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 ● Det var 
ikke  akkurat 
en til talende 
 kristendom som 
ble praktisert på 
den tiden.

slutten av sommersemesteret 
august 1523. Han møtte Mar-
tin Luther og bodde i Luthers 
hus sammen med Hans Tausen, 
lutherdommens fremste forkjem-
per i Danmark. På denne måten 
kom han under daglig påvirkning 
av den store reformatoren.

I disse årene samlet en flokk 
unge danske menn seg som sene-
re ble reformasjonens faneførere 
i Danmark. Hans Tausen ankom 
Wittenberg i mai 1523. Senere ble 
han kjent som «den danske Luth-
er». Tausen og Thomesen etabler-
te et inderlig vennskap. I Martin 
Luthers umiddelbare nærhet var 
også den landflyktige Kristian 2. 
sammen med mennene som had-
de sluttet seg til ham. Han bodde 
hos en av Luthers venner.

På grunn av riksrådets mot-
stand mot Luthers lære var Tho-
mesen nødt til å reise tilbake til 
Danmark i 1524. Han ble en av 
reformasjonens ivrige talsmenn. 
Det førte til at han ble kastet ut av 
Prmæmonstratenseordenen, noe 
som ikke gjorde ham så mye, for 
han var ferdig med munkelivet.

En av datidens fremtredende 
og innflytelsesrike danske menn 
- rikshovmester, adelsmann og 
godseier Mogens Eskilsen Gøye 
- ansatte Thomesen som privat 
husprest. Senere sørget Gøye og-
så for at han ble sokneprest i 1528.

Peder Thomesen hadde ikke 
vært prest lenge før viktige anlig-
gender kalte ham til København. 
Det var herredagen, riksrådsmø-
tene i København, fra 2. juli til 
2. august 1530 med religionsfor-
handlinger. Hans Tausen la fram 
Den købehavnske bekendelse, på 
latin Confessio Hafniensis, som 
inneholdt 43 trosartikler. Dette 
er den dansk-norske reformasjo-
nens eneste selvstendige bekjen-
nelsesskrift.

Etter at han kom hjem fra 
de stormfulle, men temmelig 
ufruktbare forhandlingene i Kø-
benhavn, fikk Peder Thomesen 
svære økonomiske vanskelighe-
ter. Den katolske biskop Jørgen 
Fris i Viborg, som ikke hadde noe 
godt øye til sine lutherske pre-
ster, gjorde nemlig krav på en del 
av prestegårdens jord. Han ar-
gumenterte med at den tilhørte 

bispestolen. Dermed fratok han 
Thomesen en stor del av hans inn-
tekter.

Peder Thomesen deltok også 
i forhandlingene og utarbeidelsen 
av Kirkeordinansen ved hellig-
trekongerstid i 1537. Han var også 
en av underskriverne 2. septem-
ber samme år. Dette er en lov som 
inneholder bestemmelser om den 
evangeliske kirke som ble oppret-
tet i Danmark og Norge ved refor-
masjonen.

Kong Kristian 3. utnevnte Pe-
der Thomesen til biskop over Ven-
delbo stift, som den første evan-

geliske biskop i stiftet. Den tyske 
reformatoren Johannes Bugen-
hagen, som ble kalt Nordens an-
dre apostel, vigslet ham til biskop 
2. september 1537. Man valgte å 
kalle de evangeliske biskopene 
for superintendenter ettersom 
bispetittelen var fohatt på grunn 
av de katolske biskopenenes hov-
mod og ofte umoralske livsførsel.

I Sct. Knuds Kilde i Hjørring på 
Nord-Jylland ble det i 1909 reist 
en rekke minnestener over be-
tydningsfylle folk fra landsdelen. 
En av dem var reformasjonens 
forkjemper i Vendsyssel, Peder 
Thomesen.

KLOSTERET: Peder Thomesen var en sannhetssøker. Heldigvis slapp han omsider ut av klosteret i sin 
hvite munkedrakt, skriver Simon Jacobsen.  Foto: Privat

Fornøyd med en K?
krle-faget: Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er 
fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget. Kanskje noe av 
KrFs problem et at de er blitt for utydelige og oppfattes mer som et hale-
heng til en borgerlig regjering som strør smuler til støttepartier. Jeg tror 
at det er viktig for partiets fremtid at de blankpusser profilen og ikke først 
og fremst blir oppfattet som motstandere av nye tiltak, men heller frem-
hever det positive man står for og forklarer de sympatiske årsakene til at 
man er mot noe. Kanskje det også er nødvendig å sette ned farten i ar-
gumentasjonen. Man bør også vurdere årsaken til at noen har funnet det 
nødvendig å danne et alternativt kristent parti. Slik alternativ partidannel-
se bør KrF oppfatte som et viktig skudd for baugen og noe man bør ta på 
stort alvor. Alternativet til dette er noe som ligner på styrt avvikling. Grun-
nen må finnes til at folk føler behov for slike alternativ hvis KrF skal fortset-
te å ha en trygg og helt nødvendig plass i vårt politiske landskap.

terje Berentsen, eidsvågneset

kristelig 

folkeparti

Urealistisk
Hareide sier at KrF ble 
straffet fordi partiet var ær-
lig. Feil. Partiet ble straffet 
fordi de gikk inn for en re-
gjering av H + KrF + V, noe 
velgerne forstod var urea-
listisk.

To uker før valget prøvde 
KrF å avklare sitt stand-
punkt: Borgerlig side. Ha-
reide visste at det eneste al-
ternativet med mulighet til 
å få flertall, var en regjering 
av H + FrP med støtte fra V 
og KrF. 

Likevel sa Hareide at 
KrF ikke ville støtte en re-
gjering der FrP er med. 
Han vil ikke svare klart på 
om det betyr at han vil felle 
en H + Frp-regjering. Ny 
uklarhet. 

Etter valget sier han at 
Høyre må velge mellom Frp 
og KrF; parodien er full-
kommen. Det er uanstendig 
å prøve å presse et 25 pro-
sentsparti til å skrote sin 15 
prosentspartner til fordel 
for en 4 prosentspartner.

Den beste analysen for 
hvorfor KrF mistet så man-
ge stemmer, er det Hans 
Rustad i document.no som 
har kommet med.

Det er ikke lett å være 
sentrumsparti der mange 
solidariserer seg med ven-
stresiden og andre er klart 
borgerlige. Kanskje løsnin-
gen er å dele partiet: Kris-
tensosialistene og kristen-
demokratene. Så får vi se 
ved neste valg hvem som får 
størst oppslutning.
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