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HISTORIEKANON: REFORMATIONEN

Mange var begyndt at stille spørgsmål til den katolske kirke og mente at paven i Rom gik for vidt, da 
han sendte sine afladshandlere ud for at skaffe midler til bygningen af Peters kirken i Rom. Johann 
Tetzel solgte sine breve i den by, hvor Munken Martin Luther studerede til præst. Martin Luther mente 
ikke, at der stod noget i Biblen om afladsbreve. Det ville han have til diskussion. Han slog derfor 95 
teser eller sætninger op på kirkedøren til slotskirken i Wittenberg. Luther havde skrevet dem på latin. 
Men snart blev de oversat til tysk og spredt ud over hele landet. Og det gik bare stærkt. I løbet af 14 
dage blev Luthers teser kendt. Det kunne lade sig gøre, fordi bogtrykkerkunsten var opfundet.
 
Hvordan reagerede paven på de 95 teser? Hvis Luther ikke ville trække sine teser tilbage, ville han blive 
bandlyst dvs. udstødt af kirken. Det ville Luther ikke, så han blev bandlyst. Paven fik tilmed Luther 
anklaget for at være kætter.

Nu var Luther sikker på, at han ville bryde med paven. De næste år kæmpede Luther for en helt ny 
kirke og oversatte biblen til tysk.

Modstanden mod den katolske kirke bredte sig til store dele af Europa. Også til Danmark. Her var det 
også en munk, der gik i spidsen for oprøret mod paven. Han hed Hans Tausen, og han havde studeret i 
Rostock. Da han kom hjem, prædikede han ud fra Luthers nye lære.
  
Mange borgere i byerne mente, at den katolske kirke ejede alt for meget. Det var en torn i øjet på 
mange. I Viborg strømmede de til for at høre Hans Tausen prædike. 

Da Frederik den 1. døde i 1533 skulle rigsrådet i Danmark vælge en ny konge. Frederik 1. s søn var gået 
over til Luthers lære, så ham var der mange bisper, der ikke ville have. Det lykkedes for bisperne at få 
valget af konge udsat. Det blev en katastrofe for Danmark. Det førte til uroligheder overalt i hele landet. 
Der blev krig mellem landets borgere og adelen. Der blev borgerkrig i landet. Efter et år blev en ny 
konge valgt. Han hed Christian 3. og var tilhænger af Luthers nye lære.

Danmark gik over til Luthers lære i 1536. Det nye under gudstjenesten var, at den foregik på dansk, 
dvs. at præsten prædikede på dansk, og at der blev sunget salmer også på dansk.
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Aktiviteter

4 Lav et foredrag om Luther. Vis på et kort og find om muligt billeder fra, hvor han er født, hvor han 
studerede, hvor han satte sine 95 teser op, hvor han oversatte Biblen til tysk osv.

4 Find ud af hvad Luthers lille Katekismus er og hvad den indeholder. Du kan måske låne den af en af 
dine bedsteforældre – eller finde den på nettet.

4 Find ud af hvilke af disse salmer Luther digtede:
a. Vor Gud han er så fast en borg.
b. En rose så jeg skyde.
c. Det kimer nu til julefest.
d. Nu at fryde sig hver kristen mand.
e. Dejlig er den himmel blå.

4 Læs og syng sangen: På Tave bondens ager ved Birkende by og skriv herefter om Hans Tausens liv.

Før arbejdet med Udkig til 1400-1500 tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der 
kan tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. 
Det vil her være oplagt at give eksempler på periodens religiøse problemstillinger. Det vil også være 
hensigtsmæssigt, at læreren lader eleverne se på et kort over Europa for at fortælle dem, at den katolske 
kirke blev splittet under reformationen dvs. efter cirka 1520 for herefter at fortælle, hvor man var 
katolikker, og hvor man var protestanter. Pavens magt og udvidelse af sin magt i den nye verden skal 
herefter inddrages. Både før og efter arbejdet med Udkig til: Elizabeth 1 og Udkig til: Erobringen af 
Mexico må læreren præsentere diverse fagudtryk. Det drejer sig bl.a. om fagudtrykkene: Reformation 
– aflad – skærsild – munk – kætter – protestant – katolik – tempel samt personer som Martin Luther 
– Hans Tausen – Hernán Cortés og Motezuma 2. Efter arbejdet må læreren teste, om eleverne nu også 
har opnået de fornødne kundskaber. Eleverne kan lave små konkurrencer som spil eller en quiz, hvor 
de tester hinanden i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbøger eller 
en portofolie, hvoraf det fremgår, hvad de har fået ud af undervisningen. Det kunne dreje sig om, at 
eleverne skal nævne forskellige varer, der især blev handlet med i 1400- og 1500 tallet samt angive hvilke 
varer, der især var værdifulde. 

På udkig: Elizabeth 1

I 1558 blev Elizabeth 1. dronning i England. Hendes far Henrik 8. havde brudt forbindelsen med 
paven i Rom og havde brudt med den katolske kirke. Men han blev ved med at være katolik. Han 
kunne ikke lide Martin Luther. Han sendte protestanter på bålet for at være kættere. 

Under Elizabeth blev det katolikkernes tur. Men de blev hængt, fordi de blev anklaget for højforræderi. 
Elizabeth var ikke særlig religiøs. Paven ønskede, at Elizabeth skulle blive katolik som hendes far. 
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Fyrster og prinser og endda konger stod i kø for at fri til Elizabeth. Hun var et godt parti, og hvis de 
blev gift med hende, blev de konge af England. Den spanske konge Filip d. 2 var en af dem, der gerne 
ville giftes med Elizabeth. Filip var glødende katolik og den stærkeste mand i Europa, fordi han havde 
magten i den nye verden. Han havde mange skibe, der kunne sejle til de nye lande. Men Elizabeth 
havde også mange sømænd på havet. De måtte bede paven om tilladelse, hvis de ville sejle til de nye 
lande. De fik som regel nej. Elizabeth mente ikke, at paven skulle have magt over breddegrader og fri 
færdsel på havet.

Der blev kamp, når engelske og spanske skibe mødtes på havet. Det betød, at Filip d. 2. ønskede at 
sende en hær mod Elizabeth. Anledningen var, at Elizabeth støttede et oprør mod Filip i Nederlandene. 
Filip d. 2. af Spanien ville sende den spanske Armada mod England. 

Armadaen skulle sejle op langs Den Engelske Kanal og ved Calais skulle en hær på 30.000 mand stå klar 
til at komme om bord på skibene. Sammen skulle de angribe England, der hvor Den Engelske Kanal var 
smallest. I august 1588 var Armadaen på vej gennem Den engelske Kanal. 

Filip var ikke selv med. Han var på sit slot lidt udenfor Madrid. Her sad han og bad om Guds 
velsignelse i kampen mod Englands protestantiske dronning.
 
Slaget blev afgjort søndag den 7. august da englænderen Drake sendte sine brandskibe ind mod den 
spanske armada og mandag den 8. august måtte lederen af den spanske Armada se i øjnene, at spanierne 
havde tabt.  

Aktiviteter

4 Lav en lille bog om Elizabeths familie. Du skal finde billeder af dem og skrive, hvad de troede på. 
Om de var katolikker eller protestanter. Start med at skrive om hendes far, dernæst om hendes mor. Du 
må også lave opslag om hendes søskende.  

4 Lav en liste over de mænd Elizabeth var særlig knyttet til! Hvorfor blev Elizabeth aldrig gift?

4 På billedet side 70 danser dronning Elizabeth volta. Find ud af, hvordan den dans danses?

4 Lav to forskellige aviser. En der er skrevet til læsere i Spanien og en der er skrevet til læsere i 
England. Begge aviser skal fortælle om Den spanske Armada. Der skal være artikler, billeder, lister over 
udrustning og interviews med nogle af de mænd, der var om bord på skibene og fremtrædende personer 
der ved noget om Armadaen. 

4 Francis Drake døde i januar 1596. Skriv en nekrolog om ham. Den skal være meget rosende.

4 Beskriv billedet på side 76. Hvilke ting på billedet viser, at det var englænderne, der vandt over 
spanierne. Hvad fortæller billedet om Elizabeths magt? 
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Udkig til: Erobringen af Mexico

Den 21. april 1519 gik Hernán Cortés i land i Mexico og erobringen af Mexico begyndte. Det tog 2 og 
¼ år, inden det var afsluttet. 

Den 8. november mødte Cortés kongen over aztekerriget Motecuzoma. Han troede, at Cortés var 
guden den fjerklædte slange, der engang var sejlet bort og en dag ville komme tilbage og kræve sin trone 
igen. 

Under en fest til ære for sol- og krigsguden, hvor aztekerne dansede religiøse danse, gik spanierne løs på 
de ubevæbnede unge krigere og høvdinge, der skulle have danset. I stedet blev de slået ihjel. Dette blev 
startskuddet til, at nu skulle spanierne angribes. 
 
Mange i byen havde fået skoldkopper og var derfor syge. Selvom indbyggerne var svækket gik de til 
angreb på spanierne, da de fik mulighed for det. Mange spaniere blev dræbt og såret, så mange at de nu 
var parate til at bede om fred. 

Midt under kampene døde aztekernes konge. Cortés flygtede fra hovedstade for senere at vende tilbage 
og erobre den. Den 13. august 1521 blev byen endelig erobret af Cortés. Alt blev lagt i ruiner. Derfor 
måtte byen bygges op på ny. Hvor der før havde været templer til ære for de aztekiske guder, blev der nu 
bygget kirker. 

Nu skulle mexicanerne forlade deres gamle tro. De skulle være kristne.
 
Paven i Rom skulle acceptere, at Spanien havde krav på det område, som Cortes nu havde vundet. Det 
ville han kun, hvis spanierne ville kristne det land de havde besejret.

Allerede i 1524 kom de første munke til Mexico. 

Aktiviteter 

4 Find billeder af bygninger, genstande m.m., der stammer fra det gamle aztekerrige. Skriv lidt om 
hvordan de er bygget og hvad de ting, du fandt, er blevet brugt til.

4 Lav en tidstavle over erobringen af Mexico. Begynd med år 1519 og slut med det år, hvor aztekerne 
blev endelig slået. Hvis du kan finde billeder fra året, kan du indsætte billederne.

4 Beskriv billederne side 60-61. Hvad sker der på billederne? Hvem er med på billederne? Hvad 
fortæller billederne om aztekernes kultur? Hvem har malet dem? Hvornår er billederne malet? Hvorfor 
er billederne blevet malet? Hvor kan man se billederne i dag?

4 Hold et lille foredrag om kunstneren Diego Rivera. Find oplysninger om ham på nettet. Hvad vil du 
fokusere på?



5/5

UDKIG

F
R
A HISTORIEKANON

1400-1500-TALLET       REFORMATIONEN

4 Beskriv aztekernes hovedstad, Tenochtitlan ud fra tegningen af byen side 84. Diskuter fordele og 
ulemper ved byens beliggenhed.

4 Lav et hørespil om hvordan og hvorfor aztekerne ofrede til deres guder.

4 Lav et lille dramastykke om hvordan aztekerne blev kristnede. I kan tage udgangspunkt i billedet på 
side 90. 


