
Den danske reformation

Helt eller skurk? Det var ikke kun små skvulp i 500-året for refor-
mationen i 2017. Faktisk gik bølgerne meget højt, og diskussionerne 
var mange. Forfulgte Luther jøder, og undertrykte han kvinder? Eller 
står Vestens frihedsbegreber og velfærdssamfundet på skuldrene af 
Luthers tanker?

Spørgsmålene var mange i 2017, svarene sværere. I bogen Den dan-
ske reformation giver forfatter Morten Fink-Jensen nogle af svarene. 
Og han tager læseren med tilbage til årene før den danske reforma-
tion i 1536 og fortæller om den dramatiske optakt med borgerkrigen 
Grevens Fejde og statskup. Og om, hvordan danskerne brød med den 
katolske kirke og fik protestantisme. Ud skulle helgener og messer for 
de døde, mens dåb og nadver bestod.
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Forfatteren siger: 

”Reformationen var en afgørende begivenhed i Danmarks historie. For det første 
rykkede reformationen markant ved den politiske magtfordeling i landet. Sam-
fundsstyret blev verdsligt, hvilket gjorde først enevældens og siden folkestyrets 
indførelse muligt. For det andet kom bruddet med den katolske kirke og udviklin-
gen af protestantismen til at præge den religiøse og kulturelle udvikling i landet 
– og den gør det stadig. Reformationens historie er derfor også aktuel.”
 
”Jeg vil gerne vise med bogen, hvordan reformationen først blev gennemført 
efter en lang og svær kamp. Den katolske kirkes økonomiske, politiske og religiøse 
tag i Danmark og danskerne lod sig ikke uden videre fjerne. Der skulle en borger-
krig og et militært støttet statskup til for at få sagen afgjort. At det var så svært, 
skyldes dels, at en stor del af befolkningen ikke ønskede en reformation, dels at 
tilhængerne var indbyrdes uenige om, hvordan reformationen skulle udmøntes 
politisk og religiøst.”

Om forfatteren
Morten Fink-Jensen er lektor på Saxo-Instituttet ved 
Københavns Universitet.

Om serien
Den danske reformation er 29. bog i forlagets serie 100 
danmarks historier. Bøgerne udkommer en gang om 
måneden i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. om-
fatter appen Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og 
kronikker i Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


