeurolig-
heder vendt mod Frederik 1. og adelen, blandede 
Norby sig og forsøgte at rejse en opstand, der skulle 
bringe Christian 2. tilbage. Den landflygtige konge 
lovede bønderne kristen frihed og lighed. De kvitte-
rede med at plyndre og nedbrænde adelens gårde og 
borge, og i foråret 1525 var Blekinge og næsten hele 
Skåne i Norbys magt. Var Christian 2. ankommet 
med troppeforstærkninger, havde han sandsyn-
ligvis vundet tronen tilbage. Men han havde stadig 
ingen penge, og i stedet fik Frederik 1. takket være 
Lübeck og Johan Rantzau fra Holsten trængt bonde-
hærene tilbage. Søren Norby forlod Danmark for at 
slutte sig til Christian 2. 
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Det skånske oprør understregede, at utilfreds-
heden i befolkningen med kirke, adel og konge var 
vokset, efter at Christian 2. var blevet trængt ud. 
Gyldne løfter udstedt af Frederik 1. i 1523 om fær-
re skatter og større retssikkerhed var ikke blevet 
indfriet. Tværtimod havde adelen gennemtrumfet 
hals- og håndsret over bønderne. Det betød, at en 
herremand selv kunne anklage og fængsle sine fæ-
stebønder for lovovertrædelser, ligesom han selv 
kunne eksekvere domme og beholde bøder. Derfor 
flammede bondeuroligheder op i hele Frederik 1.s 
regeringstid. I 1527 rapporterede rigshofmester Mo-
gens Gøye (-1544) til kongen, at bønderne i Jylland 
ikke ville betale bispetiende og anden ”præsterente” 
under henvisning til ”Guds og lands lov”.

Bøndernes påberåbelse af Guds lov stemmer 
med det folkelige reformationskrav om Biblen som 
håndbog for et kristeligt og socialt retfærdigt sam-
fund, som bønderne havde henvist til under Den 
Tyske Bondekrig i 1524-1525. Frederik 1. og rigsrådet 
havde da også nøje fulgt krigen og frygtede, at de 
evangeliske ideer skulle føre til oprør i Danmark. 
Spørgsmålet var blot, om den bedste taktik var at 
undertrykke ideerne eller give dem et vist frirum 
for at fjerne deres revolutionære potentiale.

Mens kirken og flertallet i rigsrådet ville un-
dertrykke alt reformatorisk, viste det sig snart, 
at kongen og ledende adelige i både kongeriget og 
hertugdømmerne ikke kun ville give plads til, men 
selv aktivt støttede nogle af reformationens kerne-
budskaber. I sommeren 1526 brød kongen, rigshof-
mester Mogens Gøye og flere af kongens holstenske 
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Katharina von Bora 
(1499-1552) blev som 
barn anbragt i et 
kloster i Sachsen, og i 
1515 blev hun nonne. 
Under påvirkning af 
reformationen fik hun 
og 11 andre nonner 
i 1523 en vognmand 
til at smugle sig ud 
af klostret og køre 
dem til Wittenberg. 
Luther hjalp dem til 
at komme videre i 
verden, og Katharina 
fik husly hos Luthers 
ven, Lucas Cranach den 
Ældre. Han malede i 
1526 dette billede af 
hende. Luther søgte 
efter en ægtemand 
til hende, men hun 
afviste forslagene, og 
det gik efterhånden 
op for ham, at han 
selv kunne gøre alvor 
af det giftermål, som 
han belærte andre 
præster om at indgå. 
Og Katharina modsatte 
sig ikke. Med Den Tyske 
Bondekrigs værste 
uroligheder kun lige på 
afstand stod brylluppet 
den 13. juni 1525. De fik 
seks børn sammen, og 
Katharina bestyrede 
med økonomisk og 
praktisk sans hus og 
hjem, mens Luther 
koncentrerede sig om 
bøger og prædikener. 
På den måde blev deres 
ægteskab et forbillede 
for lutherske præsters 
husstand. 
|| Album/Ritzau 
Scanpix

te på samme tid at nyde nadveren på luthersk vis 
med både brød og vin. I den spændte situation hav-
de handlingerne stor symbolværdi.

Under alle omstændigheder kunne reforma-
tionsideerne ikke holdes ude af landet. Hertug-
dømmerne virkede som en korridor på samme 
måde som den livlige trafik over Østersøen, hvor 
evangeliske strømninger trængte nordpå. I Husum 
i Slesvig var prædikanten Hermann Tast (1490-1551) 
aktiv tidligt i 1525, og i maj samme år fik Frederik 1. 
udvirket, at kirken i hertugdømmerne skulle tillade 
evangelisk prædiken mod til gengæld at bevare væ-
sentlige økonomiske privilegier. Samme år kom re-
formationstankerne helt tæt på kongeriget, da den 
senere Christian 3. som ung hertug overtog styret af 
Haderslev og Tørning Len i Nordslesvig og begyndte 
at arbejde for luthersk gudstjeneste.

I 1526 var der for alvor evangeliske prædikan-
ter på færde i selve Danmark. En af dem var Hans 
Tausen (1494-1561) i Viborg. Han stammede fra Fyn 
og var munk i johanniterordenens kloster i Antvor-
skov ved Slagelse. Studier i udlandet førte ham til 
Wittenberg i 1523-1524 – samtidig med Christian 2.s 
ophold i byen. Det er sigende for den flydende reli-
giøse situation – og at fronterne endnu ikke var låst 
mellem luthersk og katolsk – at en munk kunne tage 
til Luthers by og studere. I de år fremstod Luther 
som moderat – i modsætning til fx Karlstadt – og 
selv Poul Helgesen oversatte i begyndelsen Luther 
til dansk. Tausen havde også studeret i København 
under netop Helgesen og blev også regnet for en re-
formkatolsk prædikant. Som sådan blev han i efter-
året 1525 sendt til sin ordens kloster i Viborg, men 
her slog hård kritik af kirken ud i lys lue hos Tausen. 
Til sidst blev han i 1526 smidt ud af sin orden. Med 
tilladelse fra byrådet fortsatte Tausen sine populæ-
re prædikener, der nu blev endnu mere aggressive 
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over for kirken. For at beskytte Tausen sørgede 
byrådet for, at Frederik 1. antog Tausen som sin 
kapellan (personlige præst), men med tjenestested 
i Viborg, hvor Tausen skulle være under kongens og 
byens beskyttelse.

Kongelige værnebreve blev nu kongens måde at 
sikre, at evangeliske prædikanter ikke blev retsfor-
fulgt af kirken. I december samme år fik en anden 
prædikant i Viborg, Jørgen Jensen Sadolin (ca. 1499-
1559), et tilsvarende værnebrev, som også gjorde 
det muligt at oprette et præsteseminarium i byen. 
Viborg skulle forsyne andre steder med evangeliske 
prædikanter, og Poul Helgesen kunne derfor senere 
skrive, at i 1526 ”sneg lutheriets gift sig gennem hele 
Jylland”.

Hans Tausen var som evangelisk prædikant i 
Viborg først i Skt. Hans Kirke, men den blev hurtigt 
for lille. Støttet af byrådet fik Tausen og hans til-
hængere i 1527 adgang til den større Gråbrødre Klo-
sterkirke – til stor utilfredshed for klostrets munke. 
Resultatet blev, at kirken blev delt mellem munkene 
og de evangeliske. Delingen afspejler en landsdæk-
kende religionspolitik, som kongen og rigsrådet 
forhandlede sig frem til.

Et spørgsmål om tolerance
I november 1526 mødtes Frederik 1. og rigsrådet i 
Odense til herredag (regeringsmøde). Herredagen 
skulle vedtage nye skatter til at betale for oprust-
ning, og flere gange i Frederik 1.s regeringstid blev 
bønder og borgere hårdt beskattet. Samtidig måtte 
kirkerne af med klokker, som kongen kunne støbe 
om til kanoner, og store mængder kalke, kors, mon-
stranser og kirkeguld og -sølv blev smeltet om til 
mønter. Det gjorde ikke kongen populær, og Poul 
Helgesen begyndte at omtale Frederik 1. som ”den 
kirkerøveriske konge”.
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Den katolske kejsers 
lejetropper – hvoraf 
mange tusinde var 
tyske, protestantiske 
landsknægte – tog 
sagen i egen hånd, 
da deres lovede løn 
udeblev, og angreb og 
plyndrede Rom i maj 
1527. De mange mord 
og ødelæggelser i den 
hellige stad sendte 
chokbølger gennem 
Europa. Dette langt 
senere maleri af 
Sacco di Roma af den 
nederlandske kunstner 
Johannes Lingelbach 
(1622-1674) skildrer 
fredfyldt romersk idyl 
i soldaterlejren uden 
for byen.
|| Wikimedia

Herredagen besluttede at intensivere den for-
drevne Christian 2.s politik over for paven, så det 
ikke længere var nødvendigt at søge pavens godken-
delse af valg til bisper eller andre høje kirkeembe-
der. Det gav større frihed, men handlede også om 
penge. Pavelige godkendelser var altid afhængige 
af tårnhøje afgifter til Rom. Alle kunne se en fordel 
ved at holde pengene i landet og i stedet betale afgift 
til kongen.

Pavens rolle blev sat på spidsen af det forhold, at 
der siden Christian 2. ikke havde været en paveligt 
godkendt ærkebisp i Lund og leder for kirken i Dan-
mark. Embedet blev varetaget af adelsmanden Aage 
Sparre (-ca. 1541), men uden pavens godkendelse. I 
stedet havde paven godkendt den borgerlige Jørgen 
Skodborg (ca. 1480-1551), der var udnævnt af Chri-
stian 2. og siden var flygtet til Rom. Paven holdt på, 
at Sparre skulle vige pladsen for Skodborg, men det 
kom ikke på tale. Frederik 1. og rigsrådet vedtog at 
beholde Sparre, selv om han ikke var bispeviet og 
dermed kun ’pseudobisp’. Tilsidesættelsen af pa-
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vens myndighed betød, at den danske katolske kirke 
i realiteten brød med Rom.

I Rom blev en reaktion på herredagsbeslutnin-
gen umuliggjort af det religionspolitiske kaos, der 
herskede i Europa. Ud over at kæmpe mod tyrkerne 
var kejser Karl 5. i krig med Frankrig, der havde 
Pavestaten som en af sine allierede, og kejserlige 
tropper angreb og plyndrede i maj 1527 Rom, hvor 
de holdt paven fængslet. Det høje nord fik derfor lov 
til at passe sig selv, og da kejseren havde brug for de 
tyske fyrsters hjælp i krigen mod tyrkerne, fik de 
evangeliske prædikant- og protestbevægelser gode 
vækstbetingelser i Nordeuropa. 

Den næste herredag i Odense i august 1527 
handlede derfor ikke længere om forholdet til pa-
ven, men til den boomende evangeliske bevægelse i 
Danmark. Kirken ville forpligte kongen til at skride 
ind, og uskikken med at udstede værnebreve til 
bortløbne munke skulle standses. Kongen måtte 
enten tvinge munke som fx Hans Tausen tilbage i 
kloster eller landsforvise dem. Det afviste kongen. 
Han påpegede, at troen var fri, og det tilkom ikke 
ham at dømme om, ”hvad tro hvert menneske har 
i sit hjerte”. Han kunne ”dømme over liv og gods i 
riget og ikke over sjælene”. Det stod derfor alle frit 
for at prædike ”gudeligt og kristeligt” på baggrund 
af evangeliet, når blot det ikke førte til oprør.

Friheden skulle også gælde præsters ret til at 
gifte sig, og munke og nonners ret til at forlade 
klostre og ordener.  Hvis nogen ville anklage præ-
dikanterne for ikke at bygge på evangeliet, kunne 
de gøre det til kongen, som sammen med rigsrådet 
ville træffe en afgørelse. I forlængelse af herredagen 
i 1526 og bruddet med Rom gik udviklingen yderli-
gere i retning af reformation ved, at det var kongen 
og rigsrådet – ikke kirken – der skulle afgøre tvister 
om prædikanternes virksomhed. Det betød, at det i 
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de næste knap ti år var muligt for forskellige kristne 
overbevisninger at eksistere side om side. Det skul-
le foregå inden for en (reform)katolsk, bispeledet 
nationalkirke, der var forpligtet til at rumme frie 
evangeliske menigheder. Det var en konstruktion 
med store indbyggede modsætninger, og det blev 
snart synligt.

Kongens hævdelse af den frie, kristne tro var 
enestående på dette tidspunkt i Danmarks historie 
og tager sig ud som et storslået udtryk for fredelig 
sameksistens. Men ret beset var tolerancen temme-
lig hyklerisk, for den var ikke et mål i sig selv, men 
et redskab til at opnå andre fordele. For kongen og 
den reformationsvenlige adel var den et brækjern 
til at nedbryde den katolske kirke, der i sommeren 
1527 ubestridt var i defensiven. Kirken måtte forsva-
re sig så godt, den kunne, og sætte sin lid til, at her-
redagens beslutninger blev taget med det forbehold, 
at et koncil kunne træde sammen, skabe enighed i 
kristenheden og genskabe kirkens magt.

Bispernes kirke
Kirkens ledere i Danmark var bisperne, der samti-
dig – eller først og fremmest – var adelige godseje-
re. Bispegodset gav dem store indtægter, og som 
medlemmer af rigsrådet havde de politisk magt. 
De var en slags lensmænd på kirkens jord, som de 
administrerede til fordel for kirken – og sig selv. Det 
betyder ikke, at de ikke havde kirkens interesser 
for øje, og flere havde magistergrad og uddannelse 
inden for kirkeret, som gjorde dem til velegnede 
godsforvaltere og respekterede ledere af præsteska-
bet. Det gjaldt mænd som Lauge Urne (ca. 1467-1529) 
i Roskilde og Ove Bille (-1555) i Aarhus, men sandt at 
sige var der også nogle bisper, som ikke var en pryd 
for kirken, selv om de måske nok var effektive og 
hensynsløse administratorer. I Børglum gik Stygge 
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Krumpen (-1551) for at være grisk og udskejende. I 
Viborg var Jørgen Friis (ca. 1493-ca. 1547) alminde-
ligt forhadt og anset for at være en løgner og bedra-
ger, hvilket var en væsentlig grund til, at Hans Tau-
sen lykkedes så bemærkelsesværdigt godt i byen. I 
de øvrige bispebyer var domkirkerne et temmelig 
effektivt værn mod de evangeliske prædikanter ind-
til 1536.

Den eneste ikke-adelige bisp i 1527 var Jens An-
dersen Beldenak (-1537) på Fyn – den med historiker 
Erik Arups (1876-1951) ord ”gamle drevne politiker, 
studepranger og pengemand”. Adelen havde længe 
forsøgt at presse ham ud, men han forsvarede sig 
med næb og klør og svor ”ved den hellige ble” (Jesu 
ligklæde), at han ville dø som en vældig bisp i Fan-
dens navn!

Bisperne kunne dårligt hamle op med iltre 
evangeliske prædikanters voldsomme kirkekritik. 
De var ikke agitatorer eller polemikere, de var ikke 
gået i kirkens tjeneste for at kæmpe for en sag, og 
de havde formentlig ringe forståelse (og i hvert fald 
ikke sympati) for den hellige eller politisk korrekte 
forargelse, de evangeliske prædikanter udviste over 
for kirken og dens traditioner. 

Til at tale deres sag inviterede bisperne i maj 
1527 to tyske teologer, Johannes Eck (1486-1543) og 
Johannes Cochlæus (1479-1552), til Danmark. De var 
internationalt berømte for deres kamp mod Luther, 
og bisperne håbede, at de også var mænd for at tage 
kampen op mod de kværulerende prædikanter og 
påvirke kongen og rigsrådet. Cochlæus diskuterede 
forehavendet med Erasmus, som i et brev i sensom-
meren svarede ham: 

”Vedrørende din plan om at rejse til Danmark beder 
jeg til, at det vil gå godt. Rejsen er meget lang, ind-
byggerne er uciviliserede, og det er snart vinter”. 
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Til at tale deres sag inviterede bisperne i maj 
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Johannes Cochlæus (1479-1552), til Danmark. De var 
internationalt berømte for deres kamp mod Luther, 
og bisperne håbede, at de også var mænd for at tage 
kampen op mod de kværulerende prædikanter og 
påvirke kongen og rigsrådet. Cochlæus diskuterede 
forehavendet med Erasmus, som i et brev i sensom-
meren svarede ham: 

”Vedrørende din plan om at rejse til Danmark beder 
jeg til, at det vil gå godt. Rejsen er meget lang, ind-
byggerne er uciviliserede, og det er snart vinter”. 

111111_den danske reformation_CC19_.indd   38 18/11/2019   10.18

39

Både Eck og Cochlæus endte med at takke nej og lod 
de danske bisper sejle deres egen sø.

Efter herredagen i 1527 måtte kirken indstille 
sig på nye tider, og en række nye adelige bisper var 
af mere moderne støbning end deres forgængere. I 
1529 blev Joachim Rønnow (ca. 1495-1542) ny Ros-
kildebisp. Han var ikke helt afvisende over for de 
evangeliske, men ville også kæmpe for sin egen og 
adelskirkens stilling. Han accepterede uden at kny 
Frederik 1.s vilkår for udnævnelsen, nemlig at han 
ikke måtte forfølge de evangeliske prædikanter, og 
han betalte kongen den nette sum af 3.000 gylden. 
På tilsvarende vilkår overtog samme år Knud Gyl-
denstierne Fyns Stift efter bisp Beldenak. Gylden-
stierne tog ovenikøbet Viborgprædikanten Jørgen 
Jensen Sadolin som sin medhjælper, og da Sadolin 
i 1532 udgav en dansk oversættelse af Luthers lille 
katekismus som vejledning for stiftets præster, ske-
te det i Gyldenstiernes navn. 

Udviklingen viser, at kirken havde opgivet – hvis 
den nogensinde havde troet det muligt – at udrydde 
de evangeliske prædikanter som kættere med trus-
ler om bål og brand, selv om kongens håndfæstning 
havde slået sådan en straf fast i 1523. Efter 1527 var 
den eneste farbare vej for bisperne at holde fast i 
nationalkirken og så finde sig i, at reformationsbe-
vægelsen vendte op og ned på alt andet – fx indfø-
relsen af luthersk gudstjeneste. At holde sammen 
på kirkens økonomi blev bispernes politiske mål. 
Nogle bisper forsøgte alligevel så godt som muligt 
at træde op imod de evangeliske prædikanter. Men 
da ærkebisp Aage Sparre ville skride ind over for 
udviklingen i Malmø, blev resultatet, at byen endte 
som et brohoved for reformationen i Danmark.

  
Købstadsreformation
Forbindelsen med de nordtyske byer var livlig i 
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Jørgen Kock, hovedrig 
Malmøborgmester  
og reformationsfor-
kæmper som  
44-årig i 1531. Som 
politiker voksede 
hans indflydelse støt 
under Frederik 1., og 
efter dennes død i 1533 
forsøgte han dristigt 
under Grevens Fejde 
at ændre radikalt 
på magtforholdet i 
Danmark til fordel 
for købstædernes 
protestantiske 
borgerskab og på 
bekostning af adelen. 
Uden held. Malet af 
ukendt kunstner. 
|| Wikimedia

købstæderne ved Øresund. Hver dag anløb der skibe 
med bøger, breve og mennesker, der kunne fortælle 
nyt om reformationens gang i andre egne. I Malmø 
kom borgmesteren Jørgen Kock (ca. 1487-1556) til at 
spille en afgørende rolle. Som sin forgænger i em-
bedet, Hans Mikkelsen, var han Christian 2.s mand, 
men han formåede at blive i borgmesterembedet 
efter 1523 – uden at blive tvunget i eksil.

Kock så reformationsbevægelsen som et mid-
del til at skaffe sig selv og Malmøs bystyre politisk 
indflydelse og selvbestemmelse, og han drog fordel 
af Frederik 1.s politik med at styrke købstæderne 
som modvægt til kirke og adel. Købstædernes styre 
bestod af borgmestre og rådmænd, der udgjorde 
byrådet. De kom fra en selvsupplerende elite af stor-
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købmænd og udgjorde en slags borgerligt grosse-
rer- eller skibsrederaristokrati. Historikere har ofte 
set reformationsbevægelsen i købstæderne som en 
demokratisk frihedsbevægelse, men det er langtfra 
sandheden. Man kan selvfølgelig sige, at byens råd 
var tættere på befolkningen end konge, bisper og 
lensmænd og derfor havde bedre føling med, hvad 
der rørte sig blandt indbyggerne, men håndværke-
re, kræmmere og tjenestefolk havde ikke noget at 
skulle have sagt i rådet. Netop blandt disse grupper 
var der bred opbakning til reformationen, fordi den 
indebar et løfte om større social retfærdighed.

Første skridt mod reformationen i Malmø blev 
taget, da byrådet i 1527 ansatte bysbarnet Claus 
Mortensen (ca. 1499-1575) som prædikant. I be-
gyndelsen prædikede han i et øde kapel på en grøn 
eng uden for byen, men den veltalende prædikant 
tiltrak snart store skarer. Han fik derfor byrådets 
tilladelse til at rykke ind i et stort kapel i byen. As-
sisteret af endnu en prædikant, en tidligere munk i 
byens helligåndskloster, Hans Olufsen (-1571), blev 
der nu afholdt messe og sunget salmer på dansk i 
Malmø.

Ærkebisp Sparre i Lund greb sidst på året 1528 
ind for at standse den evangeliske prædiken, der 
truede med at brede sig til sognekirken i Malmø, 
Skt. Petri. Han vurderede, at prædikanterne gik for 
vidt i deres udlægning af Guds ord – som de ifølge 
herredagsbeslutningen fra 1527 skulle holde sig til. 
Prædikanternes forseelser var, at de forkastede sjæ-
lemesse og skærsild som bedrag, at de kaldte hel-
gendyrkelse for løgn og ville fjerne relikvier og bille-
der fra kirkerne, at de bekæmpede præsters cølibat, 
og at de holdt nadver med uddeling af både brød 
og vin. Byens råd valgte en forsigtig kurs og sendte 
Claus Mortensen og Hans Olufsen i eksil i Hader-
slev, hvor hertug Christian var i fuld gang med sin 
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reformation og havde oprettet en luthersk præste-
skole. Deres ophold gav formentlig kun de to mere 
blod på tanden. I september 1529 vendte de tilbage 
til Malmø – nu beskyttet af et værnebrev fra Fre-
derik 1. – og genoptog deres evangeliske prædiken. 
Allerede inden da havde Jørgen Kock og byrådet 
selv oprettet et præsteseminar i Malmø. Til at stå 
for undervisningen ansatte de to karmelitermunke, 
Frands Vormordsen (1491-1551) og Peder Laurentsen 
(ca. 1485-1552), der vendte ryggen til deres orden og 
deres læremester Poul Helgesen.

Målet for Jørgen Kock var en komplet reformati-
on – ikke kun evangelisk gudstjeneste, men også at 
byens råd fik ejerskab eller dispositionsret over al 
kirkelig jord og alle kirkens ejendomme. Formålet 
kom nærmere, da sognepræsten i Skt. Petri den 
11. oktober 1529 (næppe helt frivilligt) afleverede 
sin afskedsbegæring på rådhuset, hvori han afstod 
”min kirke […] med al hendes frihed, rente og ret-
tighed” til byrådet. Afløseren stod klar i kulissen, 
Claus Mortensen, som dermed kronede sin indsats 
i evangeliets tjeneste. Måneden efter blev billeder, 
altertavler og andet inventar i Skt. Petri ifølge en 
katolsk kilde tæt på begivenheden ”fuldstændig 
revet ned, skåret i stykker, ødelagt og opbrændt”. 
Ikke alt gik til. Af byens regnskaber kan man se, at 
byrådet solgte tavler, formentlig nogle af de ca. 60 
altertavler, der under reformationen forsvandt fra 
kirker og kapeller i Malmø. De blev solgt for 500 
mark til opkøbere, der kunne videresælge dem til 
katolske herremænd eller kirker og klostre i udlan-
det. Kirkesølvet og guld og sølv skrabet af messehag-
ler og korkåber blev solgt til guldsmede efter vægt. 
Alle genstandene var udtryk for djævelsk bedrag og 
ukristelig vildfarelse, men man kunne jo godt tjene 
penge på dem alligevel.

På et nyt trykkeri trykte man en dansk messe- 
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og salmebog i 1528, og sammen med Viborg blev 
Malmø centrum for udgivelse af dansk evangelisk 
litteratur og propaganda. Beslutningen på herreda-
gen i 1527 om, at den kristne tro var fri, gav frihed til 
både mundtligt og skriftligt at diskutere den sande 
tro og religionsudøvelse. I 1528 var en tysk bogtryk-
ker kommet til Viborg, hvor han udgav flere af Hans 
Tausens skrifter. Og for de katolske sled Poul Helge-
sen med sin pen i kampen mod de evangeliske. Som 
i Tyskland var der god afsætning på de højaktuelle 
reformationsvarer for både bogtrykkere og kræm-
mere.

En af de væsentligste udgivelser var Peder 
Laurentsens Malmøbog fra 1530. Den var et pro-
gramskrift for reformationen i de østdanske 
købstæder. Laurentsen argumenterede for en gen-
nemgribende reformation for at komme den blind-
hed over for Guds sande ord til livs, som pavekirken 
havde ført til. Som Guds lov skulle Biblen være 
fundamentet for både kirke og samfund, og det 
indre lys fra Helligånden er afgørende for, om man 
er sand kristen. Alle former for kirkeritualer og 
sakramenter er kun noget udvendigt. Samtidig var 
der en socialrevolutionær linje i skriftet, der angreb 
gejstligheden for at leve højt og flot på ”menigmands 
penge og svedige arbejde”. Kirken omgiver sig med 
guld, sølv og billeder i fine huse, siger Laurentsen, 
men

”Vorherre vil hellere lovsynges fra en møgvogn end 
fra nogle ypperlige kirker og klostre, der er opbygget 
og smykket ved hjælp af fattige menneskers store 
uret, trængsel, skade og overlast med løgn, bedrage-
ri og falskhed”.

Den slags kirker og klostre er modbydelige og urene 
for Gud, siger Laurentsen, mens til gengæld ”strå, 
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halm, muld, lort, heste eller vogn” er Guds rene 
skabning. Af samme grund er der ingen tvivl om, at 
en fattig dreng eller pige, der sidder på en møgvogn 
og synger en simpel salme,

”er bedre og mere agtværdig i Guds øjne end mange 
præster, munke eller kannikker, der står fra mor-
gen til aften og brummer og råber uden sand kri-
sten tro og gudelighed uden at bryde sig om, hvad de 
siger, synger eller læser”.

Med sine tanker trak Laurentsen tydeligt en linje fra 
Malmøreformationen til de radikale og spirituali-
stiske reformationsbevægelser – med Karlstadt som 
en ledende repræsentant. Deres tanker var både 
socialrevolutionære og teologiske, og det tog Luther 
skarpt afstand fra.

Mindst lige så afgørende for de evangeliske som 
bogtrykket var den verdslige øvrigheds beskyttel-
se – fra konge og rigshofmester til købstædernes 
borgmestre og rådmænd. Overordnet set beskytte-
de kongen prædikanterne, mens byrådene lokalt 
efter kongens tilladelse bemægtigede sig kirkegods 
og ejendomme. Og der var ringe respekt for byg-
ningerne. Den 23. februar 1529 fik byrådet i Viborg 
tilladelse til at rive overflødige kirker og klostre 
ned. Kun godt tre uger efter, den 17. marts 1529, var 
12 kirker revet ned – eller i hvert fald taget ud af 
brug. Ud over domkirken fik kun franciskanernes 
og dominikanernes klosterkirker lov at stå som sog-
nekirker til Tausen og Sadolin som præster. Også i 
Malmø og andre byer blev der revet ned, men ned-
brydelsen af kirker og kapeller skyldtes ikke kun, at 
der ikke var brug for dem mere. Det var en måde at 
kontrollere forkyndelsen på. Den evangeliske allian-
ce mellem byråd, prædikanter og nogle indbyggere 
fratog katolske gejstlige og borgere muligheden for 
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at gennemføre messe og tvang en evangelisk reform 
igennem.

At kirker lukkede eller forsvandt, og katolske 
gejstlige blev fordrevet fra købstæderne, betyder 
derfor heller ikke, at hele befolkningen bød refor-
mationen velkommen. Der var tale om en proces, 
hvor det katolske kun gradvist veg tilbage, og ofte 
kunne der i landsogne være større forståelse for den 
gamle kirkes mænd. I Aalborg blev sognepræsten i 
Budolfi Kirke, Jens Ibsen (død efter 1532), fordrevet 
omkring 1529. Hans evangeliske afløser blev Morten 
Hegelund (-ca. 1565). Jens Ibsen søgte ud til lands-
byen Nørre Tranders, hvor han fortsatte som præst. 
I 1532 fik han et såkaldt sognevidne (et skudsmål) 
udstedt af den lokale sognepræst og 12 dannemænd 
(pålidelige mænd) fra Nørre Tranders, Øster Sund-
by og Øster Uttrup. De bevidnede, at Jens Ibsen tre 
gange om ugen havde holdt messe og kirketjeneste 
til alles tilfredshed. Det blev også attesteret af seks 
katolske gejstlige og syv borgere fra Aalborg. Der 
var altså stadig behov for at holde katolsk messe på 
Aalborgkanten, og når det ikke længere kunne fore-
gå i købstaden, var der en helt legal udvej i Nørre 
Tranders.

  
Gråbrødrenes fordrivelse
Malmø og Viborg var i 1528 på vej til at blive helt re-
formerede, men byens klostre holdt messe og tilbød 
skriftemål og anden kirkelig betjening for byens 
katolske borgere. Her og i andre byer var det derfor 
afgørende for de evangeliske at få dem lukket. Bedst 
dokumenteret er fordrivelsen af franciskanerne 
eller gråbrødrene, som de blev kaldt efter farven på 
deres munkekutter. Gråbrødrene var tiggermunke, 
der levede af almisser, og sammen med dominika-
nerne (sortebrødrene) spillede de en væsentlig rolle 
for det religiøse liv i byerne. Før reformationen var 
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Biskop Jørgen Friis 
i Viborg sendte – 
formentlig i efteråret 
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ind i Gråbrødre 
Klosterkirke for at 
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ulovlige prædiken, men 
borgerne forsvarede 
ham. Et afgørende 
øjeblik i dansk 
reformationshistorie, 
selv om samtidige 
kilder til episoden 
mangler. Relief 
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danske reformation 
i 1936 – udført af 
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der tiggerordensklostre i ca. halvdelen af de danske 
købstæder. 

Tiggermunkene klagede til kongen over til-
tagende chikane fra evangeliske prædikanter og 
borgere, og på herredagen i 1527 udstedte Frederik 
1. i overensstemmelse med tolerancepolitikken et 
beskyttelsesbrev. Men kongen og Mogens Gøye var 
i virkeligheden tiggermunkenes fjender. Jørgen 
Kock henvendte sig i efteråret 1528 til Frederik 1. 
og bad om lov til at omdanne helligåndsklostret og 
gråbrødreklostret i Malmø til rådhus og hospital. 
Kock forklarede, at klostrene stod ruinerede og 
halvtomme hen, fordi munkene rejste. Kongen gav 
tilladelsen, men byen måtte ikke bruge bygninger-
ne, før den sidste munk frivilligt havde lukket og 
slukket. Det passede ikke, at munkene var i færd 
med at opgive deres forehavende, men kongebrevet 
virkede som en tilskyndelse til at få munkene smidt 
ud så hurtigt som muligt.

Prædikanterne og deres tilhængere konfrontere-
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Biskop Jørgen Friis 
i Viborg sendte – 
formentlig i efteråret 
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borgerne forsvarede 
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danske reformation 
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de munkene, fx ved at passe dem op på gaden og få 
et skænderi i gang om gode gerninger, faste og bod. 
Cølibatet var også et stridspunkt, men munkene 
kunne give igen. En munk fortalte den gifte Claus 
Mortensen, at han ikke gjorde andet end at ”svire 
med en skøge”. Han burde faste bodfærdigt på vand 
og brød for hver dag, han var sammen med hende. 
Ifølge den krønike, gråbrødrene skrev om deres 
trængsler, blev Claus rød i hovedet af raseri.

Ægteskabet var en markør blandt de gejstlige. 
Ved at gifte sig tilkendegav man sin stilling til fordel 
for evangeliet og mod romerkirken. Præster, der 
ikke giftede sig, anså de evangeliske for reaktionæ-
re. Til gengæld betragtede munkene de giftelystne 
prædikanter som horebukke. ”Kun kødets lyst 
forledte de uslinger til at falde”, som Poul Helgesen 
skrev. Uagtet lyster var ægteskabet prædikanternes 
måde at sikre sig på, socialt og økonomisk, i en usik-
ker tilværelse. I Viborg giftede Hans Tausen sig med 
Jørgen Sadolins søster, i Malmø giftede Peder Lau-
rentsen sig med Claus Mortensens søster. 

Skænderierne gik også for sig i gråbrødrenes kir-
ke. Claus bemægtigede sig prædikestolen, hvorfra 
han, som den ikke helt objektive krønike siger, ”bjæf-
fede værre end nogen hund med sin skidne kæft 
mod brødrene på den mest uforskammede måde”. 
Da han var færdig med at prædike, gik en af brødre-
ne på prædikestolen og gav ham svar på tiltale. Og 
de to prædikede mod hinanden i fire timer.

Som prædikeduellen viser, var prædikestolen 
ikke en reformatorisk opfindelse, men kendes al-
lerede fra middelalderkirkerne. Til myterne om 
reformationen hører, at gudstjenesten i middelal-
deren var på latin, og at befolkningen sad i kirken 
uden at forstå en pind, indtil Luther kom og sagde, 
at Guds ord skulle ud til folket på modersmålet. Det 
er rigtigt, at reformationen lagde øget vægt på mo-
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dersmålet gennem bibeloversættelser, salmesang 
og prædiken, men middelalderkirken prædikede 
også på dansk. Hvordan skulle den ellers forkynde 
kristendommen for befolkningen?

Dele af den katolske messe foregik på latin, og 
ofte var menigheden slet ikke til stede, for sjæle-
messerne krævede kun en præst og et alter. Her 
kunne alt godt foregå på latin. Prædikenens be-
tydning blev derimod ændret med reformationen. 
Før reformationen var prædikenen en opbyggelig 
formaning, der ikke nødvendigvis var baseret på 
selve Biblen, men også kunne bygge på en helgen-
legende. Nåden og frelsen var til gengæld til stede 
i sakramenterne, og i gudstjenesten var messeun-
deret (forvandlingen af nadvervinen til Jesu blod) 
højdepunktet. Med reformationen blev prædikenen 
et højdepunkt i gudstjenesten, hvor menigheden 
fik ordene formidlet direkte fra Biblen og dermed 
frelsen. Med andre ord beskyldte reformatorerne 
den katolske kirke for at holde Guds ord skjult for 
befolkningen.

I kampen mod munkene var ord efterhånden 
ikke nok. De evangeliske – eller deres håndlangere 
– kastede sten mod brødrene under messen, og der 
blev smadret ruder i klosterkirken. Til sidst brød 
borgerne ind i selve klostret. De spiste og drak mun-
kenes mad og øl og festede løs, ”idet de sang og dan-
sede gennem sovesalen og koret”, så munkene hver-
ken kunne sove eller holde gudstjeneste. I 1530 så 
de tilbageværende brødre ikke anden udvej end at 
opgive klostret og flygte til klostret i Lund. Gråbrød-
reklostret i Malmø blev herefter faktisk omdannet 
til hospital. Helligåndsklostret blev til gengæld ikke 
rådhus, men revet ned, og grunden omlagt til torv 
til gavn for byens handel.

I Ystad gik fordrivelsen af gråbrødrene i 1532 
endnu mere voldeligt for sig. Også her havde byens 
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råd fået Frederik 1.s tilladelse til at bemægtige sig 
klostret, når munkene havde forladt det. Munkene 
barrikaderede sig, og en gruppe borgere forsøgte 
at beskytte munkene og kom op at skændes med 
de evangeliske, men de var ikke stærke nok til at 
holde dem væk. Til sidst brød de evangeliske ind i 
klostret, og brødrene fik regulært tæv af ”de forban-
dede lutheranere”. Skal man tro krøniken, undrede 
kongens udenlandske lejetropper sig meget over, 
hvad der foregik. ”Hvor umildt folket dog er i dette 
danske land”, udbrød de. Som tak for hjælpen med 
uddrivelsen gav kongen en borgmester skøde på 
klostrets vandmølle, der var en god indtægtskilde. I 
1528 var der 26 gråbrødreklostre i Danmark, i 1532 
var der kun syv. De sidste blev tvangslukket i 1537.

En munk i Ystad blev så hårdt mishandlet og 
trampet på, at det siden er blevet hævdet, at mun-
ken døde som følge af maltrakteringen. Gråbrød-
rekrøniken bekræfter dog ikke martyriet, og hvis 
man skal pege på en formildende omstændighed 
ved reformationen i Danmark, er det, at de katolske 
gejstlige trods alle fortrædeligheder slap med livet i 
behold. Til gengæld ser man også af forløbet, at det 
ikke var ’Guds rene ord’, der nærmest af sig selv fik 
munkene til at fordufte. Det var især gennem en 
hård kerne af evangeliske borgere og deres med-
løberes mobning, chikane og regulære overfald, at 
denne del af reformationen sejrede. Og det skete 
med de verdslige myndigheders fulde accept eller 
direkte tilskyndelse. 

Fordrivelsen viser også, hvordan prædikanter og 
byråd fremkaldte eller byggede videre på en social-
religiøs vækkelse i byernes middel- og underklasse. 
Den egentlige drivkraft for de borgere, der deltog i 
fordrivelsen af munkene, kender vi til gengæld ikke. 
Nogle var sikkert religiøse fanatikere i den gode sags 
tjeneste, andre havde økonomiske motiver, og atter 
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Philipp Melanchthon 
var professor i 
græsk i Wittenberg 
– hans efternavn er 
en oversættelse til 
græsk fra det tyske 
Schwarzerd. Mens 
Luther var bramfri 
og udfarende, 
var Melanchthon 
mere besindig og 
intellektuel. Hans 
indflydelse på 
reformationen var på 
højde med Luthers, 
men hans betydning 
blev næsten skrevet ud 
af historien, i takt med 
at de nordeuropæiske 
statskirker fra 
1600-tallet og frem 
definerede sig selv som 
lutherske. Maleri fra 
1559 af Lucas Cranach 
den Yngre (1515-1586). 
|| Peter Horree/Alamy 
Stock Photo

andre benyttede lejligheden til at begå hærværk og 
komme i slagsmål. Det er dog kendetegnende, at 
motiverne er svære at holde adskilt. Som kirkehi-
storikeren P.G. Lindhardt (1910-1988) formulerede 
det om den danske reformationsbevægelse: ”Alle 
motiver, fra de ædleste til groveste, er overalt, altid 
og hos de fleste til stede i en uopløselig sammen-
blanding”. Men som han også tørt konstaterede: ”De 
bevarede kilder taler unægtelig mest om materielle 
motiver”.

 
Bekendelsen i København
Som fordrivelsen af gråbrødrene viser, havde tole-
rancebeslutningen på herredagen i 1527 ikke bety-
det status quo. De lokale reformationer vandt mere 
og mere frem, og da kongen indkaldte til en ny her-
redag i København i juli 1530, måtte kirken standse 
udviklingen. Den politiske situation i udlandet gav 
kirken håb. I 1529 sluttede kejseren fred med både 
paven og Frankrig, og tyrkerne blev besejret ved 
Wien. Det førte til fornyet kamp mod reformatio-
nen i Tyskland, hvor de evangeliske fyrster ”pro-
testerede” over for kejseren. Et forsøg på at skabe 
teologisk enighed blandt protestanterne på et møde 
i Marburg i oktober med deltagelse af Luther og teo-
logen Zwingli mislykkedes. Den lutherske og zwing-
lianske (schweiziske) reformation bevægede sig 
herefter i hver sin retning, og de lutherske samlede 
sig om Den Augsburgske Bekendelse, forfattet af 
Melanchthon, som prøvede at komme den katolske 
kirke i møde. Derfor håbede kirken i Danmark, at 
Frederik 1. kunne presses til at tøjle reformationen.

De evangeliske var alligevel ved godt mod og så 
hen til herredagen med håb om at accelerere udvik-
lingen. De blev også opmuntret af, at der på samme 
tid fandt reformationer sted i Lübeck, Hamburg, 
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Paven som kirkens 
hellige fader med 
mitra på hovedet  – 
eller er det en djævel 
med horn i panden? 
Reformatorerne 
så, at verden var 
vendt på hovedet 
og identificerede 
paven som antikrist, 
et djævelsk væsen 
og et forvarsel 
om dommedag i 
Johannes’ Åbenbaring 
i Det Ny Testamente. 
Nederlandsk maleri 
fra ca. 1600 af ukendt 
kunster. 
|| Album/Ritzau 
Scanpix

Rostock og Danzig (Gdańsk) – byer med stor økono-
misk og kulturel indflydelse i Danmark.

Der var lagt op til stor debat på herredagen med 
konge og rigsråd som dommere. Fra katolsk side 
mødte bisperne i rigsrådet og førende teologer op, 
fx Poul Helgesen. De klagede over, hvordan kirken 
blev angrebet og røvet, helgener og Guds moder blev 
hånet, og fattige munke jaget bort med vold. Det var 
på høje tid, at kongen levede op til håndfæstningens 
forpligtelse om at bekæmpe det lutherske kætteri. 
Kongen svarede undvigende – som han havde gjort 
i 1527 – at Guds ord skulle prædikes frit og rent, og 
derfor ville han ikke lukke munden på prædikanter-
ne. Det var imidlertid ikke kun bisperne, der for-
gæves ventede på, at kongen skulle gribe ind. Også 
verdslige rigsråder var bekymrede over udviklingen. 
Som de to brødre Holger (-1542) og Truid Gregersen 
Ulfstand (1487-1545) noget senere i et brev til et 
tredje rigsrådsmedlem udtrykte det: ”Dette lutheri 
spreder sig ganske såre her i riget; Gud råde det vel, 
hvad ende det vil tage”.

Fra de evangeliske menigheder mødte 21 præ-
dikanter op på herredagen. Flest kom fra Malmø 
og København, blandt andre Peder Laurentsen og 
Hans Tausen, der nu var prædikant i København. 
Andre var Jørgen Jensen Sadolin fra Viborg, Morten 
Hegelund fra Aalborg, Christiern Skrok (-ca. 1568) 
fra Assens og to sognepræster fra Salling. At der var 
Sallingpræster til stede, understreger, at reformati-
onsbevægelsen ikke kun var et købstadsfænomen, 
men også havde sat sig spor i landsognene. Prædi-
kanterne forfattede 43 artikler, kendt som Confessio 
Hafniensis eller Den Københavnske Bekendelse. 
Den blev afleveret til herredagen den 9. juli og er 
næsten samtidig med Den Augsburgske Bekendelse 
– de 28 artikler, de tyske lutheranere havde indgi-
vet til rigsdagen i Augsburg den 25. juni 1530. Den 
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Augsburgske Bekendelse blev med Christian 3.s 
reformation i 1536 bekendelsesgrundlag for kirken 
i Danmark. Det blev Den Københavnske Bekendel-
se aldrig, for den var især præget af Laurentsen og 
Malmøreformatorernes bibelhumanistiske og spi-
ritualistiske standpunkter, der mindede mere om 
Karlstadt og Zwingli end Luther. Det var ikke efter 
Christian 3.s smag.

I København var Hans Tausen ved Frederik 1.s 
mellemkomst i efteråret 1529 blevet prædikant i Ni-
kolaj Kirke. Indtil da havde reformationen haft be-
grænset fremgang i byen, men det havde gæret un-
der overfladen. Med Tausen gik det som i Viborg, og 
han fik hurtigt en stor tilhængerskare. Han var en 
nyttig brik i kongens kirkepolitik. Inden herredagen 
trådte sammen i sommeren 1530, var København 
stort set reformeret. Universitetet var lukket, byens 
fire sogne havde evangeliske prædikanter, og byrå-
det havde overtaget klostrene. Gråbrødremunkene 
var jaget bort eller havde giftet sig og taget imod ar-
bejde som murere, tømrere, glarmestre, skræddere 
og skomagere. Kun Vor Frue Kirke var stadig katolsk 
og under Roskildebispens kontrol.

Koncentrationen af de mange prædikanter i 
København under herredagen piskede en radikal 
evangelisk stemning op. Fra deres base i Helligånds-
kirken prædikede de fire gange om dagen – og tolv 
gange om søndagen. Med den Christian 2.-tro borg-
mester Ambrosius Bogbinder (-1536) som en af an-
førerne organiserede de københavnske borgere sig 
i edsforbund, hvor de svor med livet som indsats at 
kæmpe for ”det hellige Guds ord” og bekæmpe ”det 
gamle hykleri og papistiske regimente”. Under trus-
sel om revolution krævede de, at hele byrådet svor 
eden. De katolske teologer turde ikke gå på gaden 
uden bevæbnet eskorte. Der var grobund i Køben-
havn for fanatiske dommedagsprofeter, sådan som 
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de fx kendes fra Münster i Tyskland, der i 1534-1535 
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måtte de skiftes til at holde gudstjeneste. Det kunne 
dog ikke tilfredsstille de edsforbundne, og 3. juledag 
1530 stormede en gruppe kirken, hvor de spottede 
og spyttede på helgenbillederne. De brugte økser 
til at hugge helgenbilleder og andet kirkeinventar i 
stykker, bøger blev revet itu, og præsterne forulem-
pet og hånet. Byfogeden, datidens politimyndighed, 
hindrede højaltret i at blive ødelagt, og til sidst kom 
også Hans Tausen til stede for at dæmpe gemyt-
terne. Den vandaliserede kirke blev lukket, men 
det lykkedes ikke byen at fravriste Roskildebispen 
kontrollen med kirken. Da kirken efter et år åbnede 
igen, var det kun for katolsk messe. Det radikale 
reformationsparti var heller ikke stærkt nok i Kø-
benhavn til at tage magten i byrådet, og Ambrosius 
Bogbinder blev i efteråret 1531 vurderet som for 
farlig og afsat som borgmester.

Den måske mest dramatiske ændring under 
herredagen i 1530 var Christian 2.s stilling. Under 
indtryk af sin svoger, kejserens, genfundne magt-
status i Tyskland gik det op for ham, at han alligevel 
ikke var helt så nært knyttet til Luther og evangelisk 
kristendom, som han havde givet udtryk for i sin 
landflygtighed. Det havde jo alligevel ikke bragt ham 
tilbage på tronen. Christian forsonede sig med kej-
seren, og over for en katolsk skriftefader afsvor han 
sit lutherske kætteri og lovede også at bekæmpe det 
i Danmark, når han nu omsider fik kejserens hjælp 
til at generobre sit rige. 

I Danmark troede ingen vist på, at Christian 2. 
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af ærligt hjerte pludselig var blevet en god katolik. 
Men en invasionshær kunne man ikke ignorere. 
Den store debat mellem kirken og prædikanterne 
blev derfor udskudt.

Christian 2.s angreb
Forsoningen med kejseren gav Christian 2. kredit 
nok til at hyre en stor erobringshær. I efteråret 1531 
stod den ud fra Nederlandene med kurs mod Norge, 
hvor ankomsten i hemmelighed var forberedt gen-
nem kontakt til den norske gejstlighed, der holdt 
fast i romerkirken og ikke ønskede reformation. Det 
norske rigsråd opsagde sin troskab til Frederik 1., og 
den 5. januar 1532 blev Christian 2. hyldet som kon-
ge af Norge – og som den katolske kirkes forsvarer 
mod reformationen.

Så langt, så godt. 
Uheld og dårlige beslutninger syntes dog at 

klæbe til Christian 2. Hans hær var allerede blevet 
kraftigt decimeret af skibbrud under en storm 
på vej til Norge, og vinteren standsede yderligere 
fremgang. På de norske fæstninger sad Frederik 1.s 
lensmænd, og de overgav sig ikke. Da foråret kom, 
sendte Frederik 1. med hjælp fra hansestæderne en 
stor flåde til Norge, som overmatchede Christian 2.s 
styrker. Christian 2. gik nu ind på at forhandle, og 
han traf den skæbnesvangre beslutning at accepte-
re et tilbud fra den danske chefforhandler, biskop 
Gyldenstierne, om frit lejde til Danmark for at mø-
des direkte med Frederik 1. Den 24. juli 1532 genså 
Christian 2. København, men Frederik 1. ville ikke 
forhandle. Med opbakning fra rigsrådet og Lübecks 
repræsentant i København, Jürgen Wullenwever 
(ca. 1492-1537) – som var klar over, at Christian 2. 
ved magten igen ville betyde favorisering af Ne-
derlandene – blev lejdet brudt, og Christian 2. sat 
i fængsel på Sønderborg Slot. Frederik 1. vaskede 

111111_den danske reformation_CC19_.indd   56 18/11/2019   10.18



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

56

af ærligt hjerte pludselig var blevet en god katolik. 
Men en invasionshær kunne man ikke ignorere. 
Den store debat mellem kirken og prædikanterne 
blev derfor udskudt.

Christian 2.s angreb
Forsoningen med kejseren gav Christian 2. kredit 
nok til at hyre en stor erobringshær. I efteråret 1531 
stod den ud fra Nederlandene med kurs mod Norge, 
hvor ankomsten i hemmelighed var forberedt gen-
nem kontakt til den norske gejstlighed, der holdt 
fast i romerkirken og ikke ønskede reformation. Det 
norske rigsråd opsagde sin troskab til Frederik 1., og 
den 5. januar 1532 blev Christian 2. hyldet som kon-
ge af Norge – og som den katolske kirkes forsvarer 
mod reformationen.

Så langt, så godt. 
Uheld og dårlige beslutninger syntes dog at 

klæbe til Christian 2. Hans hær var allerede blevet 
kraftigt decimeret af skibbrud under en storm 
på vej til Norge, og vinteren standsede yderligere 
fremgang. På de norske fæstninger sad Frederik 1.s 
lensmænd, og de overgav sig ikke. Da foråret kom, 
sendte Frederik 1. med hjælp fra hansestæderne en 
stor flåde til Norge, som overmatchede Christian 2.s 
styrker. Christian 2. gik nu ind på at forhandle, og 
han traf den skæbnesvangre beslutning at accepte-
re et tilbud fra den danske chefforhandler, biskop 
Gyldenstierne, om frit lejde til Danmark for at mø-
des direkte med Frederik 1. Den 24. juli 1532 genså 
Christian 2. København, men Frederik 1. ville ikke 
forhandle. Med opbakning fra rigsrådet og Lübecks 
repræsentant i København, Jürgen Wullenwever 
(ca. 1492-1537) – som var klar over, at Christian 2. 
ved magten igen ville betyde favorisering af Ne-
derlandene – blev lejdet brudt, og Christian 2. sat 
i fængsel på Sønderborg Slot. Frederik 1. vaskede 

111111_den danske reformation_CC19_.indd   56 18/11/2019   10.18

57

sine hænder og hævdede, at Gyldenstierne ikke hav-
de haft fuldmagt til at tilbyde Christian 2. frit lejde.

Mens man ventede på en reaktion på fængslin-
gen fra Christian 2.s støtter i ind- og udland, døde 
Frederik 1. den 10. april 1533. Der var i forvejen 
indkaldt til en sommerherredag, og kongens ældste 
søn, hertug Christian i Haderslev, meddelte rigsrå-
det, at han var parat til at møde op. Han forventede 
naturligvis at blive ny konge. Rådet var forpligtet til 
at vælge en søn af Frederik 1., og hertug Christian 
var vanskelig at komme uden om. Han var næsten 
30 år, mens hans tre små brødre var mindreårige. 
I hertugdømmerne blev han valgt til regent, men 
i Danmark gik det ikke så glat. Rigsrådet mødtes i 
juni og juli måned til herredag i København, hvor 37 
af det knap 50 mand store råd var samlet. Hertug 
Christian blev ikke inviteret.

Flertallet i rigsrådet med bisperne i spidsen var 
lettede over at være sluppet af med den reformati-
onsvenlige konge. Viborgbispen Jørgen Friis skal 
ved nyheden om Frederiks død have sagt, at han 
ville ønske, han var en djævel, så han kunne pine 
den afdøde konges sjæl i helvede. Med henvisning til 
en teknikalitet om manglende norsk deltagelse på 
herredagen fandt rigsrådet et påskud for slet ikke at 
vælge en konge, men i stedet selv overtage ledelsen 
af landet – foreløbig for et år. Til den tid kunne det 
måske vælge en af hertug Christians små brødre, 
som man kunne præge i katolsk retning. Kun et re-
formationsvenligt mindretal på herredagen under 
ledelse af Mogens Gøye gik klart ind for at vælge 
hertug Christian. Gøye tilbød bagefter i hemmelig-
hed Christian kronen på vegne af mindretallet. Det 
var en invitation til borgerkrig, men hertugen sagde 
i første omgang nej tak.
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Rigsrådet regerer
Uden en konge regerede rigsrådet under ledelse af 
biskop Rønnow som øverste kansler og rigsmarsken 
Tyge Krabbe (1474-1541). Bisperne og lensmændene 
var som små konger i deres stifter eller len. Kongens 
kancelli (regeringskontor) blev nedlagt, adelen for-
delte selv lenene imellem sig, og de gjorde indhug i 
købstædernes selvbestemmelse og handelsfordele. 
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Carl Bloch (1834-
1890) malede i 1876 en 
episode fra herredagen 
i 1533, hvor biskop 
Joachim Rønnow 
søger ly fra den vrede 
folkemængde efter sit 
mislykkede forsøg på 
at få Hans Tausen dømt 
som kætter. Men det 
er selvsamme Tausen, 
der ædelt stiller sig op 
på trappen og skærmer 
sin modstander. De 
to mænd var ca. 40 
år gamle, men Bloch 
har gjort Rønnow 
betydeligt ældre. 
Det var vigtigt at vise 
Tausen som den stærke 
og fremtidens mand. 
|| Københavns 
Universitet

Den indbringende Øresundstold gik i Rønnows og 
Krabbes kasser.

Kirken glædede sig til at genvinde sin tabte 
autoritet. Herredagen havde ganske vist besluttet, 
at bestemmelserne fra 1527 skulle respekteres, og 
evangeliet skulle være grundlaget for fri forkyndelse 
i kirken, der fortsat var uden forbindelse til Rom. 
Til gengæld krævede bisperne, at ingen kunne blive 
præst eller prædikant uden deres forudgående god-
kendelse. Byrådenes uindskrænkede myndighed 
kunne ikke fortsætte, og man kunne forudse, at 
bisperne ikke ville godkende præstevalg, hvis kandi-
daten åbenlyst var antikatolsk.

Desuden skulle kirkens tiendeindkomster 
opretholdes, fratagelse af jord og ejendomme fra 
kirken skulle straffes hårdt, og kirken måtte fortsat 
modtage sjælegaver i form af jord. Gods, som uret-
mæssigt var taget fra kirken, skulle leveres tilbage, 
og klostrene, herunder tiggermunkeklostrene, måt-
te ikke blive forulempet. En beslutning om, hvad 
man skulle gøre ved de klostre, som byerne allerede 
havde lagt beslag på, blev udsat til næste herredag. 
Men det lå i luften, at de skulle leveres tilbage. Ikke 
alle rigsråder gik ind for, at kirken skulle have alt 
tilbage, for mange adelsmænd havde fravristet kir-
ken gods.

Bisperne var parat til at bruge deres nye 
handlefrihed. Rønnow stævnede allerede under 
herredagen den 14. juli Hans Tausen for injurier 
mod kirkens ledere og for kættersk nadverlære. 
Rigsrådet skulle dømme i sagen, og Poul Helgesen 
blev udpeget som anklager. Tausen risikerede døds-
straf. Stemningen var ophidset i gaderne omkring 
Københavns rådhus, hvor processen gik for sig. 
Befolkningen var på Tausens side, der blev råbt 
skældsord ad rigsråderne, og folkemassen trængte 
ind på bispen, da han efter domsafsigelsen søgte 
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tilbage til sin bispegård ved Vor Frue Kirke. Det hed-
der sig, at Tausen storladent beskyttede Rønnow 
mod den ophidsede mængde. Det kunne han gøre, 
for selv om dommen gik ham imod, var den relativt 
mild. Tausen blev afsat som præst og skulle forlade 
Sjælland, men med Mogens Gøye som mægler kom 
det hurtigt til et forlig. Tausen fik lov at blive i sit 
embede, mod at han anerkendte Rønnow som sin 
foresatte og lovede at prædike evangeliet rent, men 
uden at agitere mod katolsk lære. Allerede den 17. 
august var Tausen tilbage i sit sogn – nu som katolsk 
bispegodkendt, evangelisk prædikant.

Kompromiset viste, at Rønnow accepterede 
evangelisk lære og loyalt levede op til 1527-beslut-
ningen, når blot hans egen magt ikke led under det. 
Man kan sige, at han principløst klyngede sig til 
bispestaven, men det var nok et klogt træk i forhold 
til at sikre ikke kun sin egen, men også selve den 
katolske kirkes fortsatte indflydelse – herunder 
katolsk messe i Vor Frue Kirke. I Viborg, hvor bispe-
autoriteten var svagere, lykkedes det fx ikke at fra-
vriste de evangeliske kontrollen over domkirken, 
selv om herredagen i 1533 havde bestemt, at den 
skulle tilbage til de katolske.

I Skåne skred den nyudnævnte ærkebisp Torben 
Bille (-1552) anderledes hårdt ind. De evangeliske 
præster i Malmø, Landskrone, Helsingborg og Trel-
leborg blev i efteråret anklaget for kætteri og dømt 
til at forlade stiftet. I Malmø nægtede Jørgen Kock at 
forvise prædikanterne, og til sidst fik ærkebispen på 
Skånes landsting i maj 1534 alle evangeliske præster 
i stiftet og i de byer, der beskyttede dem, dømt som 
fredløse og kættere. Det var en farlig situation, og 
Tyge Krabbe havde i forvejen truet med magtanven-
delse mod Malmø. Reaktionen var et åbent oprør 
den 28. maj 1534. Malmøhus Slot blev overrumplet 
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og delvist ødelagt af indbyggerne, og lensmanden og 
adelsfolk i byen taget til fange.

Grevens Fejde
Oprøret i Malmø var ikke helt spontant, men et led 
i en storstilet plan om at vinde herredømmet i det 
kongeløse rige. Ligesom Mogens Gøye havde Jør-
gen Kock efter herredagen i 1533 kontaktet hertug 
Christian og opfordret ham til militært at sikre sig 
tronen. Han forsikrede hertugen, at han som evan-
gelisk fyrste ville have bønders og borgeres opbak-
ning. Kock havde støtte fra Lübeck, hvor Jürgen 
Wullenwever var blevet borgmester, og fra Ambro-
sius Bogbinder, der stadig havde en høj stjerne hos 
Københavns befolkning. Men forslaget faldt ikke i 
hertugens smag. Han ville ikke være konge på hver-
ken borgerstandens eller Lübecks nåde.

I stedet fandt de tre på en plan om at genind-
sætte Christian 2. Til gengæld skulle København 
og Malmø have udstrakt økonomisk og religiøs 
selvbestemmelse – og måske også repræsentation 
i rigsrådet. De to byer skelede sikkert til tyske rigs- 
og hansestæders selvstændighed. Lübeck ville som 
belønning have nederlænderne holdt væk fra hand-
len i Norden. Det var netop problemet, at rigsrådet 
i 1533 sammen med hertugdømmerne og Sverige 
var allieret med Nederlandene. Det truede den do-
minans, Lübeck året før havde søgt at sikre ved at 
støtte fængslingen af Christian 2. Nu var han deres 
bedste kort i spillet om magten i Norden. Lübeck 
havde dog kun interesse i at bruge Christian 2. som 
marionet, og det er usikkert, om Wullenwever, Kock 
og Bogbinder reelt havde til hensigt at løslade ham, 
hvis de fik chancen.

Wullenwever hyrede en professionel hærfører, 
grev Christoffer af Oldenburg (1504-1566), til at lede 
felttoget i Danmark. Det er efter ham, at krigen fik 
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navnet Grevens Fejde. Malmøs oprør var et signal 
til greven, som indskibede sin hær i Travemünde og 
satte kurs mod Øresund. Den 23. juni 1534 stod han 
i Roskilde, hvor borgerne under stor jubel hyldede 
ham i Christian 2.s navn og brændte bispegården 
ned. Andre sjællandske byer gik hurtigt med, indtil 
også København i juli sluttede sig til greven. Et nyt 
bystyre blev indsat med Ambrosius Bogbinder som 
ledende borgmester, og så var det slut med katolsk 
gudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Fyn tilsluttede sig også greven, og den 10. august 
blev han på vegne af Christian 2. hyldet på Skånes 
landsting. På under to måneder havde greven fået 
kontrol med riget – bortset fra Jylland. Det gik tem-
melig ublodigt for sig, men bønders og borgeres 
opsparede vrede mod adel og kirke kom til udtryk i 
plyndringer og nedbrænding af adels- og bispegår-
de. Adelen måtte sværge troskab til greven.

Udviklingen fik hertug Christian til at ændre 
holdning i kongespørgsmålet over for Mogens Gøye. 
Hertugdømmerne ville alligevel blive inddraget i 
krigen, og Christian 2. var i hertugens varetægt på 
Sønderborg. Han erklærede sig derfor parat til at 
tage kampen op. Modstanden mod hertugen som 
konge var stadig stærk i rigsrådet, men grevens 
landgang på Sjælland ændrede situationen. På et 
møde arrangeret af Gøye den 4. juli i Ry Kirke for 
adelen i Jylland måtte rigsrådet til sidst acceptere 
valget af hertugen som konge.

Reformationens to ledende politikere, Mogens 
Gøye og Jørgen Kock, blev dermed modstandere på 
grund af deres forskellige standsmæssige interes-
ser. Borgerkrigen kom til at handle om, hvorvidt 
herredømmet i Danmark skulle bero på en konge 
sat på tronen af adelen eller borgerstanden. Det 
ville også få betydning for reformationens videre 
forløb: Skulle en konge- og adelsstyret nationalkirke 
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eller de autonome, evangeliske menigheder domi-
nere i fremtiden?

Ifølge anklageskriftet mod bisperne efter deres 
fængsling var Aarhusbisp Ove Bille begyndt at græ-
de, da han i Ry omsider gav hertugen sin stemme. 
Han prøvede til det sidste at hindre valget, men det 
er ikke det samme, som at han vidste, at ikke kun 
adelsrepublikkens, men også den katolske kirkes 
dage var talte i Danmark. Det sidste er udtryk for 
historikeres efterrationalisering, for situationen var 
slet ikke så klar. Hvis Christian 2.s parti vandt, var 
det til at forudse, at de evangeliske byreformationer 
ville stå ved magt. Men det var umuligt at forudsige 
den nationalkirkelige udvikling – Christian 2.s for-
pligtelser over for kejseren taget i betragtning. 

Med hertug Christians lutherske synspunkter 
vidste man bedre besked, og han ville næppe se 
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gå i forbund med Jørgen Kock. Tværtimod måtte 
man forvente, at hertug Christian på tronen ville 
betyde fortsat magt og indflydelse til adelen og bis-
perne. Det var den afgørende grund til, at de holdt 
på ham. Hvis Ove Bille forestillede sig en udvikling i 
Danmark, som afspejlede situationen i hertugdøm-
merne, var alt håb heller ikke ude for de katolske 
adelsbisper. 

I 1534 bestod romerkirken stadig i hertugdøm-
merne.

Hertugdømmernes betydning
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ning Len, begyndte han at presse på for en refor-
mation. I 1528 udstedte han – med stiltiende accept 
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og præstecølibat. Præsterne skulle i deres prædi-
kener også formane menigheden til lydighed mod 
øvrigheden, så den ”gerne giver og betaler sin tien-
de, skat og skyld”, som det hed. I resten af Slesvig og 
i Holsten havde Frederik 1. støttet klosterlukninger 
og munkefordrivelser og givet værnebreve til evan-
geliske prædikanter. Hermann Tast i Husum er 
allerede nævnt, og i Flensborg, Tønder og Aabenraa 
var der evangeliske prædikanter i 1526. I Haderslev 
boede hertug Christian på slottet, og derfor var 
byen en evangelisk højborg. Her var – som i Viborg 
og senere i Malmø – en evangelisk, men tyskspro-
get præsteskole, der blev ledet af to teologer, som 
hertug Christian, formentlig på anbefaling fra Lu-
ther, havde indkaldt fra Tyskland som særligt rene 
i troen. Bisperne i Slesvig og Ribe Stifter – som det 
meste af Slesvig hørte til i kirkelig henseende – var 
reelt imod udviklingen, men de kunne intet stille op 
over for denne fyrstereformation.

Ikke desto mindre stod den katolske bispekirke 
stadig ved magt, selv om den var svækket. Stifterne 
i hertugdømmerne var styret af de adelige, katolske 
bisper som Godske Ahlefeldt (ca. 1475-1541) i Slesvig 
Stift og i Nordslesvig Ribebispen Iver Munk (-1539). 
Forholdet blev ikke ændret ved Frederik 1.s død. 
Da hertug Christian i 1533 hyldedes som regerende 
enehertug, indtil hans brødre blev myndige, be-
kræftede han den katolske kirkes privilegier. Man 
må antage, at Ove Bille og de øvrige danske bisper i 
1534 forventede, at hertugen som konge i Danmark 
også ville bekræfte den danske kirkes privilegier. 
Kirkens katolske bygning formodede de med andre 
ord skulle bestå, omend indholdet ville blive refor-
meret. Det kunne Ove Bille naturligvis godt knibe 
en tåre over, men i praksis havde det allerede været 
gældende i Danmark siden herredagen i 1527. Det 
havde ikke hindret ham eller de andre bisper i at 
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fortsætte i deres embeder. Han forventede da heller 
ikke andet, end at han fortsat skulle være Aarhus-
bisp, når hertug Christian var blevet konge i Dan-
mark. Så meget desto større var chokket for ham 
og de øvrige bisper i 1536, da Christian som konge 
i Danmark gennemførte en reformation, der var 
langt mere radikal end hertugdømmernes. Nogen 
anelse om dette – og deres kommende fængsling – 
kunne Ove Bille og de øvrige jyske bisper naturligvis 
ikke have, da de valgte hertug Christian i Ry i 1534.

En reformation af hertugdømmerne, der fulgte i 
sporet på den danske, fandt først sted med den sles-
vig-holstenske kirkeordning i 1542. Ligesom i Dan-
mark var det med hjælp fra Johannes Bugenhagen, 
som Christian 3. fik til at komme til hertugdømmer-
ne for at hjælpe med at skrive kirkeordningen og få 
den vedtaget på landdagen (det årlige stændermøde 
mellem hertug, adel og borgere). Det var Christian 
3.s oprindelige mening, at den danske kirkeordi-
nans fra 1537 også skulle gælde i hertugdømmerne. 
Den blev forelagt landdagen i Rendsburg til god-
kendelse så sent som i 1540, men det siger noget 
om situationen, at den blev forkastet som for vidt-
gående over for den katolske kirke. Først Godske 
Ahlefeldts død i 1541 svækkede kirken og det katol-
ske adelsparti tilstrækkeligt til, at en ny tilpasset 
kirkeordning kunne vedtages i 1542. Men inden det 
kunne komme så langt, måtte hertugen naturligvis 
først sikre sig herredømmet i Danmark.

Skipper Clement i Jylland
På et jysk stændermøde i Horsens den 18.-19. august 
blev hertug Christian hyldet som konge, men almu-
ens sympati lå hos Christian 2. Greven vurderede, 
at der var gode chancer for et afgørende fremstød i 
Jylland. Til at lede angrebet blev Clement Andersen 
(-1536), kendt som Skipper Clement, udset. Han 
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Skipper Clement blev 
såret under stormen 
på Aalborg den 18. 
december 1534, men 
undslap til landsbyen 
Storvorde. Her blev 
han afsløret og taget 
til fange af Johan 
Rantzaus mænd. 
Efter afslutningen på 
Grevens Fejde i 1536 
blev Clement henrettet 
i Viborg. På denne 
illustration fra et 
stamtræ over slægten 
Rantzau fra 1586, 
Arbor genealogica, 
ses Clemens Nauclerus 
(skipper) knælende 
foran bødlen og med 
blykrone på – et 
spottende symbol på 
hans karriere som 
oprørskonge.
|| Det Kgl. Bibliotek

havde i årevis kæmpet for Christian 2. – på Søren 
Norbys side i Skåne, som sørøver i Nordsøen og på 
felttoget i Norge 1531-1532. Nu blev han sendt som 
bondefører til Jylland. Den 14. september 1534 
sejlede han med sine mænd ind i Aalborg, som slut-
tede sig til ham. Det samme gjorde bønderne i Thy 
og Vendsyssel, hvor adels- og bispegårde blev for-
vandlet til aske. Sagnet fortæller, at Børglumbispen 
Stygge Krumpen havde held til at skjule sig sammen 
med sin elskerinde ved at kravle ind i en bageovn på 
Voergaard ved Sæby, da Clement og bønderne gik til 
angreb.

Den jyske adel samlede sig til et modangreb, men 
blev den 15. oktober eftertrykkeligt slået af en tal-
mæssigt overlegen bondehær ved Svenstrup syd for 
Aalborg. Oprøret bredte sig i Jylland – vestpå helt til 
Varde, mens Mogens Gøye mod øst var i stand til at 
standse Clements fremrykning ved Randers.

I november 1534 var situationen alvorlig for 
hertug Christian og den jyske adel. Mod syd havde 
den holstenske hærfører Johan Rantzau til gengæld 
formået at afskære Lübecks forbindelse til Øster-
søen. Det truede byens eksistensgrundlag, og Wul-
lenwever sluttede fred med hertugdømmerne, og 
dermed endte den direkte krig mellem dem. I Dan-
mark kunne de to parter fortsat bekrige hinanden. 
Det endte med at blive en dyrekøbt fred for Lübeck 
og især for de nordjyske bønder. Da Rantzau ikke 
længere skulle bekymre sig om den sydlige flanke, 
kunne hans hær blive sat ind mod Skipper Clement.

Rantzau vidste af erfaring fra både 1523 og 1525, 
hvordan man skulle gå sejrrigt frem i Danmark. 
Bønderne turde ikke angribe Rantzaus store, vel-
trænede hær af landsknægte, som stort set uden 
at møde modstand marcherede til Aalborg, hvor 
Clement havde forskanset sig. Ved solopgang den 
18. december stormede Rantzau byen. Alle soldater, 
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bønder og borgere, der forsvarede byen, blev skån-
selsløst dræbt. Efter Rantzaus egne angivelser var 
det 800-900 mand. 

Skipper Clement blev taget til fange og senere 
halshugget. Andre ledere blev også henrettet, og 
samtlige bønder i 49 nordvestjyske herreder blev 
kollektivt dømt skyldige i oprør. De var altså skyl-
dige, indtil det modsatte var bevist. De måtte hver 
især betale halsløsning (en bøde for at slippe med 
livet i behold) til kongen, og selvejende bønder mis-
tede deres gårde og blev gjort til fæstebønder. Til 
gengæld fik de en reformation ud af det, men det var 
nok ikke lige sådan, de havde forestillet sig ”Guds 
lov” indført.

Det skånske forræderi
Fremgangen i Jylland var vendt til katastrofe for 
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Belejringen af 
København til 
lands og til vands 
under afslutningen 
på Grevens Fejde 
i sommeren 1536. 
Efter træsnit i den 
tyske præst Hermann 
Hamelmanns (1526-
1595) oldenborgske 
krønike fra 1599. 
Det viser skanser og 
teltlejre fra Johan 
Rantzaus hær og Peder 
Skrams skibe i søen. 
Selve byens udseende 
har meget lidt med 
virkeligheden at gøre. 
|| Det Kgl. Bibliotek

greven, og rigsrådets og hertug Christians alliance 
med Sverige gjorde ondt værre. En svensk hær be-
lejrede i januar 1535 Helsingborg, hvor både greven 
og Jørgen Kock befandt sig. Kommandanten på 
byens slot, Tyge Krabbe, forsikrede dog, at forsvaret 
ville holde. Da svenskerne den 12. januar stormede 
byen, var det med hjælp fra et kavaleri fra den skån-
ske adel, som havde brudt deres ed til greven og 
skiftet side. Midt under kampen gjorde Tyge Krabbe 
det samme, og han fyrede slottets kanoner af i ryg-
gen på forsvarerne, som led totalt nederlag. Greven 
og Jørgen Kock flygtede til Sjælland, og herefter 
var Landskrone og Malmø ene om at holde stand i 
Skåne. Forræderiet fik hadet til adelen til at flamme 
op på Sjælland og Fyn. Herregårde blev brændt ned, 
og adskillige rigsråder blev interneret. På Ringsted 
landsting huggede københavnske militssoldater den 
kvindelige lensmand Anne Meinstrup (1475-1535) 
ned. 

Kock, Bogbinder og Wullenwever indså, at der 
var brug for forstærkninger, men gode råd var 
dyre. De bad udenlandske fyrster om at gribe ind 
ved at stille dem den danske trone i udsigt. Hertug 
Albrecht 7. af Mecklenburg (1486-1547) bed på og 
ankom med en hær til Sjælland, men hans indblan-
ding skabte blot forvirring. Bønder og borgere måt-
te spørge sig selv, hvis sag de egentlig kæmpede for. 
Det var åbenbart alligevel ikke Christian 2.s. Situ-
ationen blev ikke mindre speget af, at Albrecht var 
katolik. Men nu var de evangeliske byer formentlig 
ligeglade. For dem var alt bedre end hertug Christi-
ans adels- og bispekoalition.

Rantzau erobrede Fyn i juni 1535, og samme 
måned uskadeliggjorde admiralen Peder Skram 
(ca. 1503-1581) Lübecks flåde. Rantzau kunne sæt-
te uhindret over til Sjælland, og København blev 
belejret. I Lübeck førte den håbløse og økonomisk 
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uforsvarlige udvikling i krigen til, at Wullenwever 
den 26. august blev væltet og dømt til døden. Mod 
slutningen af 1535 var Malmø og København alene 
om at holde stand. I Malmø blev Jørgen Kocks po-
sition efterhånden også usikker. Han flygtede til 
København, og Malmø overgav sig i begyndelsen af 
april 1536.

I København blev situationen mere og mere des-
perat. Dommedag var nær, men den evangeliske ild 
og håbet om udenlandsk hjælp holdt liv i forsvars-
viljen hos byens ledere. Den udsultede befolkning 
forsøgte at gøre oprør, men blev mejet ned af sol-
dater. Hunde, katte og krager blev handlet til svim-
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Martin Luther malet 
af Lucas Cranach 
den Ældre i 1532. 
Cranach var hofmaler 
i Wittenberg og 
blev den lutherske 
reformations vigtigste 
billedfremstiller – 
blandt andet med 
talrige portrætter, 
som forstærkede 
Luthers image som 
reformationens 
letgenkendelige 
hovedfigur. 
|| Fine Art/Alamy Stock 
Photo

lende summer, og de fattigste døde af sult. Til sidst 
var overgivelse eneste udvej, og med sit indtog i Kø-
benhavn den 6. august 1536 kunne hertug Christian 
omsider kalde sig Christian 3. for hele riget. Hertug 
Albrecht og grev Christoffer fik sammen med deres 
krigsfolk frit lejde ud af landet. Ambrosius Bogbin-
der blev fundet død, formentlig havde han begået 
selvmord, men Jørgen Kock vidste at sno sig. Han 
vendte tilbage til Malmø som borgmester og blev 
Christian 3. en tro og velhavende mand.

Til kongens mange presserende udfordringer 
hørte også, at hærene skulle sendes hjem. Johan 
Rantzaus over 10.000 mand store hær stod i Kø-
benhavn og forlangte betaling, og ude på reden lå 
Peder Skrams flåde og ventede på sin sold. Kongens 
krigsgæld udgjorde over 500.000 gylden. Så stor en 
sum var det umuligt at udskrive skatter til at dække. 
For det første var der ikke skattegrundlag nok i det 
hærgede land, og for det andet var skatterne en væ-
sentlig årsag til urolighederne under Christian 2. og 
Frederik 1. 

En oplagt løsning var konfiskation af kirkegods. 
Det ville løse de akutte finansielle problemer for 
kronen. Det krævede samtidig et politisk opgør med 
bisperne, og det ville afgøre spørgsmålet om refor-
mationen én gang for alle.
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Reforma-
tionen  
vedtages
Det var i denne situation, at Christian 3. i Køben-
havn den 11. august 1536 efter en drøftelse med 
sine generaler og rådgivere traf beslutningen om at 
arrestere bisperne og lægge deres gods ind under 
kronen. Efter de verdslige rigsråders tilslutning til 
statskuppet og vedtagelsen af recessen på stæn-
dermødet den 30. oktober 1536 var der nu kun en 
enkelt øvrighed i Danmark, nemlig den verdslige i 
form af kongen og rigsrådet.

Det konfiskerede bispegods omfattede en uhyre 
mængde gårde og ejendomme – ud over store borge 
som Dragsholm og Gjorslev på Sjælland, Hammers-
hus på Bornholm og Hald og Silkeborg i Jylland. 
Kongen inddrog også de 54 store herreklostre, der 
blev omdannet til verdslige len og herregårde – eller 
revet ned. Den jord, der hørte til klostre og hospita-
ler i byerne og til domkapitler og sognekirker, blev 
der ikke rørt nævneværdigt ved. Den var stadig kir-
kens, men da kirken ikke længere var en selvstæn-
dig institution og nu var underlagt kongen, var det 
i realiteten kongemagten, der disponerede over alt 
kirkens gods. Som det havde været gældende siden 
1527, bestemte konge og rigsråd, hvordan den hellige 
skrift skulle fortolkes. Kirkens økonomi og teologi 
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var med andre ord fuldstændigt underlagt de verds-
lige myndigheder.

Kongemagten øgede med reformationen sin 
andel af Danmarks dyrkede jord fra ca. 20 % til ca. 
60 %. Det forstærkede naturligvis kongens økono-
mi, men der fulgte store økonomiske forpligtelser 
med fra kirker og klostre. De sidste ca. 40 % af jor-
den ejede adelen, som samtidig cementerede sine 
stands privilegier med fritagelse for skat og tiende 
og stort set uindskrænket myndighed på deres 
godser med hals- og håndsret over fæstebønderne. 
Og så stod de adelige lensmænd til at overtage den 
indbringende forvaltning af bispernes slotte og 
herreklostrene. Endelig håbede adelen også at få 
returneret ejendomme og jord, som familiemedlem-
mer havde testamenteret til kirken som betaling for 
sjælemesser. Nu var messerne hørt op, så det måtte 
være rimeligt at få jorden tilbage, mente de.

 Kongemagten fik derfor ikke med reformatio-
nen et afgørende overtag over adelen, men grunden 
blev lagt for enevældens statsdannelse i 1660. Kon-
gen stod fortsat til regnskab over for rigsrådet, som 
formelt set valgte kongen, og som besad embederne 
som rigshofmester, kansler og marsk, ligesom det 
stod for den daglige regeringsudøvelse. Ikke for 
ingenting er perioden fra reformationen til enevæl-
dens indførelse blevet kaldt for adelsvælden.

Kongen havde heller ingen interesse i at skabe 
sig uvenner inden for adelen ved at fare for hårdt 
frem over for bisperne. De havde magtfulde slægt-
ninge i rigsrådet, og selv om nogle sad fanget i flere 
år uden rettergang og dom, blev de med en enkelt 
undtagelse alle sat fri igen. Det skete, så snart kon-
gen var sikker på, at de havde opgivet alle tanker 
om at genvinde egen bispeværdighed eller kirkens 
politiske magt. Som verdslige adelsmænd var de 
hurtigt højt på strå igen, og som plastre på såret 
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I 1532 lykkedes det 
Frederik 1. at fængsle 
sin rival til tronen, 
Christian 2. Hans 
tilhængere forsøgte 
forgæves under 
Grevens Fejde 1534-
1536 at få ham tilbage 
på tronen, og hans rolle 
i reformationen var 
udspillet. Christian 2. 
henslæbte resten af 
livet i fangenskab, og i 
sin celle på Sønderborg 
Slot gik han ifølge 
myten rastløs rundt om 
et bord så ofte, at han 
med fingeren sled en 
rille i bordpladen. Carl 
Blochs maleri fra 1871 
forevigede myten. 
|| Statens Museum for 
Kunst

delte kongen ud af de konfiskerede klostre som len. 
Ove Bille fik Skovkloster (Herlufsholm) overladt 
gratis på livstid. Jørgen Friis fik Vrejlev Kloster og 
genindtrådte i rigsrådet i 1540. Torben Bille fik Bosø 
Kloster i Skåne, Knud Gyldenstierne både Vestervig 
og Ø Kloster. Stygge Krumpen blev først sluppet fri 
i 1542, men fik så Asmild Kloster kvit og frit. Iver 
Munk blev boende i Ribe bispegård, som om intet 
var hændt. Kun Joachim Rønnow, som kongen ud-
pegede som den største skurk blandt bisperne, kom 
aldrig fri. Han døde i fangenskab i 1542.

I recessen af 30. oktober 1536 hed det, at kirken 
skulle ”lære, undervise og prædike det hellige evan-
gelium, Guds ord og den hellige kristelige tro”. Det 
betød naturligvis evangelisk og ikke katolsk kristen-
dom, men der blev ikke lagt yderligere teologisk 
fortolkning ned over reformationen. Først med Kir-
keordinansen i september 1537 blev det mere præ-
cist uddybet, hvad der skulle gælde for kirken. Til så 
brede formuleringer var det ikke svært at få tilslut-
ning. Om det ville opfylde forventningerne hos den 
del af befolkningen, der forbandt reformationen 
med fuldbyrdelsen af en større samfundsmæssig og 
guddommelig retfærdighed, måtte tiden vise. Men 
foreløbig blev folket beroliget ved, at kongen ud-
stedte en generel amnesti og erklærede, at han ikke 
ville forfølge nogen for det passerede under Grevens 
Fejde. Det betød især, at man ikke ville blive forfulgt 
af religiøse grunde. De katolske behøvede ikke at 
frygte for udrensninger eller inkvisitioner, der skul-
le granske deres tro. Kongen ønskede for alt i ver-
den ingen martyrer, og den politik stod han fast på. 
Hvis man overholdt landets love og skikke, kunne 
man i praksis tænke og tro (men ikke sige og gøre), 
hvad man ville. 

At de fremmødte borgere og bønder på stænder-
mødet bakkede op om reformationen, kan jo skyl-
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des Johan Rantzaus mange soldater i Københavns 
gader. Det var reelt umuligt at afvise, hvad konge 
og rigsråd præsenterede dem for. Men så enkelt 
var det nok ikke. Flertallet af bønder og borgere 
havde længe set kirken som en forhadt allieret med 
herremændene. At kongen gik så radikalt til værks 
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over for de adelige bisper og samtidig lovede lov og 
orden, tog de som et godt tegn.

Andre fandt fængslingen af bisperne voldsom, 
og kongen redegjorde for sin handling over for fyr-
ster i udlandet. Luther bifaldt til gengæld i et brev 
til Christian 3., at han havde elimineret bisperne, 
siden de forstyrrede både Guds ord og det verdslige 
regimente. Sin mangeårige støtte til Christian 2. 
skrev Luther nu i glemmebogen.

I Danmark var der ganske givet også bestyrtelse 
over fængslingen og kongens konsekvente reforma-
tion. Men bortset fra glimt fra før 1536 – fx gråbrød-
rekrøniken – ved vi næsten intet om, hvordan re-
formationsmodstandere oplevede tiden efter 1536. 
Poul Helgesens stemme var også forstummet. Han 
sad i Roskilde i efteråret 1534 og skrev på sin refor-
mationshistorie men standsede midt i en sætning, 
og han vendte aldrig tilbage for at fuldføre den. Om 
døden indhentede ham, eller han i hast forlod lan-
det, vides ikke. 

Selv om det så ud til, at Christian 3. sad solidt på 
den danske trone, var anerkendelsen af hans rege-
ring og af reformationen ikke givet i resten af hans 
riger og lande. I Norge var der ikke synlig opbakning 
til reformationen, som kun blev gennemført efter 
en dansk militær operation i 1537. Den norske ærke-
bisp Olav Engelbrektsson (ca. 1480-1538) flygtede til 
udlandet, det norske rigsråd blev afskaffet, og Norge 
blev reduceret til en dansk provins. I Island kom det 
som en slem overraskelse, da Christian 3. forlangte 
reformationen indført. Islændingene nægtede, og 
først med henrettelsen i 1550 af øens sidste katolske 
bisp, Jón Arason (1484-1550), fik kongen sin vilje.

Udenrigspolitisk var religion også afgørende. 
Forholdet til Sverige var for en sjælden gangs skyld 
roligt, men Christian 3. arvede modsætningsfor-
holdet til kejseren. Danmark gik i 1538 ind i Det 
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Schmalkaldiske Forbund, der var en evangelisk for-
svarsalliance, og i 1541 fulgte en traktat med Frank-
rig, som førte Danmark i krig med kejseren. Christi-
an 3. klarede imidlertid frisag ved freden i Speyer i 
1544, der tilmed indeholdt kejserens anerkendelse 
af ham som retmæssig konge. Det betød, at hverken 
Christian 2., som forblev dansk statsfange til sin 
død, eller hans arvinger kunne gøre sig håb om den 
danske trone. Først nu kunne Christian 3. betragte 
sin reformation som sikkert gennemført.

En rejsende i reformation
Kirkens forhold blev specificeret med Kirkeordi-
nansen i september 1537. Kongen nedsatte et udvalg 
af teologer til at skrive loven, herunder 18 evangeli-
ske prædikanter fra Danmark og syv fra hertugdøm-
merne. De mødtes først i Odense, siden i Haderslev. 
Blandt de danske prædikanter var Hans Tausen, 
Jørgen Jensen Sadolin, Frands Vormordsen, Peder 
Laurentsen og Morten Hegelund. Desuden deltog 
to repræsentanter fra hvert af de notorisk katolske 
domkapitler (præsteskabet ved domkirkerne) og 
 dominikanernes provincial (leder). Den brogede 
sammensætning var udtryk for kongens og rigsrå-
dets ønske om et nationalt kompromis, et bredt for-
lig, hvor ingen på forhånd var udelukket. Kongens 
håb var, at de katolske gejstlige mere eller mindre 
frivilligt ville være med til at gennemføre reforma-
tionen. Men det var så som så med det frivillige, 
og domkapitlet i Lund klagede til kongen over, at 
prædikanterne ville tvinge deres udsendinge til at 
makke ret under trusler om majestætens unåde og 
vrede.

Kongen ville da også sikre sig, at Kirkeordinan-
sen var i overensstemmelse med Luthers tanker. 
Da et udkast (på latin) var parat, blev det sendt til 
gennemsyn i Wittenberg. Kongen bad samtidig kur-
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Johannes Bugenhagen 
opholdt sig i København 
i 1537-1539 – nærmere 
bestemt boede han med 
kone og børn i en gård 
i Store Kannikestræde 
tæt ved universitetet. 
Bugenhagen 
blev dermed den 
af de berømte 
Wittenbergteologer, 
der fik mest direkte 
erfaring med og 
indflydelse på 
udformningen 
af Christian 3.s 
reformation i 
Danmark. Træsnit af 
Lucas Cranach den 
Ældre fra 1546. 
|| INTERFOTO/Alamy 
Stock Photo

fyrsten af Sachsen om tilladelse til at låne teologen 
Johannes Bugenhagen, så han kunne stå for den 
endelige udformning af reformationen i Danmark. 
Bugenhagen havde stor erfaring med den slags op-
gaver, og som en rejsende i reformation havde han 
tidligere ført tilsyn med reformationen i Hamburg, 
Lübeck og Pommern – og senere i hertugdømmerne.

Bugenhagen ankom med hustru og børn til 
København den 5. juli 1537, og under hans ledelse 
blev den latinske kirkeordinans færdigforhandlet 
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og vedtaget af kongen og rigsrådet den 2. septem-
ber 1537. Samme dag blev de syv nye evangeliske 
bisper indviet af Bugenhagen i Vor Frue Kirke. Det 
var et symbolsk brud med traditionen, eftersom 
Bugenhagen ikke selv var bispeviet. Forinden hav-
de Bugenhagen fået til opgave at krone kongen og 
dronning Dorothea (1511-1571) den 12. august under 
en storladen ceremoni i Vor Frue Kirke. Også det 
var et traditionsbrud, for det plejede at være den 
danske ærkebisp, der som pavens stedfortræder 
ledede kongekroningen, men han var jo fængslet. 
Nu blev den forestået af den tyske præst, som der-
med demonstrerede den autoritet, der blev tillagt 
Wittenberg som et slags evangelisk Rom. Men det 
var også praktisk at lade Bugenhagen forrette kro-
ningsceremonien på sit tyske modersmål. Kongen 
og dronningen talte ikke dansk.

Bortset fra én var de nye bisper veteraner fra 
reformationsbevægelsen og medforfattere til Kir-
keordinansen. Undtagelsen var den 34-årige Peder 
Palladius (1503-1560) fra Ribe. Han blev bisp over 
Sjællands Stift (som Roskilde Stift blev omdøbt til) 
og samtidig professor på Københavns Universitet. 
Palladius var uddannet i Wittenberg, og han fulgtes 
tilbage til København med Bugenhagen, som i sam-
råd med Luther og Melanchthon havde udset Palla-
dius til at føre den wittenbergske reformationslinje 
videre i Danmark. 

Bugenhagen blev i Danmark, indtil herredagen i 
Odense i juni 1539 vedtog en dansksproget version 
af Kirkeordinansen og en reformation af Køben-
havns Universitet, som Bugenhagen også stod bag. 
Universitetet var fra 1479, men som katolsk insti-
tution hørte det op med at fungere i 1530. Kongen 
genåbnede det officielt med en festgudstjeneste i 
Vor Frue Kirke den 9. september 1537. Bugenhagen 
blev professor i teologi og i en periode rektor. Uni-
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versitetet skulle være centrum for uddannelsen af 
lutherske sognepræster, men med de fire fakulteter, 
teologi, jura, medicin og filosofi, dækkede det un-
dervisningen i tidens akademiske fagkreds. Det var 
i udtalt grad Melanchthons humanistiske ideer, der 
prægede undervisningen og forskningen, og man 
skulle dyrke videnskaberne inden for en kristen 
ramme til gavn for det reformatoriske samfund. 
Universitetet var derfor ikke en simpel præste-
skole, hvor der kun blev doceret teologi. Klassisk, 
filosofisk dannelse var også det eftertragtede ideal 
for kommende sognepræster, som kongen ønskede 
skulle være lærde mænd. Ikke halvstuderede røve-
re. Christian 3. slog derfor fast, at universitetet var i 
sin gode ret til at undervise i fag, ”hvis nytte menig-
mand ikke kan indse”.

Universitetet skulle fungere som ekspertråd 
eller særdomstol i vanskelige sager om religion, og 
de teologiske professorer fik sammen med bisper-
ne ansvar for at forhåndscensurere bogtrykkernes 
udgivelser. Den livlige litterære og religionspolitiske 
meningsudveksling, som havde floreret under Fre-
derik 1., sørgede Christian 3. og de nye bisper for 
at få lukket ned. Det var forbudt at skrive og trykke 
noget, der stillede spørgsmål ved øvrigheden og 
lovgivningen, og det inkluderede det lutherske læ-
regrundlag for kirken. Kun få bogtrykkerier fik lov 
at eksistere, og de skulle ligge i København, så man 
kunne holde effektivt opsyn med dem.

 
Kirkeordinansen
Kirkeordinansen var opdelt i seks kapitler, der 
afspejlede de øjeblikkelige behov for reform. De 
handlede om den rette kristne lære, om gudstjene-
sten, om skoler, om præsters løn og hospitaler, om 
bispernes tilsyn med kirke og folk og endelig om de 
bøger, præsterne skulle basere deres virke på. Der 
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var meget, ordinansen ikke omtalte. I de kommende 
år blev det derfor op til kirkens mænd og politiske 
ledere løbende at tage stilling til nye ideer eller ufor-
udsete problemer.

Det første punkt i ordinansen, om den rette lære, 
handlede om retfærdiggørelsen ved troen alene, og 
hvordan præster skulle prædike evangeliet for fol-
ket. Som med recessen fra 1536 holdt ordinansen sig 
på det overordnede plan, og detaljerede dogmatiske 
programerklæringer blev undgået. Prædikanterne 
skulle tage det stille og roligt og ”ej forstyrre enfol-
dige folks sind med nogen ufornuftig prædiken”. 
Ellers risikerede man at skræmme kunderne ud af 
butikken. En hjørnesten i udbredelsen af den rette 
lære var den obligatoriske undervisning i ”børne-
lærdommen” efter en katekismus som den, Luther 
udgav i Tyskland i 1529, og som også var udkommet 
i danske versioner. Katekismen var et koncentrat af 
den kristne lære i form af de ti bud, fadervor, tros-
bekendelsen og forklaringer af dåben og nadveren. 
Desuden beskrev et tillæg, hustavlen, Guds krav om 
lydighed over for øvrigheden, at kvinder, børn og 
tyende skulle adlyde husfaderen, og at alle skulle 
høre efter præstens prædikener.

Det andet punkt, om gudstjenesten, handlede 
om kirkens ceremonier og ritualer, og om præster-
nes pligter og sjælesorg. Det var stort set en fort-
sættelse af praksis, men med fokus på afskaffelse 
af misbrug. Det var allerede i fortalen til Kirkeordi-
nansen opremset som aflad, valfart, skærsild, vie-
vand, fastedage, messer for de døde, hellige steder, 
præstecølibat, forbud mod nadvervin til menighe-
den og helgenpåkaldelse. Alle de ”antikristelige lær-
domme, løgn og bedrageri sender vi nu hjem igen til 
djævelen”.

Det tredje punkt, om skoler, handlede om latin-
skolerne. De skulle findes i alle købstæder og var 
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kun for drenge, der skulle tage første skridt på vejen 
til en uddannelse som sognepræst. Latinskolerne 
og lærerne var derfor også en del af kirken. Hvis 
købstædernes byråd eller forældre i riget selv ville 
organisere skolegang med dansk (eller tysk) læs-
ning, skrivning og regning for både piger og drenge, 
var de velkomne til det. En folkeskole så kongen 

111111_den danske reformation_CC19_.indd   82 18/11/2019   10.19



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

82

kun for drenge, der skulle tage første skridt på vejen 
til en uddannelse som sognepræst. Latinskolerne 
og lærerne var derfor også en del af kirken. Hvis 
købstædernes byråd eller forældre i riget selv ville 
organisere skolegang med dansk (eller tysk) læs-
ning, skrivning og regning for både piger og drenge, 
var de velkomne til det. En folkeskole så kongen 

111111_den danske reformation_CC19_.indd   82 18/11/2019   10.19

83

Christian 3. var i 1521 
som ung mand sammen 
med Johan Rantzau 
til stede på den tyske 
rigsdag i Worms. Det 
var her, Luther blev 
dømt fredløs, fordi han 
nægtede at tilbagekalde 
sin kritik af kirken. Det 
gjorde formentlig stort 
indtryk på den senere 
reformationskonge, 
som her ses på et maleri 
udført af Anton Dorph 
(1831-1914) i 1871.
|| Wikimedia

eller kirken det ikke som deres opgave at arrangere 
eller betale for.

Det fjerde punkt, om præsteløn og hospitaler, 
drejede sig om kirkens økonomi. Sognepræsterne 
skulle leve af deres præstegårdes jord, af præsteti-
enden og af meninghedens ”ofre” (pengebidrag). De 
måtte ikke skaffe sig ekstraindtægter ved at drive 
handel eller krostue i præstegården. Hjælp til fatti-
ge og syge fortsatte som en del af kirkens ansvars-
område, finansieret af klostre og hospitalers jord. Af 
samme grund omdannede kongen kun bispegodset 
til krongods – meget kirke- og klosterjord var i for-
vejen bundet til løn og drift. Det ville skabe kaos, 
hvis kongen inddrog det. En væsentlig finansie-
ringskilde var almisser, der blev forsøgt opretholdt 
efter reformationen. Hospitalsforstanderne skulle 
sørge for at samle penge ind, ligesom fattige og syge 
selv kunne tigge. Som anden lovgivning præcisere-
de, skulle de syge og fattige visiteres og arbejdsprø-
ves. I hver købstad skulle to borgere, og på landet 
den lokale sognepræst og herredsfogeden, inspicere 
de fattige og afgøre, hvem der måtte tigge. De vær-
digt trængende skulle have syet et tiggermærke på 
deres tøj, og det kunne kun gives til folk, der var 
født og hørte hjemme i lokalsamfundet. Hvis raske 
personer eller tilrejsende forsøgte sig med tiggeri, 
skulle de piskes ud af byen eller herredet.

Som Luther skrev i 1520, kunne alt tiggeri blive 
afskaffet i kristenheden, hvis blot hvert sogn tog 
vare på sine egne og ikke gav fremmede tiggere 
adgang. Hvis et sogn ikke magtede opgaven, måtte 
nabosognene sende hjælp. Opfattelsen var dog ikke 
specielt luthersk, men udbredt i 1500-tallets første 
årtier, hvor befolkningsvækst havde skabt stigen-
de fattigdom. Tanker om inspektion af de værdigt 
trængende findes også i Christian 2.s lovgivning og 
hos Poul Helgesen. Alligevel skete der et ideologisk 
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skift. Før reformationen var det altid til gavn for gi-
verens sjæl at give almisse til de fattige. Efter refor-
mationen blev det modtagerens nød, der afgjorde 
omfanget af den næstekærlige godgørenhed.

Det femte punkt handlede om bispernes visitats 
eller tilsyn med kirke og befolkning. De nye bisper 
fik officielt stillingsbetegnelse som superintenden-
ter, overinspektører. Uden at besidde forgængernes 
politiske og økonomiske magtfuldhed havde de 
alligevel stor indflydelse i en fase, hvor kirke og kri-
stendom gennemsyrede kulturen og var en grund-
pille i samfundsopbygningen.

De nye superintendenter havde haft deres egen 
rolle at spille i kampen mod de gamle adelsbis-
per. Forløbet kan minde om ungdomsoprøret på 
universiteterne i 1968, hvor professorvældet med 
myndighedernes accept blev løbet over ende af re-
volutionære, marxistiske studerende og unge lære-
re – som selv satte sig på magten og professoraterne. 
Nogle reformatorer havde blik for problematikken. 
Da Christian 3. i 1541 tilbød Johannes Bugenhagen 
at blive bisp i Slesvig, afslog han tilbuddet, for det 
skulle helst ikke se ud, som om han arbejdede på at 
skubbe de katolske bisper ud for selv at møve sig ind 
i et af deres embeder.

Andre greb villigere chancen og tiltog sig den 
magt og autoritet, de kunne. Det ældste kendte por-
træt af Hans Tausen viser ham som bisp i Ribe, iført 
kappe foret med kostbar hermelinspels, som tradi-
tionelt var et værdighedstegn for fyrster og adelige. 
Som historiker Erik Arup sarkastisk bemærkede, 
var det godt gået, at 

”de fattige og forløbne munke, der vovede at løfte 
deres vrede røster mod de fornemme og mægtige 
bisper, tyve år senere skulle sidde i deres bispestole 
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og have deres bispemyndighed – hvilken forandring 
ved Guds førelse”. 

Det kunne heller ikke skjules, at de renskurede 
i troen talte et magtsprog. I 1548 kommenterede 
Christiern Poulsen (-1575), der fra 1529 til 1572 var 
prior i benediktinernes Skt. Hans Kloster i Odense, 
at Jørgen Jensen Sadolin som medhjælper for bi-
skop Gyldenstierne havde sørget for at prædike bis-
pen fra bestillingen og få sat sig selv ind som hans 
efterfølger: ”Så prædikede han ham Fyns Stift fra 
og sig selv deri igen”. Men det var ikke noget, man 
kunne sige højt.

Det sjette og sidste punkt i Kirkeordinansen, om 
præsternes bøger, er det tætteste, man kommer på 
et kongeligt autoriseret bekendelsesgrundlag for 
kirken. Det nævnte bøger, som præsterne skulle 
drage ”sand gudelighed ud af”, så de kunne se bort 
fra andre ”onde bøger” med falsk lære. Først blev 
Biblen naturligvis nævnt. Den måtte præsterne skaf-
fe sig på latin eller tysk, for det kom til at vare helt 
til 1550, inden Christian 3.s danske bibel så dagens 
lys i et oplag på 3.000 eksemplarer. Tidligere havde 
man måttet klare sig med Christiern Pedersens 
oversættelse af Det Ny Testamente, og Hans Tausens 
oversættelse fra 1535 af de fem Mosebøger. Dernæst 
nævnte ordinansen to værker af Luther, hans postil 
(en prædikensamling for hele kirkeåret) og den lille 
katekismus med en tilhørende forklaring. Af Me-
lanchthon nævntes tre, hans forsvar for Den Augs-
burgske Bekendelse (Apologia), hans dogmatik (Loci 
communes) og Den Sachsiske Visitationsbog (1528) 
som rettesnor for tilsynet med kirken i Danmark. 
Endelig skulle præsterne også eje selve Kirkeordi-
nansen. Med bøgerne var kirken grundlagt på Guds 
ord i en luthersk eller snarere wittenbergsk fortolk-
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ning – repræsenteret i omtrent lige mål ved Luther 
og Melanchthon.

Det var klart, at Christian 3.s fyrstereformation 
måtte lægge en dæmper på de mere radikale eller 
bibelhumanistiske byreformationer i fx Malmø. Det 
skete ikke ved hurtige udrensninger, men snarere 
ved et gradvist tryk, hvorefter byerne måtte rette 
ind. Andre teologiske eller religionspolitiske impul-
ser end fra Wittenberg forsvandt heller ikke som 
dug for solen. Påvirkningen fra Karlstadt og Zwingli, 
som forfatterne til Den Københavnske Bekendelse 
havde givet udtryk for, var stadig til stede, og i årti-
erne efter 1536 virkede Calvins reformerte teologi 
dragende på mange ledende teologer – lige fra Hans 
Tausen til Niels Hemmingsen (1513-1600) – som 
modvægt til Luther. Fx havde den stramme kirke-
disciplin og adfærdsregulering, som man forbinder 
med den såkaldte lutherske ortodoksi i Danmark 
senere i 1500-tallet og i 1600-tallet, calvinismen som 
inspirationskilde. Tilsvarende var den lutherske 
fromheds- eller bodsbevægelse i samme periode 
markant influeret af katolsk fromhedspraksis. Det 
er et af mange eksempler på, at reformationen ikke 
betød, at Danmark blev adskilt fra det internationa-
le kirkeliv.

Arbejdet med Kirkeordinansen foregik da også 
inden for rammerne af bispernes gamle national-
kirke, som blot skulle fyldes helt ud med evangelisk 
kristendom. At man stadig forestillede sig, at kirken 
i Danmark tilhørte et europæisk kirkefællesskab, 
viste sig ved Kirkeordinansens forbehold for, at 
et frit kirkekoncil kunne bestemme anderledes, 
hvilket Danmark ville rette sig efter. Som årene gik, 
blev sandsynligheden for et koncil dog mindre og 
mindre, og de evangeliske lande holdt under alle 
omstændigheder på, at de skulle have ret til at ord-
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ne deres religionsforhold frit. Uden diktat fra kejser 
og pave.

Befolkningen belæres
Med Kirkeordinansen blev det de nyudnævnte bis-
pers ansvar at sørge for reformationens fremgang 
i befolkningen. De skulle rejse rundt og inspicere 
sognene i deres stift. Ideelt set skulle en bisp visite-
re et sogn hvert tredje år, men der kunne gå længere 
tid imellem. I det daglige var det sognepræstens 
ansvar at få reformationen til at spire.

Peder Palladius skrev ca. 1543 sin visitatsbog, 
hvor han efter besøg i Sjællands 390 sogne sammen-
fattede, hvordan en visitats kunne gå for sig. Når 
bispen ankom, stimlede hele sognet sammen i kir-
ken, hvor han belærte de forsamlede og udspurgte 
dem om deres forståelse af kristendommen. Palla-
dius talte lige ud af posen, og han både opmuntrede 
og truede befolkningen til at lægge uvanerne fra 
katolsk tid fra sig og antage en luthersk kristendom. 
Det skulle være slut med at bede til Jomfru Maria 
og ”af gammel munkevildfarelse at pladre Hil dig 
Maria”. Som Palladius meget jordnært forklarede, 
var Maria ikke et guddommeligt væsen, men blot et 
menneske, som for mange århundreder siden var 
død. Det gav derfor ingen mening at bede til hende, 
for hun kunne ikke høre noget.

En væsentlig opgave bestod i at forklare befolk-
ningen, at der gjaldt det samme krav om lydighed 
over for Gud som over for øvrigheden. Det var lige 
vigtigt at overholde Guds love og kongens eller her-
remandens påbud. Hvis ikke bønderne adlød deres 
herremænd og betalte deres skatter og afgifter, ville 
de blive straffet. På samme måde skulle de være ly-
dige og frygte ”herremanden over alle herremænd, 
vor herre Jesus Kristus”. Her var det tydeligvis ikke 
nok for Palladius at henvise til troen som den eneste 
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vej til nåden og frelsen. Blev bonden væk fra kirken, 
når klokkerne ringede til gudstjeneste, ”så kan Gud 
knække halsen på dig”. Der var ikke grund til at 
regne med, at Gud opførte sig anderledes over for en 
selv, end man opførte sig over for ham. Man skulle 
derfor passe på. Ikke blot på, hvad man gjorde og 
sagde, men også hvad man i sit inderste gik og tænk-
te. At Gud førte regnskab, var sådan set ikke nyt for 
bønderne, men i katolsk tid kunne de få fred i sjæ-
len efter bod, aflad, pilgrimsrejser og gode gernin-
ger. Nu kom det mere an på den rene samvittighed, 
og selv om der stadig var skriftemål og syndsforla-
delse tilbage i kirken, havde mange ifølge Palladius 
akut behov for at lægge livsstilen om.

De mange formaninger afslører, at Palladius ikke 
kun havde udfordringer med katolsk praksis, men 
nok så meget med folkereligion og en afslappet eller 
ligegyldig indstilling til kirkens dogmer. Palladius 
gik fx i rette med folk, der i overmod efter at have 
”hældt en kande øl i halsen” trak på skuldrene af 
kirkens advarsel mod djævelen og sagde: 

”Helvedes ild er ikke så hed, som de prædiker for os. 
De siger, at der ikke er bund i helvede, så kan vi vel 
bare løbe ud igen forneden!” 

Palladius’ svar var, at det skulle de nok fortryde, når 
først de havnede i flammerne til evig tid. At han tog 
emnet op, viser imidlertid, at befolkningen ikke 
automatisk delte kirkens syn på synd, nåde og frel-
se. Det illustrerer også, hvordan den tidlige refor-
mationstids tanker – om at hver mand og kvinde frit 
skulle tro på Guds ord – blev trængt i baggrunden. 
Som Poul Helgesen havde sagt, skulle man overlade 
det til præsterne at afgøre, hvad meningen med 
Guds ord var. Da først reformationens mænd fik 
kontrol med kirken, mente de det samme, og Palla-

111111_den danske reformation_CC19_.indd   88 18/11/2019   10.19



Indholdsfortegnelse
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

88

vej til nåden og frelsen. Blev bonden væk fra kirken, 
når klokkerne ringede til gudstjeneste, ”så kan Gud 
knække halsen på dig”. Der var ikke grund til at 
regne med, at Gud opførte sig anderledes over for en 
selv, end man opførte sig over for ham. Man skulle 
derfor passe på. Ikke blot på, hvad man gjorde og 
sagde, men også hvad man i sit inderste gik og tænk-
te. At Gud førte regnskab, var sådan set ikke nyt for 
bønderne, men i katolsk tid kunne de få fred i sjæ-
len efter bod, aflad, pilgrimsrejser og gode gernin-
ger. Nu kom det mere an på den rene samvittighed, 
og selv om der stadig var skriftemål og syndsforla-
delse tilbage i kirken, havde mange ifølge Palladius 
akut behov for at lægge livsstilen om.

De mange formaninger afslører, at Palladius ikke 
kun havde udfordringer med katolsk praksis, men 
nok så meget med folkereligion og en afslappet eller 
ligegyldig indstilling til kirkens dogmer. Palladius 
gik fx i rette med folk, der i overmod efter at have 
”hældt en kande øl i halsen” trak på skuldrene af 
kirkens advarsel mod djævelen og sagde: 

”Helvedes ild er ikke så hed, som de prædiker for os. 
De siger, at der ikke er bund i helvede, så kan vi vel 
bare løbe ud igen forneden!” 

Palladius’ svar var, at det skulle de nok fortryde, når 
først de havnede i flammerne til evig tid. At han tog 
emnet op, viser imidlertid, at befolkningen ikke 
automatisk delte kirkens syn på synd, nåde og frel-
se. Det illustrerer også, hvordan den tidlige refor-
mationstids tanker – om at hver mand og kvinde frit 
skulle tro på Guds ord – blev trængt i baggrunden. 
Som Poul Helgesen havde sagt, skulle man overlade 
det til præsterne at afgøre, hvad meningen med 
Guds ord var. Da først reformationens mænd fik 
kontrol med kirken, mente de det samme, og Palla-

111111_den danske reformation_CC19_.indd   88 18/11/2019   10.19

89

dius krævede almuens totale lydighed over for Gud, 
kirke og konge.

Det varierede, hvordan budskabet blev modta-
get i sognene. Talrige præster kunne berette om 
problemer med befolkningen, der måske nok var 
tilfredse med at slippe af med herremandsbisperne, 
tiggermunkene og afladshandlen, men uden at de af 
den grund kunne se, hvad der skulle være galt med 
at bede en bøn til Jomfru Maria eller få velsignet 
afgrøderne på marken med kors og vievand. Land-
brugssamfundets traditioner – som fx korsebør, 
hvor et kors blev båret rundt i en procession anført 
af en præst, mens han velsignede markerne – var 
i generationer blevet udført i tæt samarbejde med 
kirken. Nu trak kirken sig tilbage. Men ikke nok 
med det, den fordømte dem som forbudt magi. Det 
vakte vrede.

Det førte til et skel mellem kirke og befolk-
ning. Ord, genstande og ritualer blev brugt i en 
magisk-religiøs praksis til alle mulige formål, ikke 
mindst til at forsøge at helbrede syge mennesker og 
dyr. Ifølge kirken var djævelen på spil i denne prak-
sis, og den var derfor strengt forbudt, også selv om 
man brugte magien i en god sags tjeneste. Gjorde 
man det alligevel, fik man ”en velfortjent brænden-
de hale” på heksebålet, som Palladius advarede. Det 
var i reformationstiden, at de første processer mod 
troldfolk fandt sted i Danmark, og de afspejler det 
fokus, reformatorerne havde på djævelens magt. 
Men det lå i forlængelse af ideer om trolddom og 
hekse, som var vokset frem længe før reformatio-
nen.

Som en konsekvens af reformationen var det op 
til de verdslige myndigheder at afgøre trolddomssa-
ger. Kirken kunne levere teologisk eller ideologisk 
tankegods, men præsterne var hverken anklagere 
eller dommere. Det var heller ikke alle præster, der 
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for frem med bål og brand mod enhver, der fik trold-
domsrygtet hæftet på sig. Fx forsvarede Aalborgre-
formatoren Morten Hegelund en kvinde, der efter 
hans mening var uretmæssigt anklaget for trold-
dom. Han vidnede for retten, at han agtede hende 
for ”et kristent menneske og ingen troldmenneske”. 
Andre fulgte Palladius’ mere uforsonlige linje, men 
til held for mange anklagede var den verdslige øvrig-
hed generelt skeptisk over for kirkens ensidige for-
dømmelse af alle former for magi. Alle var enige om, 
at sort magi skulle være forbudt, men det var først 
i 1617 – i 100-året for reformationen – at staten kom 
kirken i møde ved også at kriminalisere helbreden-
de, hvid magi. Resultatet var et stort opsving i trold-
domssagerne, og selv om det måske skete i reforma-
tionens ånd, foregik det i en helt anden virkelighed 
i 1600-tallet. Den danske reformation var for længst 
overstået som politisk begivenhed eller historisk 
epoke, men den blev aktivt brugt til at skabe politik 
og forme fromheden i århundreder.

Modstand fra præsterne
Ligesom sognefolket så forskelligt på reformatio-
nen, gjorde præsterne det også. Nogle havde længe 
før 1536 giftet sig og fået børn, holdt gudstjeneste på 
dansk og prædiket over evangeliet i fuld forståelse 
med det nye kirkestyre. Andre var som reformka-
tolikker fulgt med strømmen og havde vænnet sig 
til de nye krav, men uden at de nødvendigvis ville 
gøre op med alle katolske traditioner. Endelig var 
der præster, som syntes, at reformationen var en 
hæslig ulykke. De måtte nu gøre op med sig selv, 
om de ville skik følge eller land fly. Der blev ikke 
afsat sognepræster ved reformationen i 1536, så 
skabskatolikker kunne blive siddende længe i deres 
embeder. En reformationskirke, hvor alle præster 
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Et billede på den 
sande og den falske 
kirke. Med Luther på 
prædikestolen ses til 
venstre uddelingen 
af nadveren til 
protestanterne under 
Kristus på korset, 
til højre ses katolske 
gejstlige i et flammende 
helvedesgab. Træsnit 
af Lucas Cranach den 
Yngre fra 1540’erne.
|| Akg-Images/Ritzau 
Scanpix

var uddannet på et evangelisk grundlag, finder man 
ikke før 1500-tallets sidste årtier.

I de første år efter 1536 var navnlig domkapitler-
nes præster (kannikkerne) negativt indstillet over 
for reformationen. Det var ingen hemmelighed, og 
frem til 1544 havde fx Roskildekannikkerne kon-
gens tilladelse til at holde tidebønner (otte bønner, 
der følger døgnets rytme), som man havde gjort det 
i katolsk tid. Men nu satte kongen hårdere ind over 
for dem, fordi der ikke var tegn på, at de frivilligt 
ville bakke op om reformationens lære. Københavns 
Universitets teologiske professorer fik besked på 
at debattere med kannikkerne og få dem til at un-
derskrive et dokument om den evangeliske læres 
sandhed og den katolske læres vildfarelser. At det 
lykkedes, kaldte Peder Palladius for en stor sejr over 
”uhyrer og papistiske bæster”.

Det er typisk for de tidlige reformationsår, at 
debatten foregik i fuld offentlighed, men konge og 
rigsråd kontrollerede den ret beset. Kannikkerne 
havde ikke andet valg end at skrive under for at 
undgå majestætens repressalier, hvad enten det 
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Det tyske legetøjsfirma 
bag Playmobil satte 
i 2015 – som optakt 
til 500-års jubilæet 
for reformationen i 
2017 – en 7,5 cm høj 
Lutherfigur med 
fjerpen og bibel i 
produktion. I juni 2017 
havde firmaet solgt en 
million eksemplarer 
af den nuttede Plastik-
Luther, som er blevet 
den bedst sælgende 
figur i firmaets historie. 
|| Sebastian Willnow/
DPA/Ritzau Scanpix

betød afskedigelse, fængsling eller landsforvisning. 
En sådan udgang på sagen var imidlertid i modstrid 
med kongens politik om ikke at skabe martyrer. 
Det var vigtigt at give indtryk af, at evangeliet førte 
til enighed, og kongen var ikke interesseret i dårlig 
omtale i hverken ind- eller udland som følge af en 
overdrevent hård kurs over for kannikkerne. Det 
bedste var diskret at vride armen om på dem, mens 
man udadtil signalerede fælles fodslag i den rette 
læres navn.

Den almindelige politik over for vrangvillige 
katolske gejstlige var at lade dem passe sig selv, hvis 
blot de holdt lav profil. De uglesete tiggermunke 
blev forbudt med Kirkeordinansen i 1537, men i 
andre klostre måtte munke og nonner blive boende, 
hvis ikke de frivilligt ville rejse ud af landet eller 
finde verdsligt arbejde og ægteskab. Hvis de blev i 
klostrene, skulle en evangelisk prædikant undervise 
dem, men de måtte fortsat gerne bære ordensdragt. 
Munkene skulle huske at dække deres tonsur (kron-
ragning) til, når de gik ud på gaden, så ordentlige 
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kristne ikke blev forargede. Nonnerne skulle vare 
sig for druk og mandebesøg, og for en sikkerheds 
skyld bestemte Kirkeordinansen, at den prædikant, 
der skulle undervise dem, skulle være godt gift. De 
sidste af reformationstidens munke og nonner i 
Danmark forsvandt, da de efterhånden døde af al-
derdom i løbet af 1500-tallet.

Med tiden forfaldt eller forsvandt også kapeller, 
helligdomme og kors på landet og langs vejene. I 
byerne satte kirke- og klosternedrivningerne ind 
over hele landet. Den solide granit og tegl var efter-
tragtede byggematerialer. En stor del af inventaret i 
de nedrevne kirker blev solgt eller ødelagt.

De bevarede kirker ændrede sig også. Kun få 
blev vandaliseret i stil med Vor Frue i København og 
Skt. Petri i Malmø – men det skete for Skt. Mikkels 
Kirke i Slagelse i 1533. Efter 1536 blev helgenfigurer, 
kors, lys, relikvier, røgelseskar og sidealtre mere 
systematisk udrenset, men processen var langstrakt 
og præget af lokale variationer. I mange år efter re-
formationen kunne bisperne notere, at der var ka-
tolske levn i landsbykirkerne. I 1606 fik lensmanden 
ordre til at fjerne et helgenbillede af Skt. Dionysius 
fra Krogstrup Kirke i Hornsherred på grund af bøn-
dernes ”papistiske afguderi”. 

Middelalderens kalkmalerier blev heller ikke 
overmalet. Tværtimod blev der ved med at blive 
malet nye. Efterhånden gik de af mode eller blev 
ødelagt af fugt og snavs, og folk blev trætte af at se 
på dem. Med nye æstetiske standarder i 1700-tallet 
tog overmalingen fart, og hvidkalkede kirkevægge 
blev almindelige i Danmark. Meget, der i dag forbin-
des med reformationen, er således resultatet af en 
lang udvikling og hænger ikke nødvendigvis direkte 
sammen med begivenhederne omkring 1536.
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Efterliv
Reformationen i Danmark var en lang proces. Med 
baggrund i international kirkekritik blev en re-
formationskamp indledt i 1520’erne, hvor den fik 
mange forskellige og ofte voldsomme udtryk, indtil 
Christian 3. i 1536 som led i en ny statsopbygning 
etablerede sin version af en reformationskirke på 
luthersk-evangelisk grundlag. Reformationskam-
pen var afsluttet, men skulle alligevel først til at 
begynde igen for at få den evangeliske kristendom 
gjort til et landsdækkende trosgrundlag for befolk-
ningen og en kultur for samfundet.

Kirkehistoriker P.G. Lindhardt hævdede, at 
den gamle katolske kirke bemærkelsesværdigt 
let skvattede sammen, fordi den var pilrådden og 
”ormstukken helt igennem”. Det udsagn er der god 
grund til at moderere. Der var tale om en årelang, 
målrettet politisk og religiøs kamp for at fravriste 
kirken sit økonomiske og læremæssige grundlag, og 
den ydede modstand til det sidste. Der skulle tilmed 
et militært støttet statskup til. Desuden levede den 
gamle kirke videre i reformationskirken gennem 
de mennesker, der befolkede den. Livet fortsatte 
umærkeligt efter 1536, gamle forestillinger lod sig 
ikke let udrydde, og med Christian 3.s politik om 
ikke at skabe martyrer var hans reformation langt 
hen ad vejen kompromissøgende.

Det gjaldt også i forhold til selve teologien. Kir-
ken gik evangelisk linedans mellem Luthers tanker 
og Melanchthons bibelhumanisme, men indfly-
delsen fra både katolsk og reformert eller calvinsk 
kristendom var samtidig stærk. Christian 3.s re-
formation var ikke lutherdom i ordets moderne, 
folkekirkelige betydning. Udviklingen af en sådan 
begyndte efter de lutherske landes religionsfred 
med kejseren i Augsburg 1555. Først da var brud-
det med pavekirken endegyldigt, konciltanken var 
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opgivet, og de interne protestantiske uenigheder 
foldede sig ud i fuldt flor. Det var også på den tid, at 
hovedpersonerne fra reformationskampen døde. 
I 1560 var både Christian 3. og Christian 2., de syv 
første evangeliske og de syv sidste katolske bisper 
samt Bugenhagen, Luther og Melanchthon døde. 
For nye generationer var reformationen historie og 
fortid, som de måtte forstå ud fra deres egne forud-
sætninger.

Hvis 1517 er året for reformationens begyndelse, 
er 1648 året, hvor den i international politisk eller 
statsretlig forstand endte med Den Westfalske Fred 
og Trediveårskrigens afslutning. Freden førte til op-
hør af religionskrige (men ikke andre krige) mellem 
Europas stater og til gensidig anerkendelse mellem 
katolikker, lutheranere og calvinister. Den havde 
også fokus på beskyttelse af religiøse mindretal og 
åbnede i Danmark for, at små katolske og calvinske 
menigheder i 1680’erne blev tilladt i Fredericia og 
København. Freden knæsatte også princippet om, 
at hver nations fyrste eller konge måtte bestemme 
sit lands religion. Det forstærkede udviklingen af 
statskirken, som i Danmark med grundloven i 1849 
for første gang officielt blev luthersk af navn – den 
luthersk-evangeliske folkekirke var født. Inden for 
kirken kan man til gengæld tale om, at reformatio-
nen ikke er slut, men at der altid er behov for nyfor-
tolkning eller revurdering af teologi og praksis. Det 
kan dog – ligesom på reformationstiden – være van-
skeligt at opnå enighed om hvordan og hvor meget.

På trods af den tætte historiske udvikling mel-
lem kirke og stat i Danmark er der ikke enighed 
blandt historikere, politologer og økonomer om 
reformationens direkte betydning for det moderne 
samfund. Spørgsmålet er groft sagt, om reformati-
onen og evangelisk kristendom udgør et fundament 
for samfundsopbygningen, eller om reformationen 
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og kristendommen snarere er redskaber, som stat 
og befolkning har benyttet sig af i samfundsopbyg-
ningen.

Uanset hvilket synspunkt man foretrækker, 
kommer man ikke uden om reformationens betyd-
ning – også selv om forbindelsen til moderne tid 
ikke er snorlige. Med den tyske økonom Max Weber 
(1864-1920) kan man tale om, at reformationen præ-
gede individet og skabte en særlig protestantisk, 
arbejdspræget etik. Det blev menneskets mål eller 
kald at udfylde sin plads i den jordiske tilværelse 
hæderligt, nøjsomt og arbejdsomt. Etikken var 
befordrende for kapitalismen, for arbejdsomhed 
gav plus på kontoen, og fremgang blev tolket som 
et tegn på Guds velsignelse. Det var imidlertid en 
væsentlig pointe for Weber, at udviklingen ikke var 
Luthers og andre reformatorers hensigt. Tværtimod 
ville de næppe bryde sig om den. 

Mange andre politiske, sociale, økonomiske og 
kulturelle faktorer havde lige så stor eller større 
indflydelse på samfundsudviklingen. Man kan fx 
hævde, at oplysningstid i 1700-tallet og demokra-
tisering i 1800-tallet ikke var naturlige produkter 
af reformationen. De skabte tværtimod en religi-
onsfrihed, som var ukendt dengang, men som til-
passede og genfortolkede protestantisk tankegods 
i samfundsudviklingen. De mange forskellige veje, 
udviklingen har fulgt, fik i forbindelse med det 
internationale reformationsår i 2017 – 500-året for 
Luthers 95 teser – økonomen Niels Kærgård (1942-) 
til at mene, at 

”det er meget svært at se, hvilken forskel det ville 
have gjort for Danmark af 2017, hvis Luther som ung 
munk var blevet ramt af lynet og aldrig var kommet 
i gang med reformationen”.
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Reformationen gav 
den kristne øvrighed 
både ret og pligt til 
at regere landet i 
overensstemmelse 
med Guds vilje. 
Dobbeltheden er 
udtrykt på træsnittet 
fra 1567, udført af 
den københavnske 
bogtrykker Lorentz 
Benedicht (-ca. 1604). 
Det viser Frederik 
2. (1534-1588), der 
har Biblens lovtavler 
med de ti bud hængt 
om halsen, mens han 
i hænderne holder 
sværd og vægtskåle 
som symbol på magt og 
retfærdighed. 
|| Det Kgl. Bibliotek

En sådan nedtoning er ikke, hvad et reformationsår 
med udgangspunkt i Luthers teser lægger op til. 
Før, under og efter jubilæet er Luther og reformati-
onen da også på mangfoldige måder blevet en del af 
fortællingen om skabelsen af det moderne danske 
samfund. Som Folketingets formand, Pia Kjærs-
gaard (1947-), sagde ved den højtidelige markering af 
reformationsjubilæet den 31. oktober 2017, var det 
vigtigt at hylde Luther som en af 

”de modige personer fra historien, som turde gå 
imod strømmen, og som lagde de første trædesten 
til det gode og lykkelige samfund, vi har i dag”. 

Det er blevet almindeligt også at minde om de 
kontroversielle sider ved Luther – ikke mindst 
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hans  fordømmende syn på jøder. Alligevel er det 
tydeligt, at det officielle Danmark betragter refor-
mationen som en del af sin historie. Synspunktet 
kom klart til udtryk i Undervisningsministeriets 
 Demokratikanon fra 2007, hvor et regeringsnedsat 
udvalg påpegede, at Luther banede 

”vejen for det humanistiske grundsyn om respekt 
for det enkelte menneskes ret til en udvikling i fri-
hed og ansvarlighed, som siden blev kendetegnende 
for det vestlige demokrati”.

Nogle gange kan populariseringen af nutidens 
forbindelse til reformationen antage groteske for-
mer. Historiker Lars Hovbakke Sørensen (1971-) 
hævdede i en kronik i 2017, at danskernes uformelle 
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Reformationsfejringen 
i 2017 var hjernevask 
af børn og voksne, 
skrev antropologen 
Bjørn Thomassen 
(1968-) samme år i 
Kristeligt Dagblad – 
med henvisning til 
børneentertaineren 
Sigurd Barretts  
(1967-) Luthershows. 
På avisens ledsagende 
tegning tiljubler 
Barrett, børn og 
tøjdyr Luther som sej 
sportshelt.
|| Søren Mosdal

omgangstone skyldes Luther, fordi alle mennesker 
ifølge Luther er lige i det daglige. Og i et interview 
i 2005 mente biskop Jan Lindhardt (1938-2014), at 
reformationen havde skabt turismen, fordi Luther 
havde standset pilgrimsrejserne:

”På den måde blev turismen født, for når man så 
alligevel fortsatte med at rejse, ja, så skyldtes det 
jo ikke, at det var noget, man skulle, men derimod 
noget, man gerne ville. Nu kunne man tage af sted 
drevet af nysgerrighed og lyst til oplevelser”.

Den overdrevne trang til at tilskrive reformationen 
hvad som helst – og især at se den som et udtryk 
for frihed – har fået kritikere til at betegne alt det 
gode, Luther har fået æren for, som myter. De ser 
ham som antidemokrat og antisemit og som årsag 
til heksebål, kvindeundertrykkelse og nazisme. 
Som udtrykt af idéhistoriker Frederik Stjernfelt 
(1957-) er forsøget på at forbinde reformationen med 
oplysning og demokrati ”grov og selvfed historie-
forfalskning”, og han sammenlignede Luther med 
terroristen Osama bin Laden (1957-2011), fordi begge 
var fundamentalister med ”blodtørst over anderle-
des tænkende”. 

Om både de mest energiske tilhængere og kri-
tikere kan man sige, at de i deres iver for at føre 
moderne værdikamp komprimerer flere hundrede 
års historie og projicerer den tilbage til et enkelt 
udgangspunkt. Som om Luthers teser i 1517 var et 
big bang, hvorfra alting siden naturnødvendigt har 
udviklet sig. Men blot fordi Luther sagde eller skrev 
noget, blev det hverken automatisk til lov eller krøb 
ind i folks hjerner og hjerter. Hans betydning for 
reformationen i Danmark skal ikke undervurderes, 
men betydningen har vokset sig større i takt med 
eftertidens ønsker og behov. 
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Videre læsning

Fink-Jensen, Morten: ”Reformationsbegrebet i dansk 
 kirkehistorie og historieforskning” i Kajsa Brilkman, 
Morten Fink-Jensen og Hanne Sanders (red.): Reforma
tion i två riken. Reformationens historia och historiografi i 
Sverige och Danmark. Makadam 2019 
Artikel om danske historikeres opfattelser af  reformationen.

Gregersen, Niels Henrik & Carsten Bach-Nielsen (red.): 
Reformationen i dansk kirke og kultur 15172017 IIII.  
Odense Universitetsforlag 2017
Indeholder mange bidrag om reformationen og dens efterliv i 
Danmark frem til nutiden.

Høiris, Ole & Per Ingesman (red.): Reformationen. 
1500 tallets kulturrevolution III. Aarhus Universitets-
forlag 2017
Første bind handler om reformationen i europæisk sammen-
hæng, det andet om reformationen i Danmark i 1500-tallet og 
1600-tallet.

Lindhardt, P.G.: ”Reformationstiden 1513-1536” i Niels 
Knud Andersen m.fl. (red.): Den danske kirkes historie III. 
Gyldendal 1965
Kirkehistorisk klassiker om reformationskampen før 1536.

Schwarz Lausten, Martin: Christian den 3. og kirken 1537
1559 og Biskop Peder Palladius og kirken 15371560. Studier 
i den danske reformationskirke III. Akademisk Forlag 1987
To samtidigt udgivne og gensidigt supplerende afhandlinger 
om kongen og kirken efter 1536.

Wittendorff, Alex: ”På Guds og herskabs nåde 1500-1600”. 
Gyldendal og Politikens danmarkshistorie VII. Gyldendal 
og Politiken 1989 (anden udgave 2003)
Danmarkshistorisk oversigtsværk, der i forbindelse med 
reformationen lægger vægt på forestillingsverdenen hos 
borgere og bønder.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.
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I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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Med reformationen 
blev kirkens 
sakramenter – hellige 
handlinger, der 
formidler Guds nåde – 
reduceret fra syv til to. 
Ud røg konfirmation 
(firmelse), skriftemål 
(bod), syges salvelse 
(den sidste olie), 
præsteordination og 
ægteskab. Kun dåb 
og nadver bestod, 
og sammen med 
prædikenen blev de 
omdrejningspunkt 
i den protestantiske 
gudstjeneste. Netop 
dåb, nadver og 
prædiken fremhæves 
på maleriet fra 
1561 – fremstillet til 
alterbordet i Torslunde 
Kirke ved Roskilde. 
|| Nationalmuseet/
Foto: Niels Elswing 
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100 danmarkshistorier
I 1517 hamrede Luther ifølge myten 95 teser op på døren til 
slotskirken i Wittenberg og sparkede gang i reformationen. 
Også i Danmark. Nu skulle det være slut med aflad, bod og 
pave, og kun troen på Gud kunne retfærdiggøre mennesket. 
Mange steder i Europa greb folk til våben. I Danmark sloges 
adel med borgere og bønder i 1534-1536 i borgerkrigen 
Grevens Fejde, der mundede ud i den danske reformation. 
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A
arhus U

niversitetsforlag

Den 
 danske 

reforma-
tion


	Forside
	Titelside
	Indhold
	Kolofon
	Tilløb til forandring
	Statskuppet i 1536
	Reformationens perspektiver
	Kirkekritikkens baggrund
	Teserne i 1517
	Reformatorerne
	Religion og politik

	Reformations-kampen
	Frederik 1. og kirken
	Guds rene ord til folket
	Bondekrig og prædikanter
	Et spørgsmål om tolerance
	Bispernes kirke
	Købstadsreformation
	Gråbrødrenes fordrivelse
	Bekendelsen i København
	Christian 2.s angreb
	Rigsrådet regerer
	Grevens Fejde
	Hertugdømmernes betydning
	Skipper Clement i Jylland
	Det skånske forræderi

	Afslutning og ny begyndelse
	Reformationen vedtages
	En rejsende i reformation
	Kirkeordinansen
	Befolkningen belæres
	Modstand fra præsterne
	Efterliv

	Videre læsning
	100 danmarkshistorier



