
Reformationen 
(5. - 6. klasse)

Hvorfor er Reformationen vigtig?

I sommeren 1536 var borgerkrigen, Grevens Fejde, endelig
forbi, og Christian 3. kunne holde sit indtog i hovedstaden
København, der havde overgivet sig som den sidste del af
riget efter næsten et års belejring. 

I samtiden var der stor usikkerhed om, hvad der nu
skulle ske. Vældige kræfter var sluppet løs i kølvandet på
Martin Luthers oprør mod den katolske kirke, men hvor
langt ville kongen gå? Ville omvæltningen nøjes med at
blive af kirkelig og religiøs art, eller ville han benytte sin
stærke position til at gennemføre et tilbundsgående opgør
med alle de personer og grupper i samfundet – både høj og
lav – der havde kæmpet imod ham?

Kongen var tvunget til at handle hurtigt, for hele hans
magt afhang af, at de 10.000-15.000 lejesoldater, der var i
København, bevarede deres loyalitet mod ham. Men loya-
liteten afhang af én ting, nemligom kongen kunne sikre
dem deres løn. Umiddelbart var det en umulig opgave, for
landet var dybt forarmet efter de mere end to års borger-
krig, hvor alle parter havde røvet, plyndret og brandskattet
befolkningen i store dele af landet.

Kongens dilemmaer

Kirkens åndelige indhold skulle tages op til revision, men
det var vanskeligt for kongen at beslutte, om ændringerne
også skulle indbefatte forandringer af kirkens verdslige
funktion. Kirken var en af landets største jordejere og spil-
lede en stor rolle både som statens lensmænd og i forbin-
delse med håndhævelsen af lov og orden. Det store spørgs-
mål var om den finansielle krise skulle løses med eller uden
bispernes medvirken.

Kongen valgte at fare hårdt frem, fængsle biskopperne
og lægge alle den katolske kirkes ejendomme ind under kro-
nen. Medvirkende til, at kongen tog dette drastiske skridt,
var da også, at Roskildebispen Joachim Rønnow, som en
slags talsmand for bisperne, var helt afvisende overfor at
være med til at betale.

Konfiskationen af kirkens ejendom løste det finansielle
problem, men skabte et nyt dilemma. Kirkens topfolk var

nemlig en integreret del både af højadelen og af selve Rigs-

rådet. Igen valgte kongen at tage tyren ved hornene. 
København blev spærret af, og Rigsrådets verdslige

medlemmer blev stillet over for et ultimatum. I et “forplig-
telsesbrev” dateret den 12. august 1536 blev de enkelte rigs-
råder simpelthen tvunget til at underskrive, at de godkendte

kongens fængsling af landets katolske biskopper. I en kilde
tæt på begivenheden står der om det pres, der blev lagt på
landets fornemste adelmænd: 

“Den, der vil samstemme med Kgl. Majestæt og kongens
krigsråder, med ham er der ingen nød – men den, der ikke vil,
han bliver også taget ved vingebenet.

Jeg holder dog for, at de nok skal krybe til korset.”
Med sin militære styrke i ryggen havde kongen gen-

nemtrumfet et statskup og sat alle andre aktører i magt-
spillet skakmat.

Rigsdagen i København oktober
1536

Christian 3. var med kuppet den 12. august landets ube-
stridte hersker. På rigsdagen i København to måneder efter
skulle det afgøres, hvordan det nye regime skulle udmøntes
i praksis. På rigsdagens sidste dag den 30. oktober forelå
resultatet i form af tre dokumenter – en håndfæstning, en
reces om statens styre og et valgbrev for kongens to-årige
søn, den senere Frederik 2.

Med gennemførelsen af en helt ny kirkeordning var
kongemagten blevet styrket og arvefølgen sikret. Danmark
var blevet en “enhedsstat”, hvor magten lå hos kongen i
samarbejde med et rigsråd, der udelukkende bestod af
verdslige storgodsejere. Det store erhvervsliv og kongen
havde nu stærke fælles interesser i at dele magten mellem
sig. 

Kongen var den første blandt ligemænd, og i håndfæst-
ningen blev det slået fast, at adelen ikke længere havde juri-
disk ret til at yde modstand mod en konge, der ikke over-
holdt sin håndfæstning. Den såkaldte “oprørsparagraf” blev
afløst af en løsere bestemmelse om, at enhver klage over
kongen skulle forelægges Rigsrådet. 
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Afslutningsvis kan der så foregå en slags opsamling med

fokus på problemstillingen om, hvordan magtforholdet
mellem kirke og konge udviklede sig. Her er det så lærerens
opgave at spore eleverne ind på, hvad det var for personer
og grupper, der spillede en aktiv rolle i begivenhederne.
Herunder også at understrege, hvordan standssamfundet

gennem hele sin opbygning prægede aktørernes forskellige
måder at tænke og handle på.

Det er vigtigt, at læreren i sin planlægning og forbere-
delse har gjort sig overvejelser omkring supplerende mate-
rialer og billedstof, der kan hjælpe eleverne med at udar-
bejde små foredrag, plancher eller powerpoints-præsenta-
tioner, som eleverne kan bruge i deres fremlæggelser af del-
forløbene.

Intern evaluering

En måde at evaluere på kan være, at eleverne på små pap-
skilte skriver en række ord eller korte sætninger, som efter
deres mening har noget at gøre med de personer, begiven-
heder og forløb, der er arbejdet med i undervisningen. Kor-
tene blandes, og eleverne trækker efter tur et kor, og place-
rer det inden for forskellige hovedkategorier, som er skrevet
ned i forvejen fx den katolske kirke, den protestantiske
kirke, kongemagt, adelen, bønderne osv. Hver elev skal med
placeringen af kortet prøve at forklare, hvorfor vedkom-
mende sætter kortet under den kategori. Derefter kan andre
elever udbygge forklaringen.

Andre måder kan være, at eleverne laver forskellige
videnslege i form af flaskeleg, stoleleg osv.

Evalueringen kan også bestå i, at klassen får til opgave
at planlægge og gennemføre en kort gennemgang af deres
arbejde med Reformationen for en mindre klasse – i en
sådan proces vil de skulle igennem en række valg og beslut-
ninger, der både viser, hvad de har fået ud af undervisnin-
gen og giver gode muligheder for læreren til at drøfte frem-
læggelsernes form og indhold på forskellig måde.

Der ligger også en række muligheder i at bruge bogens
og andet billedstof til forskellige frie øvelser fx tøm billedet
for oplysninger, skriv en kort historie, skriv små opgaver til
billedet osv.  

Reformationen 
(5. - 6. klasse)

Til gengæld blev der ikke pillet ved adelens privilegier

og rettigheder i forhold til deres egne besiddelser. I recessen
står der:

“Adelen skal nyde, bruge og beholde deres jordegods og tje-
nere frit til evig tid med hals, hånd og al anden herlighed og
rettighed, så at Vi, Kgl. Majestæt, eller vore fogeder og embeds-
mænd skulle aldeles intet befatte os med deres tjenere, gods, ene-
mærke, skov, fiskevand eller nogen anden herlighed, enten med
sagefald, gæsteri, kørselshoveri eller anden besværing.”

Til borgere og bønder og andet godtfolk blev der kun
plads til brede hensigtserklæringer om, at øvrigheden ikke
ville beskatte dem mere end højst nødvendigt, og at byerne
og deres borgere skulle blomstre i deres håndværk og han-
del, og at bønder og menig almue skulle holdes ved deres
næring og ved lov, skel og ret.

Reformationen var meget andet og mere end en ny
kirke. Sammen med Reformationen fulgte et helt nyt sam-
fund!

Om undervisningen

Med udgangspunkt i bogens tekst vil det være nærliggende
at strukturere undervisningen efter det punkt i trinmålene
efter 6. klasse, der handler om, at eleverne skal kunne “for-
tælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Dan-
mark.”

Afsættet må dog være, at eleverne får en kort introduk-
tion til optakten til de voldsomme begivenheder, der udlø-
ste Grevens Fejde og Reformationen i 1636. På den bag-
grund kan eleverne så arbejde mere selvstændigt inden for
de to hovedspor: Den gamle og den nye kirke og udviklin-
gen af den nye stat.

Forløbet kan være, at eleverne enkeltvis eller i grupper
arbejder med emner som fx den katolske kirke, Martin Lut-
her, de første danske reformatorer, Peder Palladius, indhold
og form i den protestantiske kirke, hekseforfølgelser osv.
Når det gælder statsudviklingen kan det handle om delem-
ner som fx Christian 2., Grevens Fejde, Christian 3., begi-
venhederne omkring statskuppet i august 1536, stænder-
nes forhold, forbrydelse og straf osv.
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Reformationen 
(5. - 6. klasse)

Endelig vil arbejdet med en tidsfrise give mange mulig-

heder for, at eleverne kan vise, hvor meget de har forstået af
begivenheder og forløb i reformationstiden. En sådan tids-
frise kan eventuelt opbygges, så den viser, hvad der skete
politisk, socialt, økonomisk og kulturelt i perioden. 

Aktiviteter

4 Straffene for forskellige forbrydelser var strenge i 1500-
tallet:

Dødsstraf ved halshugning – manddrab, mord, fosterdrab,
blodskam, voldtægt, røveri, mordbrand
Døden i galgen – røveri i kirken, tyveri begået af en tidli-
gere straffet person
Døden på bålet – hekse og troldkarle, seksuel omgang med
dyr
Døden ved drukning – kvinder, der tre gange var grebet i
at begå hor
Lemlæstelse fx udstikning af øjne, afhugning af fingre,
hånd og ører – gudsbespottelse, vidne falsk, mindre tyveri
for første gang
Kagstrygning og brændemærkning – for hor første gang,
prostitution og røveri af mindre kostbare genstande
Gabestok – banden og sværgen, slagsmål, gadeuorden, fuld-
skab.

Sammenlign straffene for de forskellige forbrydelser
med straffen for de samme forbrydelser i dag. Hvilke for-
brydelser straffer samfundet hårdt i vore dage? Måske kan
I også snakke med politiet eller en advokat.

4 I 1500-1600-tallet troede alle folk, at der fandtes hekse.
Dengang sagde man: “Kvinde var din mund, så du ikke får
en sviende hale.” Det betød, at især kvinder kunne risikere
at blive anklaget for hekseri. Lav foredrag om nogle af den
tids heksesager. Spørg på biblioteket eller brug nettet med
søgeord som “hekse”, “hekseprocesser”, “Maren Spliids”,
“Køge Huskors”.

Skriv jeres egen “historiebog” med titlen: “Reformatio-
nens hovedpersoner”. Det kan fx være Martin Luther,
 Christian 3., Peder Palladius, Hans Tausen, Joachim Røn-
now, kansler Johann Friis. 

4 Grevens fejde – skriv en artikel til skolebladet, hvor I
fortæller om en borgerkrig i Danmark. I kan måske også
fortælle om, at I arbejder med emnet “Reformationen i
Danmark 1536.”

4 Efter Reformationen skulle bøndernes børn også gå i
skole, men de fleste lærte kun at læse og skrive en lille smule.
I stedet skulle de lære salmevers og Luthers lille Katekismus
udenad. Få jeres lærer til at hjælpe med at finde nogle af
Luthers salmer og Luthers lille Katekismus. Prøv at lære
noget af det udenad – det er faktisk ikke så nemt. Hvis bør-
nene ikke kunne lektien, fik de slag af lærerens ris.

4 Før i tiden var mange mennesker overtroiske. Der var
en masse ting, man skulle passe på. Spørg på biblioteket
efter bøger om overtro eller søg på nettet med søgeord som
“overtro”, “nisser”, “varsler” osv. Når I har fundet en række
eksempler på overtro, kan I spørge jeres forældre, bedste-
forældre eller andre ældre mennesker, om de kender nogen
af de ting, man skulle gøre eller passe på, så man undgik
ulykker. Findes der også overtro i dag?

4 Tiden efter Reformationen kalder man “renæssancen”.
Find ud af, hvad ordet renæssance betyder. I renæssancen
byggede højadelen og kongerne mange nye slotte og herre-
gårde. Slotte og herregårde som fx Hesselagergård, Holcken-
 havn, Gisselfeld, Egeskov, Rosenborg, Frederiksborg osv.

er bygget i renæssancen. Lav foredrag og illustrer med bil-
leder, hvor I fortæller om, hvordan landets fornemste byg-
gede nye pragtboliger.

4 I renæssancen begyndte folk i samfundets øverste lag at
blive rigtig modebevidste. Der var ingen ende på, hvor pyn-
tesyge de fornemste var. Prøv at lave en modeudstilling fra
1500- og 1600-tallet, som viser dragter og pynt, som var
den tids hotteste mode. I kan finde bøger om den tids drag-
ter fx bogen “Krop og klæder”, eller I kan slå op på nettet
med søgeord som “renæssancetøj”, “renæssancen”, “drag-
ter og mode” osv. 

Måske kan I også inddele jeres modeudstilling efter
stænder – de fornemstes tøj, gejstlighedens tøj, borgeres og
bønders tøj.
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Reformationen 
(5. - 6. klasse)

4 Følgende festmiddag blev serveret på Københavns Slot,
da Christian 3. blev kronet til konge i Vor Frue Kirke i
København:

1.servering
Oksesteg, fåresteg, kalvesteg, stegte fugle som jærper,
tjur og urhane, gås, and og høns

Mellemmåltid
Oliven, kaperssuppe, slåenbær i vin

2. servering
Ærter og flæsk, hønsekødssuppe, oksekødssuppe, okse
i peberrod, hvidt oksekød, lammekød med rosiner,
fårekød med rosmarin, gåsesteg med safran, haresteg
med brændt flæsk, sort elsdyrkød

Mellemmåltid
Oliven og vinsuppe

3. servering
Fersk gedde med flæsk, fersk gedde i saltvand, østers
med smør, klipfisk med løg, fersk laks, torskepostej,
urhanepostej, fårekødspostej

4. servering
Sukkertærte, pommeranskager, sukkergodt, marcipan.

Prøv at se på retterne. Er der nogen, I kender? Prøv om I
kan lave nogle af retterne, så I kan lave et renæssancemål-
tid som fællesspisning i klassen. Skriv også en historie om,
hvordan I ville have det, hvis I skulle igennem et sådant
måltid.

4 Mange ordsprog stammer fra middelalderen og renæs-
sancen. Spørg på biblioteket, om de har bøger med gamle
ordsprog eller søg på nettet med søgeordet “ordsprog”. Lav
en liste, som I kan udfordre hinanden med i klassen – hvad
menes der med dette udtryk? I kan også spørge jeres foræl-
dre, bedsteforældre eller andre ældre mennesker, om de
kender betydningen af fx et ordsprog som “brændt barn
skyr ilden”.

4 Langt de fleste af jer bor tæt på en gammel eller en ny
kirke. Lav en billedserie, der fortæller om jeres kirke – hvor-
når er den bygget, hvem har bygget den, hvad er der inde i
kirken osv.? I kan også kontakte præsten og bede om hjælp

med flere oplysninger.

4 Lav et dukketeaterspil, hvor handlingen drejer sig om,
hvordan børn blev opdraget i renæssancen. I kan måske lade
stykket starte med disse ord fra en populær bog i renæssan-
cen, som giver forældrene gode råd om, hvordan de skal
opdrage deres børn:

“Riset er den bedste busemand, hvormed man skal true
børn og gøre dem bange for det onde!”
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