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SPORT: Slutspillet startede skidt 
for Jan Paulsens mandskab, der fik 
en lektion af Holstebro. Side 18-19

Mors-Thy blev udspillet
KULTUR: Luther får æren for mange 
ting. Og skylden for lige så mange. 
Nu aflives myterne. Side 7

Luther og de syv myter
ERHVERV: I dag er der demonstra-
tion i Aalborg mod ok-forslaget 
om fast overarbejde.  Side 5 

Nej til fast overarbejde

KUNST: Helborg Museum 
viser glaskunst med dag-
ligdagsmotiver og stænk 
af humor. Og man viser 
bøger og tænder Side 6-7

Glaskunst 
og skygge-
bibliotek



MUSIK: Et af verdens største dj-navne inden for house og techno, Funk 
D’Void, kan lørdag aften opleves på 1000Fryd i Aalborg. Det er musik-
foreningen ”The Groovebox Collective”, der har fået Funk D’Void, ali-
as skotskfødte Lars Sandberg, til byen.

Verdensnavn på dj-scenen til 1000Fryd
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KUNST

”Everyday Icons” og  
”Skyggebiblioteket llb”
# # # # ¤ ¤ 

I de fine gamle skolelokaler, 
som siden 1991, har været 
Heltborg Museum på Thy, er 
der lige nu to meget forskel-
lige udstillinger. ”Everyday 
Icons” med glasmagikerne 
Britta Madsen og Søren Gøt-
trup, Støvring, der viser fle-
re end 190 værker. Og så en 
stor installation ”Skyggebib-
lioteket IIb” af Bruno Kjær, 
Aalborg. 

Nummeret IIb skyldes, at 
installationen for en stor 
dels vedkommende også var 
med i Kjærs udstilling i en 
Bunker i Aalborg i 2015. Og-
så Madsen og Gøttrup viser 
værker, der er genkendelige 
fra deres uforligende stil. 
Men begge er et mere end et 
gensyn værd. 

Trods forskellighederne er 
de fælles om, at der er meget 
at komme efter for den nys-
gerrige. Tager man sin tid, 
så vælter det frem med ople-
velser og små skæve smil, 
som når en ½ liter fløde i 
glas har fået påskriften, ”fe-
der ikke uåbnet”, eller når 
budskabet på en pistol er, at 
det ikke er våben, der dræ-
ber, men mennesker. Eller 
når Kjær optegner det 
”ukendte land” eller ”de 
fjerne øer”, så der trækkes 
på både smilebåndet og ef-
tertænksomheden. 

Kjær arbejder med arkivet 
eller biblioteket og dermed 
med erindringen. Hvad er 
det vi husker og hvorfor? Og 
hvor sidder hukommelsen 
og erindringen? I kroppen, 
som når vi ser en række 
skanninger af kranier, hvor-
fra der kommer en lyd fra 
havet. Det tredelte værk 
”Kattegat” er som et tripty-
kon, en altertavle for erin-
dringen som også er en rejse 
i både overført betydning og 
hel konkret. 

Der er montre med små 
værker af en svævende 
mand hen over gamle land-
kort, der er svære at læse. 
Derfor vil erindringen om 
denne erindringsrejse altid 

være farvet og overskygget 
af den tid, de huskes i. Der 
sættes spørgsmålstegn ved, 
hvad vi gemmer og hvorfor. 
Her er alt fra gamle næsten 
udviskede fotos til tænder. 
Sommerfuglen spiller en 
central rolle i værkerne. På 
græsk hedder den ”psyke” 
og er også et billede på sjæ-
len. De mange hovedskan-
ninger er som en søgning af, 
hvor sjælen sidder, og om 
det er den, der tager erin-
dringen med sig, når den 
forlader kroppen. 

Kjærs installation er utro-
lig smuk og en meget æste-
tisk oplevelse. 

Hverdagens genstande og 
udtryk er samlet i Madsen 
og Gøttrups fantasifulde 
glasværker. Fra morgen-
madsprodukter til flue-
smækkere, Mariekiks og va-
skepulverkasser. Det er flot 
håndværk og altid mere end 
det. Her er et tvist er humor, 

men der er både sjov og al-
vor.  En række pistoler hæn-
ger i foyeren direkte ud i 
rummet og bliver til en ren 
skulptur eller installation, 
der peger på vold og mis-
brug. Ligesom de forgyldte 
fluesmækkerne, der er op-
hængt som en trofævæg. 
Forgyldte musefælder og 
glasbokse med rottegift la-
ver dette sammenfald af det 
fine og det voldsomme, lige-
som glasset der både er skør 
og stenhårdt på en og sam-
me tid. Glasværkerne tæller 
193 numre og som en instal-
lation fortsætter de rundt i 
huset - ja selv ud på toilettet 
- hvor papiret heldigvis er 
gratis. Deres tvist af tingene 
er af stor værdi og vil løfte 
enhver, der kigger rundt i 
den labyrint af ting og sager 
vi alle kender og bruger, 
men som her kan ses i et helt 
nyt lys. 

Udstillingen viser at alt er 

skygger af dagligdagens ting 
og sager. Gemt i erindrin-
gen.

Og når nu man har givet 

sig god tid i de to forårsud-
stillinger, så burde man også 
lige bruge tid på, at se den fi-
ne Jens Søndergaard sam-

ling, som museet viser per-
manent. 

Troels Laursen
kultur@nordjyske.dk 

Skygger af 
dagligdags 
ting

Vue af det lyse loftrum, hvor lyset kan lege med i den labyrint af glasværker, som der kan bruges lang 
tid på at nyde.

Britta Madsen og Søren Gøttrup viser en lang række af hel daglig-
dags ting, som vi alle kender og bruger, men, som her kan ses i et 
helt nyt lys. Og gerne med et tvist af humor.



OPERACHEF: Det kongelige Teater har fået ny operachef. Det er John Full-
james, der er viceoperachef på Royal Opera House i London. 20 august 
afløser han Sven Müller på posten. Den 41-årige kommende chef er op-
vokset i Kenya og Storbritannien og er uddannet fra Cambridge.

Det kongelige Teater får ny operachef
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Sydthy Kunstforenings Forårsudstilling
Heltborg Museum, Hurup
Til 21. maj.

Pistoler og bøger på række. I foyeren mødes man af Bruno Kjærs 
”Døde bøger”, der er gennemhullet og Madsens og Gøttrups truk-
ne pistoler. Det er pennen mod sværdet. 

Kjærs skanninger med indbygget lyd af havets brusen, er et tredelt 
værk, er som en rejse, i både overført betydning og hel konkret.

FAGBOG

Frederik Stjernfelt: ”Syv myter om Martin 
Luther”
# # # # # ¤ 

Gyldendals nye bogserie ”til tiden” 
har ambition om at kombinere forsk-
ning og aktuel debat. Det lykkes frem-
ragende i den pamflet, professor 
Stjernfelt lægger ud med, direkte ret-
tet mod Luther, manden i hjertet af 
årets reformationsjubilæum.

De syv myter, Stjernfelt vil punkte-
re, drejer sig om Luthers betydning i 
eftertiden, herunder ikke mindst i 
dag.

Som sådan består kampen altså af 
to kampe: Både den om manden og 
hans samtid og kampen om os og vo-
res selvopfattelse i nutiden. 

Myterne går ud på, at Luther frem-
mede religions-, ytrings- og tankefri-
hed, at han indførte skellet mellem 
stat og kirke, bidrog til demokrati, var 
imod hekseprocesser, var antisemit 
uden at det fik følger, at hans mørke 
sider var nogle han delte med sin sam-
tid, og at de ingen følger fik.

Punkteringen gennemføres med 
nærlæsning af Luthers egne skrifter, 
og den velorienterede gendrivelse 
lykkes i fin stil. Konklusionen er altså: 
Luther fremmede IKKE religions-, yt-
rings- og tankefrihed, han indførte IK-
KE et skel mellem stat og kirke, bidrog 
IKKE til demokrati osv. hele vejen 
igennem. 

Alle myterne er forkerte (de er jo 
myter), og vi står tilbage med et noget 
flosset billede af de lutherske ordnin-
gers kirkefar. Gendrivelserne kan 
plottes ind på en skala fra det dårlige 
til det frygtelige. I den værste ende 
ligger hekseprocesserne og den be-
kvemme nazistiske brug af Luther, 
som hans antisemitiske skrifter mu-
liggjorde.

Der er ingen tvivl om, at Stjernfelt 
står med en stærk sag. 

Der er præcis dokumentation og 
overbevisende argumentation, så fra 
nu af må debatten op på et højere ni-
veau end myternes, og fremfor alt må 
vi vænne os til, at Luther er en sag for 
flere end teologerne.

Stjernfelt fortjener ros for at turde 
slås på udebane og gøre det med åben 
pande.

Problemet med bogen ligger i den 
anden kamp, kampen om nutiden. 
Hvem er vi, der i vores grundlovs §4 
har Luther stående, i øvrigt som den 
eneste enkeltperson, der er nævnt ved 
navn? 

For det første er der en uklarhed. 
Stjernfelt siger nemlig ikke, hvor 

han har myterne fra, og det kan svæk-
ke bogens gennemslagskraft. Myter-
ne er diffuse stråmænd for en nem 
gendrivelse, der ligner den reneste 
fornuft. Det er for nemt, for vi ved ik-

ke, hvem Stjernfelt polemiserer imod 
og kan derfor vanskeligt danne os et 
balanceret billede. 

Er det præster, er det skolesystemet, 
er det andre akademikere? Hvem har 
udviklet disse myter, og hvor udbred-
te er de? Svaret blæser i vinden.

Den anden nødvendige nuance går 
på et principielt problem. Det skulle jo 
nødig gå sådan, at vi fra nu af stiller 
hele fortiden op på anklagebænken 
og bliver vrede over, at fortiden er så 
frygtelig, ja hvad? - så frygtelig forti-
dig. 

Retfærdigvis er Stjernfelt ikke den 
værste her, for han arbejder hovedsa-
gelig på tryg, historisk grund. Men 
hvilken fortid ville ikke falde igennem 
i forhold til den radikale oplysnings-
tanke, som Stjernfelt er en stor for-
kæmper for?

Må man foreslå, at Luther i stedet 
måles på en samtidig modstander. Ik-
ke den sædvanlige front mod den for-
tærskede fortegning af den katolske 
kirkes udskejelser, men fronten mod 
humanismen.

Luthers autoritære Gud og hans du-
alistiske determinisme blev dengang 
modsagt af renæssancehumanisten 
Erasmus af Rotterdam, der forsvarede 
den frie vilje og gik ind for dialog mel-
lem fornuft og religion. 

Man gad godt vide, hvordan Stjern-
felt forholder sig til Erasmus, for den 
aktuelle udgave af hans strid med Lu-
ther ligner grangivelig de autoritære 
populister mod venligboerne, og det 
er der både dynamik og dynamit i.

Hans Gregersen 
kultur@nordjyske.dk

 { Frederik Stjernfelt: ”Syv myter om Martin 

Luther”.

176 sider, 100 kroner
Gyldendals serie ”til tiden”, 2017.

Den omstridte Luther

Frederik Stjernfelt står med en stærk sag, men, men... Hvor har han myterne fra? Og kan vi stille hele fortiden for anklagebænken? 
 Arkivfoto: Jens Astrup
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