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Hvorfor er vi "ligestillede"? Torben Svendrup Hent PDF Bogen ser nærmere på, hvorfor vi næsten har fået
ligestilling mellem kønnene. Skyldes det Luther, eller er ligestillingen sket på trods af Luther? Bogen ser på
Luthers forhold til kvinder og seksualitet og vigtigere; på den danske reformations betydning for forholdet

mellem kønnene.
Derfor undersøges i bogen kvindens stilling i det middelalderlige samfund, kvindens muligheder på

“arbejdsmarkedet”, kvindens seksuelle muligheder, kvindens muligheder for at deltage i en politisk proces
osv. Dette sammenlignes med kvindeliv i reformationsårene og i tiden efter. Betød reformationen en bedre
tilværelse for kvinderne, eller var reformationen et tilbageskridt for kvinder, som det tog århundreder at

komme fri af?
Torben Svendrup er ph.d., historiker og har udgivet mere end 30 bøger om kultur og mentalitetshistorie. Han

har deltaget i en række TV-udsendelser om middelalderhistorie og underviser på Folkeuniversitetet i
København.

2017 markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens
afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og

samfund til diskussion i en serie minibøger.
Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.
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