Torsdag den 9. februar 2017

Ny podcast fortæller reformationens historie
Hvem er Martin Luther, hvad er reformationen og hvordan har de historiske begivenheder
påvirket det danske samfund? Fra den 9. februar 2017 kan du høre den dramatiske historie om
den kristne kirkes reformation på podcast.

I anledning af Reformationsjubilæet udgiver folkene bag den populære podcast Kongerækken, journalist Anders Olling
og historiestuderende Hans Erik Havsteen, deres nye podcast om reformationen. I fire afsnit fortælles om tiden før
reformationen og Martin Luthers tidligste teologiske overvejelser om afladen, om den sprængfarlige konflikt med
pavekirken der ender med bandlysning og dødsdom af Luther samt om reformationens blodige indtog i Danmark i
1536. Miniseriens sidste afsnit ser på den danske folkekirke anno 2017 og reformationens konsekvenser.
Det er i år præcis 500 år siden, at den tyske munk Martin Luther slog 95 teser op på slotskirken i Wittenberg og
startede reformationen. Det, der begyndte som en teologisk strid, fik enorme konsekvenser og endte med at splitte
den kristne kirke i to - en katolsk og en protestantisk del. Disse historiske begivenheder fik dermed stor
samfundsmæssig og kulturel betydning for hele Europa.
Formand for Præsidiet for Reformationsjubilæet Jens Oddershede er glad for podcasten. ”Det er vigtigt for Præsidiet,
at alle i Danmark kan stifte bekendtskab med reformationen i løbet af 2017. Netop derfor er jeg glad for, at
Kongerækken vil være med til at fortælle reformationens historie. Deres levende og engagerende formidling har fokus
på både de lange historiske linjer og de ganske små detaljer. Det er blevet fire skarpe programmer, der giver lytterne
en god forståelse for disse centrale historiske begivenheder, og den påvirkning de har haft på vores samfund den dag i
dag.”
Første afsnit af podcasten Reformationen kan høres på luther2017.dk/ og netudgaven.dk/ fra 9. februar 2017.
Læs mere om Reformationsjubilæet uther2017.dk/
Om Reformationsjubilæet 2017
I oktober 1517 slår den tyske munk og teolog Martin Luther 95 teser op på kirkedøren i den tyske by Wittenberg.
Dette bliver startskuddet til reformationen – den proces der splittede den kristne kirke i to, en katolsk og en
protestantisk del. Reformationen har haft store konsekvenser for dansk samfundsforhold, kultur, kirke og identitet,
derfor markeres reformationsjubilæet i 2017.
H.M. Dronningen er protektor for Reformationsjubilæet 2017.
For yderligere oplysninger og interview:
Formand for Præsidiet, professor Jens Oddershede, tlf. 40 40 10 97
Journalist Anders Olling, tlf. 22 99 44 27
Informationskonsulent Simon Ankjær Andersen 33 92 39 28 / 93 58 75 46
Kommunikationsmedarbejder Ane Signe Green 41 20 60 17

