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d en lu t h ersk e re f orm at ion var en proces, der begyndte i 1517 med Luthers brev til ærkebiskop Albrecht af Brandenburg (1490-1545), et
brev, der indeholdt de berømte 95 teser som bilag,
og den sluttede foreløbigt med Tridentinerkonciliet i 1563, som fjernede mange af dårligdommene
i den katolske kirke og blev udgangspunkt for den
katolske (mod)reformation.
Det er klart, at en sådan proces danner en
glidende overgang fra den katolske middelalder
til den evangeliske nytid også i Danmark. Her
kan den politiske overgang præciseres til perioden mellem Christians III’s (1503-1559) indtog i
København og fængslingen af bisperne og så stænderrigsdagen, som vedtog recessen om reformationen den 30. oktober 1536, fulgt af udsendelsen
af den protestantiske Kirkeordinans i 1537. Reformationen markerer i Danmark også overgang fra
middelalderen til renæssancen.

Reformationshistorie,
arkæologi og hverdagsliv
Den bedste måde at efterforske hverdagslivet i
senmiddelalder og renæssance på er at bruge dels
arkæologiske kilder, som omfatter genstande fra
udgravninger eller samlinger, bygninger og andre
anlæg, der er bevaret i jorden, og dels dokumenter
fra arkiverne. Emnet fremstår også klart i undersøgelserne af kalkmalerier i kirker og på herre-

gårde. Her afspejles trosskiftet ved fremstilling af
”lutherske” emner og ved fjernelse af helgenbilleder (Lillie 1985 s. 62-64 og 68-70).
Det kan dog være svært at finde hverdagsreligionen i de arkæologiske fund. Det første symposium om reformationens arkæologi fandt sted
i London i 2001. Størstedelen af bidragene her
behandlede klostre, kirker og begravelser, hvorimod kun få kom ind på spor af trosskiftet i hverdagslivet (Gaimster & Gilchrist 2003). Diskussionen blev fortsat i et samarbejde mellem universiteterne i Erlangen og Lund ved en konference i
2004, hvor det blev klart, at de arkæologiske kilder først og fremmest giver information om reformationens indflydelse på kirkerummet. Der findes dog også kilder, som viser religiøs aktivitet i
private hjem, hvor påvirkningen fra reformationen kunne ses i form af krucifikser og hellige billeder eller figurer. Og endelig blev spor fundet et
helt uventet sted, nemlig på renæssancens kakkelovne, hvor reliefkakler kunne have religiøse billeder (Jäggi og Staecker 2007). Ved Aarhus Universitet organiserede Joseph Sterret og jeg selv i
2012 en konference ”Prayer and Performance”,
som koncentrerede sig om bønnens tilstedeværelse i arkæologiske fund og i tekster. Nogle arkæologiske resultater herfra berørte også reformationen (Atzbach 2016).
I denne artikel vil jeg med udgangspunkt i
Refo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t
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 | Georg Pencz‘ illustration til Hans Sachs‘ læredigt
”Inhalt zweyerlei Predigten”. Den lutherske menighed
ses til venstre, mens den katolske er til højre.

de arkæologiske kilder i det historiske Danmark,
altså inklusive Skåne og Slesvig, se på, hvilke spor
reformationen efterlod i hverdagslivet i tidsrummet mellem ca. 1500 og 1700.
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Præsternes nye livsførelse
og beklædning
Den mest iøjnefaldende forandring mellem den
katolske tid og den nye lutherske æra var i kirkerne, og især i præstens rolle. Forskellen mellem
den katolske og den evangeliske præst var i datidens propaganda helt klar, som et trykskrift fra
1529 viser. Den nürnbergske bymaler Georg Pencz
(1500-1550) sammenstillede en evangelisk og en
’pavelig’ prædiken på sit træsnit, der illustrerede
Hans Sachs’ (1494-1576) digt Inhalt zweierlei Pre-

digten – To slags prædikeners indhold. Den lutherske præst prædiker om Bibelen, mens menigheden med stor opmærksomhed lytter til hans ord.
Derimod taler den katolske præst om alt bortset fra evangeliet, og hans menighed lytter ikke
til ham, men sover eller passer deres paternostre
(Signori 2005 s. 11-17). Dette er selvfølgelig en
meget firkantet og propagandistisk fremstilling af
forskellen.
Jeg vil nu se på de konsekvenser, reformationen havde for præstens rolle og optræden i hverdagslivet. Helt nyt var det, at præsterne indgik ægteskab. Den danske reformator Hans Tausen (1494-1561) giftede sig i 1527 med Dorothea
Sadolin (ca. 1510-1537) og fulgte dermed sit forbillede Martin Luther (1483-1546), der 1525 indgik
det første protestantiske præsteægteskab med den
tidligere nonne Katharina von Bora (1499-1552).
Katharinas og Martin Luthers husstand bestod af
seks børn og en flok studerende, som levede i det
tidligere augustinerkloster i Wittenberg. Sådan
blev en luthersk præsts hushold et forbillede for
både familielivet og kristen lærdom. Desuden
boede præstens familie som regel i landsbyens
største gård, da præstegården og den tilhørende
jord i den katolske tid ikke havde været udsat for
arvedeling. Præstegården forblev også efter reformationen præstens embedsgods, og indtægterne
kunne præsten bruge til de daglige udgifter. Dertil kom, at en dygtig hustru kunne hjælpe sådan,
at præsten var blandt landsbyens rigeste indbyggere. Præsten var også i kraft af sit embede den
mest agtede mand i landsbyen. Denne værdighed
afspejledes i præstens og hans families beklædning,
noget, som synliggjorde reformationen i hverdagen. Det er muligt at iagttage forskellen mellem
den katolske og den evangeliske præsts beklædning ved hjælp af nogle få bevarede genstande,
men også ved hjælp af billeder fra overgangstiden.
I middelalderen var det af central betydning,
at en præst klart adskilte sig fra det verdslige folk,
og det skete i form af en særegen frisure og beklæd-

 | Præstegård fra Nr. Aarslev ved Randers, i dag i Frilandsmuseet Hjerl Hede. Den ældste del af bygningen er fra
.

ning: Frisuren var den såkaldte corona, en krans
af kort hår om en glatbarberet isse. Beklædningen bestod af en lang hvid undertrøje, en såkaldt
tunika, også kaldet en camisol eller rochett. Det
var en skjorte med lange, stramme ærmer, og den
var lavet af få lange stykker stof, der rakte fra skulder til ankler. Tunikaens underdel havde isatte
kiler, som gav bredde og bevægelsesfrihed for
benene. Uden for gudstjenesten havde den katolske præst over tunikaen en klokkeformet kappe
med en eller to slidser, også kaldet en cappa clausa.
Denne var ret upraktisk, og derfor brugte præsten
også en lang sort kjortel, hvis snit svarede til tunikaens. Det var en kjortel, der sad stramt om livet
og uden eller med vide ærmer. Kjortlen blev holdt
i facon af et bælte omkring hoften. Siden senmiddelalderen og frem til i dag er den også karakteriRef o r m ati o n en s sp o r i h verd a g s l ive t

353

 | Rochett af den hellige Thomas Becket (-), en af
de få bevarede originale præsteskjorter fra middelalderen.
 | En katolsk pileolus fra Kempten (Allgäu) i Sydbayern.

seret ved lange række af knapper i midten af kjortlens forside. Åbenbart var forfængelighed og praleri gennem hele middelalderen af vigtighed for
mange præster, født som de var i adelige familier.
Det forklarer, hvorfor allerede det fjerde Laterankoncilium i 1215 og konciliet i Vienne i 1311-1312
forbød gejstlige og ordensfolk at bruge rødt, grønt
og gult tøj, beklædning med moderne frynser og
broderede sko (Bringemeier 1974 s. 9-25).
Under gudstjenesten blev kjortlen eller cappa
clausa erstattet af forskellige mere eller mindre rigt
pyntede liturgiske gevandter som den vide messehagel, også kaldet superpelliceum, som var en
hvid maksimalvariant af tunikaen, samt af den til
i dag både i katolske og evangeliske kirker kendte
alba (uden ærmer) og en kappelignende større
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dalmatica, der ofte var broderet med guld og silke
(Braun 1964).
Den katolske præsts corona, blev i hverdagen dækket af en pileolus, der var en lille rund
kalot, som bestod af flere trekantede stykker stof
eller læder. Også den er kendt til i dag. En sådan
pileolus fra tiden omkring 1500 er blevet fundet
i en opfyldning af et loft mellem første og anden
sal af den tidligere præstegård ved siden af St.
Mang-kirken i Kempten (Allgäu) i Tyskland (Atzbach 2012).
Den danske Kirkeordinans af 1539 foreskrev,
at præsterne under gudstjenesten skulle være iført
messeklæder bestående af messehagel og messeskjorte, svarende til den katolske superpelliceum. Derudover gav den ingen konkrete forskrifter for præstens beklædning, så reformatorernes verdslige beklædning blev også til præstens
embedsdragt. Det ses tydeligt på forsiden af alterbordet i Torslunde Kirke ved Roskilde, hvor præsten giver sakramenterne dåb og nadver i messehagel og messeskjorte, mens præsten på prædikestolen står i tidens hverdagstøj. I 1500-årene var
den evangeliske præsts påklædning dermed en
bevidst afvigelse fra den katolske. En særlig indflydelse på denne beklædning stammede fra de

 | Antemensale fra Torslunde Kirke, i dag på
Nationalmuseet.
 | Johann Bugenhagen.

daværende universitetsfolk. Dette forklares på den
ene side med, at Luthers betydning som reformator udfoldede sig fra hans virke på universitetet i
Wittenberg, og de fleste danske reformatorer var
da også lærde magistre; og på den anden side med
at den evangeliske teologi i det hele taget lagde
stor vægt på det intensive studie og tolkningen af
de bibelske tekster. Den middelalderlige universitetsbeklædning varierede mellem universiteterne,
men et fælles træk, også med den ældre gejstlige
klædning, var brugen af en lang tunika og en lang
kjortel over hinanden. Det teologiske fakultet
foretrak allerede i middelalderen sort tøj (Bringemeier 1974 s. 44-56).
I 1500-årene var universitetsdragter en variant
af den daværende standsmæssige borgerlige dragt.
Refo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t
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 | Københavns Universitets eneste bevarede doktorhat for
medicinerne.
 | Sognepræst Hans Jakobsen.

Over skjorten bar de lærde en tætsiddende trøje
med smalle, lange ærmer og en løsthængende
kappe, også kaldt en kjole. Johann Bugenhagen
(1485-1558), forfatteren til den danske, lutherske
Kirkeordinans, vises på et kobberstik fra anden
halvdel af 1500-årene i universitetshabit med
skjorte og pelsbesat kappe. På Lucas Cranach den
ældres (1472-1553) maleri fra 1537 har han også den
sorte baret på (se s. 96). Københavns ældste medicinerdoktorhat, som stammer fra 1700-tallet, er
således i overensstemmelse med traditionen fra
1500-årenes universitetshat (Strømstad 1979).
I 1555 kom der en supplerende forordning,
der bestemte, at præster og deres hustruer skulle
klæde sig sømmeligt og uden unødig pragt, samt
at præster ikke måtte bære våben (Winge 1988 s.
52, nr. 106). Dette sidste skal sikkert forstås på
baggrund af en voksende militarisering af moden
og beviser indirekte, at i det mindste nogle præster
fulgte 1500-årenes skik med at bære kårde til hverdag. Længden af kappen svarede til tidens mode,
der var under stærk indflydelse fra det spanske
hof, hvor yngre og modebevidste gejstlige brugte
kapper, som kun var knælange. De blev udsat for
kritik for deres uanstændige påklædning. I anden
halvdel af 1500-årene blev pibekrave en del af den
spanske mode og blev især brugt af de velstående.
Derfra gik den ind i præstens beklædning. En mere
formaliseret præstedragt blev synlig henimod slutning af 1500-årene, hvor den todelte dragt af trøje
og kappe blev sat sammen til et enkelt stykke tøj,
vingekjolen, hvor vingerne er rester af de ældre
klædninger. Efter vingernes bortfald blev kjolen til
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den lutherske ”samarie”, præstens embedsdragt,
der også bruges under gudstjenesten. Alligevel var
det langtfra alle, der overholdt dette. Christian IV
(1577-1648) fastsatte i 1629 i sin forordning om
kirkens embede og myndighed, at en præst skulle
have en ”Afsky for nye Klædedragter af hvilken
Art de ogsaa ere, og forholde sig efter Ordinantsen
og Standens Viis i ærbare lange Klæder, Samarier,
Kjoler og deslige” (Christian IV 26. marts 1629,
III.2, citat efter Oxaal 2004). Dermed havde den
lutherske gejstlighed fundet en ny og egen klædedragtstil også i hverdagen (Oxaal 2004).

Det protestantiske hus
Reformationstidens byggeskik ligger i direkte
forlængelse af den middelalderlige. Alligevel kan
man finde nogle få karakteristiske træk, som kan
tilskrives reformationen. Allerede i middelalderen
var den kristne tro synlig i gadebilledet: Bortset
fra kirke-, kloster- og kapelbygninger med deres
kalkmalerier, skulpturer og pyntede glasruder var
der også krucifikser, korsveje (veje, som f.eks. Via
Dolorosa, hvor Jesu lidelseshistorie er fremstillet
i form af f.eks. en række skulpturer eller billeder,
der langs vejen viser forløbet frem til korsfæstelsen) og valfartsveje på landet og i byer. Efter reformationen forsvandt korsveje og valfart og dermed
også deres tegn. I Røgen Kirke ved Aarhus var der
bevaret to sådanne Kristusfigurer, der viste vej, og
de findes nu i Den Gamle By (Danmarks Kirker,
Aarhus amt, bind 7, s. 3553). Enten blev disse figurer opsat som udtryk for individuel fromhed og
tak for Guds eller en helgens hjælp eller også blot
for at fungere som vejskilt på en pilgrimsvej til et
valfartssted.
Luther accepterede billeder i kirken som hjælp
til andagt, men mere fundamentalistiske reformatorer som Jean Calvin (1509-1564) forkastede helgenbilleder og figurer som afguderi. Luthers dictum sola scriptura – kun skriften dannede baggrund for en ny skik, som hurtigt fandt stor
udbredelse, nemlig at pynte huse med fromme

ordsprog. Kristne indskrifter var allerede kendt i
middelalderen, hvor både korte og længere tekster fandtes på genstande og bygninger. Populære var dengang helgeners navne og begyndelser
af velkendte bønner som fadervor eller ave Maria
– også i runeskrift (Zilmer 2013). Korte latinske
indskrifter kendes på porthamre fra middelalderhuse. Ribes gamle rådhus, opført før 1496, rummede i middelalderen to almindelige boliger, og
over de to indgange stod på latin Christus vincit,
”Kristus sejrer” og Christus regnat, ”Kristus regerer”. En lignende indskrift er bevaret på en sengotisk porthammer, som smykkes af en pæn kølbue
med årstallet 1529. Det er Danmarks ældst bevarede indgang i et bindingsværkshus og findes nu
på Ribe Museum.
Efter reformationen blev teksterne længere,
og ved siden af de latinske sentenser kom der nu
flere og flere indskrifter på dansk og nedertysk.
De fleste indskrifter, ofte i kombination med husejerens navn forkortet til initialer og årstallet, blev
skrevet på dørhammeren og overgangsfoden mellem stueetage og første sal. Indskrifterne henviser
til Guds velsignelses betydning, f.eks. på det nu
nedrevne ældste hus i Kolding i Adelgade fra 1576,
hvor ”BENEDICTIO DEI DIVITES FACIT
LABORANDUM”, ”Guds velsignelse gør (mennesker) rige ved arbejde”. Borgmestergården i
Aarhus, som nu er i Den Gamle By, smykkes af
ordsproget ”NISI DOMINUS AEDIFICAVERIT DOMUM FRUSTRA LABORA(n)T QUI
ÆDIFICANT EAM”, ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder de, som bygger, forgæves”, en
linje, der stammer fra Salmernes Bog kapitel 127,
og som blev indsat i 1597, da huset blev renoveret.
Gud blev også anråbt på dansk: ”O HERE WILT
DU WORDT HUS BEWARE DA STARD DET
FOR ALD FRØGT OG FARRE”, som der står
på huset fra 1589 i Helligkorsgade i Kolding. Men
helt i renæssancens ånd er der også rent verdslige
indskrifter som ”ANDRE BYGET TIL MIG IEG
BYGER TIL ANDRE” skrevet i 1642 på huset i
Ref o r m ati o n en s sp o r i h verd a g s l ive t
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 | Porthammer fra , fundet i Ribe, nu i Museet Ribes
Vikinger.

 | En figurine af pibeler, som fremstiller enten Maria
Magdalena eller Kristusbarnet, fundet i Slagelse,.

Rosengade 8 i Aarhus (Søiberg, Zangenberg og
Søgaard 1936 s. 41-132).
Udbredelsen af indskrifter i løbet af anden
halvdel af 1500-årene skete i takt med udbredelsen af læsefærdighed i befolkningen og som konsekvens af det lutherske bud, at alle skulle være
i stand til selv at læse Den Hellige Skrift (Imhof
1988 s. 212). Den store glæde ved at pynte sit hus
med indskrifter afspejler således også en stolthed
over en ny grad af dannelse, der kan opfattes som
en typisk renæssanceadfærd, hvor genfødslen af
antikkens idealer også omfattede en stor akademisk interesse.
Indvendig bestod det senmiddelalderlige hus
på landet og i byen oftest kun af få rum. Det vig-
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tigste var det centrale rum med ildstedet, og det
fungerede som køkken, spisestue, opholdsstue og
soveværelse. I middelalderen kunne der i stuen
eller måske i soveværelset være et andagtssted,
som bestod af et krucifiks og billeder af helgener. I
Rhinområdet og Nederlandene blev små figuriner
fremstillet af hvid pibeler, som var meget plastisk
og gjorde det muligt at danne fine figurer. Disse
figuriner er fundet i hele Europa, og vi kender
knap 30 verdslige figurer og ’bagte helgener’ fra
Danmark, hvoraf de 23 findes i Nationalmuseets
samlinger. Efter reformationen blev andagtssteder
opgivet; især blev deres helgener anset som afguder. I de katolske Rhinlande blev produktionen af
figurinerne udvidet med verdslige figurer af konger, riddere m.fl., som blev eksporteret til Danmark, men her brugt som legetøj (Søvsø 2012).
Husets grundplan undergik i middelalderen
en udvikling. Nogle eksempler på et mere differentieret grundrids med flere rum er allerede
kendt fra Hedeby i 700-årene eller fra Viborg i
1100-årene. I Viborg var der ved siden af køkkenet en adskilt stue, der røgfrit blev opvarmet af
en lerovn. Lerovne tilhører en ældre skandinavisk
og slavisk tradition og er stadig i brug i Nord- og
Østeuropa i nutiden. I 1200- og 1300-årene kom
kakkelovnen som en både praktisk og smuk innovation sydfra. Den kom først til klostre og borge,
og vi kender de tidligste eksempler på keramikkakler i Danmark fra Sorø Kloster og fra Gurre og
Søborg Slot (Roesdahl 1999 og Kristiansen 2008).
En kakkelovn er ikke kun en praktisk, men
også en smart fornyelse. I de mindre huse fyres en
bilæggerovn fra køkkenet, og den bruges som et

a) Hildesheim,
Dombezirk

b) Stralsund

c) Aalborg
Figurer fra Det Gamle Testamente
Helgener (bortset fra Maria)
Kristus og scener fra
Det Nye Testamente
Religiøst eller moralsk indhold
Tydeligt protestantisk indhold
Protestantiske fyrster
Tydeligt verdsligt indhold

 | Motivfordeling af -årenes reliefkakler: a) fra den
katolske Dombezirk i Hildesheim. Datakilde: Henkel
, b) fra den protestantiske by Stralsund. Datakilde:
Upubliceret speciale af Martina Wegner, Universität
Bamberg, c) fra Aalborg. Datakilde: Jeanette Ladefoged
Halkier.

sikkert opbevaringssted for ildstedets gløder natten over. Selve rummet med kakkelovnen bliver en
røgfri og hyggelig opholdsstue. Derudover kommer efter 1500 en mere avanceret rumopdeling,
hvor en central korridor, den såkaldte midtforstue, giver adgang til alle rum. Det holder varmen
inde i huset, men er også en begyndelse til husets
opdeling i en privat og en offentlig del. Udviklingen kan ses som en overtagelse af adelens byggeskik, som den var kendt fra borge og slotte. Her
dannede man separate ”appartements”, adskilte
områder for damer, herre og tjenestefolk, og dette
kom fra den central- og sydeuropæiske hofkultur. Det tidligst kendte eksempel i Danmark er
Nyborg Slot (Fisker 2010 og Atzbach 2014).
Lige så vigtig som kakkelovnens praktiske
funktion er dens rolle som pynt. I begyndelsen
af 1500-årene bliver grønglaserede reliefkakler

moderne. De blev produceret ved hjælp af modeller (Kristiansen 2008). Modelteknikken er nært
beslægtet med trykkeri og bruger grafiske forbilleder fra tidens opblomstrende illustrerede skrifter
og bøger, som blandt andet handlede om reformationen, men også gengav tidens politiske aktører,
antikke heltesagn eller allegorier. Sådan blev velhavende borgeres og adeliges stuers opvarmning
en markering, som viste ejerens dannelse og hans
politiske eller religiøse holdning.
I Ribe er der fundet ovnrester af tre pragtfulde
kakkelovne, som i anden halvdel af 1500-årene
var ejet af den fromme og rige kræmmer Niels
Thamsen. Deres billeder svarer til det reformatoriske verdenssyn og viser fremstillinger af de ti
bud og de vigtigste kristne lignelser og begreber i
stuen til daglig brug og andagt i Luthers forstand.
Her findes brudstykker af en kakkel, som gengav det ottende buds tekst: ”[DU SOLT NICHT
FALSCH GEZEUGNIS] REDEN [WIDER]
DEINEN NEHISTEN” – ”Du må ikke aflægge
falsk vidnesbyrd mod din næste”. Buddet illustreres ved to liderlige gamle mænds falske vidnesbyrd
om utugt under retssagen mod den i virkeligheden
kyske Susanna (Bencard m.fl. 2006 s. 43). Kakler
med tyske indskrifter, som svarer til sentenser fra
Luthers Lille Katekismus er spredt over store dele
af det protestantiske Europa og kaldes også reformationskakler (Henkel 1999 s. 141-145). Bortset
fra ’økumeniske’ teologiske motiver kendes også
mange klart propagandistisk-protestantiske kakRef o r m ati o n en s sp o r i h verd a g s l ive t
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 | Sachsisk ovnkakkel fra -årene med fremstilling af
Luther.

ler, som viser karikaturer af paven eller fremstillinger af Luther. Ved siden af de religiøse emner
omfatter kaklerne illustrationer af antikken, som
renæssancemenneskene var så begejstrede for. Her
får de verdslige dyder deres plads som allegorier
som f.eks. en kakkel med en fremstilling af Justitia, som er nemt genkendelig på sin vægt.
Når vi sammenligner 1500-tallets kakkelovne i
katolske og protestantiske områder, bliver billedet
mere komplekst. Udgangspunktet er to arkæologiske fundkomplekser, et fra den katolske Dombezirk i Hildesheim og et fra den protestantiske
by Stralsund. Stiftsherrerne i Hildesheim Dombezirk var forblevet ved den gamle tro, og deres kakkelovne gav plads til de helgener, vi kender fra de
middelalderlige kalkmalerier og altertavler, blandt
andre Anna, Georg, Barbara og Maria. Men for-
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styrrende er det, at næsten en tredjedel af motiverne viser religiøse eller moralske billeder med
reformationskaklernes indhold og sentenser fra
Luthers Katekismus og dertil svarende scener fra
Bibelen. Derimod vises der i den protestantiske
by Stralsund næsten ingen helgener eller moralske emner, men mange med verdsligt indhold i
form af de populære antikke heltesagn. Det er
også lidt overraskende, at tilhængere af det protestantiske Schmalkaldiske Forbund, en alliance af
fyrster, som forsvarede den protestantiske tro mod
den katolske kejser i 1500-årene, er synlige både på
protestantiske og katolske ovne. I det mindste findes der dobbelt så mange protestantiske fyrster i
Stralsund som i Hildesheim. Kakkelfund fra Aalborg er under bearbejdning som en del af et forskningsprojekt. Her vises der kun en foreløbig oversigt (se fig. 11). Men allerede her er det iøjnefaldende, at motivernes fordeling i Aalborg meget
ligner den, der var i det protestantiske Stralsund.
Åbenbart findes ’evangeliske’ motiver i både
protestantiske og katolske huse. Det er ikke så
overraskende, da reformationen også var en overgangsproces. Generelt afspejler kaklers motiver
den store betydning, som troen vedblev at have,
også i renæssancens hverdag: Scener fra Det Nye
Testamente bruges uafhængigt af konfessionen, og
fremstillinger af Jesu liv var generelt moderne i
1500-tallets Europa.
Det var ikke kun ovnen i stuen, men også
bordet, der kom under reformationens indflydelse. Og igen mødtes her renæssancens og reformationens strømninger, nemlig ved udformning
af bordtøj og bordbøn. Den individuelle bøn
udfoldede sig allerede mere og mere i senmiddelalderen. Tidligere var den primært kendt som en
bøn i nød eller fare, hvorimod den ældre kristne
bøn normalt blev bedt i grupper som for eksempel ved morgenandagt i kirken. En ny udvikling
opstod i løbet af 1300-tallet, hvor tide- og bønnebøger forsynede også lægmand med tekster og
skabeloner til egne bønner (Duffy 2006 s. 28 og

60). Voksende lægmandsbevægelser som Devotio Moderna indførte individuelle, personlige
bønner som del af det daglige liv, noget, der klart
var en efterligning af munkenes tidebønner, og
individualiseringen af fromhed blev et helt centralt træk ved reformationen (MacCulloch 2003 s.
22-25). Luther overtog tidebønnerne og bordbønnen fra sit liv i klostret og skrev i Den Lille Katekismus’ femte hovedstykke (Luther 1987) i afsnittet ”Wie ein Hausvater die Seinen lehren soll, das
Benedicite und Gratias zu sprechen” – ”Hvordan
husfaderen skal lære sin familie at udtale velsignelsen og taksigelsen”, at man før måltidet skal
bede om velsignelse til maden, ligesom man efter
måltidet skal takke for maden (Luther 1987 og
Luther og Drescher 2001 s. 324-328). Efter reformationen var bønnen uafhængig af konkrete bygninger eller steder og kunne i princippet bedes
overalt (Wangsgaard Jürgensen 2011 s. 209-217).
Den umiddelbare konsekvens for det kristne hus
var nu, at der ved siden af det ældre krucifiks i
rummets hjørne og efter fjernelsen af helgenfremstillingerne på væggene og ovnen kom nye religiøse indskrifter på genstande, hvor særligt pragtfade og tallerkener skal fremhæves som et element
i renæssancens madvaner.
I middelalderen var mængden af køkkenredskaber og bordudstyr nemlig begrænset. Maden
bestod overvejende af sammenkogte retter som
havregrød og kålsuppe, så potter var gennem
hele middelalderen sammen med trætallerkener og drikkekrus de vigtigste redskaber. I 1400årene spredte glaserede serveringsfade og glaserede
potter på tre ben sig, de såkaldte grapen eller trebenpotter. Dette kan tolkes, som om større dele
af befolkningen var gået over til nye spisevaner
med ’faste’ fødevarer. Det største spring foregik
omkring 1500. Her kom stjertpotten som et nyt
redskab til, og den blev i slutningen af 1500-årene
suppleret med blyglaserede og hornmalede fade.
De gamle potter i uglaseret og grimt gråt lertøj
(gråvare) samt deres yngre udgave som mindre

brændte jydepotter forblev i brug i brede dele af
befolkningen på landet og i de mindre velhavende
byer. Gråvare- og jyttepotter afgav en jordsmag til
den mad, som blev tilberedt i lertøj. Derimod var
den nye blyglasur ikke kun smuk, men den medførte også en ny smagskvalitet i de husholdninger,
som havde råd til det, da bismagen forsvandt. Her
skal det bemærkes, at blyglasur faktisk er giftig,
men det var ukendt frem til 1800-årene. De velhavende samfundsgrupper havde råd og adgang
til ikke kun finere varer som vildt, svinekød, vin
og fjerkræ og til eksotiske produkter som sennep,
krydderier, rosiner og mandler, men også til nye
madvaner, som var inspireret af nordtyske og især
nederlandske retter. Her skal nævnes braiseret
mad, men også en større variation af retter, som
blev serveret på hver sit service som blandt andet
pandekager, der er velkendte fra samtidige fremstillinger (Linaa 2006 s. 159-160). Produktion af
flerfarvede pragtfade eller tallerkener kan tilbageføres til den nederlandske keramikindustri i slutningen af 1500-årene, men blev snart efterlignet
i Nordfrisland og i de sydnedersaksisk-nordhessiske keramikcentre, hvor der var tradition for at
pynte fadene med tekst, en ny skik, der kom i slutningen af 1600-årene også til Danmark (Stephan
1987, Witte 2013 og Atzbach og Atzbach 2008).
Den tids madvaner og variationen i kosten
blev synliggjort på de berømte stilleben af de
nederlandske guldaldermalere, men kan også
dokumenteres i danske jordfund. I slutningen af
1600-årene og frem gennem 1700-årene var klipfisk med kanel en festmenu i Slesvig og rundt om
i Danmark. Ved store højtider som jul, påske og
bryllup spiste alle gæster af samme fad, hvor den
lille skål i midten var til dyppelse, ofte sennepssauce. Samling Ehlers i Haderslev har bevaret to
fine pragtfade med lutherske indskrifter. Typisk
for bordtøjet i Slesvig var blå indskrifter på fadenes rand på dansk eller tysk. Her vises et eksempel
med begyndelsen af den tyske koral ”Wie schön
leuchtet (uns) der Morgenstern”, ”Hvor dejlig
Refo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t
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 | Pragtfad fra Slesvig. Samling Ehlers,
Haderslev.
 | Quiringh Gerritsz van Brekelenkam,
Interiør med kone og husbond foran
kaminen, .
 | Malmøhus i Skåne under belejring af
svenskerne i vinteren . I forgrunden ses de
mægtige rondeller, som er typisk for Christian
III’s modernisering af de danske slotte.

morgenstjernen stråler” fra 1597 af den lutherske præst og digter Philipp Nicolai (1556-1608).
”Morgenstjerne” skal forstås som Jesus, en hentydning til Johannes’ Åbenbaring: ”Jeg, Jesus, har
sendt min engel for at vidne om dette for jer i
menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling,
den lysende morgenstjerne” (Åb 22.16).
Det andet pragtfad fra Samling Ehlers i
Haderslev stammer fra byen Slesvig og viser de
første linjer af ”Allein Gott in der Höh sei Ehr
und Dank für seine Gnade” – ”Alene Gud i det
høje, vær æret og takket for din nåde”. Det er
en tysk koral af Nicolaus Decius (ca. 1485 - efter
1546), skrevet 1523 som en tysk version af Gloria
in excelsis Deo efter Juleevangeliet (Luk 2.14). Man
kan sagtens forestille sig, at disse velkendte koraler blev sunget ved højtiderne, hvor der blev spist
mad fra disse fade. Det nederlandske genremaleri Interiør med husbond og kone siddende foran
en kamin fra 1653, malet af Quiringh Gerritsz
van Brekelenkam (ca. 1620-1668), viser en familie
under bordbønnen før måltidet. Bordet er dækket med en kande fra Westerwald, blyglaserede
lerfade og tallerkener med ost og brød. Kaminen
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er pyntet med to pragtfade, som kunne have haft
lutherske indskrifter. Sådan blev den nye protestantiske skik med individuel bøn og salmesang
også uden for kirken en del af hverdagskulturen
(Atzbach 2016).

Samfundets militarisering
Danmark oplevede i senmiddelalderen flere krigsperioder. Efter afslutningen af borgerkrigene og
etableringen af Kalmarunionen i 1397 under dronning Margrete I (1353-1412) var der en anspændt
situation på grund af den danske dominans over
den svenske adel. Desuden var der fortsat konkurrence om herredømmet over Østersøen og Slesvig
med hansestæderne under ledelse af deres vigtigste by Lübeck, noget, der resulterede i flere konflikter med hanseaterne og Holsten.
Før 1450 hvilede middelalderens krigsførelse
på et rytteri, der var domineret af adelige riddere
og deres væbnere. Med udviklingen af flere og
forskelligartede skydevåben i 1400-årene og særligt med udviklingen af de moderne kanoner på
lavet i anden halvdel af århundredet blev vægten
af tropper forskudt fra ridderne mod landsknægte

og deres krigsførelse til fods. De danske konger og
deres modstandere var tvunget til at hverve større
og større kontingenter af professionelle lejetropper. Disse fik en afgørende rolle under Grevens
Fejde, og her viste det sig, at de gamle middelalderlige borge med deres befæstningssystem af tynde,
men høje mure og tårne ikke længere kunne modstå det moderne skyts. Det samme gjaldt de traditionelle ridderhære, som blev mejet ned af den
holstenske hærfører grev Christoffers (1504-1566)
lejetropper. Konsekvensen var, at Skåne, Sjælland og Fyn kom under Holstens kontrol, og dertil samlede Skipper Clement (1485-1536) de jyske
bønder til oprør i 1534. Den ny konge Christian
III vandt med hjælp fra den holstenske lejetroppefører Johann Rantzau (1492-1565) herredømmet
over Danmark tilbage. Indførelsen af reformationen i Danmark var således knyttet til krigsførelse
med moderne lejetropper.
Christian III søgte at sikre sin magt ved hjælp af
et grundigt planlagt byggeprogram, som dækkede
hele Danmark og særligt grænseregionerne mod
syd og øst med et nyt system af moderne befæstninger (Kock 2015 og Sørensen 2015). GrundRefo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t
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princippet var lave, men meget solide jordvolde,
hvis hjørner tilbød platforme for kanoner. De
gamle slotte blev forstærket med rondeller, altså
massive runde stentårne med jordfyldte mure,
som indvendig havde hvælvede rum, hvori skydevåben kunne placeres.
Grevens Fejdes ødelæggelser og det efterfølgende fæstningsbyggeboom greb dybt ind i hverdagslivet. Militariseringen blev ikke kun synlig i kraft af mange sårede, enker og forældreløse,
men også i form af en ny beklædningsmode, den
såkaldte landsknægtsmode. Folk gik i 1500-årene
i farverigt tøj, pludderbukser med skamkapsel og
hos både mænd og kvinder en vams, som oprindeligt var foret undertøj, som skulle opfange stød
og slag under rustningen. Det militære hovedtøj, baretten, var oprindeligt en kappe under hjelmen og blev nu begge køns hat (Fig. 16). Det blev
almindeligt at tage kården med til daglig, så trosskiftet førte indirekte også til et nyt syn på krig
og militær. Dette var måske igen grundlaget for
de store religions- og magtkrige i 1600-årene, som
ødelagde Tyskland og Danmark i en blodig afslutning på renæssance- og reformationstiden.

Bortfald af katolske
institutioner og vaner
Hverdagslivet var også præget af, at nogle middelalderlige kristne vaner faldt bort i tiden efter reformationen. Valfartsskikken, som spillede en stor
rolle i den middelalderlige kristne tro, da en pilgrimsrejse forkortede tiden i skærsilden, ophørte.
Valfart lå bag en stor del af middelalderens mobilitet, og pilgrimme var en del af hverdagslivet i
form af, at deres ankomst, ophold og videre rejse
var en vigtig del af den middelalderlige fjernkommunikation (Ohler 2004). Som bevis på valfartens gennemførelse, eller bare som en souvenir,
bragte pilgrimmene et pilgrimsmærke med hjem,
og disse pilgrimsmærker kendes fra arkæologiske
udgravninger af kirkegårde, som detektorfund på
marker og som afstøbninger på hjembyens kirke-
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klokker (Andersson 1989). En analyse af valfarter på grundlag af pilgrimsmærker fundet i Danmark viser tydeligt, at antallet af valfarter vokser
gennem hele middelalderen med kulmination i
1400-årene, hvorefter reformationen satte en brat
stopper for denne skik. Endnu mere spændende
er valfartens udvikling i løbet af middelalderen: I
1200- og 1300-årene gik pilgrimsrejser til valfartssteder langt fra Danmark, som f.eks. Rom, Santiago de Compostela og Jerusalem. I den senmiddelalderlige blomstringstid, i 1400-årene, foretrak
man valfartssteder, som lå i en omkreds af maksimalt 1750 km og med en klar hovedvægt på nordtyske og skandinaviske rejsemål som Wilsnack i
Mecklenburg og Vadstena i Sverige (Bjerregaard
2015). På den ene side afspejler denne udvikling
den højkonjunktur, som valfartsvæsenet oplevede
i 1400-årene, og som førte ikke kun til flere og
flere pilgrimme, men også til grundlæggelse af
flere og flere hellige steder, som lå i relativ nærhed.
På den anden side forhøjede Hundredårskrigen i
Frankrig, uro i Norditalien og Konstantinopels

 | Kalkmaleri i Hesselagergård omkring ; udsnit af
Hjortsalens billedfrise.
 | Jakobsmusling. Den gennemborede musling bar
pilgrimme på valfart til Santiago de Compostela i Spanien.

fald risikoen for, at pilgrimmene kom i livsfare
under valfart til Rom, Santiago eller Jerusalem.
Selv Luther deltog som munk i valfart til Rom
og Trier, men blev så afskrækket af forholdene, at
han i lighed med de andre reformatorer forkastede
hele valfartsvæsenet.
De middelalderlige bispesæder og klostre spillede en vigtig og central rolle i landets økonomi.
De ejede ca. 40 % af jorden (Bøgh 2004 s. 28),
og deres godsøkonomi lignede adelens og baserede sig på landgildeafgifter (Krongaard Kristensen 2013 s. 343-363). Da bispe- og klostergodset
bare blev overdraget til kongens tilhængere blandt
adelen uden umiddelbare konsekvenser for selve
landbruget og afgifterne, førte reformationen ikke
til nogen større forandring for fæstebønderne og
andre landsbybeboere.
De frigjorte økonomiske midler, som tidligere brugtes til underhold og renovation af klostrene og deres kirker, blev nu brugt til drift og
underhold af Danmarks herregårde og til militærudstyr. I middelalderen havde klostrene ud

over den gejstlige funktion, det vil sige at garantere forbøn for deres stifters hinsidige liv, også den
verdslige funktion at dokumentere deres stifters
afstamning, herkomst og position i samfundet: jo
større en families betydning, jo større var det tilhørende kloster. Den slags verdslige memoria sikrede også tilhørsforhold til de højere adelige bryllupskredse i Europa (Oexle 1995). Overskydende
yngre sønner eller døtre blev indsat i klostrene,
hvor de, indtil familien eventuelt fik brug for dem
eller de døde, fandt en standsmæssig plads i samfundet uden at true familiens gods. Efter reformationen blev klostrene nedlagt, og deres verdslige
memorialfunktion blev overtaget af adelige anegallerier på familiens herregård. De overskydende
sønner fandt en plads som officerer i tidens militærvæsen, og de overskydende ugifte kvinder forblev i familien som guvernanter eller blev hofdamer. En anden dimension af det gamle katolske
kirkevæsen var den afdødes memoria.
Til i dag er det almindeligt i katolske menigheder at afholde mindst en årsmesse til sjælens frelse
Refo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t
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for en afdød slægtning. I middelalderen var det
muligt at købe mindst den ene årsmesse ved præsten, men derudover eksisterede der også muligheder for at forhøje mindet for den afdøde ved hjælp
af indstiftelse af flere messer, anskaffelse af et alter,
indretning af et kapel eller sågar i tilfælde af store
adelige eller kongelige familier ved stiftelsen af
en kirke eller et kloster. Disse offentlige memoria
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havde ud over den gejstlige også en verdslig funktion. De var nemlig en fremragende lejlighed til at
vise eller insistere på sin families position i samfundet. Med reformationen og afskaffelsen af sjælemesser osv. forsvandt disse muligheder for statusmarkeringer. Konsekvensen var, at selve begravelsen kom i fokus og blev til en scene for skildring af
den afdødes liv og familiens rolle i landet. Resul-

tatet var mere og mere pragtfulde iscenesættelser
af den afdøde fuldt påklædt på båren og mere og
mere bekostelige arrangementer inden og efter
begravelsen. Selve ligtoget blev en demonstration af familiens betydning. Kongelige ligtog blev
dokumenteret i kostbare billeder og trykskrifter.
En af de smukkeste og mest berømte begivenheder af denne slags er kong Frederik II’s (1534-1588)
ligtog i Roskilde i 1588, hvor alle landets hoveder
viste deres position. Også begravelsens form forandrede sig efter reformationen: I middelalderen
lå den afdøde nøgen eller i sin sidste skjorte, som
normalt var en undertrøje, og omviklet med et
ligklæde enten i kisten eller kun på en båre, som
lignede en stige. Dermed blev han eller hun sænket ned i graven (Kieffer-Olsen 1993). På grund af
den voksende betydning af bårelægningen i huset
opstod den skik at fremvise den afdøde en sidste gang i sin seng i sit fineste tøj. Præsentationen af liget blev en del af familiens repræsentation
(jf. Fig. 20). Fra udgravninger i Helsingør Domkirke kender vi flere eksempler på rigt udstyrede
lig, som i 1600- og 1700-årene er blevet begravet i

 | Den afdøde pfalzgreve Johann Friedrich () iført
moderigtigt tøj til fremvisning for besøgende.

fornem natskjorte. Efter reformationen blev sågar
den ældre hedensk skik med gravgods genoptaget i de tyske protestantiske regioner. Her finder
man adelige afdøde, der er iført fint tøj og ligger med deres våben, smykker og fromme bøger
i kisten. Den slags gravgods kendes også i Danmark: Den franske konsul blev begravet i Helsingør Domkirke, og han havde ingen salmebog med
Refo r m a ti o n en s sp o r i h verd a g sl i ve t

367

sig, men en udgave af Voltaires (1694-1778) Oedipus (Aagård 2001 og Steeger 2003). Han må have
været en bebuder af oplysningstiden, som kulminerede i den franske revolution og afsluttede
tiden, hvor religion og kirke dominerede hverdagslivet i hele Europa.

Konklusion
Reformationen satte sig spor i hverdagslivet, men
det var langtfra en dyb og brat forandring i forhold til middelalderen, hvor både de fleste religiøse og sociale udviklinger tog deres udgangspunkt. Hverdagslivet efter 1536 kan kun forstås
som del af den større udvikling af renæssancen,
der førte fra middelalderens samfund hen til det
moderne, hvor spillet mellem individ og samfund
erstattede den ældre modsætning mellem den
verdslige magt og kirken.
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