
 

Til menighedsråd og præster i Haderslev Stift. 

En anmodning fra Museum Sønderjylland: 

 

I tiden 8/4-2017 til 14/1-2018 viser Museum Sønderjylland i Haderslev udstillingen 

TRO! Reformation i Sønderjylland. 

 

Udstillingen fortæller om reformationens tidlige historie i Sønderjylland med udgangspunkt i Haderslev og Tørning 

len. Der sker bl.a. i kraft af hjemlån af en række centrale dokumenter, som f.eks. de berømte Haderslev-artikler. 

Men udstillingen vil også forsøge at vise publikum - herunder skoleklasser - forskellen på den middelalderlige 

katolske tro og Luthers protestantiske tro gennem det fysiske udtryk, det fik i kirkerne. For at opnå dette har vi 

opbygget to kirkerum, henholdsvis et katolsk og et protestantisk, og fyldt disse rum med genstande typisk for de to 

opfattelser af kristendommen. Ved at opleve disse to ”rendyrkede” kirkerum er det vort håb, at publikum kan 

bibringes en forståelse af forskellene, som man normalt ikke oplever i kirkerummet idag. 

Helt central i denne fortælling er nadveren, der er lige vigtig i begge kirkelige retninger, men som alligevel opfattes 

meget forskelligt, specielt når man går tilbage til tiden omkring reformationen. For at kunne vise denne forskel har 

museet behov for at kunne udstille en kalk og en disk på altrene i begge kirkerum. 

Desværre har vi på museet hverken kalk eller disk i vores samling, derfor dette brev. 

Hvis i har kendskab til, at der i jeres kirkes besiddelse findes en kalk og/ eller en disk, der ikke benyttes længere, 

eller måske kun benyttes sjældent, vil vi bede jer overveje, om vi må låne disse genstande til vores udstilling. 

Genstandenes alder er underordnet i denne sammenhæng, det er genstandenes funktion, der skal fortælle historien. 

Også af stor betydning i den katolske som i den protestantiske kirke er alterlysene.  Vi er derfor også på udkig efter 

to par alterlysestager, der ikke er i brug i kirken for tiden. 

Udstillingen og museet selv er naturligvis forsynet med alarm, ligesom der er vagt, og genstandene vil blive udstillet 

på en måde, så de ikke kan berøres eller fjernes fra altrene. Museet tegner naturligvis en såkaldt væg til væg total 

forsikring for de lånte genstande. 

Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre at låne de nævnte genstande fra en eller flere kirker i stiftet. 

 

Henvendelse til undertegnede på 23 39 18 04 eller lema@museum-sonderjylland.dk 

 

På forhånd tak 

 

Lennart S. Madsen 

Overinspektør  

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 
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