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Luther: den hamndlystne
I aiiledning av 450-arsminnet av Martin Luthers dod 
skriver Svante Folin ett portriitt i tva delar som 
bygger pa manga ars studier.

■‘Del enda som mircsserar <iss hits 
Kt'I'omialinncn ar Lulhers karaktar.
Alli ilct amira ar hloit cn htrvirrad 
n*ra M'tn annu datlijicn irstkcr t)s'. " 

(nKMhC-

ar som en overmogen skit
I och vurlclen ur eu giganiiski 

%3 rovhal" lal den store retbrma- 
tom undslippa sig vid ett av de 
kanoniska bordssamtalen. Luther 
var ofla deppig. alllid nourotisk 
och ickc siillan psykoiisk. Hans 
person har blivil I'oremal for mer 
skiflande bedbmningar an kanskc 
nagon annun.

I den ovre iindan a\ skalan Iram- 
stur ban som en ns Johannes Do- 
paren. i den nedre som en galen 
munk och syfilitiker. N>el/-sche. 
som hade ett gtitl vaderktjm. var 
into imponerad t>ch avfiirdade 
Tysklands andlige nydanare som 
en - bondlurk vars andliga honsom 
begransades as de egna traskoma - 
sanil tycklc alt den nya leologin - 
med direkllmje till Gud for kreti 
«H.h pleli - lydde pa en ouppfostrad 
"nargingenhei till Irut och tass”.

V aldsamma lynneskast
W- 'testa moderna biografier ar 
emea om alt Luther var mano* 
Jcj)ressiv (K'h ett offer for vald- 
'.imma lynneskast, diir djup for- 
!Mvlan dominerade over glad 
illforsikl. Den senasie svenskaju- 

bileumstrenden tycks vara all 
framstiilla kamrai Martin som en 
livsbejakande och narmasi sprallig 
humorist, vilket onckligen iir ell 
vackert exempel pa "credo quia 
ohsurdum

Obeslridligl ar all han var en 
baddare pa halfyllda invekliv. An- 
liknst var ell av de mildare epilel 
st)ni beslods paven. Erasmus var 
”en siinkande lus”. Caesar "en 
apa". Aristoleies "cn sysslolos 
asna" och sa vidare, Hans sprak 
sar braddfylll av skalologiska 
metatorer. diir fjiirtande suggi>r in- 
lar en framlriidande plats <Kh han 
konsialcrade belatel. ati om han 
les 1 Wittenberg stank del i Rt>m.

En annan protesianlisk munler- 
gok. Kierkegaard, som diagnosii- 
cerade Luther som "en lor knsien- 
domen yiiersi viktig patient", 
beklagade denna tendens hos den 
aldrande reformatom - "en guds- 
man som sitter i smabtirgerligl ge- 
myt. omgiven as hanforda liir- 
jungar som iror all om han skipper 
sig. ar del ell uiirsck for inspircrad 
upjsenharelsc,"

.Sla ihjal tusen turkar
Andra icckcn pa otorsonlig vald- 
samhei hos karlcksreligionens ny- 
ulttilkaie kan noleras frin bords
samtalen. dtir han biiskar alt han 
kunde sla ihial tusen turkar om da- 
gen. del sill saga enligl bans male- 
maiik .^50 (KMl om arel - saftigare 
blir del niir han gdr en bibelpara- 
tras t)ch sager "Vad hjiilper del 
dig.. »tm dll strspt alia turkar och 
likval syndar mot kurleken'.'"

Sjiilvklan tycker han att del iir

belt 1 sin ordning att tvatia hiin- 
dema i pdvars och kardinalers me- 
taforiska blod. Riktigt i silt esse 
biir han. niir han rasar mot den 
delvis av honom sjiilv frambringa- 
de bonderevollen 1525. Delta for- 
,s6k till social revolution, som bdr- 
jade med modcsla krav pa 
livegenskapens upphiivande. viick- 
te fran begynneksen fursieslickarcn 
Lulhers miikiiga vrede.

Han ciierade Jesu Syraks bok: 
"At asnan. hdet. hbrdan och pis- 
kan" - iisyftande bonden. Live- 
genskapen var en gudi behaglig in
stitution. vilket klart framgick av 
patriarkernas domesiikmenagcrier

Drap och lonnmord
I sin siridssknli Mot hondenuts rd- 
var- och mordarhopar dundrar 
han: "Del iir hog lid all man slar 
ihjiil dem som galna hundar.. Har 
skall man sD till, driipa och sticka 
ihjiil dem i hemlighel. envar som 
kan... Sadana fdrundcrliga lider iir 
del nu. all en furste biitire kan fdr- 
ijiina himmeinkel genom blodsul- 
gjutel.se iin genom boner." Kort 
sagt - "Det viirldsliga sviirdei mas- 
te vara roll och blodigt. for viirlden 
iir ix'h masle vara ond" - facil: 
l.^O (XX) mosade bonder.

Luther var hell oiroligl hatfylld 
och hiimndlyslen. Han bad minst 
tre limmar om dagen men iiven 
bans boner osade svavel - om jag 
siiger "Heligl ar dill namn" miste 
jag tilliigga "fbrhannat. fbrdbml 
och skiindligt ar papisternas 
namn "

"Jag ar som en 
overmogen skit 
och vartden ar ett 
gigantiskt rovhil" lat 
den store reformatom 
undslippa sig vid 
ett av de kanoniska 
bordssamtalen.

Luthers menialitei ar rent medel- 
lida - han iir den sisle munken och 
fbrfiirligl lysk diirtill. Hans anti- 
inlelleklualism iir militant - Ko- 
I>emikus fnyser han bort med hiin- 
visning till alt Joshua befallil solen 
att std still vid slaget om Jeriko. 
Renassansens esietiska Iriumfer 
gick honom spiirldst forbi under 
Italienresan 1511 cK'h fbmufiet var 
hell enkelt "djiivulens viirsta hora".

Hans intellckt priiglas av kraft 
snarare an subtililcl och logik var 
inle bans siarka stda. Han skratta- 
de huilrande at driingstugeskiimt 
<K;h var kemiskt fri fran espri (Kh 
ironi. Marlin Lulher var fanalisk. 
dogmalisk och .schematisk och 
konstiiuiionelll ofbrmbgen all se 
saker Iran olika synvinklur.

Prolessorn Imther salt mycket 
vingligt pa bonden Imlher. Hit ko- 
miskl exempel pa den store tcolog- 
ens logiska missfostcr framfixJdes 
av natlvardsbekymrel. Av de sju 
kalolska sakramenten skippade han

fern och beholl endasl del bibliska 
dopel och nattvarden. Enligl de 
forhalliga katolikema iir nattvar
den clt mirakei. d^ oblai och vin 
transsubslaniieras till Jesu verkliga 
kbit och blod.

Vis.sa prole.stanliska leologer. 
som bland annat ogillade de kanni- 
baliska konnotationema. ville se 
nattvarden som en rent symbolisk 
ihugkomst av den sisia mditiden. 
Lulher var emellertid benh^rd pS 
denna punkl (han iilskade all vara 
benh^rd). Jesus hade debt ut brb- 
det och sagt; "Delta iir min kropp" 
och cn kropp iir ingen symbol (vi 
befinner oss i den forstnikturalist- 
iska eran).

Eftersom han ogiima ville la om- 
bord ett centralt. kalolskt sakra- 
menl i ofbriindral skick. kiystade 
han frain en egen dogm. den s5 
kalladc konsubsiantiationen. Enligl 
denna iir brodel samtidigt brixl och 
kropp och vinel vin tx’h blod. Vol
taire sammanfatlade pregnant de 
leologiska posiiionerna; "Papis- 
tema iilcr Gud. kalvinislema hrbd 
och lutheranema briKl iillsammans 
med Gud."

Martin Luther var 
fanatisk, dogmatisk 
och schematisk 
och konstitutionellt 
oformogen att se saker 
friin olika synvinklar.

For eflerviirlden ter sig Lulhers 
spelsfundighctcr i denna makt- 
paliggandc sak som ett ivivelakligl 
ibrsok att iila upp oblalen och iindi 
ha den kvar. Icke desto mindre har 
oriikneliga tusenden slaktats i vald- 
samma drabbningar mellan "kon-" 
respeklive "trans-'anhiingare.

Lulher var fasansfulll llilig och 
kommunikaliv - annars kanske 
bans griller hade kunnai hallas 
mom en triingre kreis. Fran och 
med 1517. da han bbrjade skribbla, 
gav han i snilt ut en bok var fjor- 
tondc dag, som blev mer iin hun- 
dra fram till bans dod. De ire mest 
inllytelserika (borlsett fran hibel- 
bversiillningcn. som grundade tys- 
ka .sprakel). alb fran 1520. ar Tdl 
den krisfUfia adehi uv ly.ska luiiio- 
nen, Om kyrkans hahyloniska /d«g- 
enskap och Om en kn.uen man- 
niska.s frihet.

Hiir fanns dynamil som fruinkal- 
bde en religids revolution. Med 
Gutenbergs hjiilp spreds Luthers 
pamfleiler i hundratusenlals exem
plar - inle utan riill har han kallals 
den fbrsle och slbrsie journalisten.

Kalolska kyrkan hade med liden 
blivil alllmer viirldslig. vilket under 
senmedeltidcn gav upphov till di
verse proteslrorelser. Ett bepriival 
recepl for att neutralisera moralis- 
ka entusiaster var all inslifta munk- 
ordnar, diir de kalbde kunde fa ut- 
lopp for sin nitalskan utan att 
niimnviin siiira den ljummarc me- 
nigheten.

Moralterrorister som Hus och 
Savonarola briinde man belt soiu- 
ka upp. Reniissanspavama sar i en 
kla.ss for sig - Julius II alsk.uic 
bland mycket annat all slass och 
sags till limderna bevapiuid Icil.i 
sina irupper i olika plundrmgNtag. 
Alexander VI Borgia var im^kci
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begiven pa sexuelb ulsviivningar 
iK'h giflmord och hade allvarliga 
planer pa all gdra kyrkosiaten till 
en iirfilig monarki. vilket skulle ha 
gjorl Muchiavellis idol, sysier- 
skiindaren Cesare Borgia, till Guds 
stallforelriidare pa jorden. l-eo X. 
som hiirskade nar Lulher spikade 
sina icser. ansag hell frankt all pi- 
vens friimsta plikl var alt roa sig.

I.uthers killennstinkt gjorde att 
han starlade silt antipapistiska 
korsiag genom all angnpa den im- 
populara aviatshandcin. Kyrkan 
hade i alb lider opererat enligl ett 
slags maffiaprinelper. Chefen i 
fbreiagci var en paranoid, lynnig 
och hamndlysten heduinhbvding 
som helle Jehova. F(>r all undvika 
dennes ovalkomna uppmarksamhel 
kunde darrande klientcr mula bans 
hejdukar pa den gamb goda liden 
med doflen av brant kolt. men 
snarl \ar det bara penningar som 
giillde

Malade upp hotbilder
Genom alt stiindigt mala upp alll 
ruggigare hotbilder rbrande vad 
som skulle hiinda dem som inte 
beiabde. blev kyrkan ofantligt rik. 
Renassansskryibyggen som Pelers- 
kyrkan kriivde d(Kk friischa kon- 
tanit1(>den och hiir kom avblen in. 
Jesus (.xh helgonen hade knegat in 
ell oiindligt sion moralkapilal. som 
paven disponerade. Mol skalig el- 
ler oskiilig bclalmng kunde synda- 
re beviljas avbt. det vill saga 
egeniligen bara efterskiinkandel av 
syndens timliga straff, vilket snabbt 
logs till inliikt for all man kunde 
bele sig hur som heist, bara man 
betalade.

Den tyska avblskampanjen led- 
des av den narmasi amerikanske 
sijiirnfbrsiiljaren Johann Tetzel. 
vars kbpslimulerande slogan var: 
"Sii fort en slant i kistan klingar. 
en sjiil sig raskl till himlen sving- 
ar." Tariffen var ganska rimlig, till 
exempel .stxlomi 9 dukaier. sibld i 
kyrkan 12. haxeri 6 txh veckans 
rabaltvara - mord pa fbriildrar 4 
dukaier.

Luther ndjde sig inle med all 
ren.sa ut Lokels fbregdngare txh

Luthers 
sju huvuden.
I en pamflett 
frin 1529 
framstalls 
’'Martinus 
Luther Sieben- 
kopff" som pi 
en ging svar- 
m»sk kyrkoman 
och halvgalen 
Barrabas med 
spikkiubba.

del religibsa bingolotienel. Han 
ville bli av med heb den papi.stis- 
ka prebthierarkin. Prastema var 
inte bngre nagra medlare mellan 
syndare tKh Gud; de var korrupia 
meilanhiinder i Djiivulens ijansl. 
Vad Gud menade stod klart och 
lydligl i Bibeln. s5 som utlolkad av 
Marlin Lulher. LM varje miinniska 
bsa Bibeln och vara sin egen prasl.

Hans intellekt praglas 
av kraft snarare an 
subtilitet och logik var 
inte bans starka sida. 
Han skrattade 
bullrande it drang- 
stugeskamt och var 
kemiskt fri frin 
espri och ironi.

Den Lulher som predikade sSlun- 
da. skapade anarki. Han uppmana- 
de varje individ all rannsaka silt 
samvete och sirunla i alll uianverk, 
bgar. sedviinjor och det krislna ar- 
vel frdn medelliden. Luther fbrut- 
.salle nSgot naivi. all alb samveien 
siinde ut samma signaler sum bans 
eget. Han viidjade till alb fria man. 
diirfor all han irodde all de var 
som han sjalv. lystare. mindre och 
kanske inle lika begdvade. men i 
grunden lika Martin Lulher.

Rebellen blev auktoritet

Niir han uppliickle sill gruviiga 
misslag, lolade han snabbt ihop en 
medlande institution mellan Gud 
och dessa fbrmbrkade sjiilar. Han 
skapade den lutherska kyrkan med 
egna bgar, dogmer. priisier och bis- 
kopar. Riilifardiggbrelse genom 
iron allena giillde fbrbanne mig inle 
for dem som irodde annorlunda.

Rebellen mol auktorileter sluiade 
som den mest monoliiiska auktori- 
lelen av dem alb. I 4(X) ir fanns 
det bara elt svar pi frigan "Vad be- 
lyder del .'" - friga Lulher.
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