Reformationen - elevhæfte

Til brug i folkeskolens historieundervisning,
2. forløb, 5. - 6. klasse.
Hæftet indeholder en kortfattet introduktion til
Reformationen, og kan med fordel bruges i
forbindelse med Billund Museums undervisningstilbud ”Reformationen”.
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mer alle mennesker i skærsilden når de dør. SkærsilReformationen er det navn man bruger for skiftet fra den er en slags venteværelse, hvor man bliver straffet
katolsk til protestantisk tid i Danmark og Europa. Re- for alle sine synder indtil man kan blive lukket ind i
himlen. Ved at betale penge til præsterne, troede folk
formationen blev gennemført i Danmark i 1536, og
at de kunne forkorte den tid de skulle være i skærsildette årstal markerer samtidig overgangen fra midden.
delalder til renæssance.

Hvad er reformationen

Martin Luther

Det rene volapyk

Reformationen blev
startet af en tysk munk
ved navn Martin Luther.
Martin Luther var utilfreds med den måde
lederne af den katolske
kirke styrede tingene
på. Han ønskede at forbedre kirken, og gøre
den mere tilgængelig
for almindelige mennesker.

En anden ting Martin Luther var uenig med den katolske kirke om, var hvordan almindelige mennesker
havde kontakt til kirken og Gud. I de katolske kirker
foregik hele gudstjenesten på latin, og det var kun
præsterne og munkene der forstod latin. For almindelige mennesker var det det rene volapyk! Almindelige mennesker kunne heller ikke læse biblen, for den
var også skrevet på latin.

De 95 teser

Aflad
En af de ting som Martin Luther var mest utilfreds
med i den katolske kirke, var at præsterne solgte noget de kaldte aflads-beviser. I den katolske tro kom-

I 1517 besluttede Martin
Luther, at han ville fortælle hele verden hvor
utilfreds han var med
kirken. Dette gjorde han
ved at hænge en plakat
op på døren til kirken i
den tyske by Wittenberg.
På plakaten havde han
skrevet 95 punkter han
syntes burde ændres ved
den katolske kirke. De 95 punkter kalder man Luthers
95 teser.

Reformationen i Danmark

De katolske præster sælger aflads-beviser.

I Danmark hørte man også om Martin Luther, og hans
idéer. Martin Luther mente, at kirkens ledere havde
for meget magt, og det mente den nye konge i Danmark også. Han ville gerne indføre den protestantiske
kirke i Danmark.
Men at bestemme hvad folk skal tro på, er ikke altid
lige nemt. Da den gamle konge døde i 1533, udbrød
der borgerkrig i landet. Borgerkrigen kaldes Grevens
fejde, fordi den blev startet af en greve der ikke kunne lide den nye konge og hans idéer. Greven gik sammen med bønderne, der heller ikke brød sig om kongen og adelen. Borgerkrigen varede fra 1534 til 1536.
På den ene side i krigen var den nye konge sammen
med adelen. På den anden side var greven og hans
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bondehær. Det var kongen og adelen der vandt, og
den nye konge blev officielt valgt i 1536. Han hed
Christian den 3., og det var ham der indførte den protestantiske kirke i Danmark.

Det nye i kirken
Efter grevens fejde blev den protestantiske tro indført i Danmark, og kongen blev overhoved for kirken i
stedet for paven.
I kirken skete der mange ændringer, både med gudstjenesten og med kirken selv. Biblen blev oversat til
dansk, så alle der kunne læse,
selv kunne læse Guds ord. Gudstjenesten skulle også foregå på
dansk, og prædikenen blev indført. I den katolske kirke læste
præsten bare op af biblen, men i
den protestantiske kirke fortolkede præsten også hvad der stod i
biblen. Denne fortolkning, eller
forklaring, er det man kalder
prædiken. Nogle gange talte
præsten så længe, at folk blev
trætte af at stå op, så derfor begyndte man også at bygge bænke
inde i kirkerne. Og for at alle kunne høre hvad præsten sagde,
byggede man prædikestole, der
sad højt oppe i kirken, hvor præsten stod og prædikede.

Prædikestol fra renæssancen.

Kong Christian den 3. vandt grevens fejde, og indførte den
protestantiske kirke som statskirke i Danmark. Han sørgede
også for at få biblen oversat til dansk for første gang.
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