
En ynkelig begyndelse

af  Rasmus H.C. Dreyer og Nana Hauge
Reformationsjubilæet  er  begyndt.  500-året  for  Martin Luthers  95 teser  bliver  naturligvis
markeret af  både nationen og kirken. Det manglede da også bare, da kirken bekender sig
som  evangelisk-luthersk.  Men  Reformationspræsidiet,  der  står  for  den  officielle  del  af
fejringen (og også har uddelt mange af  de penge, der brændes af), er begyndt uheldigt. Et
eksempel fra deres videokampagne i anledningen:

Formålet med reformation 2017

Velkommen til Luther på moderne dansk. Vi har allieret os med en flok kyndige unge mennesker,
der i anledning af  Reformationsjubilæet, over de næste uger vil oversætte Martin Luthers teser til
moderne  dansk. Her  kan  du  møde  vores  6  eksperter  og  høre  mere  om  Martin  Luther  og
reformationen.

Sådan lyder beskrivelsen til en video, reformationsjubilæet lægger navn og facebookside til.
Der er endda flere videoer i vente. Og disse videoer skulle angiveligt appellere til  ”unge
mennesker”, og derfor skal den tale deres sprog, som det hedder. ”Luther er for alle!” har
formanden for reformationspræsidiet,  tidl.  universitetsrektor Jens Oddershede forklaret  i
Kristeligt  Dagblad.  Men at  lave noget  for alle er åbenbart lig med at gøre det alvorlige
halvvejs forkert og fuldstændig plat.

I introen får vi således at vide, at Luther besluttede sig for at redde verden (?!), at de 95
teser, han slog op på kirkedøren i Wittenberg, ja, det er lidt, som når man hænger en seddel
op i Føtex, og vi får også at vide at Martin Luther ”lissom lukkede festen.” Og at hans far
hed Hans Luder (”ligesom hende oppe fra blokken”). Filmen, som formand Oddershede
beskriver som en succes og som fagligt korrekt, glemmer dog at forklare hele pointen i
Luthers navneskift: at han spillede på det græske ord for at være blevet fri. Luther var ved
troen og evangeliet blevet fri fra paven og gerningsretfærdigheden.

Frigjort i 68-generationens betydning af  ordet var han derimod ikke blevet. Det var Luther
selv, som sagde, at enhver render efter kødets frihed. Men den har som bekendt ikke noget
med Gud at gøre. Sådanne teologiske pointer er der selvfølgelig ingen af  i bemeldte video. I
stedet vil folkene bag filmen hellere give de unge seere associationer til noget, de er trygge
ved. Noget, de kender. Noget, som tager udgangspunkt i deres livsverden (sådan en har
unge nemlig), og man har så nu på raffineret vis sikret, at de for altid vil have noget at hægte
reformationen op på – nemlig ordet luder.

Videoen er prydet med de allersmukkeste sprogblomster fra de sociale boligkvarterer, man
kan tænke sig: ”fuckin’ psykopat”, ”hvad sker der for dig” og diverse bandeord gentages
igen og igen. Den slags sprog har dog intet med "moderne dansk" at gøre. Det er derimod



nedladende og nedværdigende, og det kan i bedste fald ses som en satirisk parodi på enten
ghetto-dansk eller tarvelig slang, som det lød for 15 år siden.

Vi ved ikke, hvem der står bag udformningen af  videoen. Sikkert en eller anden kunstnerisk
og  ”superkreativ”  reklamemand,  som  er  ligeglad  med  folkekirken  og  kristendommen.
Videoen er godkendt og betalt af  det reformationspræsidium, som ellers har uddelt penge
til  mange andre gode og lødige projekter. Ser vi på listen over støttede projekter,  ser vi
mellem alle de fine initiativer dog også pinligheder som f.eks. det netop afsluttede projekt
mellem  Aarhus  Domkirke  og  et  teater,  som  vil  ”befri  gudstjenesten”  med  ”dansende
kirketjenere, nyskrevne bønner af  danske forfattere, popsange og salmer, Michelin-nadver,
nye prædikener af  aktuelle meningsdannere og videomapping”.

Her glemte arrangørerne og mæcenerne, at Luther viste sig at være en meget konservativ
reformator,  især  hvad  angik  netop  gudstjenesten.  Han  havde  nok  betakket  sig  for  det
hjemmestrikkede  broderi  af  frit  fabulerende  nadverbønner  og  trosbekendelser,  som
projektet  excellerede  i.  Nej,  reformationen  skulle  ikke  være  en  revolution,  som
reformationens sværmere mente. For Luther var forsigtighed og forbindelse til Bibelen og
den oldkirkelige kristendom vigtige elementer i reformen af  gudstjenesten – ikke mindst af
hensyn til de svage og uoplyste i troen.

Imidlertid har sådanne jubilæer det med at bevæge sig meget langt væk fra,  hvad sagen
drejer sig om. Reformationsjubilæerne er i sig selv grelle eksempler på dette. Ved det danske
reformationsjubilæum  i  1936  ville  alle  også  have  andel  i  både  Luther,  arven  fra
reformationen  og  den  medfølgende  opmærksomhed.  Præsten  Tage  Schack  drog  i  den
anledning konklusionen, at det trods alle gode intentioner blev en fest, ”som Folket ingen
Interesse  havde  for,  og  som  Kirken  fejrede  med  daarlig  Samvittighed,  fordi
den skulde fejres”, alt sammen med ”den selvsikres gode Samvittighed, som med sig selv
véd, at han er kommet videre end Fortiden”. Med vore tids øjne var festen i  1936 dog
smagfuld  og  dannet  i  sammenligning  med,  hvad  der  venter  os  i  2017-året.  Men
grundlæggende er problemet det samme som dengang. Tage Schack rammer hovedet på
sømmet: ”Evangeliets Forargelse,  som frembringer Modstand og Nød og Fare, hvor det
kommer hen,  blev omhyggeligt undgaaet”.  Kristendommens og lutherdommens indhold
ville jo ødelægge det hele, når der nu bare skulle være fest og fred og enighed.

Det var Goethe, der sagde, at det eneste, ”der interesserer os ved reformationen er Luthers
karakter, og det er også det eneste, der har imponeret mængden. Alt andet er noget rod,
som  endnu  hver  dag  falder  os  til  byrde”.  Ja,  reformationen  var  noget  rod,  og  det  er
selvfølgelig derfor, at vi hellere fejrer os selv og pifter det op med lidt Luther i stedet for at
fejre reformationens budskab. 2017-jubilæet ser således ud til at lave samme fejl,  som så
mange gange før: at glemme budskabet om Skriften, troen og Kristus alene til fordel for
folkets  flygtige opmærksomhed.  Fortsætter  2017-jubilæets  udskejelser  i  stil  med den her
omtalte audiovisuelle flovse, glæder vi os allerede til, at ”luder-året” er ovre, for at tale med
præsidiets  Luther-video.  Og  i  samme  moment  glæder  vi  os  til,  at  dagligdagen  i  den



evangelisk-lutherske kirke atter melder sig. Her skal vi nok få lært både konfirmander og
trofaste kirkegængere om at være retfærdig og synder på en og samme gang. Helt uden
moderne hjælpemidler. 
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