
Reformationen
Elevhæfte

i Sønderjylland/Slesvig



Her kan du læse historien om en spæn-
dende og turbulent periode i Danmarks 
og Tysklands historie:Indførelsen af Re-
formationen i 1500-tallet. 

Reformationen var en ændring af hvem, 
der skulle have magten i samfundet. 
Skulle det være kongen eller kirken? Men 
Reformationen var også en kamp om, 
hvordan man skulle tro på Gud. 

Den mest centrale person i Reformatio-
nen var den tyske munk, Martin Luther, 
fra byen Wittenberg i Tyskland. Martin 
Luther gjorde oprør mod den katolske 
kirke. Hvad der startede som et lille oprør 
i Wittenberg i 1517, spredte sig hurtigt til 
resten af Europa.    

Mange af de vigtigste begivenheder i 
forhold til indførelsen af Reformatio-
nen fandt sted i hertugdømmet Slesvig, 
det nuværende grænseområde mellem 
Danmark og Tyskland (Sønderjylland/
Slesvig). Her blev Reformationen lang-
somt indført i årene 1526-1541. Det var et 
resultat af mange personers arbejde, og 
du kan læse om del af dem her. 

I gæftet finder du også nogle spørgsmål 
og arbejdsopgaver. Svarene på disse op-
gaver kan du langt hen ad vejen finde i 
teksterne. Men ikke det hele. Du skal 

også bruge din fantasi. Det vigtigste er, at 
du svarer på opgaverne og kommer med 
løsningsforslag. Hvem ved? Det kan være 
du kommer til at skrive historie.
God fornøjelse.
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Til kamp mod kirken 
Martin Luther var en tysk munk, der syn-
tes at den katolske kirkes måde at dyrke 
kristendommen på. var forkert. Han gik 
derfor til kamp mod kirken. I 1517 skrev 
Martin Luther 95 teser og slog dem fast på 
døren til slotskirken i Wittenberg. På det 
tidspunkt tjente den katolske kirke mange 
penge på at sælge afladsbreve. Afladsbre-
vene købte de troende af kirken for at af-
korte tiden i skærsilden. Skærsilden var et 
sted, hvor de døde blev brændt og renset 
for synd, inden de kunne komme i him-
melen. Luther mente, at det var forkert af 
den katolske kirke at tjene penge på at sæl-
ge afladsbreve. Luther mente at kun ved at 
tro på Gud kunne man opnå tilgivelse for 
en synd. Han prædikede også mod den 
katolske kirkes krav om at præster ikke 
måtte gifte sig. 

Den katolske kirkes leder, paven, var ikke 
glade for Luthers tanker, som hanmente 
var kætterske. I 1520 udsendte paven et do-
kument, hvor der stod, at Luther ikke hav-
de tilladelse til at komme i himlen. Luther 
brændte dokumentet og viste, at han ikke 
ville adlyde kirken. Dermed var Reforma-
tionen sat i gang. 

Luthers flugt 
Den katolske kirke måtte gøre noget, inden 
Luther fik for meget opbakning. I 1521 blev 
der indkaldt til Rigsdag i Worms, så sagen 
kunne behandles. Den katolske kirke gav 
Luther chancen for at sige, at han hav-
de taget fejl, men han ændrede mening. 
Rigsdagen erklærede Luther for fredløs, 
og han måtte flygte og gemme sig. Mens 
Luther gemte sig, oversatte han Biblen til 
tysk. Den fandtes dengang kun på græsk 
og latin. Det betød at mange flere menne-
sker nu kunne læse og forstå den. Det var 
vigtigt for Luther at troen på Gud var per-
sonlig.

I 1529 udgav Luther bogen Den lille Kate-
kismus, der skulle hjælpe præster, lærere 
og fædre med den kristne undervisning og 
opdragelse af børnene. Det var også cen-
tralt for Luther, at Biblen stod over paven. 
Ved at lære Den lille Katekismus uden ad, 
kom den enkelte tættere på Gud uden be-
hov for en pave eller en præst. 

Martin Luther
1483: Født 
1517: De 95 teser 
1521: Rigsdagen i Worms 
1546: Død
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Hans Tausen
1494: Født 
1523: Studerede ved universitetet i Wittenberg 
1525:I fængsel
1537: Kirkeordinansen i Danmark.
1542: Biskop i Ribe.
1561: Død.

En ny måde at være troende på 
Hans Tausen var katolsk munk, der stu-
derede ved universitetet i Wittenberg. 
Her hørte han Martin Luther tale om 
en ny måde at være kristen på. Han blev 
meget inspireret af dette, og han kunne 
ikke lade være med at tale om det, da 
han kom tilbage til Viborg efter sit stu-
die. Den katolske kirke var til gengæld 
ikke glad for de nye tanker, som Luther 
og Hans Tausen gik ind for. Derfor satte 
kirken Hans Tausen i fængsel og håbe-
de på, at det ville stoppe ham. Det gjor-
de det ikke. Fra et fængselsvindue holdt 
han mange protestantiske prædikener, 
og folk stod udenfor og lyttede til ham. 
Det lokale kloster kunne godt lide ham, 
selvom de ikke var helt enige med ham. 
De gav ham endda lov til at prædike i kir-
ken, da han blev løsladt. Han fik hurtigt 
flere og flere tilhængere. Kong Frederik 
I hentede ham til København, hvor han 
fortsatte med at holde sine protestanti-
ske prædikener. 

Protestantisk ved lov 
Hans Tausen fik hurtigt mange tilhænge-
re i København, og flere og flere begynd-
te at blive protestanter. Da kong Frede-
rik I døde i 1533, skulle der vælges en ny 

konge. Efter en omfattende borgerkrig 
faldt valget på Christian III, der var pro-
testant. Den nye konge ville gerne have, 
at Danmark fik en ny kirkeordinans. 
En kirkeordinans var et dokument med 
regler for, hvordan den nye protestanti-
ske kirke skulle fungere, samt hvordan 
præsterne skulle arbejde ude i kirkerne. 
Hans Tausen var med til at skrive dette 
dokument. Det blev godkendt af selveste 
Martin Luther og underskrevet af Rigs-
rådet i 1537. Efter Reformationen blev 
indført i Danmark, blev Hans Tausen 
udnævnt til biskop i Ribe. Han var den 
første til at oversætte de fem Mosebøger 
i Bibelen til dansk.
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Hermann Tast
1490: Født i Husum 
1511: Tager til Wittenberg og møder Luther
1514: Ansættes som katolsk præst i Husum
1527: Grundlægger en humanistisk skole i Husum  
1551: Død 

Hermann Tast og Wittenberg 
I 1511 tog Hermann Tast til byen Witten-
berg for at læse ved byens universitet. Her 
mødte han sandsynligvis Martin Luther. I 
1514 vendte han tilbage til sin fødeby Hu-
sum. Her blev han ansat som præst i den 
katolske kirke i byen. 

Den første protestantiske prædikant i 
Husum? 
Når man læste om Hermann Tast som re-
formator, så skrev de fleste historiebøger, 
at han var den første til at prædike prote-
stantisk i Husum. 

En kendt myte fortæller at Hermann Tast 
allerede i 1522 prædikede protestantisk i 
Mariekirken i Husum, blev smidt ud og 
derefter prædikede videre under åben 
himmel under et stort lindetræ. Dette var 
ikke helt korrekt. Det var i stedet en præst 
ved navn Theodoricus Pistorius, der holdt 
de første protestantiske prædikener i Hu-
sum. Hermann Tast videreførte Reforma-
tionen i Husum og fik stor betydning byen.

I 1525 sendte kong Frederik I et brev, som 
gav Theodoricus Pistorius lov til at præ-
dike protestantisk. Pristorius havde altså 
Frederik Is (hertug af Slesvig og konge af 

Danmark) velvilje og støtte og var dermed 
beskyttet. Borgerne i Husum var dog ikke 
særligt begejstrede for den nye prædiken. 
Den katolske kirke i Husum ville heller 
ikke huse en præst, der prædikede prote-
stantisk, så Theodoricus blev smidt ud af 
kirken. Den rige borger Matthias Knudsen 
ville til gengæld gerne lægge hus til The-
odoricus Pistorius’ prædikener. Senere 
begyndte Hermann Tast og Theodoricus 
Pistorius at samarbejde. Theodoricus Pi-
storius døde i 1529, så det var op til Her-
mann Tast at fortsætte Reformationen i 
Husum. 

Hermann Tasts protestantiske virke
Allerede i 1527 grundlagde Hermann 
Tast grundlagde sammen med Matthi-
as Knudsen i 1527 den nuværende Her-
mann-Tast-Schule i Husum. Hermann 
Tast var derudover medunderskriver på 
”Kirkeordinansen af 14. juni 1539”. Her-
mann Tast, var sammen med Theodorius 
Pistorius, de første, der holdt protestan-
tiske prædikener i Husum. Derfor bliver 
begge, men specielt Herman Tast, opfattet 
som ”den store reformator” i Husum.  
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A. 
Diskuter i par, hvad Martin Luther ikke kunne lide ved den katolske tro 
og hvorfor. 

Find eksempler i teksten. 

B.
I skal forestille jer, at I er Herman Tast og Hans Tausen, der er taget til 
Wittenberg. I møder Martin Luther og får mulighed for at spørge ham 
om noget. 

Find hver på mindst to spørgsmål, som I ville stille Martin Luther. 

C.
Overvej hvorfor Hans Tausen og Herman Tast kunne blive ved med at 
prædike protestantisk, selvom de begge havde mange fjender. 

Find eventuelt eksempler i teksten. 
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Hvordan blev han konge? 
I 1523 var Danmarks konge Christian II, 
som var Frederiks nevø. Christian II hav-
de mange fjender. Den rige handelsby 
hansestaden Lübeck og de jyske rigsrå-
der ville ikke længere have Chri¬stian II 
på tronen. Med deres hjælp jog Frederik 
med sin hær Christian II ud af Danmark. 
Derefter blev Frederik udråbt som kon-
ge. Christian II blev spærret inde på Søn-
derborg Slot. 

Selvom Frederik I nu var konge i Dan-
mark, forlod han sjældent Got¬torp slot 
i Hertugdømmet Slesvig og talte kun 
tysk.. Han blev derfor kaldt ”En gammel 
høne, der nødigt forlod sin rede i Got-
torp”. 

Frederik I syntes godt om de protestan-
tiske tanker, men Rigsrådet, som skulle 
godkende ham som konge, bestod bl.a. 
af de katolske biskopper. Så for at blive 
konge måtte Frederik I underskrive en 
håndfæstning. Her lovede han at støtte 
den katolske tro. Han kunne derfor ikke 
åbenlyst tilslutte sig Luthers tanker. 

Frederiks rolle i Reformationen 
Frederik I kunne ikke reformere konge-
riget og hertugdømmerne selv, da det 

ville skabe uro i Danmark. Så han gjorde 
noget andet. Han svækkede de katolske 
biskoppers magt ved skabe splid mellem 
Adelen og biskopperne i Rigsrådet. Han 
gav sin ældste søn, junker Christian (se-
nere Christian III), Haderslev og Tørning 
len. 

Frederik I var nok klar over, at junker 
Christian ville forsøge at reformere Ha-
derslev- og Tørning len. De to len lå i 
hertugdømmet Slesvig, og her kunne det 
danske Rigsråd kunne ikke blande sig. 
Men det kunne kongen, da han var én af 
hertugerne over hertugdømmerne. Fre-
derik I kunne dermed være med til starte 
Reformationen i Sønderjylland/Slesvig.

Frederik I
1471: Født  
1490: Fik tildelt halvdelen af 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten 
1523: Krones til konge 
1533: Død
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Christian III
Junker, konge og protestant
1503: Født 
1525: Får tildelt Haderslev og Tørning len
1526: 1. præstemøde
1528: 2. præstemøde og Haderslev-artiklerne 
1533: Christian vælges til hertug over Slesvig og Holsten. 
1536: Christian krones til konge over Danmark
1556: Død 

Junkeren blev protestant 
Junker Christian var den ældste søn af kong 
Frederik I. Christian blev opdraget og under-
vist i den evangeliske, protestantiske tro af en 
tysk læremester, der var påvirket af Luthers 
tanker. Christian blev, som en del af sin ud-
dannelse, sendt til Rigsdagen i byen Worms 
i 1521, som repræsentant for sin far. Her for-
svarede Martin Luther sine holdninger. Dette 
gjorde stort indtryk på den unge Christian. 
Christian blev i 1525 gift med den protestanti-
ske Dorothea af Sachsen-Lauenburg. I bryl-
lups¬gave fik han af sin far Haderslev- og Tør-
ning len til at forsørge sig selv og sin hustru. 
Christian begyndte straks at indføre Luthers 
lære i lenene.  Det gav lidt problemer, da nogle 
områder i Tørning len hørte under den katol-
ske biskop i Ribe, Iver Munk. Nogle bønder 
ville ikke længere betale tiende til kirken. Det-
te fik biskoppen i Ribe til at skrive til Christi-
ans far, kong Frederik I. Kong Frederik I endte 
med at få styr på bønderne, så de igen betalte 
deres tiende til biskoppen. Det stoppede dog 
ikke Christians arbejde for at indføre Refor-
mationen, og Christian og biskoppen i Ribe 
kunne stadig ikke enes. 

Laver nye regler for præsterne 
I 1526 sendte junker Christian bud efter to 
tyske præster, der skulle hjælpe ham med 
at indføre Luthers lære i Haderslev- og Tør-
ning len. De skulle uddanne præsterne til at 
prædike den protestantiske tro. De to præster 
skrev en række regler, kaldet artikler, for den 

nye kirke. Artiklerne handlede om hvordan 
præsterne skulle afholde gudstjeneste. Jun-
ker Christian indkaldte derfor alle præster 
til et møde om artiklerne i Haderslev i 1526. 
Kun halvdelen af præsterne kom til mødet. 
Biskoppen i Ribe forbød nemlig sine præster 
at møde op. 

I 1528 var artiklerne helt færdige. De blev 
kaldt for ”Haderslev artiklerne”. Junker Chri-
stian indkaldte igen alle præster i Haderslev 
og Tørning len til et møde. Denne gang skulle 
de komme, ellers kunne de ikke være præster 
mere. Alle præsterne kom til mødet. De fik en 
kopi af ”Haderslev artiklerne”, så de vidste 
hvad en præst måtte og ikke må. De skulle 
bl.a. skulle gifte sig, hvilket de ikke måtte tid-
ligere. De lærte, hvordan de skulle prædike i 
kirken. Dermed var Reformationen indført 
i Haderslev- og Tørning len, som det første 
sted i det nuværende Danmark. 

I 1533 døde junker Christians far, kong Fre-
derik I. Christian blev derefter hertug over 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Titlen 
som konge gik ikke ikke automatisk til Chri-
stian. En konge skulle på dette tidspunkt væl-
ges af Rigsrådet. En omfattende borgerkrig, 
kaldet ”Grevens Fejde”, skulle udkæmpes in-
den Hertug Christian blev kronet til konge, 
Christian III, i 1536. 
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1523: Frederik I tog tronen fra Christian II
1533: Kong Frederik I døde
1534: Grev Christoffer udpeges som konge på Sjælland 
          på vegne af Christian II
1536: Hertug Christian udnævnes til Christian III af Danmark
1536: Danmark blev protestantisk

Grevens Fejde

Kongens død og et nyt kongevalg
Da Frederik I døde i 1533, skulle Rigsrådet 
vælge en ny konge. Rigsrådet kunne ikke 
blive enigt om valget. Der var to mulighe-
der: Enten den afdøde konges søn, hertug 
Christian, som var stor tilhænger af prote-
stantismen eller den tidligere konge, Chri-
stian II, som Frederik I havde jaget væk 10 
år før. 

Flertallet i Rigsrådet, de katolske bi-
skopper, mange borgere og bønder ville 
gerne have Christian II som konge, men 
han var fanget på Sønderborg Slot. Der-
for spurgte de den tyske greve Christof-
fer, om han ville lede en hær og indsætte 
Christian II som konge. Grev Christof-
fer erobrede hurtigt hele Sjælland. Her 
blev han udpeget som konge på vegne af 
Christian II. 

Tre af Danmarks mægtigstes mænd fra 
adelen ville gerne have hertug Christian 
som konge. Hertug Christian ville kun 
være konge hvis alle Adelige i landet ville 
støtte ham, så han sagde i første omgang 
nej tak. 
 

Jylland og det endelige opgør
I Jylland var adelen tilhængere af Hertug 
Christian. På Sjælland støttede adelen 
Grev Christoffer og Christian II. En bor-
gerkrig, kaldet ”Grevens Fejde” brød ud 
og varede fra 1533-1536.

Hertug Christian og Grev Christoffer ud-
kæmpede store slag i Jylland. Grev Chri-
stoffer fik samlet en hær af vrede bønder. 
I starten havde bondehæren stor succes. 
Det så ud som om Grev Christoffer måske 
ville vinde hele Danmark. Hertug Chri-
stian fik dog efter lidt tid samlet en hær af 
soldater, under ledelse af den dygtige felt-
herre Johan Rantzau. Hertug Christians 
hær fik langsomt kæmpet sig hele vejen til 
København. Han belejrede København i et 
år. I 1536 blev Christian udpeget som konge 
af Danmark. Han anholdt de katolske bi-
skopper. Han havde nu magten til at gen-
nemføre Reformationen og afskaffe den 
katolske kirke i Danmark og Hertugdøm-
merne Slesvig og Holsten. Så det gjorde 
han.  
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A.
Lav tre tidslinjer, én for Frederik I, én for Christian III og én for ”Grevens 
Fejde”, hvor du skriver alle årstal på og hvad der skete det år. 

B.
Gå sammen med sidemanden og prøv at sætte en cirkel om det, I synes er 
vigtigst ved jeres tidslinjer. Lav så én fælles tidslinje med det, I har valgt 
ud. 

c.
Gå sammen to og to, og prøv at forklare hinanden hvad et len, et hertug-
dømme og et kongerige er. 
Brug evt. ordlisten og kortet over Danmark, Tyskland og hertugdømmerne som 
hjælpemidler.
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Iver Munk
1470 - Født 
1499 - Biskop i Ribe 
1526 – Brevveksling med Christian 
1528 - 2. præstemøde i Haderslev 
1539 - Død

Når junkeren blander sig 
Iver Munk var katolsk biskop over Ribe 
stift. Ribe stift lå hovedsagligt i kongeri-
get Danmark, men der var også små om-
råder i hertugdømmet Slesvig. Ribe stift 
var derfor en del af det område (Tørning 
len), som junker Christian havde fået af 
sin far, kong Frederik I. Det skabte store 
problemer:

I 1526 blev en mand fra Haderslev over-
faldet og straffet i Ribe, fordi nogen men-
te, at han havde spist kød i fasten. Det 
hørte junker Christian om. Han skrev en 
klage til biskop Iver Munk, fordi han ikke 
mente, at manden burde straffes. 

Iver Munk og junker Christian skrev her-
efter mange breve til hinanden, hvor de 
klagede over den andens måde at gøre 
tingene på. Den protestantiske junker 
skrev til den katolske biskop, at der i Bi-
belen ikke stod noget om, at man skulle 
faste. Iver Munk syntes til gengæld, at 
junkeren blandede sig alt for meget i, 
hvad der foregik i Ribe Stift og desuden 
slet ikke skulle bestemme, hvad kirken 
skulle og ikke skulle gøre. 

Præstemøde i Haderslev i 1526 og 1528 
I 1526 indkaldte junker Christian ind-
kaldte alle præsterne i Haderslev og Tør-

ning len til et møde. Ingen af de præster 
i Tørning len, som biskoppen i Ribe be-
stemte over, dukkede op. 

To år senere, i 1528, indkaldte junker 
Christian igen alle præsterne i Hader-
slev- og Tørning len til møde. Denne 
gang havde han skrevet i indkaldelsen at 
præsterne skulle møde op – ellers miste-
de de deres arbejde. Denne gang mød-
te alle præsterne op. Junker Christian 
havde fået sin vilje: Præsterne i de to len 
lyttede ikke længere til deres biskopper, 
men til ham. Nu kunne den protestanti-
ske tro begynde at brede sig i Haderslev 
og Tørning len.

Efter afslutningen af borgerkrigen ”Gre-
vens Fejde” i 1536, blev Iver Munk an-
holdt sammen med de andre katolske 
biskopper, men han blev hurtigt løsladt 
igen. Han fik en gård ved Ribe og boede 
der indtil sin død 1539.
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Gottschalk von Ahlefeldt
1475 - Født 
1507 – Biskop i Slesvig
1526 - Forsøgte at betale for at stoppe Reformationen 
1533 - Aftale om ligestillede trosretninger 
1540 - Sidste forsøg på at stoppe Reformationen 
1541 - Død 

Katolik blandt protestanter 
Gottschalk von Ahlefeldt var katolsk bi-
skop i Slesvig. I en tid hvor Luthers tan-
ker spredte sig hurtigt, var han godt klar 
over, at hans arbejde som katolsk biskop 
var i fare. 

I 1526 forsøgte han at få kong Frederik I’s 
garanti for at den protestantiske tro ikke 
blev udbredt i hertugdømmet Slesvig. 
For at opnå dette accepterede biskoppen 
at give kongen en stor sum penge. Det 
virkede dog ikke helt.

Da Frederik I døde i 1533, var biskop 
Gottschalk von Ahlefeldt med til at væl-
ge junker Christian som hertug over her-
tugdømmerne Slesvig og Holsten. Efter 
borgerkrigen ”Grevens Fejde” blev her-
tug Christian i 1536 valgt til konge, Chri-
stian III af Danmark. Biskop Gottschalk 
von Ahlefeldt måtte nu indgå en ydmy-
gende aftale med den nye konge. Biskop 
Gottschalk von Ahlefeldt måtte erklære 
sig enig i, at den protestantiske tro var 
lige så vigtig som den katolske tro i her-
tugdømmerne Slesvig og Holsten. 

Den sidste kamp 
Biskop Gottschalk von Ahlefeldt fik lov 
af kong Christian III til at blive siddende 
på posten. Han var også den eneste katol-

ske biskop, der ikke blev arresteret efter 
afslutningen af ”Grevens Fejde” i 1536, da 
hans stift lå i Hertugdømmet Slesvig, og 
ikke i Danmark. De adelige i hertugdøm-
met Slesvig ville ikke acceptere at den 
danske konge blandede sig hos dem. 

I 1540 ville kong Christian III have at alle 
præster i hertugdømmet Slesvig sværge-
de loyalitet til ham som konge og til den 
protestantiske tro. Biskop Gottschalk von 
Ahlefeldt gjorde nu et sidste forgæves 
forsøg på at stoppe Reformationen. Lige 
inden jul skrev han til De adelige i her-
tugdømmet Slesvig. I brevet skrev han, at 
han godt vidste, at mange præster præ-
dikede protestantisk og at der ville ske 
ændringer i kirken. Han bad de Adelige 
om at være opmærksom på, at julen var 
en hellig, kristen højtid, og at store be-
slutninger som ændringen af kirke ikke 
skulle phastes igennem. Deadelige lod 
beskeden gå videre til kong Christian III. 
Han ventede med at ændre til efter julen. 

Kort efter, i 1541, døde biskop Gottschalk 
von Ahlefeldt. Dermed kunne Christi-
an III indføre Reformationen. Biskop 
Gottschalk von Ahlefeldt blev dermed 
den sidste katolske biskop i hertugdøm-
met Slesvig. 
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Den nye kirke
Reformationen betød en ændring af kir-
ken og den måde den blev styret på. Jun-
ker Christian lavede to nye sæt love for, 
hvordan kirken skulle styres og hvordan 
præsterne skulle prædike. Disse love kal-
des henholdsvis  ”Haderslevartiklerne” fra 
1528 og ”Kirkeordinansen af 14. juni 1539”.

”Haderslev artiklerne” var navnet på en 
samling regler for, hvad præsterne måt-
te og ikke måtte i forskellige situationer.  
Artiklerne var en slags grundlov for den 
protestantiske kirke. Det var junker 
Christian af Haderslev, der besluttede at 
lave artiklerne. Han fik hjælp til at skri-
ve dem af 2 lutheranske tyske præster, 
Eberhardt Weidensee og Johann Wendt. 
Eberhardt Weidensee blev ansat som 
sognepræst ved Vor Frue Kirke i Hader-
slev og Johann Wendt blev lærer på præ-
steskolen i Haderslev.

De færdige ”Haderslev artikler” blev 
præsenteret for præsterne i Haderslev og 
Tørning len på det 2. præstemøde i 1528. 
På den måde sikrede junker Christian at 
alle præsterne vidste, hvordan man skulle 
opføre sig som protestantisk præst. Han 
krævede bl.a. at præsterne skulle gifte sig. 
Dermed var Reformationen indført i den 
nordligste del af hertugdømmet Slesvig, i 
Haderslev- og Tørning len.

”Kirkeordinansen af 14. juni 1539” blev 
påbegyndt i 1537, året efter at Christian III 
blev konge af Danmark.  Kirkeordinan-
sen beskriver, hvordan den protestan-
tiske kirke i kongeriget Danmark, samt 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten skal 
organiseres. Den var bl.a. inspireret af 
”Haderslev artiklerne”. Kirkeordinansen 
beskriver overordnet 6 emner, nemlig: 1) 
Hvordan man skal prædike protestan-
tisk. 2) Hvordan en gudstjeneste skal for-
løbe. 3) At der skal oprettes skoler. 4) At 
der sikres hjælp til de fattige. 5) Hvordan 
biskopperne skal sørge for at styre kir-
ken. 6) At præsten skal have gode bøger, 
der fortæller om den protestantiske tro.

7 slesvigske præster var blandt de 18 un-
derskrivere af Kirkeordinansen: 4 fra Ha-
derslev (bl.a. Johan Wendt), 1 fra Husum 
(Hermann Tast), 1 fra Flensborg (Reinold 
Westerholdt) og 1 fra Slesvig (Gerhard 
Slewart). 

Dermed var Reformationen officielt ind-
ført i Danmark, Slesvig og Holsten. 

De nye kirkelove: 
Haderslev artiklerne og Kirkeordinansen
1526: Haderslev artiklerne påbegyndes
1528: Haderslev artiklerne er færdige
1537: Kirkeordinansen udarbejdes
1539: Kirkeordinansen underskrives
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A.
Gå sammen med en makker og vælg én, der er junker Christian og én, 
der er Iver Munk. Snak om hvem der er protestant/luthersk og hvem der 
er katolik. Prøv nu at skrive et kort brev til hinanden, hvor I forklarer jeres 
synspunkter. I skal skrive om jeres synspunkt på enten om man skal hol-
de faste eller om præster må gifte sig. 
Tag udgangspunkt i teksterne om Christian III, Haderslev artiklerne og biskop-
pen i Ribe.

B.
Gå sammen med en makker og tag et kig på biskoppen i Ribe og biskop-
pen i Slesvig. Prøv at finde ud af, hvad de hver især gjorde for at stoppe 
Reformationen. 
Hvem gjorde mest for at stoppe Reformationen? Find eksempler i teksterne. Kun-
ne de have gjort andre ting for at stoppe Reformationen?
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Adel: En person, som har meget høj sta-
tus i samfundet. Personen kan have titel 
af baron eller greve. 

Afladsbrev: Et dokument, som de troen-
de kunne købe, så de kunne afkorte tiden 
i skærsilden, og dermed kunne komme 
hurtigere i himmelen. 

Belejre: Omringe en by e.l. og tvinge den 
til at overgive sig

Biskop: Den øverste leder for præsterne 
i et bestemt landområde (et stift). 

Borgerkrig: En krig imellem personer 
eller grupper i samme land. 

Embede: En vigtig stilling eller et arbej-
de under staten, kongen eller kirken. 

Faste: Periode mellem fastelavn og på-
ske, hvor man ikke spiser luksusvarer 
som kød, æg eller fint hvedemel. 

Feltherre: Øverste befalingsmand for en 
stor hær 

Fredløs: En person, som har begået en 
alvorlig forbrydelse, og som derfor må 
forfølges og dræbes af enhver. 

Greve: En Adelig titel. 

Hansestad: En by i et fællesskab af 

stærke handelsbyer. 

Hertug: En person, som bestemmer 
over personer i et Hertugdømme (et 
landområde). 

Hertugdømme: Et landområde, som en 
Hertug bestemmer over

Højtid: En religiøs Festdag. I den kristne 
kirke f.eks. jul, påske eller pinse.

Håndfæstning: En aftale mellem Ade-
len og kongen. Aftalen blev indgået, når 
der skulle vælges en ny konge. 

Junker: En titel, som grevers og kongers 
børn fik, inden de blev valgt til fx Hertug 
eller konge af Rigsrådet. 

Kloster: Et kirkesamfund afskåret fra 
omverdenen, typisk en bygning. Beboer-
ne lever efter egne regler, og kaldes ofte 
munke (mænd) eller nonner (kvinder). 

Kirkeordinans: En kirkelov. Kirkeloven 
bestemmer hvordan en kirke skal styres 
og præsterne skal prædike.

15

Alfabetisk ordliste



Kætter: En person, som går imod kir-
ken og den officielle trosretning. 

Len: Et landområde, som kongen eller 
en Hertug bestemmer over. 

Loyalitet: At vise sin fulde støtte til en 
person eller en sag. 

Myte: En fortælling eller en forestilling 
om hvordan noget er. 

Pave: En titel. Tilhører biskoppen af 
Rom i Italien, som er den katolske kirkes 
øverste leder

Prædike: En religiøs tale afholdt af præ-
ster, der forklarer indholdet i en tro. 

Reformator: En person, som gennem-
fører ændringer. Bruges især om perso-
ner, der laver kirkelige ændringer.

Rigsdag: En forsamling af mennesker 
bestemmer et lands eller et landområdes 
love. 

Rigsråd: En forsamling af biskopper og 
de mægtigste Adelige i et land eller land-
område. De bestemte, hvem der skulle 
være konge, og de var også rådgivere for 
kongen.

Stift: Det store landområde, som en bi-
skop bestemte over. Stiftet er delt i en 
række sogne (mindre landområder)

Skærsild: Et sted, hvor de døde til at 
komme i himlen, hvor man brændte i 
mange år for de synder man havde begå-
et, mens man levede. 

Synd: Handling eller tanke, der er imod 
Guds vilje.

95 teser: 95 udsagn, hvor Martin Luther 
angriber den katolske kirkes salg af af-
ladsbreve. 

Tiende: En kirkeskat. Man skulle betale 
en tiendedel (1/10) af alt, man høster eller 
tjener til kirken.

Universitet: Et uddannelsessted med 
undervisning og forskning på højeste trin
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