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I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther
og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste
tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt har igennem århundrederne
fortolket Luthers ideer og ført ham i marken for egne synspunkter. Luther var selvsagt bundet af sin tid,
hvilket kommer til udtryk i hans syn på blandt andet samfundets indretning, på kvinder, ægteskab og

børneopdragelse samt på jøder. Luthers betydning for kirkelivet - i prædikener, salmer, teologisk litteratur - er
indlysende. I 1800- og 1900-tallet kan man for eksempel se, hvorledes ellers modstridende kirkelige kredse

som Indre Mission, Grundtvigianismen og Tidehverv alle flittigt henviser til Luther.

Martin Schwarz Lausten undersøger i Luther og Danmark, hvilke interesser og motiver de forskellige aktører
har haft, hvorfor det i 500 år har været så vigtigt at henvise til Luther, og hvordan vi skal vurdere brugen af
hans tanker og ideer. En sådan fremstilling af Luthers danske receptionshistorie er ikke tidligere udgivet og

vil udgøre et væsentligt bidrag til forståelsen af Luther i Danmark.
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