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ABSTRACT
During the 16th century the Nordic countries became Lutheran, at least in terms of 
churches and church orders. Furthermore, the churches became an integrated part of 
the government’s rule. In the proceeding centuries, Protestantism made its mark on the 
Nordic societies. In this context Luther’s Small Catechism and, from the 19th and 20th 
centuries, an organized school system, contributed significantly to provide people with 
knowledge of Lutheranism. At the same time, national identities evolved. In case of con-
flict between national identity and Lutheranism, national identity won.
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SAMMENDRAG
I løpet av 1500-tallet ble Norden luthersk, i alle fall på det ytre plan, når det gjaldt 
bekjennelse og kirkeordning. Dessuten ble kirkene en integrert del av statsstyret. I de 
følgende århundrer kom protestantismen til å sette sitt preg på de nordiske samfunn. 
Kunnskap om lutherdommen ble spredd gjennom katekisering, skriftemål og husbesøk. I 
denne sammenheng spilte Luthers Lille katekisme en viktig rolle. Men enda viktigere ble 
den da man fikk et mer organisert skolevesen med kristendomskunnskap som det vik-
tigste faget. Skolen ble også den viktigste institusjon i nordisk nasjonsbygging på 1800- 
og 1900-tallet. Men hvis det oppstod konflikt mellom luthersk identitet og nasjonal 
identitet, var nasjonal identitet den sterkeste. Det 19. århundres kirkelige skandinavisme 
viste også at felles konfesjonell tilhørighet ikke var sterk nok til å forene de skandinaviske 
nasjoner.
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INNLEDNING
Interessen for Norden har de to siste hundreår gått i bølger. På 1800-tallet stod skandi-
navismen sterkt, særlig i studentkretsene i Danmark, Sverige og delvis i Norge, mens 
det var det praktiske samarbeid mellom de nordiske land som ble viktig i det neste 
århundret. I de seneste år har Norden på ny vakt internasjonal interesse knyttet til 
begrepet «den nordiske modell». Også ved Universitetet i Oslo har Norden fått fornyet 
interesse og blitt en av universitetets tre tematiske hovedsatsinger. «Målet er at de tverr-
faglige forskergruppene […] i årene frem til 2024 skal bidra i dialogen om strategiske og 
politiske valg, samfunnsmessige og kulturelle utviklingsmuligheter og gode løsninger for 
framtiden.»1

Samtidig skal femhundreårsjubileet for reformasjonen på ulike måter og med veks-
lende engasjement markeres i de nordiske land i 2017. Det er interessant. For på tross 
av store forskjeller mellom de nordiske land når det gjelder kultur, historie, økonomi, 
distriktspolitikk, religiøst liv og dermed også svar på spørsmålet «Hva er den nordiske 
modell?», er reformasjonen en historisk fellesnevner som gjerne glemmes. Alle disse 
landene har i flere hundre år hatt lutherske kirker og blitt preget av protestantisk kultur. 
Det var en av pilarene i 1800-tallets skandinavisme og kom konkret til uttrykk i de 
skandinaviske kirkemøtene (se nedenfor). Men på ulike måter ble lutherdommen også 
en del av nordisk nasjonsbygging på 1800- og 1900-tallet, særlig når det gjaldt kristen-
domsundervisningen i skolen.

ØST- OG VEST-NORDEN
Den historiske bakgrunnen for likheter og forskjeller mellom de nordiske lands kirker 
finner vi i innføringen av reformasjonen på 1500-tallet. Den foregikk på ulike måter 
i Øst-Norden (Sverige, Ålandsøyene, Finland) og i Vest-Norden (Danmark, Norge, 
Island, Færøyene). I Danmark-Norge foregikk reformasjonen raskt. Kirken fikk en typisk 
luthersk utforming. De tidligere så mektige katolske biskoper ble fjernet og erstattet med 
kongens tilsynsmenn (superintendenter). Kirkegodset ble inndratt og brukt til statsbyg-
ging. Det kirkelige embetet fikk en evangelisk og pragmatisk utforming. Det gjaldt også 
ritualene. I tiden som fulgte, ble kirkestyret en integrert del av statsstyret. Kirken ble 
derfor aldri en konkurrent til makten i staten.

Sverige-Finland fikk derimot en lang reformasjon som varte til begynnelsen av 
1600-tallet. Den var knyttet til løsrivelsen fra Danmark, frihetskrigen og etableringen 
av en ny kongemakt med Vasa-ætten. Den konfesjonelle kurs var vinglete med innslag 
av kalvinisme og katolsk motreformasjon, for flere av Gustav Vasas tronarvinger støttet 
den katolske motoffensiv mot Sverige og Norden. På den andre siden finner man Karl IX, 
som var riksforstander fra 1599 og konge fra 1604. Han hadde kryptokalvinistiske sym-
patier, særlig når det gjaldt nattverdlæren. Resultatet var at den svenske kirke bevarte en 
større grad av kontinuitet med middelalderkirken (jf. kravet om å inneha apostolisk suk-
sesjon og videreføringen av et erkebispeembete). Dette førte til en større selvstendighet 
i forhold til fyrstemakten. Når det gjaldt den lutherske bekjennelse, ble den knyttet til 
Konkordieboken og ble dermed mer omfattende enn i Danmark-Norge, som hadde 
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Bibelen, de tre oldkirkelige symbolene, Den augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers 
Lille katekisme.

Geopolitisk kan man si at Norden frem til begynnelsen av 1800-tallet bestod av to 
imperier: det svenske og det danske. De var begge lutherske, men kjempet om hege-
moniet i Norden i form av ca. ti internordiske kriger. Fra begynnelsen av 1800-tallet 
til vår egen tid har disse imperier imidlertid gått i oppløsning og blitt avløst av fem 
nasjonalstater: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. I tillegg kommer Færøyene 
og Grønland, som er i riksfellesskap med Danmark, og Ålandsøyene, som er et selvstyrt, 
nøytralt og demilitarisert landskap i Finland. De tre siste har også aspirasjoner om å bli 
selvstendige nasjonalstater.

Dessuten må man ikke glemme Sameland, eller Sapmi, som strekker seg over den 
nordvestlige delen av Fennoskandia, og som har visse nasjonale særtrekk (språk, flagg, 
kultur, historie osv.). Mens samene i Norge har status som urfolk, har kvenene, skog-
finnene, rom/sigøynere, romani (tatere) og jødene status som nasjonale minoriteter. I 
Sverige har Riksdagen bestemt at samer, sverigefinner, tornedalinger, jøder og rom skal 
ha status som nasjonale minoriteter, mens det i Finland er tale om finlandssvensker, 
ålendinger, tatarer og gammelrussere (lippovanere). I Danmark har det først og fremst 
etter folkeavstemningen i 1920 om Slesvigs nasjonale tilhørighet vært tale om det tyske 
mindretall nord for den dansk-tyske grensen og tilsvarende for det danske mindretall syd 
for grensen. Dette eksemplifiserer at selv om de nordiske nasjonalstater etter reformasjo-
nen hadde lutherske kirker som var organisert som statskirker, rommet de historisk sett 
også ulike kulturelle minoriteter. På 1800-tallet ble disse lett satt under press når nasjo-
nalstaten skulle bygges, for idealet var at politisk og kulturell enhet skulle være sammen-
fallende. Da gjorde ulike former for hardhendt integrasjonspolitikk seg ofte gjeldende, 
som for eksempel forbudet mot å bruke morsmålet for samiske elever på internatskoler 
i Norge. Til og med eugenikk ble til tider benyttet, jf. den norske steriliseringsloven av 
1934, som førte til at mer enn hundre personer med taterbakgrunn ble sterilisert. For de 
«reisende» passet ikke inn i nasjonalstatens ideal om bofaste borgere.

GEOPOLITISKE ENDRINGER
Nordens geopolitiske kart har endret seg sterkt siden begynnelsen av 1800-tallet. Det 
begynte med at Sverige mistet Svensk Pommern i Nord-Tyskland i 1807, et område som 
ble overført til Preussen i 1815. I 1809 gikk også Finland tapt. Landet hadde til da utgjort 
den østlige tredjedel av Sverige, men ble nå et russisk storfyrstedømme. Men tsar Alex-
ander I lovet den finske riksdag i Borgå i 1809 å opprettholde den finske lutherdommen. 
Men samtidig ble den ortodokse kirke i det øst-finske Karelen styrket, slik at det i Fin-
land i vår tid er tale om de to folkekirker. Derimot var det lutherdommen som represen-
terte en kontinuitet før og etter 1809. Den inngikk derfor som en viktig del av den finske 
nasjonalisme som vokste frem i det 19. århundre, også kalt fennomani, og som tidlig vant 
innpass i kirke og vekkelse. Den ble i stor grad en språknasjonalisme som søkte etter en 
folkelig litterær kultur som nasjonaleposet Kalevala og oversatte bibelske tekster til finsk. 
Denne nasjonalisme stod i sterk motsetning til det svensktalende Finland, slik at det 
oppstod også en svekomansk bevegelse. Derfor tales det om én stat, men to nasjoner.2
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Tapet av Finland skapte en sterk sosial uro i Sverige, og kong Gustav IV Adolf ble 
i mars 1809 avsatt i et militært kupp. Sverige fikk nå en regjeringsform som bygde på 
makt fordelingsprinsippet, og som gjaldt frem til 1974. Videre ble prins Christian August 
av Augustenborg valgt til tronarving, men han døde etter en kort stund. Riksdagen i 
Örebro valgte derfor i august 1810 Carl Johan til ny tronfølger, og han konverterte til 
lutherdommen. Men hans kone, Desirée, ønsket ikke det og forble katolikk. Derfor 
kunne hun ikke krones til norsk dronning i Nidarosdomen, slik Carl Johan ble i 1818. 
Hun var ikke engang til stede under kroningen av ektemannen, men oppholdt seg i Paris.

Danmark-Norge ble involvert i Napoleonskrigene på fransk side etter britenes bomb-
ing av København høsten 1807. Det endte med statsbankerott i 1813, og i januar 1814 
måtte kongen avstå Norge til Sverige. Det gjorde det mulig med et mellomspill våren 
1814 som førte til at Norge fikk sin egen grunnlov. Men etter en kort krig med Sverige 
sommeren 1814 måtte nordmennene akseptere etableringen av en relativt løs union med 
felles konge. Den varte til det norske Storting 7. juni 1905 ensidig oppsa unionsavtalen 
og avsatte Oscar II som norsk konge.

Den tidligere unionen med Danmark hadde hatt stor innflytelse på det norske sam-
funn og kirken. Det fortsatte etter 1814. For eksempel ble straffeloven ikke endret før 
med kriminalloven av 1842. Også bekjennelsesgrunnlaget for den evangelisk-lutherske 
kirke var fastlagt i Norske Lov av 1687.3 Fortsatt er dette Den norske kirkes bekjennelse.

Men noen tilsvarende innflytelse gjorde seg ikke gjeldende i unionen med Sverige. 
Selv om begge land hadde lutherske kirker, var det ikke noe institusjonelt samvirke. Til 
det var forskjellene for store, og etter hvert var motstanden mot alt som kunne oppfattes 
som amalgamasjon, sterk i Norge. Den største kontakten skjedde derfor under paraplyen 
av skandinavismen, som også omfattet Danmark.

SKANDINAVISME
1800-tallets skandinavisme var en bred og sammensatt bevegelse, som det ikke er lett å 
beskrive som én størrelse. Akkurat som århundrets mange nasjonale bevegelser rommet 
den klare motsetninger. Den var både liberal og konservativ, både opposisjonell og på 
parti med makthavere og fyrster, både kosmopolitisk og isolasjonistisk. Den politiske 
skandinavisme kan da også karakteriseres som en type nasjonalisme, en enhetsnasjo-
nalisme. Begrunnelsen for å kalle den «enhetsnasjonalisme» er for det første det som 
forenet alle typer skandinavisme, nemlig forestillingen om et geografisk, historisk, 
samfunnsmessig, religiøst og språklig fellesskap mellom de tre skandinaviske land som 
det var viktig å gjenopplive og videreutvikle. Et yndet bilde var treet med felles rot, men 
ulike greiner. For det andre henviste de nasjonal-liberale skandinavister selv gjerne til de 
nasjonale samlingsbevegelser i Tyskland og Italia som et forbilde.4

Skandinavismen kan inndeles på ulike måter, men noe forenklet kan man tale om en 
bredere kulturskandinavisme og en snevrere politisk skandinavisme. Kulturskandina-
vismen omfattet alt fra litteraturutveksling til faglige og vitenskapelige møter, mens den 
politiske skandinavisme hadde som mål å opprette et gjensidig forpliktende forsvarsfor-
bund, å skape en skandinavisk føderalstat eller å sette de tre lands kroner på ett hode, 
dvs. å skape en skandinavisk union. Den kirkelige skandinavisme, som blant annet kom 
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til uttrykk i de skandinaviske kirkemøter og høyskolebevegelsen, kan tolkes som en del 
av kulturskandinavismen, men den rommet også klare politiske undertoner, særlig når 
det gjaldt det slesvigske spørsmål, dvs. spørsmålet om hertugdømmet Slesvigs nasjonale 
tilhørighet – dansk eller tysk?

Skandinavismens målsetning varierte, og i samtiden ble den anklaget for å være en 
uklar størrelse, for å være «dikterpolitikk». Den ble også anklaget for å være et dansk 
produkt og preget av danske behov – først for en fri forfatning, deretter for å beskytte 
den utsatte grense mot syd. Men man må vokte seg for å redusere skandinavismen til 
urealistiske idéer hos studenter på tur som hadde fått for mye å drikke. Den var en ideo-
logi som fenget unge akademikere (den kommende elite) i alle de skandinaviske land i 
1840-årene; den var tiårets ungdomsopprør. Og når vi kommer frem til i 1850- og -60-
årene, ser vi hvordan den preget sentrale politikere. Den ble oppfattet som en mulighet 
til å etablere en buffer mellom Russland og resten av Europa. Russerne med utenriks-
minister Karl Robert von Nesselrode i spissen fulgte på sin side skandinavismen med et 
mistenksomt blikk.

Den grunnleggende historiske forutsetning for skandinavismen finner vi i de siste tiår 
av 1700-tallet. De maktpolitiske forhold i Norden hadde siden reformasjonstiden vært 
preget av at Sverige og Danmark var arvefiender med gjensidig mistro til hverandre. Man 
kan tale om et skarpt skille mellom et Øst-Norden og et Vest-Norden med liten kommu-
nikasjon mellom folkene. Derfor kjente man lite til hverandre. Men plutselig slo holdnin-
gen om. Omslaget skyldtes blant annet et nytt fiendebilde. Russland og Tyskland ble de 
nye, ytre fiender, og dette nye fiendebildet inngår som et fast element i skandinavismen. 
I Danmark kom i årene 1789–90 den første bredere reaksjon mot det tyske språk, mot 
den tyske innflytelse i statsstyret og mot trusselen fra sør («tyskerfejden»), mens tapet av 
Finland i 1809 spilte en sentral rolle i Sverige gjennom hele det 19. århundre.

Denne tidlige skandinavisme kulminerte med begivenhetene i årene 1810–14. Kon-
gevalget i Sverige etter at Gustav IV var blitt styrtet i 1809, gjorde slutt på den dynastiske 
skandinavisme for denne gang, og Kielfreden i januar 1814 skapte sterk forbitrelse i 
Danmark mot Sverige.

DE SKANDINAVISKE KIRKEMØTER
En viktig del av skandinavismen var de skandinaviske (og med tiden nordiske) kirkemø-
tene. De var uttrykk for en ny oppfatning av forholdet mellom de nordiske kirker. I 
århundrene etter reformasjonen hadde kontaktene mellom disse kirker vært tilfeldige og 
sporadiske. Forholdet mellom de nordiske kirker ble derfor bestemt av de dynastiske og 
politiske forskjeller, interesser og konflikter mellom de nordiske land.

Rundt midten av 1800-tallet finner vi i de nordiske kirker (Sverige, Danmark og 
Norge) en bevissthet om at det er noe som binder disse kirker sammen. Den utløsende 
årsak var skandinavismen. Den nye kirkelige bevissthet bestod av to komponenter: en 
allmenn, som gjaldt felles historiske og kulturelle bånd, og en spesifikt kirkelig, som 
gjaldt felles konfesjon. Eller sagt på en annen måte: Man var seg bevisst at Norden var 
et område med visse felles kulturelle og historiske røtter, og at alle de nordiske kirker 
var lutherske kirker. Det siste kom til uttrykk i innbydelsen til det første skandinaviske 
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kirkemøtet i København i 1857. For den begynnende frikirkelighet ville man ikke ha 
noe med å gjøre. Dette kirkemøtet ble sterkt preget av grundtvigianerne. Frederik Ham-
merich (1809–77), prest, historiker og grundtvigianer, ble valgt til møtets dirigent. Den 
første som fikk ordet for å frembringe en dansk velkomsthilsen, var Grundtvig selv, og 
han holdt ett av hovedforedragene. Hans tema var nettopp «det levende ord», og den 
grundtvigske oppfatning av forholdet mellom Skriften og «det levende ord» ble et gjen-
nomgangstema. Men grundtvigianerne fikk også varmhjertet støtte fra et hold som måtte 
være nokså overraskende for de norske deltakerne. For ifølge referatet ba «gaardmand 
Peder Larsen» om ordet. Det var ingen annen enn Peder Larsen Skræppenborg, en av 
Danmarks mest fremtredende lekpredikanter. Han ga sin fulle støtte til Grundtvig og 
tilslutning til hans kirkelige anskuelse og opplysningsprogram. Men av samme referat 
fremgår det at Grundtvig selv ble litt beklemt over denne omfavnelse fra en av lederne 
for det vakte lekfolk.5

Grundtvigs vei til skandinavismen gikk gjennom studier av sagalitteraturen, og 
skandinavismen inngikk hele tiden som den videre referanseramme i hans kamp for 
danskheten. Målet var en gjenfødelse av den nordiske ånd, en fornyelse og renselse av 
kulturen og et forsvar mot trusselen fra syd. Bærebjelkene i hans nasjonale program ble 
«modersmålet» – og skolen. I Norge var imidlertid situasjonen en ganske annen. Det 
hang sammen med reaksjonen mot dansk dominans og kulturinnflytelse etter 1814. 
Presten Nicolai Wergelands En sandfærdig Beretning om Danmarks politiske Forbrydel-
ser imod Kongeriget Norge fra 1816 er et godt eksempel på dette. 1830- og -40-årenes 
norske nasjonalisme var i sterk grad preget av en anti-dansk holdning. Den fikk sitt 
vitenskapelige fundament gjennom historieforskningen og sitt politiske gjennom frem-
hevingen av den frie konstitusjon i motsetning til det danske eneveldet og den svenske 
stenderrepresentasjonen. Nordmennene holdt seg derfor på betryggende avstand da 
studentskandinavismen begynte å blomstre, selv om den norske forfatning ble fremhevet 
som idealet av de liberale skandinavister i Danmark.

Men alt tidlig i 1840-årene kom det en kursendring hos de danske skandinavister 
hvor det nasjonale rykket frem i fremste linje. Spørsmålet om Skandinavias forening 
ble nå uløselig knyttet til det slesvigske spørsmål, hertugdømmets nasjonale tilhørighet. 
Parolen ble: «Skandinavia til Ejderen!» For elven Eider hadde i århundrer vært anerkjent 
som Danmarks sydgrense. Nå ble den Skandinavias sydgrense. Denne parolen ble lansert 
av blant andre den nasjonal-liberale politikeren Orla Lehmann mot slutten av 1842.

Sommeren 1843 ble det første store og spektakulære studenttog arrangert til Uppsala, 
og det var på denne tid skandinavismen fremtrådte som en bevegelse med politiske mål. 
Under en kort stopp i Kalmar holdt den danske journalist og dikter Carl Ploug sin beryk-
tede tale hvor han fulgte opp Lehmanns nasjonale program: Den nordiske nasjonalitet 
var truet av undergang. Finland var tapt; nå foregikk kampen på Sønderjylland, en kamp 
for den felles nasjonalitet. Redningen var et folkelig forbund mellom de nordiske riker. 
Skandinavia til Eideren!

I tillegg til de skandinaviske studentmøtene ble det altså avholdt skandinaviske 
kirkemøter. De representerte noe nytt. For det første var de et uttrykk for en ny 
oppfatning av forholdet mellom de skandinaviske kirker, og for det andre tilførte de 
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skandinavismen en ny dimensjon. Drivkraften var for Danmarks og Norges vedkom-
mende i sterk grad grundtvigianerne, men det skulle også bli møtenes akilleshæl.

Møtenes tilknytning til den politiske skandinavisme kom til uttrykk i troen på en 
kirkelig enhet i Skandinavia. Denne enhet skulle nettopp støtte opp om visjonen om et 
forent Skandinavia. Videre spilte det slesvigske spørsmål som nevnt en sentral rolle. Her 
inntok deltakerne en meget klar pro-dansk holdning. Det ble tydelig alt under det første 
møtet i København. Men under møtet i Christiania i 1861 oppstod det en skarp motset-
ning mellom grundtvigianerne og deres motstandere, som flokket seg rundt den norske 
professor Gisle Johnson og hans drabanter. Sammen med Danmarks knusende nederlag 
mot Preussen i 1864 i slagene ved Dybbøl og på Als betydde dette slutten for den kirke-
lige skandinavisme. Det hjalp ikke at de skandinaviske kirker var lutherske. Forskjellene 
var for store, og et forslag om å skape en felles liturgi falt straks til jorden.

NASJONAL VERSUS KONFESJONELL IDENTITET
Danmarks nederlag i 1864 innebar at man mistet ca. 1/3 av landområdet. Konflikten ble 
ikke løst før med folkeavstemningen i 1920, som gjorde at grensen mellom Danmark 
og Tyskland ble trukket der den går i dag. Det innebærer at det syd for grensen er ca. 35 
danske lutherske menigheter som står under tilsyn av biskopen i Haderslev (Danmark), 
og som har sitt hovedkvarter i Flensburg. På tilsvarende måte er det en tyskkulturell 
minoritet nord for grensen (dvs. på Sønderjylland) som også har sine egne menigheter. 
De er i dag knyttet til Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, og dens 
5 prester hører inn under biskopen i Slesvig. De kirkelige forholdene i Sønderjylland og i 
tysk Slesvig illustrerer hvordan nasjonal identitet trumfer konfesjonell identitet.

Et tilsvarende eksempel finner vi på Island.6 Før første verdenskrig oppstod det 
en bevegelse for å skille stat og kirke. Den vokste, og flere frimenigheter ble etablert. 
Men bekjennelsen var luthersk, og liturgien var den samme som i andre islandske 
menigheter. Motivasjonen synes derfor å ha vært rent nasjonal. Fra 1918 til 1944 var 
Island en selvstendig stat, men i personalunion med Danmark. Under andre verdenskrig 
ble landet først besatt av britene, som så ble avløst av amerikanerne. Island benyttet 
derfor anledningen i 1944 til å erklære seg som en selvstendig nasjonalstat. Da gikk 
flere av frimenighetene tilbake til folkekirken. Av nasjonale grunner ble det i 1909 
bestemt at Islands biskop skulle vigles på Island og ikke i København. Men siden det 
bare var én biskop på Island, ble en spesiell løsning innført for å sikre autonomi: Det var 
alltid to prester som ble vigslet som biskoper, slik at de ved behov kunne fungere som 
vigslingsbiskoper.

På Ålandsøyene, som i 1809 var blitt avstått fra Sverige til Russland, oppstod det etter 
den russiske revolusjon i 1917 en sterk bevegelse for at øyene på ny skulle bli en del av 
Sverige, en tanke som ble støttet av den svenske regjering. I februar 1918 sendte den en 
ekspedisjon til øyene, og krigsfaren var stor. Men tvisten ble avgjort av Folkeforbundets 
råd i 1921. Finland beholdt suvereniteten, men øygruppen skulle demilitariseres, og 
det skulle innføres sikre garantier for befolkningens kulturelle og språklige svenskhet. 
Svensk er derfor det offisielle språk og undervisningsspråket i skolen.
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Den evangelisk-lutherske kirke på Åland ligger i dag under Borgå bispedømme. 
Menighetene er svenskspråklige eller tospråklige med svensk majoritet. Gudstjeneste-
språket er derfor svensk, men enkelte røster har også ønsket å fjerne kravet om at pres-
tene på Åland skal beherske finsk. Dette er igjen et eksempel på hvordan det nasjonale 
trumfer det konfesjonelle. Derfor har sannfinnenes sterke politiske fremgang med sin 
antisvenskhet styrket den svenske kulturelle identiteten på Åland.

I 1538 kom den lutherske reformasjon til Færøyene, som var en dansk provins. Ved 
Kielfreden i 1814 forble øyene under Danmark og fikk status som amt i 1816. Den 
nasjonale bevegelse startet med et julemøte i Torshavn i 1888 og hadde som mål å gjøre 
færøysk språk til skole- og kirkespråk. Men den lutherske ortodoksi med Jesper Rasmus-
sen Brochmand (1585–1652) hadde godt grep om den religiøse virksomhet. Denne form 
for ortodoksi kom til uttrykk i hans Epitome systematis theologiæ (1649), som i lang 
tid var den mest brukte håndbok i dogmatikk ved teologiske forelesninger og disputaser. 
Men på Færøyene forble denne form for luthersk ortodoksi den dominerende retning 
lenger enn i Danmark-Norge for øvrig. Særlig var Brochmands andaktsbok fra rundt 
1650 svært viktig for åndslivet. Det samme gjaldt Kingos salmebok fra 1699. Kingos 
betydning vises blant annet gjennom at den særegne færøyske musikktradisjonen kjent 
som «kingosynging» har holdt seg levende helt til vår tid. Med dansk som kirkespråk og 
prester utdannet i Danmark ble kirken en konservativ stemme i debatten om færøysk 
versus dansk språk. Færøysk ble likevel likestilt med dansk som salme- og prekenspråk 
i 1924–25, og i 1930 fikk kirkelige ritualer som dåp, bryllup og begravelser også færøysk 
ordlyd. Etter hvert har den nasjonale bevegelses ønske om selvstendighet også satt sitt 
preg på kirken. I 1990 ble indremisjonsselskapet uavhengig av den danske moderorga-
nisasjonen. Ved olsok («Ólavsøka», som også er nasjonaldagen) i 2007 ble styret av den 
færøyske folkekirke overdratt til hjemmestyret slik at den ikke lenger er en del av den 
danske folkekirke, men står under lagmannen (statsministeren). Men den lutherske be -
kjennelse forble den samme.

Kirken på Grønland, Kalaallit Nunaanni Ilagiit, fikk status som selvstendig stift med 
egen biskop 1. november 1993. Med Grønlands selvstyre ble lovgivningsmakten og den 
utøvende myndighet på kirkens område overført til Inatsisartut, det grønlandske par-
lament. Men kirken på Grønland er fortsatt en del av den danske folkekirke. Med Inat-
sisartut-lov om kirken av 19. mai 2010 ble den kirkelige sentraladministrasjon overført 
til biskopen. Biskopen ivaretar derfor det sentrale kirkestyre og har tilsyn med proster, 
prester og kateketer. Helt siden Hans Egedes tid har kateketene på grunn av språkbarrie-
ren spilt en sentral rolle i kirkelivet.7

LUTHERDOM, SKOLE OG KATEKISME
Før reformasjonen hadde utdanning vært en oppgave for kirken, knyttet til klostrene 
og domkirkene. Målet var dessuten at også allmuen skulle lære Fadervår, budene og 
trosbekjennelsen. Men det var ikke så enkelt fordi det liturgiske språket var latin, mens 
norrønt som talt språk var utdøende. Etter reformasjonen fortsatte opplæringen som en 
kirkelig oppgave. Men nå skjedde forkynnelsen og opplæringen på folkemålet eller på 
dansk i Danmark-Norge. Formen på undervisningen var en katekisering av menigheten. 
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Den pedagogiske metoden bestod av spørsmål og svar. Målet var at dette skulle føre 
til en dypere forståelse av de viktigste kristne sannheter. Fordi kunnskapsnivået blant 
allmuen var temmelig slett,8 hadde Luther i 1529 utarbeidet Den lille katekisme som 
hjelpemiddel. Den utkom i dansk oversettelse alt i 1532.9 Men det var først to hundre år 
etter reformasjonen at skole for alle ble forsøkt innført i Danmark-Norge med skoleloven 
av 1739. Dette var en viktig del av pietismens reformer og en konsekvens av en påbudt 
bekjennelseskonfirmasjon som var blitt innført i 1736. For nå måtte alle barn lære å lese 
katekismen.

Forordningen om allmueskoler på landet påla barn over sju år å gå på en skole for 
å lære kristendomskunnskap og lesning. Målsetting var at alle barn skulle gå på skolen 
noen måneder i året i fem år, og skolene skulle finansieres av innbyggerne i prestegjeldet. 
Det vakte motstand blant bøndene. Skolene i Norge var stort sett omgangsskoler, mens 
det var enklere å opprette fastskoler i Danmark. I Norge ble alle alderstrinn undervist 
samlet.10 Leseboken i denne skolen var Erik Pontoppidans forklaring til Luthers lille 
katekisme, Sandhed til Gudfrygtighed (1737).11 Den var utarbeidet med tanke på kon-
firmasjonsundervisningen og avløste de tidligere regionale katekismeforklaringene som 
hadde vært i bruk. Pontoppidans forklaring standardiserte dermed undervisningen.

Innføringen av konfirmasjonen og Pontoppidans forklaring var et uttrykk for den 
eneveldige og pietistiske Christian VIs oppfatning av sin egen rolle som konge overfor 
undersåttene. Han skulle ikke bare dra omsorg for deres timelige vel, men også for deres 
evige frelse. Derfor var hans valgspråk «For Gud og folket». Det samme kom til uttrykk 
ved en videreføring av Frederik IVs misjonsinitiativ overfor den danske koloni Tranke-
bar, Grønland og «Lapmarken». Det samme var bakgrunnen for forsøket på å overbevise 
de jøder som bodde i København, om deres villfarelse. De ble i 1728 pålagt å møte i 
Vajsenshusets kirke hver torsdag for å høre om kristendommens lære. I 1735 ble hellig-
dagsforordningen innstrammet med blant annet tvungen gudstjenestedeltakelse.

Pontoppidans forklaring bygde på pietismens kristendomsforståelse med vekt på 
omvendelsen og forvandlingen slik at troen ble en levende kraft i den enkelte kristne 
og hans/hennes liv. Det er den statskirkelige Halle-pietisme vi møter her, representert 
ved blant andre August Hermann Francke. For Pontoppidan kjempet på to fronter: 
mot ortodoksi og vane-tro, og mot radikalpietismen. Av disse var radikalpietismen den 
farligste, for den trakk de ytterste konsekvenser av den pietistiske kristendomsoppfatning 
og angrep både den etablerte statskirke og den etablerte samfunnsordning, fordi idealet 
og målet var den rene menighet av de sant omvendte og troende som skulle skilles ut fra 
verdens og djevelens barn – ikke bare i det kristne fellesskap, men også i det borgerlige.12

Utgangspunktet for Pontoppidans forklaring var følgende spørsmål: «Kiere Barn, vil 
du ikke gierne være lykkelig paa Jorden, og salig i Himmelen?» Målet var altså dobbelt, 
men de to tingene hang selvsagt uløselig sammen. For den jordiske lykke innholds-
bestemmes som et fromt liv i nøysomhet, lydighet og gudfryktighet. Og et slikt liv ville 
føre til den himmelske salighet. Derfor lover bokens undertittel at den inneholder «alt 
det, som den, der vil blive salig, har behov, at vide og giøre».

På Grønland ble forklaringen oversatt til grønlandsk alt i 1740 av Hans Egedes sønn, 
Poul Egede. Men i Danmark ble forklaringen mot slutten av det 18. århundre avløst av 
Nicolai Balles lærebok. Noe tilsvarende skjedde ikke i Norge. Her beholdt man stort sett 
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den fullstendige og opprinnelige utgaven. Rundt århundreskiftet ble det også utarbeidet 
nye katekismeforklaringer mer i opplysningstidens ånd, men Pontoppidans forklaring 
holdt stand. Det er i det hele påfallende hvilken enorm posisjon Pontoppidans forklaring 
fikk i Norge, hvor den ble brukt helt inn i det 20. århundre. Lekfolket voktet nidkjært 
over at den uforandrede utgaven skulle danne grunnlaget for konfirmasjonsundervisnin-
gen.13 Det var fra denne boken generasjon etter generasjon med norske kvinner og menn 
hentet sine begreper og forestillinger om hva sann kristendom var, og hvordan en måtte 
leve for å bli lykkelig på jorden og salig i himmelen. Barna lærte den utenat til konfir-
masjonen, og de voksne fikk den stadig gjentatt ved å lytte til overhøringene.

I Sverige ble det vedtatt en lov om folkeskole for alle i 1842. Men alt kirkeloven 
av 1686 påla den lokale prest et ansvar for undervisningen i menigheten. Dessuten 
kunne ingen troloves «som icke kan Lutheri Catechismus och hafver begått Herrens 
nattvard».14 Kontrollen skjedde i form av skriftemål og husforhør, som ble lovfestet i 
1726. Forhørene begynte med salmesang og bønn og fortsatte med forhør i kristendoms-
kunnskap. Presten noterte hva den enkelte kunne av katekismen, og hvem som kunne 
lese fra Bibelen. Men leseundervisningen var normalt hjemmeundervisning og til dels 
klokkernes oppgave,15 og en konfirmasjon ble først innført i 1811. Også her ble Luthers 
Lille katekisme grunnboken. Etter freden i Roskilde i 1658 ble en svensk oversettelse 
trykt i et stort antall som et ledd i forsvenskningen av Skåne.16

De samme forhold gjaldt i Finland, som etter 1809 fikk beholde de fleste av sine tidli-
gere ordninger. I praksis betydde det at det var husfarens ansvar å stå for oppdragelsen i 
kristendomskunnskap og lesing for barn og tjenestefolk. Først i 1866 kom en forordning 
om fireårig folkeskole i byene, mens en tilsvarende forordning fra 1898 påla alle kommu-
nene å tilby barna undervisning på morsmålet. Men fortsatt var hjemmeundervisning 
en mulighet. Når det gjaldt Luthers Lille katekisme, skal Finlands reformator og grunn-
legger av det finske språk, Michael Agricola, alt på 1500-tallet ha oversatt den samt en 
ABC til finsk. Men noe eksemplar fins ikke. I 1893 godkjente imidlertid kirkemøtet en 
katekese som bygde på Luthers Lille katekisme. Så sent som i år 2000 utkom en moder-
nisert katekisme, som ble utdelt til alle finske hjem. Men den videreførte i liten grad 
Luthers Lille katekisme.

I Danmark ble skoleloven av 1814 en milepel i skolens historie. Da var ikke skolegang 
lenger en mulighet, men en plikt. Biskop Nicolai Balle hadde i 1791 utgitt sin Lærebog 
i den evangelisk-christelige Religion. Den skulle erstatte Pontoppidans katekismefor-
klaring i skolene og konfirmasjonsundervisningen innen 1794. Men den var preget av 
opplysningskristendommen, og derfor møtte den motstand fra «de stærke jyder», den 
første vekkelsesbevegelse, som holdt til rundt Vejle og Horsens på Jylland. Denne mot-
stand gikk hånd i hånd med motstanden mot Evangelisk-christelig Psalmebog til Brug 
ved Kirke- og Huus-Andagt, som biskop Balle også hadde ledet utarbeidelsen av. Ved et 
par anledninger brøt motstanden til og med ut i åpent slagsmål utenfor kirken.

På Island hadde Gissur Einarsson, den første lutherske biskop, og Guðbrandur 
Þorláksson, biskop på Hólar, alt på 1500-tallet fått utgitt Luthers Lille katekisme. I de 
følgende århundrer frem til 1944 var Island underlagt dansk styre, men på 1800-tallet 
vokste det frem en sterk nasjonal bevegelse hvor språket spilte en sentral rolle. Fortsatt er 
imidlertid også dansk et obligatorisk skolefag.
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I 1922 utkom Den lille katekisme i færøysk oversettelse. Det var prost Jacob Dahl 
som stod bak oversettelsen. En annen prost, Venceslaus Ulricus Hammershaimb, regnes 
som grunnleggeren av det færøyske skriftspråk. Han utga i 1846 en bok om færøysk 
rettskrivning. Her la han skriftspråket tett opp til norrønt. Da hadde færøysk en tid blitt 
svekket siden obligatorisk skole ble innført i 1844, for undervisningsspråket var dansk, 
det samme var administrasjons- og rettsspråket. Men først i 1939 ble færøysk offisielt 
kirkespråk.

AVSLUTTENDE REFLEKSJONER
På 1500-tallet gjennomgikk Norden en reformasjon som innebar at tilknytningen til 
den romersk-katolske kirke ble brutt, i alle fall når det gjaldt kirkeordning og kirkelover. 
Hva gjaldt skikker og ritualer, kunne situasjonen variere. I alle fall ble kirkene i Norden i 
mer eller mindre grad en integrert del av statsstyret. Men de ulike måter reformasjonen 
ble gjennomført på, gjør at man kan tale om et Vest- og Øst-Norden. I århundrene som 
fulgte, samsvarte dette med at man kan si at Norden bestod av to imperier, det danske 
imperium og det svenske imperium, som også omfattet Svensk Pommern.

På begynnelsen av 1800-tallet startet Napoleonskrigene en prosess med store geo-
politiske endringer. I denne prosess gikk Norden fra å bestå av to imperier til å bestå av 
fem nasjonalstater, samt tre selvstyrte områder – Færøyene, Grønland og Ålandsøyene –, 
hvorav i alle fall de to første har som mål å bli selvstendige nasjonalstater. Denne prosess 
endret ikke landenes konfesjonelle tilhørighet. De er fortsatt evangelisk-lutherske, selv 
om relasjonen mellom kirke og stat har blitt endret i Sverige og Norge. Men et forsøk i 
det 19. århundre på å gjøre den felles forankring i lutherdommen til et bindeledd i en 
skandinavisk enhet mislyktes på samme måte som den politiske og dynastiske skandina-
visme mislyktes. Tvert imot viste det seg at de nasjonale identiteter som vokste frem etter 
Napoleonskrigene, trumfet en felles luthersk identitet.

Hvis man derimot spør om når lutherdommen trengte igjennom til folk i de nordiske 
land, ser vi at skole og Luthers Lille katekisme er en fellesnevner, ikke minst når denne 
kom på folkespråkene. Katekismen forente Nordens lutherdom og har blitt karakterisert 
som den religiøse folkeboken.

Etter reformasjonen ble prestene pålagt å bruke siste del av prekenen til å kateki sere 
menigheten. Videre skulle klokkerne katekisere de unge. Det foregikk i form av spørsmål 
og svar som skulle lede til forståelse av kristendommens sannheter. Men dette fungerte 
ikke så godt. Det ser man av innskjerpingen i Christian IVs store recess fra 27. februar 
1643.17 Selv om katekismens tekster ble trykt på plakater som ble hengt opp i kirkene, 
var det så som så med leseferdighetene. Derfor var det først når man på 1700- og 1800-
tallet fikk påbudt skolegang, at de brede lag av befolkningen tilegnet seg lutherdommen. 
For kristendomsundervisningen ble allmueskolens viktigste fag, og den grunnleggende 
lærebok var Luthers Lille katekisme, som fortsatt skulle læres utenat. Med innføringen 
av konfirmasjonen ble dette ritualisert i form av overhøring, husforhør og edsavleggelse. 
Derfor ble reaksjonen i Danmark, Norge og Sverige så sterk når man forsøkte å modern-
isere forklaringene av katekismen. For det var jo, med Pontoppidan, tale om sannhet til 
gudfryktighet, og målet var lykke og salighet.
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