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FESTIVAL I ANLEDNING AF   
REFORMATIONSJuBILÆET 2017

Den 31.oktober 1517 slog Martin Luther sine berømte 
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Teserne var et 
opgør med den romerske kirkes praksis for aflads-
handel, men de fik en langt videre betydning: de blev 
startskuddet til Reformationen, ikke kun i kirken, men 
også i samfundet og det enkelte menneskes liv.
Hvordan præger Luthers tanker vores liv i dag? Luther 
var et menneske fyldt med paradokser, og ikke alt, 
hvad han sagde og tænkte har vi lyst til at kalde vores. 
Han var grov og ramsaltet, men havde også virkelig 
mod og evne og uddannelse til at samle strømninger i 
sin tid og dermed sætte gang i den største samfunds-
mæssige omvæltning i Europa de sidste 500 år.

Luther stillede sig selv det eksistentielle spørgsmål: 
”Hvordan finder jeg en nådig Gud”? Og det var svaret 
på dette spørgsmål, der satte gang i forandringer-
ne. Det åbnede nemlig for, at vi kunne stille os selv 
det meget moderne spørgsmål: ”Hvem er jeg”? Den 
kraft og klarhed, han fandt ved at læse i sin bibel, 
inspirerede hans menneske- og samfundssyn, og han 
gav andre mulighed for at gå til samme kilde i sin 
bibeloversættelse.

Det satte gang i afskaffelsen af det kirkelige hierarki 
og gjorde tro til en sag mellem Gud og det enkelte 
menneske. Jeg er Guds barn, men det er mit med-
menneske også, og derfor får det betydning, hvordan 
vi i samfundet omgås med hinanden.

Med festivalen vil vi gerne bidrage til fejringen af 
500året for Reformationen, og vi vil lade forskellige 
stemmer komme til orde om nogle aspekter af refor-
mationens betydning.

Reformationens stemmer i Helsingør arrangeres af Sct. Mariæ Kirke, Helsingør Domkirke,  
Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet, Helsingør Teater og Helsingør Kommunes Museer.

Festivalen er støttet af Helsingør Domprovsti, Frederiksværk Provsti,  
A.P. Møller Fonden og Helsingør Kommune

www.sctmariae.dk
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LÆS MERE

Tag f.eks. på en rundvisning i byen og få nogle af historierne om de institu-
tioner, der voksede ud af reformationen. Hør et foredrag om, hvorfor vi taler 
dansk og ikke plattysk. Kom og se et reformationsspil i Klostret. Hør skøn 
musik i kirkerne. Syng med på nogle af Luthers salmer. Hør om reformation 
og kommunikation. Om reformationens betydning for skolevæsen og uddan-
nelse. Om fællesskab, individualisme og ensomhed. Og meget mere.

RuNDVISNING

Overvej, hvad du mener kunne trænge til en  
reformation i dag – og skriv din egen tese. Send 
den gerne til os på keg@km.dk, så vil vi hænge  
vores teser op på kirke- og klosterdørene den 
31.oktober som led i festivalens afsluttende fest.

Læs mere om Reformationsjubilæet 2017 på  
www.luther2017.dk

Læs mere om festivalen Reformationens Stemmer i Helsingør på 
www.sctmariae.dk

SKRIV DIN 
EGEN TESE

Billetter til teaterforestillinger købes via Helsingør Teater på www.helsingor-teater.dk

BILLETTER
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Festivalen arrangeres af: Sct. Mariæ Kirke, Helsingør Domkirke, Helsingør Aftenskole og  Folkeuniversitet,  

Helsingør Teater, Helsingør Kommunes Museer og Den Danske  Skueplads.  

Festivalen er støttet af: Helsingør Domprovsti, Frederiksværk Provsti, A.P. Møller Fonden, Helsingør Kommune

En stormfuld aften i efteråret 1550 får den 
afsatte Christian 2. besøg på Kalundborg 
Slot, af Sjællands første protestantiske 
biskop Peder Palladius. Livstidsfangen op-
vartes imidlertid af en ung kvinde fra det 
stadig katolske Maribo Kloster, og under 
det dramatiske møde oprulles
hele reformationsperioden. Sten Kaaløs 
nye skuespil er en medrivende beret-
ning om en af de største omvæltninger 
i Danmark – nogensinde. Instruktør: 
Kaspar Rostrup / Dramatiker: Sten Kaalø / 
Iscenesættelse: Kaspar Rostrup / Sceno-
graf: John Lindskov / Musik og Lyd: Fuzzy 
Varighed: 90 min. uden pause

Billetter købes via  
www.helsingor-teater.dk

DAG TID STED ENTRE

Fredag 20. oktober Kl. 20.00 Sct. Mariæ Kirke 100 kr

KATOLSK ELLER LuTHERSK! AF DEN DANSKE SKuEPLADS

ÅBNING AF REFORMATIONENS STEMMER I HELSINGØR  
FREDAG 20. OKTOBER 2017

KL. 16.00: OPTOG MED SKT. OLAI 
VOKALENSEMBLE
Medlemmer af Skt. Olai Vokalensemble vil 
markere reformationsugens begyndelse 
med et musikalsk optog gennem byen. 
Tidens melodier, både verdslige og 
kirkelige, vil blive sunget. 

Optoget starter ved Helsingør Domkirke

KL.19.30:OFFICIEL ÅBNING AF  
FESTIVALEN I SCT. MARIÆ KIRKE
Sognepræst Kirsten Grønbech byder 
velkommen til Sct. Mariæ kirke og Vor 
Frue Kloster, hvor det meste af festivalen 
foregår. Biskop Lise-Lotte Rebel åbner fe-
stivalen. Herefter introducerer sognepræst 
Kirsten Winther Katolsk eller Luthersk, der 
efterfølgende spiller i Sct Mariæ kirke.



DAG TID STED ENTRE

Fredag 20. oktober Kl. 20.00 Sct. Mariæ Kirke 100 kr

Koralbearbejdelser over Luthersalmer af 
J.S.Bach og Dietrich Buxtehude.
Program: Koralfantasi ”Nu fryde sig hver 
kristenmand” af Dietrich Buxtehude og 
koralforspil ”Af dybsens nød” af Johann 
Sebastian Bach (fra ”Dritter Teil der 
Clavierübung).

Iscenesat billedfortælling med animeret 
videopanorama i to dele, skabt i anledning 
af Reformationsjubilæet 2017 af Scene- og 
videokunstnerduoen Steen & Hejlesen.

Værket tager sit udgangspunkt i  den apo-
kalyptiske bibeltekst Johannes Åbenba-
ring, der fortolkes frit i en nutidig steds-
specifik kontekst. 

Steen & Hejlesen iscenesætter værker 
med arkitekturen i centrum og det helt 
konkrete sted som hovedaktør. Således 
er værket hér, der kan opleves i de mørke 
timer, særligt tilpasset Klostergården.  

Se i øvrigt. www.steen-hejlesen.dk 

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 21. oktober Kl. 12.00-12.30 Sct. Mariæ Kirke Fri entré

DAG TID STED ENTRE

20.-28. oktober 2017 Kl. 18- 22 Klostergården, Vor Frue Kloster Fri entré

MINIKONCERT MED ORGANIST SØREN GLEERuP HANSEN

INSTALLATION: JOHANNES ÅBENBARING - DE LEVENDE ALTERTAVLER



Tag med én af Helsingør Museers kyndige 
guider på en byvandring, hvor der fortæl-
les om livet i 1500tallets Helsingør. Helsin-
gør var en Metropol hvor det gamle blev 
konfronteret med det sidste nye, når skibe 
fra hele verden lagde til kaj. Byen husede 
folk af alle nationaliteter, trosretninger og 
politiske tilhørsforhold, og meninger ud-
veksledes både med ord og slagsmål. Efter 
Luthers teser blev kendt i 1517 blev kato-
likker, især præster og munke, en særlig 
udsat gruppe af ofre for forulempelser i 
gaden og de mange værtshuse. Den store 
forandring herhjemme skete imidlertid 
først efter 1536, hvor kronen konfiskerede 
den katolske kirkes og klostres mange 
besiddelser. Varighed: ca. 1½ time.

Det havde været undervejs i nogen tid, 
men da den rette mand under de rette 
omstændigheder tændte bålet, og undgik 
at blive brændt på samme, så kom opgøret 
med den katolske magtkirke. Det handlede 
om den rette tro, og om ordentlighed, og 
det fik voldsomme konsekvenser for alle 
dele af samfundet, først og fremmest i den 
nordlige del af Europa. Professor emer. 
Martin Schwartz Lausten er nok vores 
fremmeste kirkehistoriker. Han lukker os 
ind i denne vældige historie og kaster også 
et kort blik på, hvor vi nu står 500 år efter. 
Gennemføres med tilskud fra A.P. Møller-
fonden. Tilmelding anbefales via mail til 
Helsingør Aftenskole:
kontoret@helsingor-aftenskole.dk

DAG TID MØDESTED ENTRE

Søndag den 22.oktober Kl. 12 – 13.30 Foran Helsingør Domkirke Fri entré

Fredag den 27. oktober Kl. 16 – 17.30 Foran Helsingør Domkirke Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 21. oktober Kl. 14.00 – 16.00 Laxmandssalen, Vor Frue Kloster Fri entré 
-tilmelding 
anbefales

ByVANDRING: REFORMATIONENS HELSINGØR

FOREDRAG: HVORFOR REFORMATION? V. MARTIN SCHWARTz LAuSTEN



DAG TID MØDESTED ENTRE

Søndag den 22.oktober Kl. 12 – 13.30 Foran Helsingør Domkirke Fri entré

Fredag den 27. oktober Kl. 16 – 17.30 Foran Helsingør Domkirke Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 21. oktober Kl. 14.00 – 16.00 Laxmandssalen, Vor Frue Kloster Fri entré 
-tilmelding 
anbefales

Martin Luther blev kaldt Nattergalen fra Wittenberg. Han satte musikken højt og mente, 
at musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede, neddæmpe et hadefuldt 
sind og fordrive Djævelen. Næsten al musik var gavnlig og god, men den var allerbedst, 
hvis den blev brugt til at prise Gud. På koncertprogrammet er spændene komponister 
som Lassus, Praetorius, Hassler, Schütz og danske Mogens Pedersøn, samt et nyt værk af 
komponist Mikkel Andreassen, der tager udgangspunkt i en mosaik af tekster, der relate-
rer til kernebegreber hos Luther. Dirigent: Ruben Munk.

Et personligt og intimt møde med en 
moderne eremit. Hvordan er man virkeligt 
alene? Hvem er vi uden andre? Marte er 
dykket ned i historien om Søster Bertken, 
der i middelalderen levede i isolation fra 
omverdenen i 57 år, og boede selv isoleret 
i to uger, adskilt fra en verden, der ellers 
altid og hele tiden er forbundet. Eremitter 
eksisterer stadig.
Hvad er det, der driver dem til denne 
totale løsrivelse? Du besøger Marte alene, 
i et ganske unikt rum, hvor verden for en 
stund er lukket ude. Bemærk: Der er kun 
plads til én publikum pr. opførelse. 

DAG TID STED ENTRE

Søndag den 22.oktober Kl. 16.00 Sct. Mariæ Kirke Fri entré

KONCERT MED CHR. D. IVS VOKAL- & INSTRuMENTALENSEMBLE:  
REFORMATIONENS MuSIK – TIL GLÆDE OG FRIHED

SOMEONE FROM WITHIN AF MARTE BONESCHANSKER (NL)

DAG/TID : 
Søndag den 22. oktober - Kl. 11.30 + 13 + 15 + 17
Mandag den 23. oktober – kl. 10 + 11.30 + 13.30 + 15
Tirsdag 24. oktober Kl. 11.30 + 13 + 15 + 17

STED: Priorens Celle, Vor Frue Kloster

ENTRE: 100 kr. 
Billetter købes via 
www.helsingor-teater.dk



Fra mandag d. 23. – torsdag d. 26. oktober, 
kan man hver dag komme og synge med 
på dagens Luthersalme. Der spilles orgel-
musik af diverse komponister over den 
pågældende salmemelodi og der gives en 
kort introduktion til salmen. Arrangemen-
tet varer 20-25 minutter.

Mandag d. 23. oktober kl. 19.00:  
Vor Gud han er så fast en borg
Tirsdag d. 24. oktober kl. 19.00:  
Nu fryde sig hver kristenmand
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.00:  
Af dybsens nød
Torsdag d. 26. oktober kl. 19.00:  
Behold os Herre, ved dit ord

DAG TID STED ENTRE

Mandag den 23. oktober – torsdag 26. oktober Kl. 19-19.20 Sct. Mariæ Kirke Fri entré

DAGENS LuTHER-SALME I SCT. MARIÆ KIRKE

Ved redaktør, dr.phil. Marita  
Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog- og lit-
teraturselskab. Med reformationen fulgte 
kravet om, at gudstjenesten skulle være 
på det nationale sprog, og at Biblen skulle 
kunne læses på samme sprog. Altså måtte 
man i gang med at oversætte og trykke 
Biblen og udbrede den til befolkningen. 
I det multinationale Danmark talte man 
dansk, norsk, tysk, stribevis af dialekter 
samt plattysk – det samme gjaldt for 
skriftsprog. Hvilket sprog og sprognormer 
skulle man vælge? Valget blev oprindelsen 
til et standardiseret dansk. Men var det 
ikke sket, så havde vi nok talt plattysk i 
Danmark i dag. Gennemføres med tilskud 
fra A.P. Møller Fonden. TILMELDING: 
kontoret@helsingor-aftenskole.dk

DAG TID STED ENTRE

Mandag den 23. oktober Kl. 19.30 -21.30 Laxmandssalen, Vor Frue Kloster Fri entré 
-tilmelding 
anbefales

FOREDRAG: HVORFOR TALER VI DANSK I DAG?  



DAG TID STED ENTRE

Mandag den 23. oktober – torsdag 26. oktober Kl. 19-19.20 Sct. Mariæ Kirke Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Mandag den 23. oktober Kl. 19.30 -21.30 Laxmandssalen, Vor Frue Kloster Fri entré 
-tilmelding 
anbefales

Luther var præst med liv og sjæl i sin 
menighed i Wittenberg, og han var meget 
bevidst om formidling i sine prædikener, 
salmer og katekismer. Vi møder her en 
menneskeklog, omsorgsfuld og fantasi-
fuld Luther. Hans samarbejde med Johan 
Walter havde stor betydning for reformati-
onens gudstjenesteliv og musik.
Domorganist Bo Grønbech og sognepræst 
Kirsten Winther præsenterer både Luther 
og Johan Walter med udgangspunkt i 
nogle af salmerne, for at give et indtryk at 
de redskaber, som de gav den enkelte og 
menighederne til troslivet. NB: Fri entré, 
men tilmelding sker ved at reservere en 
gratis billet via www.billetten.dk eller i 
Kulturværftets reception.

Eric Tills film om Martin Luther giver en 
levende og engageret beskrivelse af Lu-
thers tid og konflikter, samt en forståelse 
af det nødvendige opgør med den romer-
ske kirke og dens autoriteter. Vi ser både 
Luthers anfægtelser og hans ukuelige mod 
i kampen for et frit og oprejst menneskeliv. 
Filmen skaber desuden et godt overblik 
over reformationstiden. Filmen introduce-
res kort af sognepræst Kirsten Winther.
Præsenteres i samarbejde med Kultur-
værftet + Biblioteket Kulturværftet

NB: Fri entré, men tilmelding sker ved at 
reservere en gratis billet via 
www.billetten.dk eller i Kulturværftets 
reception.

DAG TID STED ENTRE

Onsdag den 25. oktober Kl. 19.30 – 21  Biblioteket Kulturværftet, Dækket Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Tirsdag den 24. oktober Kl. 19.30 – 22.00 Kulturværftets Lille Scene Fri entré 
- tilmelding

LuTHER OG KOMPONISTEN JOHANN WALTER: FORMIDLING I PRÆDIKEN,  
MuSIK OG KATEKISMuS

FILMVISNING: LuTHER 



Koncerten belyser en del af kormusikkens 
udvikling i tiden omkring reformationen. Vi 
hører bl.a. musik af den danske renæs-
sancekomponist Mogens Pedersøn og 
hans lærer G. Gabrieli, et eksempel på en 
verdslig vises transformation til luthersk 
koral, tysk 1600-talsmusik bygget efter 
tidens retoriske principper og domorganist 
Bo Grønbechs komposition over luther-
koralen ”Nu fryde sig hver kristen mand”

Med:
Skt. Olai Vokalensemble
Bo Grønbech, orgel
Roland Haraldson, dirigent

Om den flittige brug af billeder og satireteg-
ninger under reformationen: Reformationen 
ændrer brugen af religiøse billeder. Ifølge 
Luther skulle billeder bruges på en måde, 
der ikke førte til den billeddyrkelse, som 
han mente foregik i pavekirken. Billeder 
skulle ene og alene bruges som et pædago-
gisk hjælpemiddel, visualisere og formidle 
Kristus som Guds ord. Luthers billedstrategi 
satte sig spor, ikke mindst i Lucas Cranach 
den Ældre og yngre og i deres værksteders 
religiøse værker.  Desuden benyttede man 
for første gange flittigt den religiøse satire-
tegning og man lagde ikke fingrene imellem. 
Ved Pastor Jørgen Ingberg Henriksen. NB: 
Fri entré, tilmelding med gratis-billet via 
www.billetten.dk eller Kulturværftets 
reception.

DAG TID STED ENTRE

Fredag den 27. oktober Kl. 19.30 Helsingør Domkirke Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Torsdag den 26. oktober Kl. 19.30 – 21 Biblioteket Kulturværftet, Dækket Fri entré

KONCERT: KORMuSIKKEN I TIDEN OMKRING REFORMATIONEN

LuTHER OG VERDENS FØRSTE REKLAMEFREMSTØD



DAG TID STED ENTRE

Fredag den 27. oktober Kl. 19.30 Helsingør Domkirke Fri entré

Mød forfatteren og præsten Sten Kaalø i 
samtale med teaterleder Jens Frimann 
Hansen om religion og litteratur med 
særlig opmærksomhed på Sten Kaaløs 
forfatterskab og reformationen.
Sten Kaalø’s omfattende forfatterskab in-
kluderer ny dansk dramatik, digtsamlinger, 
skuespil, børnebøger, radiospil og tv-spil. 
Overalt formidler Sten Kaalø sin egen, 
kristne livsglæde. Siden 1992 har han 
været frimenighedspræst i Bovlund i Søn-
derjylland. Sten Kaalø er dramatiker på 
forestillingen KATOLSK ELLER LuTHERSK, 
der kan opleves under Reformationens 
Stemmer fredag den 20. oktober.
NB: Fri entré, men tilmelding sker ved at 
reservere en gratis billet via 
www.billetten.dk eller i Kulturværftets 
reception.

Hvad betyder det at være lutheraner og 
hvad betyder det at være katolik? Hvordan 
opfatter en lutheraner den romersk
katolske kirke og hvordan opfatter en 
katolik den evangelisk lutherske kirke?

Hvad er forskellene og lighedspunkterne? 
Hvad betyder reformation i dag?  

Moderator for samtalen er 
Pastor Jørgen Ingberg Henriksen, 
Sct. Mariæ Kirke.  

Der serveres kaffe.

SAMTALE MED STEN KAALØ

SAMTALE MELLEM EN KATOLSK OG EN LuTHERSK LÆGPERSON 

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 28. oktober Kl. 10 – 11.30 Sct. Vincent kirke. Fri entré

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 28. oktober Kl. 14.30 - 15.30 Biblioteket Kulturværftet, Dækket Fri entré



Luthergudstjeneste i Sct. Mariæ kirke ved 
kirkens præster. 

under gudstjenesten vil vi blandt andet 
synge de luthersalmer som kirkens 
organist, Søren Gleerup Hansens har 
gennemgået i ugen op til gudstjenesten. 

Gudstjenestens prædiken vil være en af 
Martin Luthers.

En forestilling der giver et dramatisk bud 
på Martin Luthers liv. En forestilling
der fokuserer på mennesket fremfor 
teologen. En forestilling for en skuespiller 
og en trommeslager. 
Skuespiller Kristian Halken og multitalent 
og musiker Kalle Mathiesen har sammen 
fundet et frit rum, hvor de tager livtag med 
store forfattere, personligheder og 
spørgsmål. I deres utraditionelle teater-
koncerter bliver ordet rytmisk og 
musikken får en skarp tunge. Nu mødes de 
igen, i anledning af  reformationsjubilæet, 
hvor de går lidt tættere på manden med 
teserne.

Billetter: www.helsingor-teater.dk

LuTHERGuDSTJENESTE I SCT. MARIÆ KIRKE

MARTIN, MARTIN, MARTIN!  
AF OG MED KRISTIAN HALKEN OG KALLE MATHIESEN

DAG TID STED ENTRE

Lørdag den 28. oktober Kl. 16 + 18 Sct. Mariæ Kirke 100 kr.

DAG TID STED ENTRE

Søndag den 29.oktober Kl. 10 Sct. Mariæ Kirke Fri entré



Gys i det gamle kloster: den døde munk, broder Jørgen, går rundt og møder os og fortæl-
ler lidt om at være (død) munk. Man kan også lege under det store træ i Klostergården, i 
skæret af stearinlys - hvis man tør. Og så slutter vi festivalen af med at sætte vores egne 
teser op på kirke- og klosterdørene.  

Reformationen blev sat i gang af 95 teser 
om aflad, men hvad mener du, der kunne 
trænge til en reformation i dag. 
Skriv fx en tese på forhånd og send den til 
keg@km.dk - alle teser slås op!
 
Når sulten melder sig kan vi anbefale at 
man bevæger sig ned til Fællesspisning i 
Toldkammeret. Man kan komme mellem  
kl. 17.30 og 19.00 og få et godt  
Halloween-måltid til 50 kr.  
(Børn under 3 år gratis).
Velkommen til en anderledes Halloween!

Reformationens kirkeordinans af 1537 
fastsatte nye bestemmelser for ”børne-
skolen” – som før havde været den katol-
ske kirkes ansvar. I den nye tids opfattelse 
af skolen mødes humanismens ønske om 
omsorg for barnet, som ikke må udsæt-
tes for psykisk eller fysisk tugtelse eller 
skade, med det synspunkt, at lader man 
ikke barnet lære det gode (om man så må 
slå det for at det kan lære det)  så lærer 
det, det onde. En debat som vel endnu ikke 
helt er afsluttet! 
Gennemføres med tilskud fra 
A.P. Møller Fonden
TILMELDING ANBEFALES: 
kontoret@helsingor-aftenskole.dk

FOLKEFEST: LuTHER + HALLOWEEN – FOR BØRN OG VOKSNE 

FOREDRAG: SKOLE, MENNESKESyN OG PÆDAGOGIK EFTER REFORMATIONEN
V. LEKTOR MORTEN FINK JENSEN, KØBENHAVNS uNIVERSITET

DAG TID STED ENTRE

Mandag den 30. oktober Kl. 19.30 – 21.30 Laxmandssalen, Vor Frue Kloster Fri entré 
-tilmelding 
anbefales

DAG TID STED ENTRE

Tirsdag den 31.oktober Kl. 17 – 20 Vor Frue Kloster Fri entré



HVAD VED Du OM MARTIN LuTHER? 
HVILKEN BETyDNING HAR REFORMATIONEN HAFT FOR VORES SAMFuND?

CHRISTOFFER THORLAK,  
KONFIRMAND 2017:

Martin Luther var munk, og at det var 
ham, som satte gang i reformationen. Og 
han var fra Tyskland. Jeg husker, at han 
hang teserne op på døren i Wittenberg.
Luther virkede bange i starten, indtil han 
fandt sin vej. Og så troede han mere på 
sig selv og kunne handle mod magthaver-
ne, som var kirken og kongen.
 
Reformationen har betydet at vi nu har 
fået kristendommen på vores måde. Og 
man skal ikke betale aflad for skærsilden.

HENRIK MØLLER, FORMAND FOR HELSIN-
GØR KOMMuNES KuLTuRuDVALG:
I min tid som lærer, brugte jeg filmen ( fra 
2003 ) der er lavet om Martin Luthers liv. 
Det er en dramatisk film, men alligevel 
god at blive klog af. Den kredser om de 
95 teser og hans kamp for at reformere 
kirken, hvilket jo som sagt lykkedes. Der-
for føler jeg selv at kendskabet til Luther 
og hans kamp for at reformere kirken er 
ganske god.
Reformationen er en af de afgørende 
elementer i den nordeuropæiske historie, 
som har stor betydning for den måde vi 
tænker på og den måde vi har indrettet 
os på. Vores grundlov og samfundsind-
retning er gennemsyret af de Lutherske 
tanker.
Personlig kan jeg godt lide ideen om at 
tanker og velstand ikke kun skal være 
forbeholdt en lille elite.



CHRISTINA PAPSØ WEBER, LEDER FOR KuL-
TuR OG TuRISME, HELSINGØR KOMMuNE:

Luther var en tysk teolog, som i 
1500-tallet udfordrede kirkesamfundet. 
Han oversatte Bibelen, skrev salmer på 
sit modersmål og giftede sig, selvom 

han var præst.
 

Reformationen banede vejen for pro-
testantismen og for folkekirken (folkets 

kirke). En kirke, som de sidste femhundrede år  
   har været med til at forme det samfund, vi har  
  i  dag. Reformationen er grundlaget for, at vi kan 
læse biblen på dansk, og at præsten prædiker på dansk. Et vigtigt skifte, fordi viden er 
magt. Når det kun er de græsk- og latinkyndige, som kan forholde sig til teksten, må 
menigheden tro på præstens udlægning. Sagt på en anden måde: I stedet for at folket 
skulle tro på kirkens udlægning af biblen, kunne de selv forholde sig til ordet og være 
med til at forme kirken. I min forståelse, har reformationen været med til at give viden 
til folket og forme den kultur og det samfund, vi har i dag. 

ANNE-MARIE NIELSEN,  
TROFAST KIRKEGÆNGER
 
Det var den unge munk Martin Luthers egne 
religiøse sjælekvaler, der bragte ham i konflikt 
med den katolske kirke.
Det var blevet tydeligt for ham, at der ikke var 
belæg i biblen for kirkens dogmatik, som førte 
til forarmelse af befolkningen. Luther tog opgøret 
omkring afladshandelen. Tysk kom til at erstatte 
latin i kirken.

Luther gjorde sig til talsmand for, at det almene 
præstedømme skulle være gældende for enhver døbts liv og 
deltagelse i kirkens fællesskab. Som svar på dette oprør blev Luther 
lyst i band, og reformationskrigen brød ud og varede i ca. 30 år.

For samfundet som helhed kom den store ændring gennem magtens 
deling i en religiøs og en verdslig del, nemlig læren om de 2 regimen-
ter. Dette princip er stadig styrende i de vestlige samfund. Fortællin-
gen om Luther har altid siddet dybt i mig, og jeg er meget taknemme-
lig for hans virke og indflydelse også på vores samfund.
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LISE-LOTTE REBEL, BISKOP HELSINGØR STIFT:

Reformationsfejringen.
Den 31.okt.2010 var jeg inviteret til at prædike 

på reformationsdagen i Martin Luthers kirke i 
Wittenberg. Det var selvsagt en stor begivenhed 
for mig, en af de største i mit liv som præst og 
biskop. 
Fra Luthers side var de 95 teser fra 1517 tænkt 

som en indbydelse til en teologisk debat om 
kirkens liv og lære. Men begivenheden vakte så 

stort postyr blandt samtidens teologiske lærde, 
at det førte til, at Luther blev indkaldt til forhør på 

Rigsdagen i Worms i 1521.
Luther fastholdt ved forhøret i rigsdagen sin kritik af 

romerkirken med fare for liv og lemmer. Kravet om en 
tilbagekaldelse af det, han havde sagt, besvarede han med de 
berømte ord, om at hans samvittighed er bundet til Guds ord, og 
at det ikke er tilrådeligt at gå imod sin samvittighed. 
Luther kæmpede om nogen med anfægtelser og tvivl hele sit liv. 
I sin klosterkamp kæmpede han for at gøre sig fortjent til Guds 
nåde ved at præstere en sikker tro og fremvise en masse gode 
gerninger. Luther blev slået næsten fysisk til jorden af verset fra 
Paulus brev til romerne 1,17: I evangeliet åbenbares retfærdighe-
den fra Gud. Den retfærdige skal leve af tro. Luther oplevede troen 
som et krav, han ikke kunne honorere. I kampen kom det til ham, 
at han i stedet for at være så optaget af at granske sit eget hjer-
tes tro, skulle se hen på Kristus. Han, Kristus har præsteret det, 
intet menneske formår. Så hold dig til ham. Det blev et 
vendepunkt for Luther. 
Luther kaldte os tilbage til det helt centrale, at vi i tillid til det 
evangeliske ord trygt kan leve vores menneskeliv i det daglige. 
Han turde give os mennesker den opgave at styre og forvalte 
vort liv, så godt og fornuftigt, som vi nu kan i ansvar for livet med 
hinanden.

HVAD VED Du OM MARTIN LuTHER? 
HVILKEN BETyDNING HAR REFORMATIONEN HAFT FOR VORES SAMFuND?... 


