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Da Martin Luther den 31. oktober 1517 offentliggjorde 95 teser mod den pavelige afladshandel, gav han
startskuddet til 1500-tallets kulturrevolution – reformationen. Luther ville give kirken tilbage til menigheden
og brød med den middelalderlige kirke, magthaverne og præsteskabet. Nu skulle mennesket frelses ved sin

tro alene.

Med reformationsbevægelsen kom nye protestantiske kirker i Nordeuropa - og en bølge af forandringer.
Præster måtte gifte sig, helgendyrkelse blev afskaffet og gudstjenesten afholdt på nationalsprogene. I stort
som småt blev den middelalderlige kirkes gods verdsligt. Det samme blev skole og uddannelse, hjælp til
samfundets svage og regulering af ægteskab og seksualitet. Helt frem til oplysningstiden påvirkede

reformationen politik, retsvæsen og økonomi, og den satte spor ikke kun i tænkning, kunst og videnskab,
men også i ægteskab, familieliv og børneopdragelse.

Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution er et vægtigt storværk om Luther og den revolution, hans ideer
og budskaber satte i gang. 

Værket er i to bind, der sælges samlet.
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