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Martin Luther 1517-2017: en essä utifrån de nationella jubileumsutställningarna 

Projektbeskrivning 

Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther spikade sina teser på kyrkporten 
i Wittenberg, vilket brukar räknas som startskottet för Reformationen. I Luthers hemland 
märks det tydligt, i ett helt decennium har man jubilerat, med bokpublicering, debatter och 
utställningar. I det visserligen sekulariserade men ändå i grunden lutheranska Sverige finns 
det helt klart utrymme att uppmärksamma märkesåret mer, särskilt som vi idag ser en 
utveckling där religionen allt mer åberopas och debatteras runt om i världen. Ett bidrag till 
detta vill jag lämna genom ett essäprojekt för Dixikon om Luther och Luther-året 2017. 

Ett 500-årsjubileum är abstrakt, men det går att plocka ner det något och hävda att det 
”händer” på en viss plats under en viss tid. Där det händer som mest 2017 är i den del av 
Tyskland som var Luthers hemtrakter. Under våren öppnar tre nationella specialutställningar 
om Luther: i Eisenach där Luther översatte Nya Testamentet, i Wittenberg, där han spikade 
sina teser, och i huvudstaden Berlin (info på https://www.3xhammer.de/en/)  

Utifrån en resa till ”Luther-land” med besök på de tre utställningarna ämnar jag skriva en essä 
som tar ett dubbelt grepp: Dels förstås en introducerande teckning av Luthers person, hans tid 
samt hans och Reformationens betydelse för de efterföljande fem seklerna. Dels en berättelse 
om själva utställningarna, om vad firandet av Luther säger om vår egen tid och om Tyskland 
idag.  

Med resan kan jag ge det hela en mer närvarande och personlig karaktär än vad en essä enbart 
byggd på Luther-litteratur skulle ha. Jag vill besöka utställningarna när de är nyöppnade, och 
ämnet är färskt. Jag vill försöka delta under invigningen av Wittenberg-utställningen som 
öppnar senast av de tre, den 13 maj. 

Tack vare mina idéhistoriska intressen för Tysklands och kristendomens historia är jag relativt 
inläst på aktuell forskning kring Luther och Reformationen; jag har bl.a. på Dixikon skrivit 
kort om en tidigare resa till det här området. (http://www.dixikon.se/luther-land/) 

CV 

Utbildning 
- September 2011 antagen till forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs 
Universitet. Disputation inplanerad till den 13 januari 2017 på en doktorsavhandling om 
politiskt tänkande och kristen teologi i Tyskland under första halvan av 1800-talet. 

- Inbjuden gästdoktorand vid Ruhr-Universität Bochum, vid lärostolen för modern historia 
och historieteori (då under prof. Lucian Hölscher) okt 2013-feb 2014. 

https://www.3xhammer.de/en/
http://www.dixikon.se/luther-land/


- Universitetsstudier vid Lunds och Göteborgs Universitet, 2003-2011. Masterexamen i 
Europakunskap, samt magisterexamen i idé- och lärdomshistoria. Studierna innehöll även 
motsvarande två terminer tyska. 

- Praktik på Sveriges Ambassad i Berlin sep 2009-jan 2010. Tyskastudier på Internationella 
skolorna i Düsseldorf juli-dec 2006. 

- Samhällsvetenskapligt program på Sundlergymnasiet i Vårgårda 1999-2002. 

Publikationer, undervisning, med mera 
- Jag har publicerat kulturartiklar i Dixikon, samt på Aftonbladets kultursida.  

- Jag har ett antal publikationer i såväl svenska som internationella akademiska tidskrifter.  
Jag har även presenterat ”papers” vid ett flertal internationella vetenskapliga konferenser runt 
om i Europa. 

- Jag har bred undervisningserfarenhet från Göteborgs Universitet, exempelvis har jag föreläst 
om kristendomens och Tysklands historia på det tvärvetenskapliga Europaprogrammet.  

- Jag har planerat och hållit i populärvetenskapliga kurser om idéhistoria vid 
Folkuniversitetet. 

- Under min tid som doktorand har jag erhållit flera stipendier, exempelvis stöttande min 
vistelse i Bochum. Bland annat från Kungliga Vetenskapsakademien, Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. 

Budget för projektet 

Jag ansöker om 50 000 kr.  
Det är tänkt att fördelas på  
a) resekostnader: 18 000 (flyg t/r Berlin, tågresor, boende ca en vecka, övriga 

levnadskostnader) 
b)  litteratur: 2000 kr 
c)  arvode: 30 000 kr. 
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