
Køn, tabuer og ytringsfrihed i billedernes verden - fra reformationen til i dag 
Billedstorm 

Materialet giver et kort indblik i reformationen, hvad billedstorm er samt udstillingens tema, der 
kobler billedstorm og køn sammen.

Introduktion til udstillingen
I anledningen af 500-året for reformationen i 1517 og Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017, har Museet for Religiøs Kunst i Lem-
vig, Skovgaard Museet i Viborg og Kvindemuseet i Aarhus skabt en 
tredelt udstilling om billedstorm dengang og nu. 

Udstillingerne tager udgangspunkt i reformationens billed-
storm og trækker tråde fra 1517 til den debat om ytringsfrihed og 
billedforbud, der forgår i dag. Kvindemuseet fokuserer på bille-
drepræsentation af kvinder og seksualitet, og hvordan køn i aller-
højeste grad har været – og stadig er – genstand for billedstorm. 

Materiale til forberedelse inden besøg i udstillingen Billedstorm på Kvindemuseet i Aarhus
28. september - 30. december 2017



Reformationen og billeder
Reformationen er den historiske periode der i 1500-tallet, førte 
til, at den kristne kirke i Europa blev splittet i en romersk-katolsk 
kirke og den protestantiske kirke. 

Reformationen blev startet af augustinermunken Martin Lu-
ther (1483-1546), da han satte sine 95 teser op på kirkedøren 
i Wittenberg i Tyskland. Luthers ”95 teser mod afladen” var et 
radikalt opgør med den katolske kirkes ide om, at mennesker 
med pengegaver og gode gerninger kunne sikre sig et bedre 
liv efter døden. 

Med stiftelsen af den protestantiske kirke indledte Luther også 
en ændring af brugen af religiøse billeder. Luther var ikke imod, 
at kirken havde religiøse billeder, men han mente at de kunne 
misbruges, som f.eks. når de blev tilbedt. Dette så man blandt 
andet i den katolske kirke, hvor helgenbilleder blev dyrket for at 
forbedre den enkeltes forhold til gud.

Fig. 1) Lucas Cranach den 
Ældre, Portræt af Martin Lu-
ther, 1552
Renæssancemaleren Lucas 
Cranach var ven med den 
tyske præst Martin Luther. Selv 
om Cranach i dag betragtes 
som reformationens kunstner, 
malede han også for katolske 
kunder 

Tryk på de understregede links i billedteksten for mere information

Billedstorm - hvad er det?
Ødelæggelsen af billeder kaldes for billedstorm eller ikonoklasme. Når billeder ødelægges og 
udsættes for billedstorm, kan der være forskellige grunde bag. Billedstormen kan være rettet 
mod det billedet forestiller eller på anden måde repræsenterer, eller det kan være en mere di-
rekte modstand mod billedet som fænomen. 

Modstanden mod billedet som fænomen kan blandt andet være religiøst begrundet, som f.eks. 
var tilfældet under visse af reformationens billedstorme i det 16. århundrede. Som nævnt var 
Luther ikke imod det religiøse billede, og han gik derfor ikke ind for de mere omfattende billed-
storme der fandt sted under reformationen. Under disse billedstorme blev billeder ødelagt, 
skulpturer revet ned og sågar også krucifikser blev destrueret. 

I Danmark forekom egentlige billedstorme kun i begrænset omfang. Kirkerne blev dog i over-
ensstemmelse med Luthers ord stribet for de billeder, der i sin tid var blevet bedt ved eller havde 
fungeret som pilgrimsmål. I nyere tid har vi også oplevet decideret billedstorme, men ofte i 
forbindelse med politiske og fundamentalistisk religiøse sammenhænge.

http://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/
http://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/
http://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/


Billedstorm i billedkunsten
Hvad er det ved billeder der kan udfordre, provokere, 
forarge og begejstre os? Det er ikke let at svare på; 
men det kan have noget at gøre med, at billeder typisk 
konkretiserer mere end ord, og at denne konkretisering 
ofte medføre en subjektivering af motivet. Dermed kan 
motivet risikere at fjerne sig fra det, det egentlig skulle 
forstille, og dermed skabe en forvrængning af virke-
ligheden. Denne konkretisering kan derfor skabe en 
skepsis overfor billedet. 

Denne billedskepsis udtrykker Platon i sit omfattende 
værk om det ideelle samfund, ”Staten”, idet han mener 
at billeder ikke hører hjemme i denne velordnede stat. 
Hans argumentation for dette tager udgangspunkt i 
et konkret eksempel på et fænomen, nemlig en seng. 
Før nogen fandt på at fremstille en seng, fandtes idéen 
om en seng. Derfor er den ting, som håndværkeren 
skaber, og som vi kalder en seng, blot et billede på den 
forudgående idé om en seng. 

Når en maler så vælger at male et billede af en seng, 
bliver der tale om et billede af et billede, og man 
fjerner sig dermed yderligere fra den sande idéverden. 
Derudover må maleren også beslutte sig for, hvorfra 
motivet skal ses. Skal det være fra fodenden, hov-
edgærdet, oppefra eller nedefra? Der er ikke blot 
mange muligheder, der er uendeligt mange mulighed-
er, så alene af den grund må enhver kunne se, hvor 
lidt det enkelte billede har at gøre med det, det er et 
billede af. 

Billedkunsten bliver derfor nødt til at stille spørgsmålet 
om det i det hele taget giver mening at lave billeder i 
betydningen billeder der har formmæssig lighed med 
det, de er billeder af, altså billeder, der er udtryk for 
efterligning eller mimesis. Denne billedstrid kommer til 
udtryk i den stigende abstrakte og til tider helt nonfig-
urative kunst der dukker op i løbet af 1900-tallet. 

Tryk på de understregede links i billedteksten for mere information

Fig. 2) Wilhelm Freddie, 
Sex-paralysappeal, 1934
Sammen med fire malerier blev Fred-
dies værk Sex-paralysappeal be-
slaglagt af politiet i 1937. 
Freddie havde overtrådt pornogra-
filoven og idømtes en bøde på 200 kr. 
eller 20 dages fængsel. Freddie nægt-
ede at betale bøden og røg i fængsel. 

http://www.kunsten.dk/da/kunstner/wilhelm-freddie-1582
http://www.kunsten.dk/da/kunstner/wilhelm-freddie-1582


Billedstorm og køn
Billedstriden hersker i bedste velgående, både når det gælder billedkunst, den kommer-
cielle billedverden og ikke mindst i forhold til brugen af private billeder på sociale medier. 
Billeder kan stadig forarge, og i sjældne tilfælde medfører forbud, men hvad der forarger 
og vækker debat har ændret sig over tid. I dag er det de færreste, der provokeres af Wil-
helm Freddies Sex-paralysappeal (se fig. 2) eller Eduard Manets Olympia (se fig. 3), for vi 
er blevet langt mere vant til sex og nøgenhed, også i det offentlige rum. 

Alligevel hersker billedstriden, som når privathospitalet Nygart, som er specialiseret i kos-
metisk kirurgi, reklamerer for nye bryster på landets tog og busser. Brysterne på bussen er 
ikke bryster. De er billeder af bryster. Men som med andre figurative repræsentationer i 
den visuelle mediestrøm, så forføres vi, og billedet af brysterne får en identitet i sig selv – er 
noget i sig selv. 

I den debat der har efterfulgt Nygarts reklamer, opfordres der til at skabe retningslinjer for, 
hvilke type billeder, der må vises i det offentlige rum, og der sættes i gang i en ikonoklastisk 
handling, da der rettes kritik mod billedernes magt og det, de repræsenterer.

Tryk på de understregede links i billedteksten for mere information

Fig. 3) Eduard Manet, Olympia, 1863
Manets Olympia er inspireret af Tizians 
berømte maleri Venus fra Orbino (1538). 
Alligevel vakte hans version skandale på 
Parisersalonen i 1865. Dels fordi maleriet 
skriver sig ind i en moderne realisme, hvor 
den prostituerede er gengivet som det, hun 
er, og dels fordi den afbildede nøgne kvin-
dekrop forstyrrer den mandlige beskuers frie 
udsyn, idet hun ser direkte ud på beskueren.

http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstnere,_udland/Kunstnere,_franske/%C3%89douard_Manet


Tryk på de understregede links i billedteksten for mere information

Inden for kunsten har repræsentationen af kvinden været præget af det såkaldte 
”male gaze”. Det mandlige blik har kvinden som dets objekt – et objekt, der skal 
forløse det mandlige begær. Dette kan eksemplificeres ved kunstens brug af den 
idealiserede og ofte eksotiske kvindefigur, der er et yndet motiv i kunsthistorien, og 
som fungerer som en legitim undskyldning for at male og se på nøgne, erotiske kvin-
deskikkelser. 

Den nøgne kvindekrop, der stadig kan vække forargelse i dag, er ofte blevet brugt i 
kunsten uden at vække nogen opsigt, så længe at værket illustrerede en idealiseret 
– og anonym – kvindekrop. Det er et faktum, at historien er blevet fortalt gennem 
billeder og tekster som, indtil i nyere tid, har været skabt af – og for mænd. Denne 
fortælling har været, og er stadig, referenceramme, og man kan derfor formode, at 
de mange repræsentationer af kvindekroppen set gennem ”the male gaze” i en vis 
grad må være blevet internaliseret i det kvindelige blik, ja måske endda i den kvinde-
lige seksualitet. Billedernes magt er stor og det konstante møde med ”den redigerede 
krop” kan vække bekymring i forhold til vores selvopfattelse og selvværd. 

Vi lever i en storm af billeder, og selvom en Luthersk billedstorm med censur og de-
struktion langt fra er løsningen i forhold til at bevare jordforbindelsen, så er en reflek-
siv og dialogbaseret billedstorm en nødvendighed. Og her kan vi heldigvis altid regne 
med kunsten som bannerfører.


