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Refomationen
Martin Luther

2017
500-året for
Reformationen

25. august
Kl. 14:00

26. august
Kl. 14:00

27. august
Kl. 14:00

Peder Palladius

Hans Tausen

Vartov og LITTERAturen inviterer publikum på en
spændende vandring i historiens vingesus
- i 1500-tallets København.
Skuespilleren, sangeren og iscenesætteren Christian
Steffensen fortæller om den dramatiske tid fra
Luthers reformation i 1517 – frem til 1536, hvor
Reformationen indføres i Danmark.
Undervejs hører vi om Luthers 95 teser, Grevens
Fejde, Reformationsmonumentet, Christian 3.s
Bibel, ligesom vi møder periodens mest fremtrædende skikkelser: Hans Tausen, Niels Hemmingsen,
Johannes Bugenhagen med flere, samt Sjællands
første protestantiske biskop Peder Palladius og
Christian 2., der begge stod i tæt forbindelse med
Luther og som mødte reformatoren adskillige gange.
Vandringen inden for hovedstadens volde bringer os
naturligvis til de klostre, kirker og matrikler der fik
betydning under en af de største omvæltninger af
det danske samfund nogensinde. På udvalgte steder
læser Christian Steffensen op fra kilderne ligesom
han fortolker nogle af de salmer af Luther, som den
dag i dag står i Den Danske Salmebog.
Turen afsluttes med kaffe/te og kage ved Grundtvig-statuen i Vartov, hvor vi hører en grundtvigsk
bordtale – om Grundtvigs forhold til Luther.
Grundtvig var de sidste 33 år af sit liv præst i Vartov,
og var både en stor beundrer og en stor kritiker af
Luther, hvor vi i Danmark i virkeligheden har Luther
i Grundtvigs fortolkning.

start & slut
Vartov
Farvergade 27
1463 København K.
(inde i gården ved
Grundtvig-statuen)

varighed
2 timer
max. 50 personer
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Kontakt
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med henblik på
gruppe- eller
særarrangement.

www.litteraturen.dk
post@litteraturen.dk

60 68 18 73
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