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Lærervejledning

Mål

At eleverne får kendskab til – og viden om tiden før 
og efter Reformationen belyst ved forholdene i Ribe.
At eleverne får viden om en epoke med trosskifte i 
Danmark og de kulturelle, religiøse og samfunds-
mæssige konsekvenser af trosskiftet. 
 At eleverne får kendskab til forskelle og ligheder i 
religiøse og kulturelle sammenhænge i reformations-
tiden og mulighed for at reflektere over forskellene i 
nutiden.

Målgruppe

6.-9. klasse

Fag

Dansk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, 
musik, billedkunst, natur og teknik.

Undervisningsmaterialet består af

1. Læsetekster om tiden før og efter reformationen.
2. Opgaver og aktiviteter
3. Besøg Ribe Domkirke Museum
4.  På kryds og tværs Domkirken. Gå en tur i Ribe 

Domkirke og find steder og inventar, der kan ses i 
kirken fra Domkirkemuseet.

Oversigt

INDLEDENDE TEKSTER

1 Kirkebyggeri

2 Ribe Domkirke

3 Reformationen

A-TEKSTER  
OM TIDEN FØR REFORMATIONEN

B-TEKSTER  
OM TIDEN EFTER REFORMATIONEN

4A Den universelle kirke 4B Den nationale kirke

5A Middelalderbiskoppens dragt 5B Præstekjole og pibekrave

6A Det særlige præstedømme 6B Det almindelige præstedømme

7A Mange kirker og klostre 7B Få kirker, ny struktur

8A De svages beskytter 8B Sygdoms- og fattighjælp

9A Kirkens skatte 9B Ét alter til Kristus

10A Biblen på latin 10B Biblen på dansk

11A Messen 11B Gudstjenesten

12A Sangen 12B Alle synger
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Læsetekster

Teksterne tager udgangspunkt i det, man kan se i ud-
stillingen, Ribe Domkirke Museum.

Udvælg de tekster, der er relevante for klassetrinnet 
og det, klassen skal arbejde med. 
 Hver tekst fylder 1 side. Teksten om Reformatio-
nen fylder 6 sider. Den kan bruges som udgangs-
punkt for videre læsning af de øvrige tekster eller 
arbejdet med opgaverne.

Arbejd med materialet først, og besøg dernæst Ribe 
Domkirke Museum. 
 Læseteksterne og de tilhørende opgaver og aktivi-
teter lægger op til tværfagligt arbejde.
 Teksterne kan anvendes som et fagligt læsekursus 
i fagene dansk, kristendomskundskab, historie og 
samfundsfag.

Man kan med fordel bruge forskellige Cooperative 
Leaning strukturer, såsom Dobbeltcirklen til repeti-
tion af det læste, Rollelæsning til gennemlæsning af 
f.eks. Reformationsafsnittet, Quiz og byt, hvor ele-
verne selv laver spørgsmål til det læste stof, Ekspert-
puslespil til bearbejdelse af den store stofmængde 
eller Møde på midten til at brainstorme på idéer til 
løsning af opgaverne.

Eleverne i de ældste klasser kan anvende teksterne 
som baggrundsstof før et mere uddybende forløb 
med kildelæsning og fordybelse og saglig debat i 
relevante emner. F.eks. Folkekirken i Danmark – 
hvilken betydning har den? Hvad er religionsfrihed? 
Konfliktløsning – når religioner skaber strid. Dan-
mark og verden – udenlandsk indflydelse på Dan-
mark i erhvervsmæssige og kulturelle og religiøse 
sammenhænge.

Time Deum, Frygt Gud. Inskriptioner på huse i Renæssancens Ribe 
viste, at husets ejer havde den rette tro.

Nosce te ipsum, Kend dig selv, var Sokrates motto. Teksten står på 
en figurknægt fra et renæssancehus i Ribe. Figuren er sandsynligvis 
Sokrates og den viser, hvad der rørte sig i tiden omkring 
Reformationen. Det enkelte almindelige menneske fik mulighed for 
at gøre sig sine egne tanker om livet og om de store spørgsmål i 
tilværelsen.
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Opgaver

 1.  Gå i Den Sorte Skole   
Spørgsmål om Reformationen på terpemåden

 2.  Spørgsmål om Reformationen   
Spørgsmål om Reformationen parvis/i grupper

 3.  Foran helvedes port   
Dramatisk oplæsning og illustration

 4.  Munkens pen    
Skriv af. Lav blæk og pen

 5.  Helgennavne    
Er du opkaldt efter en helgen?

 6.  Helgenlegender    
Drama. Fortæl med digitale virkemidler

 7.  Et skrin med ting og sager   
Personlige overvejelser. Put i skrin

 8.  Adelsmærke på våbenskjold   
Mal dit eget våbenskjold

 9.  Biskoppens broderier   
Broderi

 10.  Den kloge kone og den vise broder  
Afprøv gode råd

 11.  Brød til måltidet   
Bag og spis i fællesskab

 12.  Christian IIIs Bibel   
Bibelsk fortælling og billedanalyse

 13.  Den første danske Salmebog   
Sproglig aktivitet

 14.  Ingen huggebasseri   
Oversæt ordensregler til nutidsdansk 

 15.  Børnespejlet    
Kildelæsning fra en etikettebog

 16.  Skærm jeres hus   
Syng og optag video

 17.  På Tave bondens ager   
Syng

 18.  Fortæl om Johannes fra Ribe   
Fortælle/skriveværksted

 19.  Tip 13 rigtige om Reformationen  
Tipskupon

 20.  Løsninger til læreren: Opg. 14 og 19 samt til 
hæftet ”På kryds og tværs i Domkirken”

Besøg Ribe Domkirke Museum

For skoleklasser er det gratis at besøge Ribe Dom-
kirke. Der betales en mindre entré for at komme i 
tårnet; herefter er der gratis adgang til Ribe Dom-
kirke Museum. 
 For at besøge museet skal man gå knap 50 trin op 
ad tårntrappen. 
 Museets udstilling fortæller Ribe Domkirkes byg-
ningshistorie med en spændende model. 
 Udstillingen viser tiden omkring Reformationen 
i Ribe. Ved at arbejde med undervisningsmaterialet 
før et besøg, er klassen godt forberedt til oplevelsen i 
Ribe Domkirke Museum. 
 Læs mere på www.ribe-domkirke.dk .

Model af Ribe Domkirke
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BESØGSSTEDER OG UNDERVISNING I RIBE 
www.ribe-domkirke.dk
www.sydvestjyskemuseer.dk  
www.ribesvikinger.dk/ 
www.skoletjenesten.esbjergkommune.dk 
www.undervisning1300.esbjergkommune.dk/
www.visitribe.dk/ 

På Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe  
(et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og 
Esbjerg Kommunale Skolevæsen) er der formid-
lingstilbud, der kan benyttes i forbindelse med et 
undervisningsforløb om Renæssancen og Reforma-
tionen: 
•	 	Historiske	værksteder	og	læseteater.	
•	 	Kort	introduktion	til	Reformationstidens	Ribe
•	 GPS-løbet	Kors	i	Knægte.	

www.skoletjenesten.esbjergkommune.dk/ 
quedens-gaard--ribe.aspx

Fra Ribe Domkirke Museum

På kryds og tværs i Domkirken

Efter besøget i Domkirke Museet, kan klassen gå en 
tur i Domkirken med hæftet ”På kryds og tværs i 
Domkirken” i hånden. 
 Her skal eleverne bevæge sig rundt i små grupper 
og finde de steder og ting, man kan se fra triforiebu-
erne i museet. Det knytter sig ikke til Reformationen, 
men omhandler konkrete ting, som skal ”findes” i 
kirken. Hæftet indeholder små tekster med hver sit 
billede med et spørgsmål. Svarene skrives i en kryds-
og-tværs med kontrolord.
 Hæftet kan også bruges som en ”find det, du ser 
på billedet” tur for de yngste børn. 
 Endvidere kan hæftet understøtte en fælles ople-
velse for børn og voksne på besøg i Ribe Domkirke 
med samtaler om de punkter, der er beskrevet. 
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Kirken er Guds hus
”Kirken den er et gammelt hus, står, 
om end tårnene falde”.
 Sådan står der i en salme, som 
Grundtvig skrev i 1800-tallet.
Og det er sandt. Kirken er Guds hus, 
og mennesker har bygget kirker for at 
ære Gud i næsten 2000 år.

Romansk byggestil
De første kirker blev bygget i 
4-500-tallet i Vesteuropa, Mellem-
østen og i Nordafrika.
 I den allerførste tid efter Kristi fød-
sel var det en dårlig idé at vise, at man 
var kristen, for Romerrigets tro var en 
statsreligion, og romerne havde stor 

magt. Romerne dyrkede guder, som 
også optræder i den græske gudever-
den. Vi kalder den tid for antikken.
 I år 313 blev det tilladt at være 
kristen, og så begyndte kirkebyg-
geriet i Romerriget. De første kirker 
lignede de store fornemme bygninger 
i antikkens Rom. En kirke kaldtes 
en basilika (det er græsk og betyder 
kongelig søjlehal). Kirkerne blev byg-
get i romansk byggestil. Den kan man 
kende ved runde, brede buer, små 
vinduer og store murflader. Sådan 
byggede man helt frem til 1100-årene.
Ribe Domkirke blev bygget som en 
romansk basilika.

Gotisk byggestil
Fra 1140´erne blev kirkebyggerne 
mere og mere avancerede i deres 
byggestil. De stræbte efter at bygge 
højere, lettere og større, så man 
rigtigt kunne se, at byggeriet var til 
Guds ære. 
 Det blev muligt at bygge meget 
højt, fordi man byggede høje søjler, 
der kunne støtte de spidse buer i 
byggeriet. Søjlerne kaldes også støt-
tepiller. Man løftede byggeriet højt op 
mod himlen. Murfladerne blev flere 
steder erstattet af vinduer også med 
spidse buer. Den nye byggestil kaldes 
gotisk, og sådan byggede man kirker 
de næste 400 år i Europa.

Kirkebyggeri

De første byggerier blev udført i romansk byggestil med runde, brede buer.

Senere byggede man højt mod himlen med gotiske, spidse buer.
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Ansgars kirke
Ansgar kom sydfra for at forkynde 
kristendommen. Han skulle anlægge 
en kirkeby ved handelsvejen langs 
havet.
 Men hvilke byggematerialer kunne 
man bygge en kirke af, når man ville 
anlægge den ved åen i vikingetidens 
Ribe? Ansgar fik bygget en trækirke i 
Ribe. Det var ca. i år 850. 
 De nyeste udgravninger ved 
Domkirken fortæller os, at menne-
skene på den tid gik fra vikingetro til 
kristendom. Fundet af en runesten og 
gravfund viser, at befolkningen har 
levet i en tid med trosskifte. Der blev 
bygget en kirke. Begravelsesskikkene 
ændrede sig. Ribe blev kristen.

Biskop Thures stenkirke
Ca. 300 år senere blev der opført en 
kirke i sten. Det var biskop Thure, 
der stod for opførelsen. Men hvordan 
kunne man bygge en stenkirke i et 
landskab uden sten? Man hentede ste-
nene sydpå i Europa. Udgravningerne 
fortæller os, at der er blevet brugt tuf-
sten, kalksten, kampesten og frådsten. 
Det har været et imponerende byggeri 
i det flade land omkring Ribe.
 Umiddelbart efter denne kirke stod 
færdigt, blev fundamentet lagt til en 
ny og langt større kirke.

75 år om at bygge kirken
Der skulle bruges virkelig mange 
sten, og dem måtte man hente til Ribe 

fra de områder sydpå, hvor byggema-
terialet fandtes. Der blev sejlet tufsten 
og sandsten hertil fra det centrale 
Europa. Resultatet blev grundformen 
på kirken, sådan som vi kender den 
i dag. De nye typer sten af tegl blev 
også brugt i byggeriet.
 Det var meget dygtige håndværke-
re, der byggede kirker. Mange af dem 
var specialister i netop det håndværk, 
de skulle udføre for at bygge kirken. 
Der var bl.a. bygmestre, stenhuggere, 
tømrere, murere, snedkere, glarmestre 

og smede. Tænk på, at hvert eneste 
søm, der skulle bruges, skulle hånd-
laves i smedjen, og hver eneste sten 
i kirken skulle tilhugges, så den pas-
sede perfekt i murværket. Det var et 
fantastisk arbejde at opføre en kirke, 
og ufarligt har det heller ikke været at 
arbejde på byggepladsen. 
 Det tog omkring 75 år at bygge 
kirken! Vi kan stadig gå i den gamle 
kirke fra dengang og undre os over, 
hvordan de dog fik bygget Domkir-
ken.

Ribe Domkirke og byggematerialer 2

Ribe Domkirke set fra oven med hovedskib, korsarme, apsis, sideskibe og tårne.
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Nye tanker
I 1517 skete der et stort brud i den 
magtfulde katolske kirke. Man løsrev 
sig i England, Tyskland og i Skandina-
vien og grundlagde den protestantiske 
kirke. Overgangstiden mellem den 
katolske og den protestantiske tid kal-
des Reformationen. I Danmark fandt 
Reformationen sted i 1536.
 Der skete store forandringer i ver-
den i 14-1500-tallet. I Italien levede 
man med pavemagten og stillede sig 
kritisk over for den. Man genoptog 
tankerne fra antikken, fra tiden før 
kristendommen. Den store græske 
tænker, Platon, blev genudgivet. Disse 
strømninger førte til en opfattelse 
af, at mennesket kan ændre på de 
begivenheder, der sker. Det var nyt i 
forhold til tænkningen om, at alt var 
givet på forhånd.

Søfart og stjerner
Man kunne ligesom Columbus sejle 
til nye verdensdele. Ja, man kunne 
sejle hele vejen rundt om jorden, som 
viste sig at være rund og ikke flad. 
Man kunne ligesom Copernicus se 
langt ud på himlens stjerner; Jor-
den viste sig ikke at være universets 
centrum. 
 Billedet på verden ændrede sig. 
Hidtil havde man forestillet sig jorden 
som universets centrum. Nu erfarede 
man, at solen var centrum for univer-
set.

Fra håndskrift til bogtryk
Bogtrykkerkunsten gav en fantastisk 
mulighed for at få trykt mange ek-
semplarer af bøger. Den nye viden om 
verdensrummet og alle de nye tanker 
om mennesket og samfundet kunne 
læses af mange. Alle de, der kunne 
læse, fik mulighed for at spørge sig 
selv, hvad de egentligt selv mente om 
forholdene i kirken og i samfundet. 
 Det enkelte menneske kom i cen-
trum. Viden og tro var ikke længere 
forbeholdt kirkens mænd. 

Hvad var det for en kirke, 
protestanterne ville ændre? 
For at forstå tiden omkring Reforma-
tionen, må man vide noget om den 
katolske kirke i middelalderen. Vær from og god – og gør hvad 

kirken befaler
Middelalderens kirke bestemte, hvad 
folk skulle tænke og tro. Den styrede 
menneskers liv ved at bestemme 
over deres død. Det blev forkyndt, at 
der var et liv efter døden, og alle var 
sikre på, at det var sandt. Skærsilden 
var første stop før himmeriget. Der 
blev fortalt om og fremvist billeder 
af djævelen, skærsilden og helvedes 
flammer. Folk forstod, at det virkelig 
gjaldt om at leve, som kirken befa-
lede det for at få del i Guds nåde og 
afkorte tiden i skærsilden. Djævelen 
var alle steder, troede man, og han var 
altid på jagt efter menneskesjæle.
Nogle personer var så hellige, at de 
ikke behøvede at komme i skærsilden 
først. Det var helgenerne. De havde 
udrettet så mange gode gerninger, at 
de havde et overskud at øse ud af. 
Ved at bede ved en helgenfigur eller 
ved en relikvie (en rest af en helgen 
eller noget helgenen havde rørt ved), 
kunne man få del i dette overskud.

3Reformationen 
SIDE 1

”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen 
ud af skærsilden springer.”

Troen styrede menneskene ved at bestemme 
over deres død. Skærsilden var første stop 
før himmerige.



RIBE DOMKIRKE MUSEUM

3

Aflad og tiende
Man kunne købe aflad for sine 
synder. Dyre afladsbreve forkortede 
opholdet i skærsilden. Paven udsend-
te omrejsende afladshandlere, som 
kunne være meget pågående og bilde 
folk ind, at ”Når pengene i kisten 
klinger, straks sjælen ud af skærsilden 
springer”.
 Når et familiemedlem døde, kunne 
man betale sig fra, at han kom til at 
brænde i skærsilden, ved at betale 
kirken en klækkelig sum for en sjæle-
messe. 
 En tiendedel af al indkomst eller 
høst betaltes til kirken. Det kaldtes 
tiende. Kirkens rigdomme voksede. 
Det samme gjorde dens magt op gen-
nem Middelalderen. 

Bod og nadver modtog man 
mange gange i livet.
Man fortalte og bekendte sine synder 
til en præst. Præsten lyttede og vur-
derede, hvilken bod man skulle have, 
for at Gud kunne tilgive de forskellige 
synder. Præsten pålagde synderen en 
bod og aflad. Synderen skulle angre 
sin bod ved fremsige et bestemt antal 

bønner eller gøre gode gerninger. 
Måske skulle synderen valfarte og 
tage på pilgrimsrejse, hvis synden var 
særlig stor.

Helbredelse og viden
Middelalderens katolske kirke tog sig 
af de fattige og de syge. I klostrene 
var der hjælp at hente for de svageste. 
Munkene var uddannede og kendte 
til sygdomme og deres helbredelse. 
Europas universiteter var stærkt 
præget af den katolske kirkes lærde 
mænd. Nogle munke brugte hele livet 
på at skrive Biblen af. Middelalderens 
fine biblioteker havde den katolske 
kirke æren for.

Martin Luther
I Tyskland levede en katolsk munk, 
Martin Luther, som stillede sig meget 
kritisk over for den måde den katol-
ske kirke fungerede på. Han mente, 
at kirken var kommet langt væk fra 
det, som kristendommen egentlig 
handlede om. Han mente, at Biblen 
og evangelierne skulle være udgangs-
punkt for en kirke, hvor alle menne-
sker er lige for Gud. 

95 teser på kirkedøren
Martin Luther rejste til Rom i 1511. 
Her så han, hvordan afladshandelen 
fuldstændigt havde taget overhånd. 
Var det virkelig den rette lære i kri-
stendommen, han så i Rom? ”Vi me-
ner, at et menneske gøres retfærdigt 
ved troen, uden lovens gerninger”. 
Med dette bibelcitat fra romerbrevet 
Kap. 3 v. 28 fastslog Luther, at den 
katolske kirkes afladshandel var helt 
forkert. Han skrev de berømte 95 te-
ser (meninger) og slog dem op på sin 
lokale kirkedør. Inden længe bredte 
tryk og afskrift af teserne sig ud over 
alle tysktalende områder, og i løbet af 
få uger nåede de helt til paven i Rom. 
Luther skrev flere skrifter for at råbe 
kirken op, så den kunne vende tilbage 
til sin oprindelige lære. 
 Paven lyste ham i band dvs. ud-
stødte ham af kirken. 
 

Reformationen 
SIDE 2

Trosskifte.

Martin Luther mente, at Biblen skulle 
være udgangspunkt for en kirke, hvor alle 
er lige for Gud.
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Biblen på nationalsproget
Luther fortsatte sin kamp for en 
reform i kirken. Han oversatte Biblen 
til tysk. Alle kirkens skrifter var indtil 
da skrevet på latin, som kun de lærde 
forstod. Luther var overbevist om, at 
alle skulle kunne forstå, hvad der står 
i Biblen. Han skabte en tysksproget 
gudstjeneste og skrev tyske salmer. 
Luther satte ild i nogle kræfter i 
befolkningen, der længe havde ulmet 
som en modstand. Det førte til store 
voldsomheder. Befolkningen ville 
ikke længere undertrykkes af kirkens 
folk og betale for deres liv i luksus, 
mens de selv skulle leve i fattigdom 
og nøjsomhed. Kirker blev stormet, 
raseret og ødelagt, og det udviklede 
sig til en regulær borgerkrig. I 1517 
var Reformationen i Tyskland en 
realitet.

Reformation i Danmark
Omkring 1520 vendte unge danske 
studerende hjem fra universiteterne 
i Tyskland, hvor de havde hørt om 
Luthers lære. Én af dem var Hans 
Tavsen, og han var meget optaget af 
Luthers syn på kristendommen. Han 
blev præst i Viborg og prædikede ud 

fra Luthers tanker. Det skabte uro 
i både adelige og kirkelige kredse. 
Adelen ville ikke afgive sin magt og 
rigdom i kirken. Adelen var den, der 
udpegede de katolske biskopper – 
ofte blandt dens egne familier. Det 
var også adelen, der havde råd til at 
uddanne soldater. Kampen stod mel-
lem den katolske eller den lutherske 
kristendomsopfattelse.
 Det endte med en borgerkrig, Gre-
vens Fejde; hvor grev Ranzau forsøgte 
at slå Skipper Clements oprør ned. 

Flere jyske byer blev afbrændt og 
København blev sat under belejring 
fra 1535-1536. 
 Christian den III, som i 1534 var 
blevet valgt til konge gik ind for Lu-
thers lære. Hans Tavsen opholdt sig 
i København under belejringen. Her 
oversatte han de fem Mosebøger i Bib-
len til dansk. I august 1536 overgav 
adelen i København sig til Christian 
III. Han afsatte og fængslede de katol-
ske biskopper i hele landet. I Ribe var 
det Ivar Munk, der blev fængslet.

Reformationen 
SIDE 3

Biblens ord skulle fortælles, så alle både mænd og kvinder kunne forstå, hvad de hørte.

Kong Chr III var kirkens øverste. 1536 var 
Reformationen i Danmark en realitet.
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Kirken under kongen
Reformationen var kommet til 
Danmark og kongen var nu kirkens 
øverste. I 1537 vedtog Christian III 
sammen med rigsrådet en ny lov om 
kirken, ”Kirkeordinansen”. Loven 
beskrev, hvordan den protestantiske 
kirke skulle være i Danmark og var 
skrevet af Luthers medarbejder Johan 
Bugenhagen. 
 Kongen overtog kirkens jord 
og gods, og det var også ham, der 
udpegede biskopperne. Klostrene 
blev nedlagt. Kirker og kapeller blev 
revet ned. Staten skulle tage sig af de 
syge og fattige. I Ribe bevarede man 
Sct. Katarina Kloster og gjorde det til 
hospital. 
 Reformationen knyttede kirke 
og stat tæt sammen. Det danske 
sprog kom ind i kirkerne, og man 
blev opmærksom på, at Danmark 
og danskerne havde deres helt egen 
historie. Den nationale historieskriv-
ningen blev vigtig. Kongen ansatte 
lærde mænd til at skrive nationens 
historie. Én af dem var ripenseren 
Anders Sørensen Vedel. Borgere skrev 
selv almanakker, en slags dagbøger, 
hvor de fortalte deres egen historie og 
deres bys historie. 

Hans Tavsen 
Hans Tavsen blev biskop i Ribe i 
1541. Han blev født i landsbyen 
Birkende nær Kerteminde på Fyn i 
1494. Med studier i teologi fra tyske 
universiteter var han en veluddannet 
person. Han fulgte Luthers eksempel 
og giftede sig i 1527. Det var ganske 
uhørt for en præst på det tidspunkt.
Han skulle som biskop i Ribe Stift 
sørge for at den lutherske lære blev 
indført. Derfor skrev han en ”Postil-
le”, en anvisning, så de nye lutherske 
præster kunne se, hvad en prædiken 
burde indeholde.

 Tavsen skulle sørge for, at det var 
den protestantiske lære, der blev 
forkyndt i kirkerne. De katolske præ-
ster skulle omskoles. Prædikenen og 
salmesangen skulle foregå på dansk. 
Præsten skulle holde sig til Biblens 
ord og lære alle om tro og gerninger. 
Man skulle kende sin plads i sam-
fundet og arbejde flittigt ud fra den 
position, man havde. Alle børn skulle 
i skole. Alle skulle lære Biblens ord.
En helt uundværlig bog i skolerne 
var Luthers Katekismus. Den forkla-
rede, hvad der stod i Biblen. Bogen 
var skrevet som spørgsmål og svar. 
Katekismen var udenadslære, og børn 
blev overhørt i den. 

Forandringer i Domkirken
Mens Hans Tavsen var biskop, skete 
der store forandringer i Ribe Dom-
kirke. Skillevæggen, der gik på tværs 
af kirken, blev fjernet. De mange altre 
til helgenerne var væk, og nu var der 
kun et alter tilbage. Det var højalteret 
til alle i menigheden. Prædikestolen, 
hvor præsten skulle forkynde Luthers 
lære, fik en central placering i kirken. 
Her skulle Biblens ord fortælles så 
alle, både mænd og kvinder, kunne 
forstå, hvad de hørte. 

Reformationen
SIDE 4

Hans Tavsen fik stor betydning for 
Reformationen i Danmark. Han ligger 
begravet i Ribe Domkirke.
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Bekæmpelse af overtro
Hans Tavsen formanede præsterne til 
at undgå ”vranglære” og bekæmpe 
overtroen. Det var især overtroen 
i forbindelse med helgenlegender 
og den overtro, der knyttede sig til 
almindelige folks overtro, man ville til 
livs. Det blev forbudt, at opsøge kloge 
koner og spåkoner.
 Kong Christian III besøgte Ribe 
flere gange. Sammen med Hans 
Tavsen besluttede han, at der skulle 
ansættes en læge under Domkirken. 
Det var den eneste uddannede læge i 
Jylland. Ribe er kendt for sine hek-
seprocesser i 1500-1600-tallet. Den 

sidste heksehenrettelse i Ribe skete i 
1652. Det var 11 år efter den berømte 
heksebrændiing af Maren Spliid.

Moralen skulle vogtes
Hans Tavsen skulle mægle mellem 
stridende ægtefolk og opspore utro-
skab og bigami (flerkoneri). Biskop-
pen blev også inddraget i sager, når 
der var tiggere i byen. Det var ikke 
tilladt for andre end byens fattige sko-
leelever at tigge. De skulle til gengæld 
bære hætte, så folk kunne kende dem. 
Tiggere blev forvist af byen.
 Tavsen lavede regler om at forhin-
dre luksus og overdreven storhed ved 

fester og lignende. Der måtte højst 
være fire faddere ved barnedåb, og 
faddergaver måtte ikke overskride en 
dalers værdi. I 1561 beskrives det i 
en lov for Ribe, hvor mange gæster 
der måtte deltage i et bryllup, og at et 
barselsgilde højst måtte være for 30 
kvinder.
 Endvidere var det beskrevet, 
hvordan barselskvinden måtte klæde 
sig, når hun kom til kirke første gang 
efter barselen. Tjenestepiger måtte 
f.eks. ikke gå i fløjlstøfler elle bære 
hermelinskåber – ej heller perler. 
Moralen skulle vogtes.

Reformationen
SIDE 5 

Overtroen skulle bekæmpes. Straffen var grusom for dem, der blev dømt som hekse.
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Strid med adelen
Adelen havde meget svært ved at ac-
ceptere de nye forhold og mente, at 
den havde mistet både gods og midler 
under Reformationen. Det gav an-
ledning til mange sager, hvor Tavsen 
gik imod adelen. Samtidig var han 
underlagt kongen, som havde ind-
gået en håndfæstning, en aftale, med 
adelen om rigdomme og jord. Kon-
gen var afhængig af adelen, fordi det 
var den, der sad på militæret. Tavsen 
sørgede dog for, at konflikterne blev 
løst retfærdigt.
 Tavsen ville hjælpe hospitalet. Før 
Reformationen havde klostervæsenet 
taget sig af plejen af de syge og fattige. 
Hospitalet havde ingen indkomster 
efter Reformationen. Derfor kæmpede 
Hans Tavsen for, at hospitalet skulle 
have andel eller tiende af sognets 
indtægter.

Hans Tavsen, Danmarks 
reformator
Hans Tavsen havde en nær kontakt til 
Luthers by, Wittenberg og til hoffet, 
mens han var biskop i Ribe, Han løste 
mange store opgaver, som har fået be-
tydning for Reformationen og opbyg-
ningen af den evangelisk-lutherske 
kirke i Danmark.
 Hans Tavsen døde i 1561. Han blev 
begravet lige ud for prædikestolen i 
Ribe Domkirke.
 Foran Domkirken kan vi se sta-
tuen af Hans Tavsen. Han står med en 
dansk Bibel i hånden.

Reformationen
SIDE 6

Sakramenter

Et sakramente er en særlig form for kirkehandlinger. De findes både i den 
katolske (syv sakramenter)og i den protestantiske kirke (to sakramenter). 
Når man udfører et sakramente, er man særlig tæt på Gud, og man får Guds 
nåde og syndernes forladelse. Alle sakramenter er ifølge Biblen indstiftet af 
Kristus.

De 7 katolske sakramenter 

•  Dåben. Gør én til medlem af den kristne kirke.

•  Konfirmationen. Ens medlemskab af kirken bekræftes.

•  Ægtevielse. Ægteskabet er helligt. Ægteparret skal leve sammen til deres 
død.

•  Præstevielse. Katolske præster lover at tjene Gud og kirken. De må ikke 
gifte sig.

•  Bod. At rette op på det, man har gjort forkert.

•  Nadver. Ved at spise et stykke brød (Jesu krop) og drikke vin (Jesu blod) 
får man tilgivelse for sine synder. Kun præsten får vin.

•  Den sidste olie. Præsten salver (smører olie på kroppen) og velsigner det 
menneske, der skal dø.

De 2 protestantiske sakramenter

•  Dåben. Gør én til medlem af den kristne kirke.

•  Nadver. Ved at spise et stykke brød (Jesu krop) og drikke vin (Jesu blod) 
får man tilgivelse for sine synder.
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4ADen universelle kirke

Ansgars kirke var katolsk
Da Ansgar byggede sin kirke i Ribe, 
var den katolsk, og det blev den ved 
med at være indtil 1536. Kirken blev 
kaldt for den hellige, katolske kirke, 
og den havde en meget stor magt i 
Danmark. Den danske kirke var kun 
en lille del af en verdensomspæn-
dende organisation, der blev styret fra 
Rom. Den katolske kirke var univer-
sel, den havde betydning for menne-
sker overalt på jorden.

Peters nøgle og pavens magt
Apostlen Peter var den første biskop 
i Rom. Han havde ifølge Biblen fået 
magten i form af en nøgle. Med nøgle-
magten kunne han løse og binde folks 
sjæle i himlen og på jorden. Peter 
blev anset for at være Jesu stedfortræ-
der på jorden, og hans efterfølgere fik 
titlen pave. 
 Paven boede dengang som nu i 
Rom, og han var overhovedet for alle 
katolske kirker i verden.

Magtens hieraki
Pavens beslutninger og befalinger gik 
videre til ærkebiskopper, derfra til 
biskopper og endelig til præsterne. 
Ærkebiskoppen i Lund havde ansva-
ret for den katolske kirke i Danmark. 
Han skulle sammen med biskopperne 
i hele landet sørge for, at kirkens 
skikke og love blev overholdt. Paven 
godkendte valget af alle biskopper 
i hele Europa. Da Ivar Munk blev 
biskop i Ribe i 1499, udstedte paven 
et afladsbrev. I det stod der, at alle der 
var til stede ved Ivar Munks første 
messe i Ribe Domkirke, kunne slippe 
for 100 dage i skærsilden. Mon ikke 
der kom mange i kirke den dag?

Magten og æren i Himlen og på 
Jorden
Hvis man vil have magt, skal man 
lave love og straffe, der gælder for 
dem, man vil have magt over. Sådan 
var også det i den katolske kirke. Den 
havde sin egen lovgivning og sin egen 

kirkelige domstol. Landets alminde-
lige love gjaldt ikke, når man blev 
stillet for den kirkelige domstol.
 Sproget i kirken var latin, det 
olditalienske sprog. Man skulle være 
lærd for at forstå latin. Kirkens breve 
og lovgivning blev skrevet på latin, 
og gudstjenesten blev holdt på latin. 
Det var der ikke mange, der forstod. 
Sproget var magt i sig selv.

Betal til kirken
Alle borgere og bønder skulle betale 
en tiendedel af deres indkomst til 
kirken. Når bønderne havde høstet 
marken, skulle en tiendedel af høsten 
afleveres til kirken. På den måde fik 
kirken umådeligt store rigdomme, 
som kunne bruges til at købe jord 
og bygninger og dermed gøre kirken 
endnu rigere. Denne afgift kaldes 
tiende.
 Ved reformationen ejede den katol-
ske kirke ca. en tredjedel af al jord i 
Danmark.

Radulfs segl fortæller, at han var biskop i 
Ribe.

Et verdenskort med den hellige by, Jerusalem, som verdens centrum.
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Nationens kirke
Med Reformationen blev den katolske 
kirke afløst af den lutherske kirke.
Der, hvor paven havde haft den store 
og afgørende magt i kirken, blev 
det nu kongen, der var den øverste 
myndighed. De enkelte landes konger 
stod nu i spidsen for deres lands 
kirke. Kirken var blevet national. I 
Danmark fik det stor betydning for 
hele landets befolkning.

Superintendenter
Landet var delt op i områder, stifter, 
som havde hver deres biskop. De 
kaldtes superintendenter, og de skulle 
sørge for, at kongens love og bekendt-
gørelser for kirken blev overholdt. 
Det var biskopperne, der styrede 
kirken. Deres fornemste opgave var 
dog at sørge for, at det var den rigtige 
lære, der blev prædiket i kirkerne.

Konge og kirkeordinans
Biskopperne blev udpeget af kongen. 
Det var lærde mænd, der blev peget 
på. I den katolske tid var det adelige 
mænd, der blev biskopper. Da Hans 
Tavsen blev biskop i Ribe i 1541, var 
det Kong Christian III, der udpegede 
ham. Kongen tog initiativ til en kir-
keordinans, som er en grundlov for 
kirken. Den fortalte, hvordan kirken 
skulle fungere efter Luthers lære. 
Kong Christian III besøgte Ribe flere 
gange, og han boede på Riberhus Slot 
under sine besøg. 

Menigheden fik indflydelse
Præsterne blev valgt af menighedens 
medlemmer eller af ”syv ansete” 
mænd. Derefter skulle kongen god-
kende valget af præsten. Det var helt 
nye toner i kirken, at magten ikke 
kom ovenfra via ærkebiskopper og 

biskopper; men at menigheden selv 
havde noget at skulle have sagt.

Stor betydning for alle 
mennesker i landet
Luther sagde: ”Det er bedre at give sin 
nabo en krone end at bygge en gylden 
kirke til Peter (paven), thi det første 
har Gud befalet, ikke det andet.”
 I den lutherske kirke er alle lige 
meget værd, uanset om man er rig 
eller fattig, biskop, præst eller et helt 
almindeligt menneske. 
 Derfor fik hele Reformationen og 
den nationale kirke en stor betyd-
ning for alle mennesker i Danmark. 
Der blev vendt op og ned på det syn 
på mennesker, man havde haft i den 
katolske tid. 

4BDen nationale kirke

Kongen stod i spidsen for Danmarks kirker. Topfiguren på Domkirkens alter 1597.
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Nærmere Gud end dig
Katolske præster var højt hævet over 
den almindelige kristne befolkning. 
Det betød, at man mente, de var nær-
mere Gud end andre. Kirkens magt 
blev givet til paven af Gud, som så 
gav den videre til kirkens forskellige 
ansatte. Menigheden bestemte ikke 
noget. Det var paven og præsterne, 
der bestemte, hvem der kunne kalde 
sig kristne. Uden kirkens folk var 
frelse umulig. Magten kom oppefra.

Regler for præster
En katolsk præst og biskop skulle 
leve i cølibat. Det betød, at de ikke 
måtte gifte sig eller have sex. De 
skulle faste (dvs. at man ikke måtte 
spise i bestemte tidsrum) og de skulle 
overholde tiderne for bøn. I det hele 
taget skulle de leve efter de regler, der 

var i netop deres kloster. Det kunne 
f.eks. være at tie stille i flere dage i 
træk.

Præstebolig i kloster og 
kannikegård
Præsterne boede i begyndelsen i 
klostre, hvor de levede som munke. I 
begyndelsen af 1200-tallet fik kanni-
kerne lov til at bo i almindelige huse, 
kannikegårde, rundt omkring i byen. 
En kannik var en præst ved Dom-
kirken. En overgang var der ansat 
24 kanniker og 1 biskop ved Ribe 
Domkirke.

Ikke alle præster overholdt 
cølibatet
Biskop Iver Munk havde f.eks. hele to 
koner og flere børn. Han skjulte det 
ikke engang og opkaldte en søn efter 

sig, Frands Iversen. Iver Munk fik 
også en søn med en tjenestepige fra 
Ribe. Denne søn mærkede ikke meget 
til, at hans far var både adelig og 
biskop. Han fik dog tildelt et stykke 
jord, hvor hans ko kunne græsse!

”Hårmoden” hos de katolske 
præster
Katolske præster havde en helt spe-
ciel frisure for at vise, at de tilhørte 
kirken og fulgte kirkens regler. De 
barberede issen og efterlod en krans 
af hår – det blev kaldt en ”tonsur”. 
Siden oldtiden har langt hår været et 
symbol på, at man var en fri person. 
Et barberet hoved viste, at man var 
ufri og skulle underlægge sig kirken 
og følge dens regler. Man mener også, 
at tonsuren kan være en efterligning 
af Kristi tornekrone. 

5ADet særlige præstedømme

Katolsk præst får klippet håret af og viser, at han følger kirkens regler.

Saks
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Alle er lige
I den nye tid er alle kristne lige for 
Gud. Det bliver de ved dåben.
 Martin Luther sagde, at alle døbte 
er ”lige meget præst og biskop”. Han 
sagde om menigheden, at den er en 
”udvalgt slægt, et kongeligt præste-
skab”. På den måde brød han med 
den opfattelse, at der er forskel på 
præster og almindelige mennesker.
 Menigheden valgte selv deres præ-
ster, og sammen med præsten valgte 
de biskoppen. Folket fik nu langt 
større indflydelse. Martin Luther 
mente, at det kun var igennem troen 
på Guds kærlighed til menneskene, 
at det enkelte menneske kunne opnå 
frelse.

Familien er min faste borg
Hans Tavsen fulgte Martin Luthers 
eksempel og giftede sig i 1527. Det 
var virkelig et opgør med den katol-
ske kirke og præsteløftet, hvor munke 
og præster lovede at leve i cølibat. 
Tavsen var fast besluttet på, at præster 
skulle gifte sig.
 Han fik fire børn med sin første 
kone, som han desværre mistede 
under Københavns belejring. Med 
sin anden kone fik han ni børn. Vi 
kender navnene på de fem; de andre 
er måske døde som små. 

Lad de små børn komme til mig 
Det var ikke kun Hans Tavsen, der fik 
mange børn. Det gjaldt alle, for man 
kendte ikke til prævention. Mange 

børn døde pga. sygdom inden de blev 
voksne. På epitafierne i Domkirken er 
alle fødte børn malet med på billedet, 
så man kunne vise, hvor mange børn 
man havde født. De afdøde børn har 
fået malet et kors over hovedet for at 
vise, at de var døde, da billedet blev 
malet, eller de er malet gennemsig-
tige.

Ringen – symbol på kærlighed
Ringen som symbol har man kendt 
gennem mange hundrede år. I begyn-
delsen var den forbundet med magi-
ske kræfter. Tænk f.eks. på kraften i 
ringen fra ”Ringenes Herre”. Omkring 
1600-tallet indførte man, for at vise 
sit tilhørsforhold til hinanden, en 
ring til hver, når man giftede sig. Vi 

betragter ringen som kærlighedens 
symbol på troskab og kærlighed, der 
aldrig hører op. Vielsesringen skulle 
bæres på venstre hånds ringfinger, da 
man mente, at der gik en direkte åre 
herfra og op til hjertet.

5BDet almindelige præstedømme

Det var et opgør med den katolske kirke, at præster giftede sig.

Vielsesringen skulle bæres på fjerde 
finger, da man mente, at der gik en åre 
herfra til hjertet.
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Ribe – en port til verden
Ved Ribe var der store bebyggelser 
allerede i vikingetiden. Byen lå godt 
i forhold til rejsende handelsfolk og 
kristne missionærer. Kilder fortæl-
ler, at Ansgar byggede sin første 
kirke her. Ribe blev både bispeby og 
kongeby. 
 Efterhånden som den katolske 
kirke fik mere og mere magt, blev 
der bygget mange kirker og klostre 
i Nordeuropa. Også i Ribe. I løbet 
af middelalderen blev der bygget så 
mange kirker og klostre, at byens 
profil med tårne og spir har været et 
imponerende syn i det flade landskab.

Tiggermunke i byen
Når rejsende i 1200-tallet kom til 
handelsbyen Ribe, mødte de både grå-
brødre og sortebrødre. De havde nem-
lig deres klostre tæt ved den vej, alle 
skulle færdes ad. Munkene tog gerne 
imod almisser, gaver, til de fattige. 
Munkene prædikede i kirkerne og på 
gaderne. Man har en hel prædiken-
samling skrevet af munken Matthias 

Ripenseren med en prædiken til alle 
kirkedage.

Smådjævle overalt
Ingen tvivlede på, at Gud var til, og 
alle var sikre på, at djævelen fand-
tes. Ikke bare én djævel men mange 
smådjævle plagede folk – troede de 
– hver gang et eller andet gik galt i 
hverdagen. Kun i kirken kunne man 
få den frelse, der skulle til, for at und-
slippe skærsilden så hurtigt som mu-
ligt. Folk skulle betale aflad og gøre 
bodshandlinger, som kirken befalede 
det. De mange kirker og helligsteder i 
byen var en del af dagligdagen i Ribe.

Mange kirker og klostre
Var det, fordi folk var meget, meget 
flittige til at gå i kirke før Reformatio-
nen, at der var så mange kirker?
Nej! Grunden var, at der blev holdt 
så mange messer for personer, der var 
døde for længst. Man holdt messer 
for de afdøde for at afkorte deres tid 
i skærsilden. De pårørende betalte 
præster for at holde sjælemesser. 

Op gennem middelalderen fik kir-
ken mere og mere magt i forhold til 
befolkningen. Mange messer krævede 
mange kirker. Det store antal kirker 
var udtryk for kirkens magt.

Kirkerne i Ribe
I 1598 malede Braunius et prospekt 
over Ribe. På det kunne man se, 
hvilke kirker og klostre der blev byg-
get i Ribe før Reformationen. Hver 
kirke og kloster havde navn efter den 
helgen, der blev æret ved byggeriet.

6AMange kirker og klostre

Braunius malede et prospekt over Ribe med 11 kirker og helligsteder.

En sur munk er tegnet på en tagtegl. 
Hvorfor mon han var sur?
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Der Kerkenn breker på arbejde
Kong Christian den III besluttede i 
1537, at Ribe skulle deles op i kun 2 
kirkesogne. Indtil da havde der været 
11 kirker og helligsteder. Kirke-
nedbryderen, ”der Kekenn breker”, 
kom på arbejde med at rive kirkelige 
bygninger ned. På et år brød han 254. 
000 store mursten ned fra de mindre 
kirker og et kloster. Det var en kolos-
sal forandring af byen, at de mange 
kirker og klostre forsvandt. Borgerne 
i byen kunne helt bogstaveligt se, at 
byen fik et luthersk udseende.

Tre kirker tilbage
Domkirken og Sct. Katrine Kirke fik 
lov til at blive stående. Sortebrødre-
klosteret ved Sct. Katrine Kirke blev 
indrettet som hospital. Sct. Peders 
Kirke, som lå over for Skibbroen, 
skulle være pestkirkegård med tilhø-
rende kirke. Det var synlige tegn på, 
at den katolske tid var forbi i Ribe. 
Senere blev også Sct. Peders Kirke 
revet ned.

Ingen fester
Inde i de to store kirker skete der 
også store forandringer. I den katol-
ske tid havde håndværksmestre og 

købmænd slået sig sammen i ”laug” 
eller ”gilder”, for at kunne lønne en 
præst ved et helgenalter. Præsten 
skulle lave messer for folk, som ville 
have nåde og bod hos Gud. De købte 
sig til frelse fra skærsilden, og de køb-
te dødsmesser for afdøde personer. 
Der blev holdt nogle vældige fester i 
laug og gilder med optog, helgenfigu-
rer, røgelse og relikvier. De fornem-
ste gilder gik forrest, og så fulgte de 
mindre fornemme. Store dele af byens 
beboere var med, og festerne fortsatte 
i dagevis for både kvinder og mænd. 
Efter 1536 var det slut med den slags 
festligheder.

Kirkestorm
De, der havde dyrket helgenerne i 
sideskibene, var selv med til bryde 

altrene ned. De stormede kirkerne. 
Alle de mange altre med helgenfigu-
rer blev revet ned. Kun et alter blev 
stående, kirkens højalter. Alle spor 
af den katolske tid skulle fjernes i 
kirken.

Den katolske tid var forbi
Efter Reformationen blev det mo-
derne at sætte en inskription over 
indgangsdøren til sit hus. Der kunne 
f.eks stå Soli Deo Gloria (Gud alene 
æren), Christus Vincit (Kristus har 
sejret), Kristus Regnat (Kristus rege-
rer) eller Amor Meus Deus Meus (Min 
kærlighed min Gud). Med sådan en 
inskription over døren kunne husets 
ejer vise, at her i huset troede man 
ikke mere på helgener – her var bebo-
erne med på noderne.

Få kirker, ny struktur 6B

Alle spor af den katolske kirke skulle fjernes.

Christus Vincit, Kristus har sejret. En inskription over døren viste, at man hørte til den 
lutherske kirke.
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Bispedragten
Middelalderens bispedragter var me-
get kostbart udsmykket. Bispen bar 
en kåbe og under den to fine kjortler, 
en lang og en kort. På hovedet bar 
han sin bispehue, om halsen en stola 
(en slags tørklæde) og et stort bryst-
kors. Om håndleddet pyntede nogle 
fine stofstykker, og på fingrene var 
der kostbare ringe. I hånden holdt 
han en bispestav. Jo flottere dragterne 
var, jo mere viste man Gud, at man 

tjente ham til ære. Og jo mere kunne 
man vise, sin magt over præsterne og 
det almindelige menneske.
 Dragterne var lavet af tidens bedste 
og dyreste materialer og var samtidig 
fulde af symboler. Bispehuen, bispe-
staven og bisperingen var de vigtigste 
tegn på, at man var biskop.

Anerkendt i Ribe og Rom 
Når man blev valgt som biskop, fik 
man et stort ansvar. Kirken ejede næ-

sten en trediedel af al jord i Danmark. 
Biskopperne havde flere borge og 
mange soldater, ofte også krigsskibe 
som var nødvendige for kongen. 
Biskoppen skulle godkendes som 
biskop af alle kannikker (præster som 
hørte til Domkirken), men også af 
paven i Rom. Derfor måtte han rejse 
helt til Rom, for at få sit ansættelses-
brev. Det kostede ham mange penge. 

Iver Munks gravsten
Iver Munk var den sidste katolske 
biskop i Ribe. Han blev født 1470 og 
døde i 1539. På gravstenen er han 
iført bispekåbe, bispehue og holder 
en bispestav. Han har ringe på mange 
fingre, og to våbenskjolde forneden 
viser, at han stammer fra adelsfamili-
erne Juel på moderens side, og Munk 
på faderens side. 
 Siden romertiden har en kåbe el-
ler en kappe været symbolet på både 
fyrste- og kirkemagt. I middelalde-
rens kirke var kåberne ikke kun for 
biskopper. Både munke, præster og 
biskopper bar kåber ved de katolske 
gudstjenester og processioner. 

I procession
Siden romertiden har en kåbe eller 
en kappe været symbolet på både 
fyrste- og kirkemagt. I middelalde-
rens kirke var kåberne ikke kun for 
biskopper. Både munke, præster og 
biskopper bar kåber ved de katolske 
gudstjenester og processioner. Det så 
prangende og ophøjet ud, når hele 
optoget kom ind i Domkirken direkte 
fra den lange klostergang. Resterne af 
den kalder vi stadigvæk ”processions-
gangen”, men i dag er den adskilt fra 
Domkirken. Det må have set flot ud, 
når Ivar Munk iført sin bispedragt 
gik forrest i en procession ind i Ribe 
Domkirke.

7AMiddelalderbiskoppens dragt

Bispehuen, bispestaven og bisperingen viste, at man var biskop. Biskoppens dragt var af 
tidens bedste og dyreste materialer.
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Præsten klædt som sine 
ligemænd
Luther mente, at præster skulle bære 
den samme dragt som deres ligemænd 
– borgerne i menigheden. Derfor 
blev den almindelige borgerdragt for 
mænd også præsternes dragt. 

Sort og enkelt
Det var ikke kun præsternes dragt, 
der så sådan ud dengang. Det var også 
studenternes og de lærde mænds dag-
lige dragt. Man fik den, når man blev 
optaget på universitetet og læste jura, 
medicin eller teologi, og en dragt 
kunne holde livet ud. Til dragten hør-
te også en hat, hvor der til begravelser 
kunne bæres sorte sørgebånd. Præste-
dragten var meget mindre prangende 
end de dragter, der blev anvendt i den 
katolske tid.

Alba og hagel
Foruden præstekjolen bar præsten 
stadig messeklæder, når der var alter-
gang. Det var en hvid kjortel (alba) 
og en messehagel i en af kirkeårets 

farver. Sådan er det stadig i mange 
danske kirker. I Ribe Domkirke bærer 
præsten de fire messehageler, der pas-
ser til kirkeåret. Den hvide til særlige 
festdage. Den røde til jul og pinse. 
Den lilla i adventstiden, fasten, skær-
torsdag og store bededag. Den grønne 
er til trinitatistiden. 

Pibekraven var moderne
Efter reformationen var moden meget 
anderledes end i dag. På den tid gik 
både rige mænd og kvinder med 
pibekrave. Præster brugte pibekrave 
til deres sorte præstekjole. Også dom-
mere og andre af kongens betydnings-
fulde mænd bar pibekrave.
 I dag er det kun præster, der bærer 
pibekrave, og den har næsten ikke 
ændret udseende siden Reformatio-
nen.

Klæder skaber folk
Klæder var dengang meget værdiful-
de. Før præsten kunne tage sin kjole 
på, havde stoffet været gennem mange 
hænder. Ulden skulle klippes, kartes, 

spindes og farves. Så skulle væveren i 
gang og til sidst syersken. Dragter til 
unge mænd og kvinder blev syet så de 
kunne gøres større, efterhånden som 
man blev tykkere med årene. Sort var 
en fornem farve, som også fortalte, at 
man var troende og ydmyg over for 
Guds ord.
 Nutidens sorte præstedragt ser 
stort set ud, som den gjorde ved Re-
formationen.

7BPræstekjole og pibekrave

Præster skulle bære den samme dragt som andre mandlige borgere. Her ses Lauge A. Vedel med sin hustru og deres elleve børn. To er døde.

Glasfund fra Ribe. En borger 
med pibekrave fra tiden omkring 
Reformationen.
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Døden var en del af hverdagen
I middelalderen var det kun få, der 
blev over 40 år, og man havde ofte 
ingen kur mod sygdomme. I stedet 
bad man ved en helgen til Gud, og 
passede den syge, så godt man kunne. 
Vi kan i dag takke den katolske kirke 
for sygehuse, medicin og alderdoms-
hjem. Kirken og klostrene organise-
rede plejen af de syge og gamle.

Den rige kirke hjælper de fattige 
og syge
Kirken var meget rig; den besad både 
godser, slotte, gårde og huse. Til gen-
gæld var fattigdommen stor blandt al-
mindelige mennesker. Men de fattige 
og hjemløse vidste, at der var hjælp 
at hente i klosteret. Så længe klosteret 

kunne hjælpe, gik ingen forgæves. 
Hver dag blev der ved klosterets port 
uddelt øl og mad, f.eks. brød og en 
skål suppe til de fattige. Når man blev 
gammel og svagelig, tog ens børn sig 
af én. Hvis det ikke kunne lade sig 
gøre, kunne man være på klosteret til 
sin død. Til gengæld skulle klosteret 
så arve alt, når man døde.

Helligåndshus og  
Sct Jørgensgård
I middelalderen havde Ribe to hospi-
taler. Helligåndshuset, som tog sig 
af de syge og gamle og Sct. Jørgens-
gården, som tog sig af de spedalske. 
Spedalskhed var en uhelbredelig, 
grusom og meget smitsom sygdom. 
Kroppen rådner så at sige op, og til 
sidst dør man af sygdommen. De syge 
blev udstødt, og alle bånd blev brudt 
til familien. Hvis man først kom på 
Sct. Jørgensgården, kom man ikke ud 
igen, men med klostrets pleje kunne 
man få et godt liv trods sygdommen. 
Hospitalet er opkaldt efter helgenen 
Sct. Jørgen, som var de svages beskyt-
ter. 

Lærde munke og nonner
Mange klostre hjalp de syge efter 
bedste evne. Dels ved at helbrede med 
forskellige urter og dels ved bøn. Man 
mente ofte, at åreladning var vejen til 
helbredelse. Åreladning blev foreta-

get af en uddannet munk. Han slog 
hul på en blodåre for at lade det syge 
”strømme ud” af kroppen, både ved 
fysiske og psykiske lidelser. 

Tro flytter bjerge
Gav man penge og mad til hospita-
lerne, var det en from handling. Ved 
at bede i kirken til en helgen mente 
man, at man kunne få den hjælp, man 
havde brug for. 
 Mod pest var der 62 helgener at 
bede til, mod feber 129 og mod tand-
pine 20. For at blive rask måtte man 
simpelthen have troen i orden! 

8ADe svages beskytter

De syge og fattige kunne hente hjælp i 
klosteret.

Allerede i Middelalderen brugte man 
kirurgiske instrumenter.
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Hvem tager sig nu af de syge og 
fattige?
Inden Reformationen var folk vant til, 
at klostrene tog sig af de fattige. Efter 
Reformationen fik kirken frataget sine 
godser, slotte, gårde og huse, som 
i stedet blev lagt ind under kronen 
”til brug for kongen og til gavn for 
riget.”. Sortebrødreklosteret i Ribe 
blev omdannet til hospital og klo-
strets jorde og gårde skulle betale for 
dets drift. De syge og gamle, som ikke 
kunne passes af familien, blev an-
bragt på Sortebrødreklosteret ved Sct. 
Catharinae Kirke. Men der var ingen 
læge, kun en forstander.
 Efter indførelsen af den nye kir-
keordning var der mange konflikter 
mellem kirken og adelen. Hans Tav-
sen kæmpede for, at hospitalet skulle 
have andel eller tiende af sognenes 
indtægter for at kunne drive hospita-
let. 

Lægen og bartskæreren
Man bestemte, at der ved Domkirken 
skulle ansættes en universitetsuddan-
net læge, for man tillod ikke længere 
kloge mænd og koner at kurere de 
syge med folkemedicin. Alligevel var 
det mest bartskæreren, der tog sig af 
lægegerningen. (Bartskærer betyder 
skæg-skærer, altså barber) Bart-
skæreren kunne foretage kirurgiske 
indgreb. Han foretog åreladninger 
og satte blodsugende igler på patien-
terne. Han kunne hjælpe kræftramte, 
lave omslag og stille diagnoser ved at 
måle pulsen og se på urin og afføring. 
Man betragtede bartskærerens arbejde 
som et håndværk. Det var en praktisk 
uddannelse, hvor han først stod i lære 
som dreng og derefter blev svend, 
ligesom vi kender det fra en tømrer 
eller murer i dag. 
 Lægerne mente derimod, at deres 
gerning var en slags kunst, fordi de 
var uddannede ved universitetet og 
læste bøger! 

Slut med kloge mænd og koner
Efter Reformationen blev det overor-
dentlig farligt at være en klog mand 
eller kone, der vidste noget om syg-
domme, helbredelse og folkemedicin. 
Man kunne nemt blive mistænkt for 
at være heks. Især kunne man blive 
mistænkt for at gøre andre syge eller 
ligefrem være årsagen til ulykker og 
dødsfald. Både kirken og kongen ville 
overtroen til livs, og der blev slået 
hårdt ned på dem, der blev mistænkt 
for at have overnaturlige evner.  
Hekseprocesserne var udbredte i hele 
Europa. I Ribe blev mange mænd og 
kvinder brændt på bålet.

Klingpungen
Ved gudstjenesten under salmesan-
gen gik kirketjeneren rundt med en 
klingpung. ”Pungen” var en pose 
med en klokke, monteret på en lang 
stang. Han rakte den ind til folk på 
bænkene, så de kunne lægge penge 
i klingpungen. Indsamlingen gik til 
kirkens hjælpearbejde.

8BSygdoms- og fattighjælp

Bartskæreren var stadigvæk den mand, folk 
søgte hjælp hos. Man måtte hjælpe sig, som 
man bedst kunne.

Kong Chr III ansatte en uddannet læge i Ribe. Man ville væk fra overnaturlige behandlinger i 
sygdomsbekæmpelsen.
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Hvad er relikvier?
Relikvier er rester af hellige mænd og 
kvinder eller ting, de har rørt ved. Det 
kunne f.eks. være knogler, hår, negle, 
dele af kranier eller tøj. Relikvier var 
virkelige kraftkilder, der kunne hel-
brede syge eller give folk kræfter. Man 
troede, at der kunne strømme kraft og 
frelse ud fra relikvierne, hvis man var 
i nærheden af dem. 

Turisme allerede i middelalderen
Relikvierne havde stor religiøs og 
økonomisk betydning for kirken. 
Kraftfulde relikvier tiltrak mange 
mennesker, der kunne lægge penge i 
kirken. Relikvierne blev en eftertrag-
tet handelsvare og var en indbrin-
gende forretning. Folk valfartede fra 
nær og fjern til de steder, der havde 
særligt kraftfulde relikvier. Det gav 
indtjening til både kirken og byen og 
var en slags middelalderturisme. 

Antennen til Gud
I den katolske tro kan en kirke ikke 
indvies, hvis ikke den har en reli-
kvie. Relikvien fungerer som en slags 
antenne til Gud. Da Lund Domkirke i 
Sverige blev indviet, blev der lagt over 
1000 relikvier i kirkens alterborde. 
Rundt om i Danmark er der fundet 
relikvieskrin med kraftfulde ting. 
Man gemte relikvier i et hulrum i al-
teret eller i en helgenfigur. Det kaldtes 
en helgengrav. Graven blev dækket 
af en smuk stenflise, så det mindede 
om en rigtig grav. I Ribe Domkirke 
havde man også mange relikvier. De 
har været forbundet med de helgener, 
man tilbad ved sidealtrene. 

Ripensere på pilgrimsrejse 
Menneskene fra Ribe har også været 
på pilgrimsrejser f.eks. i Jerusalem, 
Rom eller Trondheim. Der er fundet 
mange pilgrimsmærker i Ribe. Et 
pilgrimsmærke er ofte en lille plade 
af metal med et reliefbillede af en 
helgen. Det kan også være en ibsskal, 
som er en skal fra en kammusling. I 
middelalderens Spanien blev en ibs-
skal brugt som symbol på apostelen 
Jakob. Pilgrimsmærker fik man som 
en slags souvenir på valfartsstederne. 

Kostbare skatte
Domkirken ejede mange kostbare 
skatte. Det kan man læse i Kostbar-
hedslisten fra 1313, som findes i 
”Ribe Oldemoder”, et 700 år gammelt 
skrift. Her er en liste over de kost-
barheder kirken ejede. Det var bl.a. 
kander i sølv og guld, fine klæder i 
kostbare materialer, sølvlysestager, 
fine duge, røgelseskar og en kugle af 
sølv til ild. Desuden sølvindfattede 
strudseæg til at lægge nadverbrød i og 
til at gemme relikvier i.

9AKirkens skatte

Relikvier var rester af hellige mænd eller 
kvinder eller ting, de havde rørt ved. Man 
mente, der kunne strømme kraft og frelse 
ud fra dem.

Et pilgrimsmærke, en ibskal, viste, 
at man havde været på en rejse til et 
valfartssted.
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Kirken som forsamlingshus
Efter Reformationen blev kirken et 
forsamlingshus for de kristne. Kir-
kens bygning var ikke mere hellig 
i sig selv. Kun når Guds ord lød i 
kirken, var og er den hellig. Derfor 
kan der foregå mange forskellige ting 
i kirken, ikke kun gudstjenester.

Ét alter 
I den lutherske kirke er der kun ét 
alter, som er for hele menigheden.
Derfor må der ikke være adskillelse 
mellem alteret og menigheden. Altså 
måtte muren mellem koret og kirken 
fjernes. Hele gudstjenesten, bortset 
fra prædiken, foregår foran alteret.

Prædikestol
I den lutherske kirke bliver prædike-
stolen det nye centrum. Prædiken er 
præstens forklaring på dagens tekst 
fra Biblen.

Desuden skal præsten også læse love 
og kongelige forordninger for menig-
heden; det foregår også fra prædike-
stolen.

Udsmidning
Mange kirkeskatte af sølv og guld 
blev fjernet af dem, der mente at eje 
dem. Hellige ting som helgenaltre, re-
likvier og messedragter blev ødelagt, 
smidt ud eller brugt som udklædning. 
Betalte man for det, kunne man få 
fremvist de mærkelige gamle ting. En 
syv meter høj træstatue af den hellige 
Sct. Kristoffer fik dog lov til at blive i 
kirken indtil 1706. Figuren blev kaldt 
Lange Kristoffer. Desværre endte den 
som pindebrænde i 1790.

Undervisning i et kapel
Den hellige Sct. Barbaras kapel blev 
undervisningslokale for de ældste 
elever fra katedralskolen tre gange 

om ugen. Den teologiske læremester 
holdt foredrag for dem og for præster, 
så de kunne studere den lutherske 
lære. Helgenfiguren af Sct. Barbara 
blev ødelagt og erstattet af et kateder 
og skolebænke.

En god plads for en flæskeside 
og ½ tønde øl
Der var ikke siddepladser i kirken. 
Hvis man ikke ville stå op, måtte man 
selv sørge for noget at sidde på. Der 
var ikke varme i kirken. Derfor byg-
gede de velhavende tre-fløjede bænke 
med gardiner omkring og stoftag 
over; så kunne man sidde derinde og 
varme sig ved et glødebækken.
 Man kunne også bygge sig et sæde 
på anden måde, og man kunne bruge 
det selv eller sælge det til andre. I 
1561 kostede en god siddeplads ½ 
tønde øl og en flæskeside.
 

9BOrdet helliger huset

I den lutherske kirke bliver prædikestolen det nye centrum. Siddepladser måtte man selv 
sørge for.

Fem vigtige punkter i den lutherske 
kirke: Alene Kristus. Alene skriften 
(Biblen). Alene ved troen. Alene nåden. 
Gud alene æren.
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Beskyttelse mod alt fra brand til 
stormflod
I Ribe Domkirke var der 50 altre, 
indviet til forskellige helgener. Hvert 
alter sin helgen. Den vigtigste hel-
gen var Jomfru Maria, Jesu moder. 
En anden var Ribes skytshelgen, Sct. 
Lambert, som i form af en malet og 
forgyldt træfigur blev båret i pro-
cession mod stormflod, ild og krig. 
En tredje var Sct. Kristoffer, ”Lange 
Kristoffer”, en træfigur på syv meter. 
Afbildninger af ham skulle gerne være 
iøjnefaldende, da synet af ham gav 
beskyttelse mod en pludselig død.

Døden var vigtigere end fødslen
Før Reformationen var fødselsdage 
uden betydning; det var ens dødsdag, 
der var vigtig. Det var her, man kom 
fra det jordiske liv til det næste, det 
evige liv. Døden betød i første omgang 

en tur i skærsilden. Den var renselses-
stedet, før man til slut kunne komme 
i paradiset. Troende mennesker købte 
sig til særlige gudstjenester, sjælemes-
ser, for at afkorte pinen i skærsilden 
for sig selv og deres familier. Man 
gav store gaver til kirken, for at der 
kunne holdes messe for den afdøde, 
både til begravelsen og på årsdagene 
for begravelsen. Jo mere man betalte, 
jo længere varede messen, og jo hurti-
gere kom sjælen ud af skærsilden!

Ikke alle havde råd til et alter
Rige købmænd og adelige var de 
første, der betalte for deres egne 
dødsmesser. Til det købte og opstil-
lede de sidealtre i kirken. Det havde 
almindelige mennesker ikke råd til. 
Men da de også gerne ville slippe for 
skærsilden, sluttede de sig sammen i 
gilder eller i håndværkerlaug for sam-

men at få råd til at ansætte en præst 
eller oprette et alter. 
 Det var så gilderne og laugene, der 
blev ejere af altrene.

Tilbygning til mange altre
Den røde del af Ribe Domkirke, 
som nu er de yderste sideskibe, blev 
bygget til i 1300-tallet som kapeller 
for at skaffe plads til de nye altre. I 
1400-tallet, blev kapellerne til et eks-
tra sideskib i hver side.
 24 præster var ansat til at afholde 
alle messerne. To af dem skulle sørge 
for, at den rigtige messe blev holdt 
ved det rigtige alter på det rigtige tids-
punkt.

Sognealteret
Ved messen skete forvandlingen af 
brød og vin til Jesu legeme og blod. 
Almindelige mennesker kunne kun 
gå til alters ved sognealteret, der stod 
lige neden for trappen op til koret 
og højalteret. De fik kun alterbrødet, 
mens Jesu blod, vinen, var forbeholdt 
biskopper og præster.

10AKirkens mange altre

Dødsdagen var vigtigere end fødselsdagen. Man mente, man kom til renselsesstedet, 
skærsilden, før paradiset. Det gjaldt om at afkorte opholdet i djævelens varme ild.

Man kunne betale sig til at afkorte 
tiden i skærsilden ved at købe sig til 
messer for helgener.
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Hører du mig Gud?
Det var svært for et menneske pludse-
lig at skulle undvære sin helgen. Kun-
ne man nu være sikker på, at Kristus 
ville høre ens bønner, når de ikke gik 
gennem en helgen? For at forhindre 
folk i at holde fast i deres gamle hel-
gendyrkelse, blev alle helgenbilleder 
og figurer fjernet. Kristus havde sejret 
– på latin: Kristus vincit! Kun ved 
hans nåde kunne man frelses.

Ét alter – alle er lige
Efter Reformationen blev også alle 
altre, undtagen korets højalter fjernet. 
Højalteret var nu for alle og alle døbte 
var lige og skulle gå til alters sammen. 
Alteret var ikke længere et offerbord, 
hvor man forvandler brød og vin til 
Jesu legeme og blod, og hvor kun de 
udvalgte modtog Jesu blod. Brødet og 
vinen var nu for alle. 
 Præsten samlede menigheden 
om alteret, som Jesus samlede sine 

disciple til den sidste nadver skær-
torsdag. Guds ord skabte brødet om 
til legeme og vinen om til blod, når 
det blev modtaget i tro. 
 Året inden Reformationen, var 
der både katolsk og luthersk gudstje-
neste i kirken. De katolske præster 
og munke sang og støjede, når den 
lutherske menighed gik til alters. 

Alteret, som vi kender det i dag
På alterbordet ligger Biblen, og der 
står tit blomster og lys på bordet. I 
mange kirker er der både på bordet 
og lige foran bordet et syet eller væ-
vet, fint tæppe. Bag alteret er der ofte 
et kors eller et maleri, som forestiller 
noget fra Biblen. I andre kirker er der 
anden kunst. Det kan være et tæppe, 
en glasmosaik eller en figur med 
Kristus på korset, et krucifiks. 
 Rundt om i Danmark findes der 
altre, som er meget gamle og meget 
fine. De er udskåret i træ og dækket 

med guld. Motiverne forestiller nogle 
af de vigtige fortællinger fra Biblen. 
Der kan være fløje på altertavlen. 
Fløje er en slags skabslåger, som kan 
åbnes og lukkes alt efter, hvilken tid 
på kirkeåret det er. 

10BÉt alter til Kristus

Højalteret var nu for alle og alle døbte skulle gå til alters sammen.

Jesus på korset. Kruzifixet hænger i et 
sideskib i Ribe Domkirke.
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Versio Vulgata
Dette er latin og betyder: Den almin-
delige oversættelse. Sådan blev Biblen 
betegnet i middelalderen i den katol-
ske tid. Biblen er oprindeligt skrevet 
på græsk og hebraisk. I år 382 efter 
Kristi Fødsel oversatte kirkefaderen 
Hieronimus teksterne til latin.

Sproget er magt i sig selv
Kun i kirken kunne man opnå frelse, 
og det var svært at forstå hvordan, 
når man ikke forstod, hvad præsten 
sagde. Sproget i kirken var latin, det 
olditalienske sprog, som man skulle 
være lærd for at kunne forstå. Biblen 
var skrevet på latin. Kirkens skrivel-
ser, breve og lovgivning blev skrevet 
på latin, og gudstjenesten blev holdt 
på latin. Latin var sproget for de gejst-
lige, altså kirkens mænd, og ikke for 
den almindelige borger i landet. 

Noget værre hokuspokus
Når vi i dag siger at noget er ho-
kuspokus, stammer det fra, at folk i 
Middelalderen ikke forstod, hvad der 

foregik i kirken. Når der var gudstje-
neste, sagde præsten under nadveren: 
”Hoc est corpus” – ”dette er legemet”. 
Men folk forstod ikke, at det var 
Jesu legeme, der var tale om. I stedet 
blev det opfattet som noget mystisk 
og mærkeligt, som foregik. Det var 
hokuspokus!

Biblen var præsternes bog
Kirken blev styret af paven og bi-
skopperne. Præsterne skulle udlægge 
Biblen efter deres anvisninger. Ingen 
almindelige mennesker kunne opnå 
frelse uden for kirken, så de måtte 
underlægge sig kirken uden at forstå, 
hvad kirken egentlig forkyndte. Spro-
get var magt i sig selv. Den katolske 
kirke var meget imod oversættelser til 
nationalsproget.

Skrevet i hånden
Hvad behøvede en munk eller præst, 
før han kunne begynde at skrive? 
Svane- eller gåsefjer, der skulle skæres 
og hærdes. Blæk, der skulle blandes 
omhyggeligt i de rigtige farver og 
tynde, tynde stykker dyreskind, som 
han skulle skrive på. Så kunne han 
begynde at skrive i hånden – på latin, 
kirkens sprog. De lærde i klostrene 
studerede kristen litteratur og religi-
øse spørgsmål. De skrev krøniker, en 
slags historiebøger. De afskrev også 
bøger og først og fremmest Biblen. 
Biblen fandtes i mange forskellige 
håndskrevne udgaver. Ribe Domkirke 
har haft en håndskrevet Bibel på latin.
De første europæiske universiteter 
opstod, hvor der var klostre og lærde 
præster.

11ABiblen på latin

De lærde i klostrene afskrev bøger, først og fremmest Biblen.

Biblen var oprindeligt skrevet på græsk og 
hebraisk. I år 382 bliver den oversat til latin, 
som er sproget i den katolske kirke.
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Panem nostrum quotidianum 
dona nobis hodie
Det betyder: ”Giv os i dag vort daglige 
brød.” Latin i kirken var det rene 
volapyk for den almindelige dansker. 
Efter Reformationen skulle alle kunne 
høre og forstå, hvad der står i Biblen. 
Luther sagde, at bibeloversættelsen 
skulle være lige så tæt på dagligspro-
get, som når kvinder snakker sam-
men på vej til marked! Altså et helt 
almindeligt forståeligt dansk.

 De allerførste Bibler blev skrevet 
på græsk og hebraisk, og derfor skulle 
præsterne uddannes til at forstå disse 
sprog. De skulle fortælle menigheden 
på dansk, hvad der stod i de oprinde-
lige tekster i Biblen. 

Christian IIIs Bibel
Den første danske Bibel blev udgivet 
i 1550, mens Christian III var konge. 
Peder Palladius skrev fortalen i Bib-
len. I Ribe har det en særlig betyd-

ning, for Peder Palladius gik på Ribe 
Katedralskole, før han blev præst, 
og senere blev biskop over Sjællands 
Stift. Hans Tavsen blev biskop i Ribe 
i 1541. Han var rådgiver ved oversæt-
telsen af den første danske Bibel fra 
hebraisk til dansk. 

Bogtryk – datidens internet
I 1400-tallet opfandt Johan Gutenberg 
et instrument, så han kunne trykke 
bogstaver på papir i stedet for at 
skrive dem i hånden. Den opfindelse 
svarede til vore dages udvikling af in-
ternettet. Tekster kunne udbredes til 
meget store grupper af mennesker på 
relativ kort tid. Biblen var uhyre kost-
bar. Den blev trykt i 3000 eksempla-
rer; det var virkelig mange dengang.

I begyndelsen var Ordet
Præsten skulle holde sig til Biblens 
ord, når han holdt sin prædiken. 
Hans Tavsen skrev i sin ”Postille”om, 
hvad en prædiken skulle indeholde. 
Der kom en prædikestol i kirken, 
hvor præsten skulle forklare Biblens 
ord for menigheden. Det var timelan-
ge prædikener, så i begyndelsen tog 
folk stole med at sidde på. Senere blev 
der sat stole op i rækker til mænd og 
til kvinder.

11BBiblen på dansk

Johan Gutenberg opfandt instrumenter til bogtrykkunsten i 1400-tallet. Nu kunne tekster 
udbredes til mange mennesker på kort tid.

Chr IIIs første danske Bibel fra 1550 og 
den første danske Salmebog fra 1569.
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Der var messe hver dag
Både hverdage og om søndagen var 
der katolsk messe, som biskoppen, 
præsterne eller de øverste inden for 
klostervæsenet stod for. Der blev 
holdt messer for helgener og deres 
mirakler, og der blev holdt sjælemes-
ser, når nogen døde. 

Alle skulle i kirke
En messe begyndte med et optog. 
Præsten gik i procession sammen 
med en korsbærer og to lysbærere, 
der bragte kors og lys ind i kirken. 

Der lugtede af røgelse, fordi der blev 
afbrændt duftstoffer. Kirkerne var ofte 
fyldt på søndage og helligdage, for 
alle havde pligt til at deltage i messen
Det første, man gjorde, når man kom 
ind i kirken, var at dyppe fingrene i 
et lille kar med vievand. Det indviede 
vand stænkede man på sig selv, og 
gjorde korsets tegn. 
 Så skulle man knæle og fremsige 
trosbekendelsen, Fadervor og Ave 
Maria, som er en særlig bøn til Jomfru 
Maria. Præsten bad og menigheden, 
svarede på præstens bønner ved at 

sige: ”Kyrie eleison”. Det betyder, 
”Herre forbarm dig over os”. Så blev 
der læst tekster op fra Det Gamle og 
Det Nye Testamente. Det foregik på 
latin, som almindelige mennesker 
ikke forstod. Nogle gange blev der 
holdt en prædiken, og den kunne 
godt foregå på dansk, så præsten var 
sikker på, at alle forstod, hvad han 
fortalte.

Nadveren var højdepunktet
Højdepunktet i messen var nadveren. 
Præsten fremsagde indstiftelsesordene 
over brødet og vinen. I den katolske 
tro blev brødet virkelig til Jesu legeme 
og vinen virkelig til Jesu blod. Alle 
kunne modtage nadveren og få del i 
Guds nåde, men det var kun præsten, 
der drak af vinen. Man kunne mod-
tage nadveren når som helst og hvor 
som helst, men det skete som regel 
under den daglige messe.
 Under nadveren kunne man høre 
små klokker ringe. Det var mes-
sedrengene, som klimtede med små 
klokker. Messen sluttede med, at 
præsten lyste velsignelsen og sagde: 
”Ite, missa est.” Det betyder: ”Gå, det 
er sket.”

12AMessen

Der var messe både hverdage og søndage. Messen foregik på latin.

Messedrengene klimtede med små 
klokker under nadveren.
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Salmer og prædiken skal alle 
forstå
I den katolske messe foregik Gudstje-
nesten efter de samme regler overalt 
i de katolske lande. Ifølge Luther var 
det ikke nødvendigt, at gudstjenesten 
var ens overalt. Men det var vigtigt, at 
menigheden sang salmer på natio-
nalsproget, og at præstens prædiken 
blev holdt, så alle mennesker i et land 
kunne forstå den.
 Formessen var den første del af 
gudstjenesten, hvor præsten fremsag-
de en hilsen til Gud. Det var vigtigt, 
at man hørte, hvad der stod i Biblen, 
så der blev læst fra både Det Gamle 
og Det Nye Testamente. Trosbeken-
delsen blev fremsagt, og man bad til 
Gud.

Hold øje med tiden
I dag ville vi nok synes, at en præ-
diken var meget lang ved Reforma-
tionen. Da Christian IV var konge 
(1588-1648) blev der udstedt en for-
ordning, som sagde, at en prædiken 
højst måtte vare to timer! Den tog så 
lang tid, fordi præsten skulle forklare, 
hvad dagens bibeltekst gik ud på.
Ved prædikestolen stod der et time-

glas, så præsten kunne følge med i, 
hvor lang tid han talte. Sandet i time-
glasset tog to timer om at løbe igen-
nem, og når det øverste glas var tomt, 
skulle hans prædiken være færdig.

Forstå Biblens ord
Præsten skulle forklare menigheden, 
hvad De Ti Bud, Trosbekendelsen og 
Fadervor gik ud på, så de virkelig 
forstod ordenes budskab. Kongen var 
kirkens overhoved, og når han udgav 

love og forordninger, skulle de læses 
op af præsten på prædikestolen. På 
den måde kunne Gud og hvermand 
høre, hvad kongen havde bestemt.

Nadveren for alle
Ved nadveren læste præsten teksterne 
op om skærtorsdag og bad Fadervor. 
Både, præster og lægfolk, mænd og 
kvinder fik vin og brød. Gudstje-
nesten sluttede med en salme og 
velsignelsen.

12BGudstjenesten

Gudstjenesten foregik på dansk. Alle i menigheden kunne deltage. Dåben og nadveren er de 
to hellige sakramenter.

En prædiken måtte højst tage to timer.
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13AKoret synger

Sang ved messen
Der blev sunget til gudstjenesten i 
den katolske tid – men på en anden 
måde end i dag.
 Sangen var en del af gudstjenesten. 
Man sang i stedet for at tale. Man 
kalder det at messe. Teksterne blev 
sunget, og det var et kor af drenge 
og kanniker eller munke, der sang. 
Der blev sunget på latin, og sangen 
var ikke for almindelige mennesker. 
De skulle højst synge med nogle 
steder som en slags svar på præstens 
ord, nemlig ”Kyrie eleison”, (Herre 
forbarm dig over os). Kvinder måtte 
overhovedet ikke synge i kirken.

Sang i smukke dragter
Sangerne stod ved kannikestolene i 
den del af kirken, der kaldes koret. 
I Domkirkens Kostbarhedsliste fra 
1313 kan man læse om sangernes 
dragter. Der nævnes 8 røde sanger-

kåber, 2 brune, 2 blå, 8 af baldækin 
(det er et meget kostbart og flot stof), 
2 safrangule, 2 røde med stjerner. 
2 med billeder, 2 med pupur og 2 
små dragter til drenge. Alt kan deles 
med to, fordi sangerne stod delt i to 
grupper. Der er sandsynligvis sunget 
vekselsang mellem de to grupper af 
sangere.

Gregoriansk sang
Allerede i 600 årene indførte pave 
Gregorius den Store en form for sang 
til messen. Det kaldes gregoriansk 
sang. Sangene er enstemmige, og der 
synges både lovprisninger, påkaldelse 
af Guds nåde og barmhjertighed og 
salmer fra Salmernes Bog i Det Gamle 
Testamente.
 I klostrene sang man gregoriansk 
sang, og herfra bredte det sig til 
kirkerne. I domkirkeskolerne lærte 
drengene at synge gregoriansk sang.

Noderne var håndskrevne
Ligesom alle tekster, var nodeskrif-
terne håndskrevne. Noderne blev 
skrevet med firkantede hoveder, 
sandsynligvis fordi det gav det smuk-
keste resultat, når man skulle skrive 
med fjer og blæk. Før papir blev 
almindeligt, var noderne skrevet på 
pergament. Det er helt tyndt, tørret 
dyreskind.

Romersk ritual i Ribe
I Ribe beskrev man en messe, som 
fulgte den romerske kirkes ritual, 
1514. Den kaldes Ribemessen. 
Alle messer havde en helt bestemt 
form, der bestod af en række led lige-
som i en kæde. Disse messeled bruges 
stadigvæk i den katolske kirke. Det 
kunne være: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei. 
 Missa brevis var en kort messe. Den 
havde kun Kyrie og Gloria.
En mere højtidelig eller festlig messe 
havde alle delene med. Den kaldtes 
Missa solemnis. Dødsmessen blev 
kaldt for Requiem.

Sangen var en central del af messen. Sangerne stod ved kannikestolene i begge sider af 
kirken.

Håndskrevne noder på pergament, 
tørret dyreskind.
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Hver fugl synger med sit næb
Luther mente, at alle var lige for Gud. 
Alle skulle kunne høre og forstå Guds 
ord. Alle skulle være en del af guds-
tjenesten. Derfor blev Biblens ord læst 
op på dansk, og prædikenen blev den 
vigtigste del af gudstjenesten. Men 
sangen skulle også være på dansk, og 
alle måtte synge med. Både mænd og 
kvinder. Muren mellem præsterne og 
de almindelige mennesker blev revet 
ned, så alle kunne deltage.
 Man sad sammen på bænke el-
ler stole, eller man stod eller sad på 
gulvet. Salmebøgerne var dyre at 
anskaffe, så menigheden måtte lære 
15 -20 forskellige salmer udenad for 
at kunne synge med. Og det gjorde 
man så, selvom mange syntes, det lød 
forfærdeligt. ”Som vræl eller skrig” 
blev der sagt!

Orgel til kunstmusik
Der fandtes et orgel i Ribe Domkirke 

allerede fra 1200-tallet. Det var ikke 
et instrument, der blev brugt til sal-
mesangen. Man spillede udelukkende 
kunstmusik på det. Først i 1800-tallet 
blev orglet også ledsageinstrument til 
salmesangen. Indtil da var det kir-
kens kor af drenge, der sang for på de 
danske salmer.

Den første danske salmebog
Salmerne stod i den første danske 
autoriserede salmebog, der udkom 
i 1569. Hans Tavsen havde allerede 
i 1544 udgivet en salmebog med 
reformatoriske salmer, og han ansatte 
Hans Thomissøn til at samle luther-
ske salmer til en salmebog. Mange 
af Hans Tavsens salmer blev taget 
med i Hans Thomissøns Salmebog. I 
vores salmebog i dag findes stadig et 
par julesalmer, som Hans Tavsen har 
oversat. Det er f.eks. nr. 95 i salme-
bogen ”Fra himlen højt kom budskab 
her”. For Hans Tavsen var julen den 

højtid, han syntes bedst om, fordi her 
skete underet: Gud blev menneske.

Graffiti
Før reformationen var det kanniker-
ne, der var kirkesangere. Nu var det 
drengene i Katedralskolen, der skulle 
synge til dagens gudstjenester. 
 Den første andagt var kl. 4.30 
om morgenen, og den sidste var 
aftenssangen sidst på eftermiddagen. 
Det kunne ske en sjælden gang, at 
kordrengene kedede sig. Det ser man 
i korstolene, hvor drengene har fået 
tiden til at gå ved at ridse tegninger 
og tekster ind i stolene. Graffiti i 
renæssancen.

13BAlle synger

De første salmebøger var så dyre, at kirker 
satte kæder i dem, så de ikke kunne stjæles. 
Her ses en julesang fra Hans Thomissøns 1. 
danske salmebog fra 1569.

Drengene fra Katedralskolen skulle lære at synge til dagens gudstjenester.
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OPGAVE – 1

7.    Hvordan kunne man slippe hurtigere gennem 
skærsilden?

8.  Hvad var tiende?
9.     Hvordan blev Biblen kopieret, før bogtrykkun-

sten blev opfundet?
10. Nævn de 7 sakramenter i den katolske kirke.
11.  Nævn de 2 sakramenter i den protestantiske 

kirke.
12.  Hvorfor syntes Martin Luther, at kirken skulle 

ændres?
13.  Hvad skulle danne udgangspunkt for en lu-

thersk kirke?
14.  Hvornår var Reformationen i Tyskland en reali-

tet?
15.  Hvad hed den danske reformator, der blev bi-

skop i Ribe.
16.  Hvem udpegede biskopperne i den katolske 

kirke?
17.  Hvad kaldes den borgerkrig, der udspandt sig i 

Danmark lige før Reformationen?
18. Hvem kæmpede mod hinanden?
19. Hvor længe varede Københavns belejring?
20. Hvornår kom Reformationen til Danmark?
21.  Hvem blev kirkens øverste efter Reformationen?
22.  Hvad beskrev den nye lov, Kirkeordinansen, i 

1537?
23.  Nævn mindst 5 vigtige ændringer i Danmark 

efter Reformationen.
24. Hvilken funktion fik Hans Tavsen i Ribe Stift?
25.  Nævn mindst 5 vigtige opgaver Hans Tavsen 

skulle løse i sin embedstid.
26. Hvor ligger Hans Tavsen begravet?
27.  Foran Ribe Domkirke kan vi se en statue af Hans 

Tavsen. Hvorfor har kunstneren valgt netop at 
lade ham holde en Bibel i hænderne?

Ekstra

•  Undersøg, om der var religionsfrihed efter Refor-
mationen. 

•  Har vi religionsfrihed i Danmark i dag?

Opgave

Læs teksten ”Reformationen” og besvar spørgsmål til 
teksten.
 Du skal arbejde med teksten, som om du var en 
elev på latinskolen for 100 år siden.
 Arbejd grundigt. Det er ikke tilladt at kede sig el-
ler dovne den af. Du er jo en flittig og dygtig elev.
 Undlad at snakke unødigt, og koncentrer dig om 
opgaven. 

Gør sådan

•  Få udleveret teksten ”Reformationen” af din lærer.
•  Læs hele teksten grundigt og langsomt igennem 

for første gang.
•  Læs teksten for anden gang. Nu endnu mere 

grundigt og med en blyant i hånden. 
•  Sæt streger under ord du ikke forstår. Prøv om 

du kan gætte dig kvalificeret til nogle af de svære 
ords betydning.

•  Søg ordenes betydning på nettet eller slå dem op i 
en ordbog med ordforklaring.

•  Læs teksten igennem for tredie gang. – Derefter er 
du klar til at besvare de 27 spørgsmål. Besvar med 
hele sætninger.

•  Snak evt. med din lærer, om du skal besvare alle 
spørgsmålene.

•  Det er tilladt at arbejde sammen to og to om 
spørgsmålene, men alle skal læse deres egen tekst 
grundigt tre gange.

1.   Hvornår skete det store brud med den katolske 
kirke?

2.   Hvad kaldte man den kirke, der kom i stedet for 
den katolske?

3.   Nævn 3 vigtige forandringer i verden i 
1400-1500-tallet.

4.   Hvem var og er overhovedet i den katolske 
kirke?

5.   Forklar, hvad troen på skærsilden betød for 
mennesket?

6.  Hvem skulle man bekende sine synder til?

Gå i Den Sorte Skole
Spørgsmål om Reformationen
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OPGAVE – 2

Opgave

•  Få udleveret teksten ”Reformationen” af din lærer.
•  Læs teksten i grupper på fire. Læs med rollelæs-

ning. Der er fire roller: Oplæser, referent, over-
skriftsmester og sammenhængsmester.

•  Lad rollerne rotere med uret. Hjælp derefter hin-
anden med at besvare spørgsmålene.

•  Lav evt. Quiz og byt – kort til teksten om Refor-
mationen, og prøv dem i klassen.

1.    Hvornår skete det store brud med den katolske 
kirke?

2.   Hvad kaldte man den kirke, der kom i stedet for 
den katolske?

3.   Nævn 3 vigtige forandringer i verden i 
1400-1500-tallet.

4.   Hvem var og er overhovedet i den katolske 
kirke?

5.   Forklar, hvad troen på skærsilden betød for 
mennesket?

6.  Hvem skulle man bekende sine synder til?
7.   Hvordan kunne man slippe hurtigere gennem 

skærsilden?
8.  Hvad var tiende?
9.   Hvordan blev Biblen kopieret, før bogtrykkun-

sten blev opfundet?
10. Nævn de 7 sakramenter i den katolske kirke.
11.  Nævn de 2 sakramenter i den protestantiske 

kirke.
12.  Hvorfor syntes Martin Luther, at kirken skulle 

ændres?

13.  Hvad skulle danne udgangspunkt for en lu-
thersk kirke?

14.  Hvornår var Reformationen i Tyskland en reali-
tet?

15.  Hvad hed den danske reformator, der blev bi-
skop i Ribe.

16.  Hvem udpegede biskopperne i den katolske 
kirke?

17.  Hvad kaldes den borgerkrig, der udspandt sig i 
Danmark lige før Reformationen?

18. Hvem kæmpede mod hinanden?
19. Hvor længe varede Københavns belejring?
20. Hvornår kom Reformationen til Danmark?
21. Hvem blev kirkens øverste efter Reformationen?
22.  Hvad beskrev den nye lov, Kirkeordinansen, i 

1537?
23.  Nævn mindst 5 vigtige ændringer i Danmark 

efter Reformationen.
24. Hvilken funktion fik Hans Tavsen i Ribe Stift?
25.  Nævn mindst 5 vigtige opgaver Hans Tavsen 

skulle løse i sin embedstid.
26. Hvor ligger Hans Tavsen begravet?
27.  Foran Ribe Domkirke kan vi se en statue af Hans 

Tavsen. Hvorfor har kunstneren valgt netop at 
lade ham holde en Bibel i hænderne?

Ekstra

•  Undersøg, om der var religionsfrihed efter Refor-
mationen. 

•  Har vi religionsfrihed i Danmark i dag?

Rollelæsning
Spørgsmål om Reformationen
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Opgave

•  Læs op fra Peter Madsens prædiken.
• Slå svære ord op.
• Øv jer i at læse op for hinanden.
• Betoningen skal passe, til det der står i teksten.
• Lav en illustration af det præsten siger.
• Forklar hvad helvedes pine er.
•  Ville en præst efter Reformationen prædike de 

samme ord?

Foran helvedes port

I Ribe findes nogle prædikener, som præsten Peter 
Madsen holdt mellem 1460 og 1480. Altså i den 
katolske tid før Reformationen. Prædikenen var det 
eneste, der måtte foregå på dansk under messen. El-
lers foregik det hele på latin. 
 Peter Madsen var præst ved Sct. Peders kirke, og 
han var en meget hellig mand, der lagde stor vægt 
på messeofferet. Det var gode gerninger, som kunne 
give de døde nåde og frelse.
 Læs her, hvad der står i én hans prædikener:

” ….Foran helvedes porte er der en stor skov af ild-
træer, hvor der hænger mange syndere, som straffes 
efter deres synders art: De der om søndagen krøllede 
deres hår, hænger ved håret. De, som snakkede under 
messen hænger ved tungen. Ved fødderne hænger de, 
der dansede, ved hænderne hænger tyve og røvere …. 
Derfor er det tilrådeligt, at vi her i verden garderer os 
med gode gerninger, for at vi kan undgå helvedes pine, 
for dér er der tænderskæren…..”

Tegn her, hvad Peter Madsen fortalte:
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Al skrivearbejde blev foretaget i hånden, indtil Jo-
hann Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten i mid-
ten af 1400-tallet.
 Hvis man skulle have flere eksemplarer af en bog, 
skulle den skrives af. I hånden. Både tekst og teg-
ninger blev kopieret af munkene i klostrene. Det tog 
lang tid, inden en ny bog var kopieret, så bøger var 
kostbare. Næsten ingen havde råd til at eje en bog.
 Teksten blev skrevet med fjer, der blev dyppet i 
blæk.
 Opfindelsen af bogtrykkerkunsten betød, at trykte 
bøger blev billigere end de håndskrevne. Der var 
nu flere mennesker, der havde mulighed for at stifte 
bekendtskab med en bog og med tryksager. Prote-
stanterne udnyttede trykkunsten til at udbrede deres 
tanker om den lutherske lære.

Opgave 

SKRIV AF I HÅNDEN
•  Forestil dig, at du er en munk i et kloster før Re-

formationen.
• Udvælg en god billedbog.
•  Find en side i bogen med både tekst og tegning/

billede.
•  Skriv en side af fra billedbogen. Du skal også 

tegne billedet af.
• Brug ulinjeret papir. 
•  Brug en god tynd tuschpen til at skrive og tegne 

med.
•  Skriv og tegn så pænt du kan. Tag dig GOD tid 
•  Noter i nederste venstre hjørne, hvor lang tid du 

brugte.
•  Hæng siden op i klassen og fortæl de andre om 

processen.

Ekstra opgaver

LAV DIN EGET SKRIVEBLÆK
•  Indsaml egeblade med galæbler i efteråret. Galæb-

ler er galhvepsens puppe, der sidder på undersi-
den af egeblade.

•  Mas galæblerne i et lille syltetøjsglas. Brug evt. en 
hvidløgspresser.

•  Drys lidt jernvitriol over. (Jernvitriol er det, man 
dræber mos med på græsplæner)

•  Hæld ganske lidt (kogt, afkølet) vand over.
•  Lad det stå indtil blækket er blevet blåsort.
• Si det.
• Skriv med blækket.

KLARGØR EN SKRIVEFJER
•  Indsaml flotte og kraftige fjer fra måger, gæs eller 

svaner.
• Rens dem.
•  Opvarm fint sand i en ovnfast beholder til ca. 200 

grader.
• Tag beholderen ud af ovnen.
•  Stik fjerene ned i sandet, indtil de er blevet hær-

det og hårde. Det tager få minutter.
•  Lav et rent, skråt snit i fjeren, så den har en spids, 

der kan skrives med.

Munkens pen
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Opgave 2 

ER DU OPKALDT EFTER EN HELLIG PERSON?
•  Helgener var på en måde middelalderens idoler og 

forbilleder. Mange børn fik navne efter helgener, 
som man ønskede de skulle ligne.

•  Undersøg om dit navn stammer fra en helgen eller 
fra en person i Biblen, eller fra en anden religions 
hellige bog.

Mit navn ...................................................................

Mit navn betyder ......................................................

Mit navn stammer fra ...............................................

•  Undersøg evt. om andre i din familie er opkaldt 
efter en hellig person.

Helgener var hellige mænd eller kvinder, der havde 
gjort noget særligt helligt, måske endda udført mi-
rakler.
 I 1598 malede Braunius et prospekt over Ribe. På 
det kan man se en de kirker og klostre, der blev byg-
get i Ribe før Reformationen. Deres navne fortæller 
hvilken helgen, der blev æret ved byggeriet.
 Sct. betyder Sankt = hellig

Opgave 1 

HVORFOR BLEV DE HELGENER?
•  Informationssøgning på nettet.
•  Disse helgener gav navn til Ribes kirker og klostre 

i Middelalderen.

KIRKER
•  Sct. Nicolai
•  Sct. Bartholumæus,
•  Sct. Catharinae
•  Sct. Hans
•  Sct. Michael
•  Vor Frue, Maria (Domkirken)
•  Sct. Laurentius
•  Sct. Peder
•  Sct. Klemens

KLOSTRE
•  Sct. Johannes (Johanitterklosteret
•  Sct. Frans af Assisi (Franciskanerklosteret)
•  Sct. Dominicus (Dominikanerklosteret ved  

Sct. Katrine Kirke)

Helgennavne
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Fortællingen var vigtig i Middelalderen. På lange 
mørke aftener, når folk var samlet i husene i Ribe, 
blev der fortalt. Sagn, sagaer, remser, mirakelberet-
ninger og helgenlegender. Der var tid til at fortælle 
og tid til at lytte. Det var datidens virkemidler.
 Sct. Jørgen var en helgen i den katolske tid. Sct. 
Jørgen kaldes også Sct. Georg. Han beskyttede de 
svage og sårbare. I det nordre sideskib i Ribe Dom-
kirke hænger Sct. Georg i kamp med en dragen, 
mens en prinsesse ser til.

Legenden fortæller

Legenden fortæller, at Sct. Georg en dag kom til et 
ganske lille kongerige. Her huserede et skrækkeligt 
uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet 
at fælde den, men uden held. Man havde derfor lavet 
en aftale med dragen: Den skulle bevogte landet 
og til gengæld, skulle den hver dag have to får den 
kunne æde. Imidlertid slap fårene op, og dragen 
forlangte nu et menneske i stedet. Også dette måtte 
man acceptere. Dog gik dragen med til, at den kun 
fik et menneske som måltid én gang om året, nem-
lig d. 23. april. Hvert år blev der trukket lod blandt 
rigets unge piger. Alle indbyggerne i det lille konge-
rige gik grædende rundt. Den 23. april nærmede sig, 
og i år var det blevet den unge, smukke prinsesse, 
som alle holdt meget af, der skulle ofres. Derfor græd 
de. Sct. Georg lovede, at han nok skulle tage sig af 
det. Prinsessen sad allerede ved søen nær en sump 
uden for byen, da Sct. Georg kom ridende. Det var 
her dragen holdt til. Kampen blev meget voldsom. 
Dragen udsendte ild og pest-ånde gennem næsebor 
og mund, og Sct. Georg havde nær selv mistet livet. 
Men til sidst lykkede det ham at fælde den skræk-
kelige drage. Kongen tilbød ham en belønning, men 
han afslog. Gud alene havde æren, sagde han, og 
uden Guds hjælp havde han ikke magtet at dræbe 
dyret. Derfor endte det med, at han red væk uden 
prinsessen og uden det halve kongerige.

Opgave 

 LAV EN NUTIDIG FORTÆLLING OM  
SCT. JØRGEN OG DRAGEN I DIGITAL FORM
• Læs legenden. Hvad er budskabet i den?
• Vælg hvilket medie og virkemiddel I vil bruge?

  TEGNESERIE ELLER FOTOSTORY
  En tegneserie/fotostory er en billedserie, der 

fortæller en historie. Den kan være både med og 
uden tekst. Teksten er kendetegnet ved at være 
kort og ofte i talesprog eller i form af talebobler.

  FILM/ANIMATIONSFILM
  Vælg genren til Jeres film om Sct Jørgen og dra-

gen. Skal det være en romantisk film, en acti-
onfilm, en historisk film, en komedie eller måske 
en gyser? Skal det være en film for børn eller for 
voksne?

  Understøt filmen med musik, speakerstemme og 
replikker.

  På nettet findes der mange gratis programmer til 
det brug eller måske har jeres skole allerede pro-
grammer, som I må bruge.

•  Præsenter og vis jeres fortælling for resten af klas-
sen.

•  Lad klassekammeraterne kommentere på jeres 
produkt. Kom budskabet frem med de virkemid-
ler og den genre, I har valgt at benytte?

Helgenlegender
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Et skrin med ting og sager

Før Reformationen troede man, at rester fra hel-
lige mænd eller kvinder havde særlige kræfter. Man 
troede fuldt og fast på, at man kunne blive helbredt 
for sygdomme eller få fornyede kræfter. Derfor gemte 
man f.eks. knogler, hår og negle fra de hellige per-
soner i skrin i kirkerne. Efter Reformationen gjorde 
man op med helgendyrkelsen og forbød helgenfigu-
rer og relikvier. Det hele blev fjernet fra kirken. Man 
ville, at det nu udelukkende skulle være Biblens ord, 
der skulle fylde kirken.
 Der er stadig både relikvier og helgener i nutidens 
katolske kirker. Det skal man respektere. I dag er der 
stadig mennesker, der tror på, at visse ting kan give 
én nye kræfter, hjælpe én med at komme godt igen-
nem en eksamen eller helbrede ens sygdomme.

 Tænk på dig selv. Måske gemmer du ting der-
hjemme i en skotøjsæske eller i et skrin? Ting, der 
er særlige for dig? Det kan være en koncertbillet, et 
fotografi, et halsbånd fra dit afdøde kæledyr, en hul-
sten eller en souvenir fra din ferie. Hvorfor mon du 
gemmer på det? 

Opgave

•  Hvis du skulle lave dit eget skrin med særligt be-
tydningsfulde ting, hvad skulle det så indeholde?

•  Lav en collage med fotos og tegninger eller lav et 
rigtigt skrin eller skotøjsæske med indhold.

•  Fremlæg og begrund dine valg for klassen.

Et skrin med ting og sager

Hvad skal der være i dit skrin?
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Før Reformationen sad de adelige og kirken tungt 
på magten i Danmark. Adelen og kirken havde store 
rigdomme og ejede meget jord. Adelen udpegede 
biskopperne og helst blandt deres egne familier. Iver 
Munk, den sidste katolske biskop var adelig. 
 Ivar Munks våbenskjold er hans gravsten i Ribe 
Domkirke. Hans far var ud af slægten Munk; hvis 
våbenskjold er hvid med tre røde roser. Hans mor 
var ud af slægten Juel, hvis våbenskjold er blå med 
tre bølger og en 7-takket stjerne.
 Hver adelsslægt havde sine egne farver og motiver 
på sit våbenskjold. I Middelalderen kunne de fleste 
ikke læse, men de kunne nemt aflæse et våben-
skjolds farve og motiv og på den måde se, hvem det 
tilhørte. 
 Der var faste regler for, hvordan et våbenskjold 
måtte se ud. Det kaldes heraldik.

Heraldik

METALLERNE
Guld (eller gul), forstand, agtelse, dyd, ophøjethed
Sølv (eller hvid), renlighed, visdom, uskyld, kysk-
hed, glæde

FARVERNE
Rød, opofrelse
Blå, troskab, bestandighed
Sort, sorg
Grøn, frihed, skønhed, glæde, sundhed, håb

Opgave

LAV DIT EGET VÅBENSKJOLD
•  Du skal nu lave et våbenskjold i træ eller karton, 

som viser, hvem DU er og hvad DU står for. Du 
skal følge de faste regler, der er for heraldik.

•  Dit motiv (billedet) skal være enkelt og motivet 
skal symbolisere:

 -  Dit for/efternavn.
  - Dit job.
  - Din familie.
  - Din by eller hvor du kommer fra.
 -   Din interesse/hobby – Eller bare noget, du synes 

er flot eller sejt.
•  Du skal male med metalmaling samt en eller to 

farver.

HUSK
Jo enklere, des bedre – så kan andre bedre huske dit 
våbenskjold.

•  Præsenter og begrund dine valg for resten af klas-
sen.

•  Hæng våbenskjoldet op.

Adelsmærke på våbenskjold

40 cm

MOTIV

50 cm
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I Ribe Domkirkemuseum kan man se en kopi af den 
smukke bispehue, som Ivar Munk havde, da han var 
katolsk biskop i Ribe. 
 Vi ved, hvordan bispehuen så ud, for den kan ses 
på Ivar Munks gravsten i Ribe Domkirke. Men vi 
ved også, hvordan broderierne så ud, fordi resterne 
af Ivar Munks rigtige hue blev tegnet. Nu er resterne 
gået tabt, men vi har stadigvæk tegningen. Den fin-
des på Nationalmuseet. 
 Kopien af Munks bispehue i Ribe Domkirke Mu-
seum, er syet af en broderiekspert hos Historicum.

Opgave

SY SOM PÅ IVAR MUNKS BISPEHUE
•  Kik godt på tegningen. Udvælg dig et motiv eller 

et mønster eller lad dig bare inspirere.
•  Fold et A4 papir på midten. Tegn dit motiv på 

den ene halvdel. Gør det enkelt.
•  Klip et stykke stof i uld eller fintvævet hør. 
•  Størrelsen på stoffet skal være A4.
•  Overfør motivet til den ene halvdel af stoffet.
•  Sy med uld – eller hørtråd.
•  Gør dig umage med at sy stingene.
•  Fold stoffet og sy sammen, så du får en lille pose 

til din smart-phone, salmebog eller noget andet 
du synes skal opbevares fint.

Biskoppens broderier
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Den kloge kones gode råd

I middelalderen var der brug for folk, som kendte til 
urternes helbredende virkning. En klog kone i Ribe 
har nok vidst, hvordan hun kunne lindre og pleje, 
når nogen var syge eller svækkede.

Opgave 

Afprøv den kloge kones råd mod dårligdomme.

DEN KLOGE KONES MAGISKE DRIK
• Mynte
• Citronmelisse
• Hvidt peber eller revet peberrod (opfriskende)
• Salvie (almindeligt styrkende)

Kog ingredienserne i vand eller øl. Hvis du derud-
over kan få fat i lidt hugormespyt, så gør det drikken 
ekstra stærk. Lad den trække i fem minutter, inden 
du sier den gennem et stykke silke. Smag en teske-
fuld af den lune væske. Denne drik gør dig stærk og 
frisk. Men pas på, drik ikke for meget, for så kan du 
blive helt underlig

HUKOMMELSESURT
Læg merian i en lille linnedklud. Bind den sammen. 
Lugt til posen, når du har glemt noget, så husker du 
meget bedre.

Den vise Broder Stefans gode råd

Sct. Catharinae Kirke i Ribe er bygget som kloster-
kirke. ”Brødrene” i klostrene var lærde mænd. De 
havde uddannet sig til præster og havde ofte gået på 
universitet.
 Munkene var dygtige til at få urterne i klosterha-
ven til at trives, og de kendte planternes egenskaber 
og virkning. De dyrkede læge-og krydderplanter og 
kunne komme med gode råd om deres anvendelse.

Opgave

Læs om Broder Stefans gode råd. Hvilke råd tror du, 
der virker? 

HVIS DU HAR ONDT I MAVEN
Stød lidt kommen i en morter. Kog den stødte kom-
men i vand eller dovent øl. Skum godt. Lad det løbe 
gennem et stykke lærred. Drik mens det er lunkent.

MOD NÆSEBLOD
Tag en bid porre og gnid saften ind i næseborene.

HVIS DU VIL HOLDE TÆNDERNE RENE OG 
HVIDE
Gnid rødderne af katost mod tænderne. Gnid deref-
ter tænderne rene og fine med et groft stykke stof.

MOD HOSTE
Knus hørfrø og hvidt peber, bland med honning og 
vand (eller øl). Kog blandingen op og si den gennem 
et klæde. Drik mens det er varmt.

VED FEBER
Bland tørret basilikum, kardemommefrø og knust 
kanel. Læg blandingen i vand cirka ti minutter. Sød 
med lidt honning. Drik et krus hver anden time, så 
falder feberen.

VED HOVEDPINE
Bland nogle sennepsfrø eller frø af malurt med ed-
dike og bad hovedet med det.

Den kloge kone og den vise broder
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Måltidet har altid været et samlingspunkt. Ved mål-
tidet er man med i et fællesskab. Jesus samlede før 
sin korsfæstelse sine disciple til et måltid. I kirken 
kaldes det fælles måltid for nadveren.
 Veggen var særlige festbrød i Middelalderen. Det 
var en fornem spise på grund af krydderiet safran, 
som var meget dyrt. Veggen var derfor fint brød, og 
kun for velhavende folk. Kiloprisen på safran er i dag 
90.000 kr., så det er stadig dyrt. Veggen blev brugt 
som et festbrød eller fastebrød. 

Opgave 

Bag brød til et festmåltid

VEGGEN
1 kg hvedemel
5 g gær
2 tsk. salt
ca. 7,5 dl (4 dl + 3,5dl) tempereret vand
safran

• Gæren udrøres i 4 dl vand. 
•  Mel, salt samt stødt safran kommes i sammen 

med det sidste vand
• Ælt dejen, til den er blød og smidig. 
•  Dejen tildækkes og stilles til hævning et lunt sted 

3-4 timer. Kort hævetiden ned til ½ time ved at 
bruge 20 g gær.

•  Dejen æltes igennem og formes som 24 veggen 
(ruder).

•  Brødene tildækkes med et klæde, hæver på et lunt 
sted ca. 30 min. 

• Pensles med koldt vand. 
•  Bages i en forvarmet ovn ved 250 grader. Efter 5 

min. skrues ned til 200 grader. 
• Bages færdig i ca. 10-12 min.
•  Hertil serveres smør. Gerne, som I selv har kær-

net.

Brød til måltidet
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Før Reformationen fandtes Biblen ikke på dansk. Det 
var kun de lærde i kirken, der kunne læse Biblen 
på latin. Efter Reformationen blev Biblen oversat til 
dansk i 1550. Kong Christian III gik ind for Martin 
Luthers grundtanke, at enhver skulle have mulighed 
for at læse, hvad der stod i Biblen. Den første dan-
ske Bibel bliver kaldt Christian den IIIs Bibel, fordi 
den blev oversat og trykt, mens han regerede. I Ribe 
Domkirke Museum kan man se et eksemplar af Chri-
stian den IIIs første danske Bibel. 

Opgave 

•  Hvad ser du på billedet? ”Tøm” billedet for ind-
hold, og skriv en liste med alt det du kan se. 

• Hvilken bibelsk fortælling illustrerer billedet?
•  Skriv fortællingen, der passer til billedet. Slå gerne 

op i Biblen 1. Mosebog kap. 1 vers 24-31.
• Tæl, hvor mange dyr, der er på billedet.
• Farvelæg billedet.

Christian IIIs Bibel
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I 1569 udgav Hans Thomissøn den første danske sal-
mebog. Den blev benyttet i hele Danmark. Biblen og 
salmebøgerne i kirkerne var dengang så kostbare, at 
man sætte kæder på dem, for at bøgerne ikke skulle 
blive stjålet.

Opgave

•  Læs om Hans Thomissøn, der udgav den første 
danske salmebog.

•  Se på salmen ”Puer natus in Bethlehem” fra Hans 
Thomissens Salmebog. Den er trykt med gotisk 
skrift, men du kan sikkert godt genkende noget af 
teksten.

•  Hvad hedder salmen på dansk?
•  Understreg det, der er dansk, med én farve. Un-

derstreg det, der er latin, med en anden farve.
•  Oversæt strofe et og to til nutidig dansk. Er det 

helt den samme tekst, som den, du kender?
•  Syng salmen fra nutidens Den Danske Salmebog. 
•  Lyt evt. til salmen på www.dendanskesalmebog.dk 

Den første danske Salmebog
 

HANS THOMISSØN var født i 1532 og Thomas 
søn. Deraf navnet ”Thomissøn”. Faderen, Thomas 
Knudsen var præst i Hygum, og han støttede me-
get tidligt Reformationen. Både Hans og faderen 
var uddannede teologer fra Wittenberg i Tyskland. 
 Da Hans Thomissøn var 25 år udnævnte biskop 
Hans Tavsen ham til rektor for Katedralskolen i 
Ribe. Kongen anbefalede ham og hans to bedste 
elever på skolen, Anders Sørensen Vedel og Peder 
Hegelund at rejse til København i 1561. Hans 
Thomissøn blev ansat som præst ved Domkirken i 
København. Anders Sørensen Vedel rejste ud med 
Tycho Brahe på dannelsesrejse og blev senere kon-
gelig historieskriver. Peder Hegelund blev senere 
rektor for Ribe Katedralskole.
 Hans Thomissøn var udset af kongen til at blive 
biskop i Ribe, – men han blev ikke valgt. Han blev 
41 år. Hans Thomissøns far oplevede både udgi-
velsen af sønnens salmebog og hans død.
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På Ribe Latinskole skulle peblinge (eleverne) og deg-
nene (lærerne) rette sig efter bestemte regler.  
I 1560 lød reglerne sådan her:

”Item skal ingen pebling eller degn stedes til at gå 
med hat eller anden ubekvem hoveddræt, som klerke 
ikke bekvemmer, men heller skikkelige klæder efter 
klerkevis af deres ringe evne. Ikke skulle de heller 
bære slemmer eller daggert. Hvilke degne eller peb-
linge, der tager drikkevare, væddeløb, kåreverden, 
boleri, jomfru krænkelse, huggebasseri eller anden 
balstyrighed indbyrdes, de skal straffes og forvises 
skolen, og med bøn til øvrigheden, at de vil forvise 
dem byen.”

Opgave 1

•  Læs teksten på det gamle danske sprog, som man 
skrev dengang.

•  Oversæt ordene til nutidens dansk.
•  Skriv teksten om til det danske sprog, vi bruger i 

dag.
•  Brug: http://ordnet.dk/ods/ Ordbog over det dan-

ske sprog 

Opgave 2

•  Find ud af hvilke ordensregler, I har på din egen 
skole.

•  Sammenlign de to ordensregler. 

Ingen huggebasseri

ORDET FRA TEKSTEN SLÅ OP UNDER DET BETYDER:
item item
pebling pebling

degn degn

skal stedes til stede
ubekvem ubekvem
hoveddræt dræt
klerk klerk
bekvemmer bekvemme
heller heller
skikkelige klæder skikkelig + klæde
klerkevis klerk
slemmer slem 
daggert daggert
drikkevare drikkevare
væddeløb væddeløb
kåreverden kaarde + verden
boleri bole
jomfrukrænkelse krænkelse nr 3,2
huggebasseri huggebasse
balstyrighed balstyrig
bøn til øvrigheden øvrighed
forvise dem byen forvise
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OPGAVE – 15

I 1558 skrev Niels Bredal ”Børnespejlet”. Det er en 
bog om, hvordan man skal opføre sig. 
 I tiden efter Reformationen skulle børn og tjene-
stefolk opdrages til at leve et fromt liv efter Biblens 
ord. I opdragelsen var det vigtigt, at man kunne føle 
sig pinlig og skamfuld. 
 Kroppen og dens bevægelser skulle kultiveres. 
Der blev lagt vægt på, hvordan man spiste og hvor-
dan man sov ved siden af den, man skulle dele seng 
med! Især skulle man bede sine bønner.

Opgave

Læs og besvar spørgsmål. Læs teksten (”Kilden”) og 
slå svære ord op. Brug evt. Ordbog over det danske 
sprog http://ordnet.dk/ods/
• Hvem har skrevet teksten?
• Hvornår blev teksten skrevet?
• Hvad handler teksten om?
• Hvem skulle læse teksten?
•  Hvad var hensigten/meningen md at skrive tek-

sten?
•  Hvad ville man opnå ved at opdrage børn på den 

måde?
•  Kunne teksten være skrevet i dag? Begrund dit 

svar.

Børnespejlet

 
  FØRST HVORLEDES BØRN SKAL HAVE SIG OM MORGENEN
 i rette tid Betimelig om morgenen skal du opstå,  
  Og straks at drage dine klæder på.
 vask Kæm hovedet, to hænder og mund,  
  Og tjen siden Gud af hjertens grund.
 de ti bud, trosbekendelsen Læs Budordene, Troen og Fadervor,  
  Med denne bøn, herefter står…..

  HVORLEDES BØRN SKAL FORHOLDE SIG OM AFTENEN
  Om aftenen skal du ikke for længe bie,
 aftensmaden Æd nadveren mådelig og i tide.  
  Drik lempelig, siden at spadsere gå,
  Så må du en stille og rolig nat få.
  Hils forældre og folket med flid,
  Ønsk dem en god nat og salig tid.
  Læs Budordene, Troen og Fadervor,
  Med bønnen, som foreskrevet står.
  Gak siden til seng med ære og tugt, 
  Læg dig i Jesu navn bekvemmeligt og smukt.

  HVORLEDES BØRN SKAL OPFØRE SIG I KIRKEN
  Du skal ikke i kirken spadsere,
  Når præsten monne Guds ord håndtere.
 stævnemøde Ikke kirkegård at holde nepstævne 
  Sværge og bande, at jorden må revne.
  Men hold kirken og kirkegård udi ære,
  Thi mangen helgens krop hviles dere.
  Som dommedag skal stå op af døde,
  Med sjæl og krop for Guds dom at møde
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OPGAVE – 16

Skipper Clements morgensang  
om Grevens Fejde 

1
Skærm jeres hus med grav og planke,
hvæs jeres leer snittende blanke,
frygt ikke Rantzaus sorte hær.
Silke skal vige for vadmelsklær.
Bønder tømre jyske knejte, 
nu skal vi sejre i grevens fejde.

2
Bagved de riges glitrende hjelme
skjuler sig bange skælvende skælme.
Djævelen selv har dem givet til pynt, 
rustninger, skjolde og jorder og mønt.

3
Mennesker bytter de ud for penge. 
Porten til frihed de låse og stænge,
piner og binder med arv og med gæld
Jorden som havde de skabt den selv.

4
Rigdom sir de er for de rige.
Biblen har noget andet at sige.
Fattig på jorden vandred Guds søn,
hented just ikke hos dem sin løn.

5
Kirkens sorte skadesværme
skal sig for pigernes latter beskærme.
Spraglede herremandshaner på stand
møde nu skal den danske mand.

6
Hanen har galet trende gange
Stå nu kun fast for vi er de mange.
Lad ikke fremtiden sige om os,
Rigdommen knægted os uden at slås.
Bønder tømre jyske knejte, 
nu skal vi sejre i grevens fejde.

Ebbe Kløvedal Reich 1970
Melodi: Leif Varmark

Opgave

• Syng sangen
• Tal om, hvad sangen handler om.
•  Hvis nogen af jer kan spille et instrument, så spil 

til.
•  I kan finde noderne i f.eks. Dansk Sang eller på 

nettet.
• Spil til omkvædet på rytmeinstrumenter .
•  Lad evt. nogle være forsangere, mens andre/alle 

synger med på omkvædet.
• Indspil sangen eller optage en video.

Skærm jeres hus

Tegn
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OPGAVE – 17På Tave bondens ager

1
På Tave bondens ager ved Birkende by,
der gik en lille plovdreng og sang under sky;
Han messed som klerken og drev på dreven hest:
”Gud give, Hans Plovkøring kunne blive præst!”

2
Bag ploven nikked bonden; han lytted dertil:
”Hver purk kan blive bisp, når Vorherre kun vil.
Løb ej Morten Børup fra plov og bondehors?
Nu tugter han pilte til lærde mænd i Års.”

3
Det var hin lille plovdreng fra Birkende by,
Hans navn fløj over Danmark med folkeligt ry;
En dansk Morten Luther, han stred med ordets sværd
og sejred med ånden i hjertefolkets hær.

4
Ret aldrig nogen plovkøring drev det så vidt;
Han stoled på sin Gud, på sig selv dog kun lidt;
Den dag han ej kæmped med modgang eller nød,
han frygted, Guds nåde som før ej til ham flød.

5
Den dag de stolte bisper i fængsel blev bragt,
Guds ord var på Guds alter af bondehånd lagt;
Da folket var frelst og udslukt det bitre had,
Hans Tavsen i Ribe på bispestolen sad.

6
Men mer end alle bisper i Danemarks land
hin bondesøn han sørged for kvinde og mand.
Ret aldrig hans navn skal i danske hjerter dø,
så længe her ringer en klokke over ø.

B.S. Ingemann 1843
Dansk Folkemelodi

Opgaver

•  Hvem var den lille plovdreng?
• Hvilken betydning fik han for Reformationen?
• Hvilken forbindelse fik han til Ribe Stift?
•  Hvilken begivenhed henvises der til i næstsidste 

vers?
• Syng sangen – lyt evt. til sangen på nettet.

Tegn
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OPGAVE – 18

Helt oppe i toppen af en hvælving i Ribe Domkirke 
står en lille mand med løftede arme. Han står som 
om han løfter hvælvingen. I den græske mytologi 
er der en gud, der bærer himlen og himmelhvælvet. 
Han kaldes Atlas. Han er symbolet på kraft og udhol-
denhed. Måske er den lille mand også en Atlasfigur. 
 Det er ham, der er brugt som den røde eller blå 
mand i læseteksterne.
 Man kan se ham, som et almindeligt menneske, 
der har oplevet de store forandringer. Vi har givet 
ham navnet ”Johannes”.

Opgave 

•  Kig godt på billedet.
  Hvordan ser han ud? Er han glad eller sur?  

Hvordan er han klædt? Hvordan står han?

•  Forestil dig, at du kan stille ham spørgsmål.
  Hvorfor rækker han armene i vejret? Har han 

familie? Hvor bor han? Hvordan lever han? Hvad 
arbejder han med? Hvad tænker han om de nye 
tider? Hvad har han oplevet i kirken? Stil selv 
flere spørgsmål til ”Johannes”.

•  Du skal nu prøve at sætte dig ind i Johannes´s 
sted og give ham liv.

  Din fortælling om Johannes skal tage udgangs-
punkt i det, du har fået viden om og kendskab til 
igennem arbejdet med læseteksterne og de andre 
opgaver. 

  Vælg om det skal være en 1.persons fortælling el-
ler en 3.persons fortælling.

•  Giv din fortælling en overskrift og inddel den i 
små afsnit. Print den ud og hæng den op så de an-
dre kan læse den eller saml hele klassens fortæl-
linger om Johannes i en lille bog. 

Fortæl om Johannes fra Ribe
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OPGAVE – 19Tip 13 rigtige om Reformationen

1 X 2

1. 
Reformation betyder
1 forandring
X genfødsel
2 fortælling

2. 
Reformationen i Danmark blev indført i 
1 1586
X 1536
2 1556

3. 
Martin Luther blev som helt ung
1 Protestantisk munk
X Katolsk munk
2 Bonde

4. 
Hvor mange teser slog Luther op
1 45 
X 65
2 95

5. 
Paven mente Luther var
1 kætter
X kræmmer
2 køter

6. 
Borgerkrigen i Danmark før Reformationen kaldtes
1 Hertugens Fejde
X Kongens Fejde
2 Grevens Fejde

7.
Hans Tavsen blev luthersk biskop i 
1 Roskilde
X Odense
2 Ribe

1 X 2

8.
Efter Reformationen skulle der prædikes på
1 latin
X dansk
2 norsk

9.
Den første danske bibel udkom under Kong…
1 Christian III
X Christian II
2 Frederik II

10.
Biblen blev udgivet på dansk i
1 1420
X 1550
2 1660

11.
I skolen skulle alle lære Luthers 
1 Kitekasmus
X Katemuskas
2 Katekismus

12.
I kirken opsatte man en
1 domstol
X kongestol
2 prædikestol

13.
Reformationen bredte sig til 
1 Nordeuropa
X Hele Europa
2 Sydeuropa
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Løsninger

Ingen huggebaseri – opgave 14

ORDET FRA TEKSTEN SLÅ OP UNDER DET BETYDER:
item item ligeledes
pebling pebling dreng på latinskolen
degn degn præstens medhjælper = en lærer

skal stedes til stede skal gives tilladelse til
ubekvem ubekvem ikke passende til formål
hoveddræt dræt hoveddragt – hovedbeklædning
klerk klerk person som hører til den katolske kirkes præsteskab
bekvemmer bekvemme passer
heller heller hellere
skikkelige klæder skikkelig + klæde passende tøj
klerkevis klerk klerk-måde, sådan som klerke gør
slemmer slem et redskab der kan give slag eller stik
daggert daggert kort stødvåben, mellemting ml. dolk og sværd
drikkevare drikkevare at tage drikkevare væddeløb = løbe stafet, hvor der drikkes
væddeløb væddeløb drikkestafet
kåreverden kaarde + verden slåsadfærd (en del af den verden, hvor man slås med sværd)
boleri bole at have ulovlig kærlighedforbindelse
jomfrukrænkelse krænkelse nr 3,2 fornærmelse af jomfruer
huggebasseri huggebasse En huggebasse er en slagsbroder – der lægges op til slagsmål
balstyrighed balstyrig vild, voldsom, uregerlig adfærd
bøn til øvrigheden øvrighed (bøn til) den gruppe af personer, der har den øverste magt 

(her inden for kirken eller byen)
forvise dem byen forvise at vise dem bort/ udvise

Tip 13 rigtige – opgave 19 

1 1
2 X
3 X
4 1
5 2
6 2
7 2
8 X
9 1

10 X
11 2
12 1
13 1
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