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Reformationen i dansk kirke og kultur¤1700-1914 Hent PDF Forlaget skriver: Reformationen i dansk kirke
og kultur bind 1-3 giver et samlet billede af reformationens religiøse og samfundsmæssige betydning fra

1500-tallet til i dag.
Bind 2: 1700-1914 fortæller om pietismens og oplysningstidens nye reformer og om 1800-tallets nye

nationalbevidsthed, hvor også den evangelisk-lutherske kirke spillede en væsentlig rolle. Vi følger vejen fra
demokratiets spæde begyndelse i 1849 til udbruddet af Første Verdenskrig. Da kanonerne i august 1914 lagde

den gamle verden i grus i et fireårigt masseslagteri, punkteredes troen på en harmonisk verden.
Efter en indledning om troens forvandlinger under enevælden til demokratiets betingelser følger ti

fortællinger om reformationens idé og virkelighed:
· Europæiske perspektiver
· Reformationsbilleder
· Medierne og budskabet
· Staten og samfundet
· Kirken i samfundet

· Teologien
· Salmer og religiøs praksis

· Hverdagslivet
· Skolen

· Musik og Billedkunst
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