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En omgang i skærsilden
Grunden til, at der inden Reformationen var brug for så mange kirker i Ribe, såvel som alle andre steder, var
ikke, at mennesker dengang var meget, meget flittigere til at gå i kirke inden 1536, end de var efter Reformationen.
Nej, grunden var, at der hele tiden blev holdt messer for personer, der havde været døde i mange år. I kirkerne
i hele landet var der oven i købet mange altre, i Ribe Domkirke hele 50, med præster ansat til hvert alter. Ellers
kunne man nemlig ikke overkomme de mange dødsmesser, som der var betalt for, enten af den døde selv, eller
af de pårørende.
Dengang var ens fødselsdag uden betydning; det var ens dødsdag, der var vigtig. For det var her, man kom fra
dette liv over i det næste, fra det jordiske til det evige liv. Døden betød i første omgang en tur i skærsilden. Den
var renselsesstedet, før man til slut kunne komme ind i Paradiset. Ifølge datidens tro måtte man tilbringe en pinefuld tid i skærsilden.
Men kirken havde nådemidler til salg, som rakte til de døde. Troende mennesker i Ribe, i hele Danmark, ja overalt i Europa, købte sig til særlige gudstjenester, sjælemesser, for at forkorte pinen i skærsilden for sig selv eller
deres familie. Man gav store gaver til kirken, for at der kunne holdes messe for den afdøde, ikke bare til begravelsen, men også på årsdagen for begravelsen. Jo mere man betalte, jo længere tid varede messen, og jo flere år
holdtes der messe på dødsdagen. Og des hurtigere kom sjælen ud af skærsilden – ja, det troede man dengang.
Rige købmand og adelige var de første, der betalte for deres egne dødsmesser. Hertil købte og opstillede man
sidealtre i kirken. Det havde almindelige mennesker ikke råd til. Men da de jo også gerne ville slippe for skærsilden, sluttede de sig sammen i gilder eller i håndværkerlav for sammen at få råd til en præst og et alter. Fx er
hele den røde del af Ribe Domkirke, som er de yderste sideskibe, bygget til i 1400-tallet for at skaffe plads til alle
de 50 nye altre, der betjentes af 24 præster.
Det var gilderne og lavene, som blev ejere af altrene, og i en bestemmelse fra Århus Domkirke kan man læse, at
gilderne og lavene havde fået forbud mod at tage deres altertavle ud og danse om den, når de holdt fest.
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Fakta om Domkirken
En domkirke er hovedkirken i et stift. Der er ti stifter i Danmark med hver sin domkirke. Foran i salmebogen er
der tegninger af alle ti domkirker. Hver stift har en biskop. I Ribe Stift hedder biskoppen Elisabeth Dons Christensen. Når en teolog (præst) er blevet uddannet og skal til at arbejde i en kirke, skal han/hun først ordineres i
en domkirke. Det betyder at indvies af biskoppen til at blive præst i en kirke.

Ribe Domkirke
Hvornår blev byggeriet af kirken
påbegyndt?

1134 af biskop Thure. Måske lå Ans
gars kirke fra 860 samme sted.

Hvilken slags sten
er murene lavet af?

Vulkansk tuf, sandsten og teglsten

Kommer stenene fra udlandet?

Tuf og sandsten blev sejlet til Ribe
fra Tyskland

Hvor mange hovedog sideskibe er der i kirken?

Ribe Domkirke er Danmarks eneste
5-skibede kirke

Er der sidekapeller? Antal?

Førhen var der 12, nu er der to, nemlig Albert Skeels kapel og Sct. Lucia
kapel

Hvor mange tårne har kirken?

Borgertårnet (det røde tårn), Maria
tårnet (det gule tårn).
Desuden er der et Rytterspir

Hvor højt er det højeste tårn?

50 meter

Hvor mange trappetrin er der op i
tårnet?

248

Hvor lang er kirken?
Hvor bred er den?

63 meter lang og 36 meter bred

Hvor højt er der til loftet inde
i hovedskibet?

19 meter

Hvor høj er kirkens hoveddør?

4,20 meter

Hvad er hoveddøren lavet af?

Bronze. Kunstneren er Anne Marie
Carl-Nielsen (1863-1945).

Hvor mange rækker med tangenter
(manualer) har orglet?

3

Hvor mange orgelpiber
er der i orglet?

Ca. 3.000
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