
Herbeners Luther-bashing

af  Mathias Harding
I  et  indlæg ’Vi  trænger  til  et  opgør  med det  rosenrøde billede  af  Luther’  (d.06.11.16 i
Dagbladet  Politiken)  slår  Jens-André  P.  Herbener  endnu  engang  til  lyd  for  sin  Luther-
bashing.

Dette indlægs opbygning må være velkendt for de fleste Politiken-læsere.  Skabelonen er
nemlig altid den samme: først fremsættes modparternes (bemærk altid i  flertal!)  ensidigt
positive  omtale  og  bedømmelse  af  enten  Luther,  lutherdommen  eller  reformationen.
Læseren fornemmer klart ved denne fremstilling, at modparternes omtale og bedømmelse
heraf  er  udtryk  for  absurditeter  og  grov  manipulation  med  virkeligheden.  Dernæst  får
læseren den besindige,  heltemodige og moderne Herbeners  modsvar.  Kortfattet  lyder et
sådant svar i retningen af  "lad jer ikke narre. I virkeligheden var Luther hele vejen igennem
en  såre  ond  mand,  og  alt,  hvad  der  er  fulgt  kølvandet  på  ham  er  også  såre  ondt.
Oplysningstiden alene bør vi takke for åndsfriheden". 

Nu kommer så det overraskende, som Herbener strategisk undlader at fortælle sine læsere.
Herbeners modparter, hans mange modstandere, findes ikke. Jo det skulle da lige være oppe
i Herbeners eget hoved. I moderne teologi, dvs. den teologi der i dag bedrives på de danske
og udenlandske – herunder tyske – teologiske fakulteter, findes ikke forskere, der hævder at
Luther  ikke  havde  sine  mørke  sider,  endsige  lutherdommen  eller  reformationen  sine
negative følger. Ej heller i den brede offentlighed – herunder blandt ikke-teologer – hævdes
noget sådant, hverken nationalt eller udenlands. Med andre ord: den Luther-apologetik eller
reformations-apologetik, som Herbener fremstiller, findes ikke nogetsteds.

Der  findes  masser  af  positiv  omtale  og  bedømmelse  af  Luther,  lutherdommen  og
reformationen.  Det  gør  der  af  en  god  grund.  Det  er  ganske  åbenbart,  at  de  omtalte
størrelser har været befordrende både for den samlede kristendoms positive udvikling og
for Vestens, dvs. kristenhedens, århundredlange udvikling af  åndsfrihed. Det sidste ganske
vist mest på det indirekte plan.

Jeg vil nu slutte af  med et fromt ønske om, at Herbener i fremtiden i stedet vil kaste sig over
islamkritikken. Det passer hans argumenter og kritik nemlig meget bedre til. Det kommer
nok bare ikke til at ske.
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