Ribe før reformationen

Prospekt over Ribe 1588 – 52 år efter reformationen

Byen Ribe
For at kunne forstå, hvilken by Ribe var før reformationen, er det vigtigt at kende lidt til forholdene før, nemlig i
den katolske tid.
Ribe havde i mange år været et sted med en kirke. Ved siden af Domkirken har arkæologerne fundet nogle grave, der fortæller, at der har været kirkested i Ribe helt tilbage til år 850.
I Grydergade er der fundet et møntstempel fra 1200-tallet. Det kan fortælle, at Ribe har været en vigtig by
med en biskop, der betød meget. Byen har været bispesæde.
Ribe var en by med ca. 5.000 indbyggere. Det var en rig by med mange skatteydere. Byen havde en stor handelsflåde, og købmændene sejlede både til Hamborg, Flandern, Holland og England.
Ribes beliggenhed gjorde byen til en port mod den ”store verden”.
Man skal forestille sig byen, som man ser den på det
gamle prospekt. Byen var omgivet af åer med seks broer
over. Ved tre af broerne var der en byport, som man skulle igennem for at komme ind.
Domkirken stod som en mægtig bygning i midt i byen
med adelsgaden (hovedgaden), sidegaderne og de smalle
slipper.
Der var stor forskel på rig og fattig. De rige havde 20 gange så meget plads i deres huse som de fattige. Klostrene
fungerede som hospitaler, og munkene tog sig af de syge
og de fattige.
Der var mange kirker og klostre
Ti kirker og fire klostre var der i Ribe før reformationen. Kirkerne havde navne efter de katolske helgener, og man kunne søge hen til dem for at bede for sin og andres sjæl. Man
gik til messe, og der blev holdt sjælemesse for de døde.
Fra Ribe i 1500 tallet. Set fra Storegade.
Tegning: Hans Henrik Engquist.
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Efter reformationen var der kun to kirker tilbage, Domkirken og Sct. Katharinae Kirke, og ét kloster. Klosteret
ved Sct. Katharinae Kirke blev til et hospital. Alle de andre kirker blev revet ned, og stenene blev brugt til at bygge nye bygninger med.
Døden betød mere end fødslen
Alle mennesker fødes og dør, og netop døden, betød meget i den katolske kirke.
Man kalder det for memoriakulturen. Du kender ordet fra det engelske memory – at huske.
I den katolske kirke var det vigtigt at huske de afdøde, og det kom det at betyde rigtig meget for de mennesker, der levede dengang. Fødselsdage betød derimod ikke noget, vi ved f.eks. ikke, hvornår Hans Tavsens fødselsdag var, men hans død kender vi, fordi den er beskrevet.
Skærsilden
Hvad sker der når man dør? Det er noget, som alle til alle tider har tænkt på.
I tiden før reformationen tænkte man, at alle, der døde, skulle en tur i skærsilden. Her skulle man renses, før
man kunne komme i Paradiset. Man troede, at der var ild og flammer, og man skulle være der, indtil man var
blevet renset. Og det kunne tage flere år.
De eneste, der kunne slippe helt for den forfærdelige skærsild, var de største helgener.

Man ville gerne slippe for skærsilden
Selvfølgelig ville menneskene dengang gerne selv slippe for skærsilden og måske også afkorte pinen for de afdøde i familien, som allerede var kommet ”derned”.
Kirken fortalte folk, at man kunne slippe for en lang tid i skærsilden ved at holde særlige gudstjenester, som
man skulle betale for. Folk gav derfor store gaver til kirken, for at der kunne holdes messe (gudstjeneste) for de
afdøde, både til selve begravelsen og på årsdagen for begravelsen. Jo mere man betalte, jo længere tid varede
messen, og jo flere år holdtes der messe på dødsdagen. Og jo hurtigere kom den afdødes sjæl ud af skærsilden
– troede man.
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Køb et sidealter og en præst – slip for skærsilden
Byens rige købmænd og adelige var de første, der betalte for deres egne dødsmesser. Der blev købt og opstillet
nogle altre, der blev stillet op i siden i kirken. De kaldes for sidealtre. Højalteret var der selvfølgelig også. Det er
det eneste alter, vi har i kirken i dag.
Almindelige mennesker havde ikke råd til at købe sidealtre af kirken. Men de ville jo også gerne slippe for
skærsilden. Derfor slog de sig sammen med andre for at få råd til et alter og en præst til at holde messerne. De
slog sig sammen i gilder (foreninger) med nogen, de kendte eller arbejdede sammen med, og håndværkere og
købmænd slog sig sammen i lav. For at få råd til en præst og et alter, skulle der være 30-40 personer, der slog
sig sammen.
Der var ikke plads nok i Domkirken til de mange sidealtre, så derfor byggede man kirken ud i 1400-tallet. Det
er hele den del af Domkirken, der er bygget med røde mursten. I de nye sideskibe var der så plads til nye altre,
som blev betjent af 24 betalte præster. Helt op til 50 altre har der været i Ribe Domkirke.
Gilderne og lavene ejede deres egne altre. I Århus Domkirke kan man læse en bestemmelse om, at gilder og
lav havde forbud mod at tage deres altertavle med ud og danse om den, når de holdt fest.
En ko for en begravelse
Ude på de grønne enge omkring Ribe kunne køerne græsse. Vi ved, at 180-200 af dem var sjælekøer, som producerede mælk og smør til kirken. En sjæleko var betalingen til kirken for at få et familiemedlem begravet fra
kirken. Køerne gik med i optoget ved begravelser, så alle kunne se, at kirken havde fået sin betaling.
Meget i den katolske kirke handlede om at få så mange penge ud af folk som muligt, så kirken kunne få større
rigdomme.

Adelen havde magt
Adelen i Danmark havde stor magt før reformationen. Den havde store rigdomme og ejede meget jord, og der
var stor forskel på de fattige og de rige. Det var også adelen, der udpegede biskopperne – ofte blandt den egne
familier.
Den sidste katolske biskop i Ribe var Ivar Munk, der var ud af en adelig familie. Han ligger begravet i Domkirken, hvor man kan se hans flotte gravsten. Da Reformationen blev indført i 1536, blev Ivar Munk fængslet lige
som alle de andre katolske biskopper, men senere fik han dog lov til at vende tilbage til Tårnborg, hvor han havde
boet, mens han var biskop.
Da Martin Luthers lære bredte sig til Danmark, fik kongen større magt i forhold til adelen og kirken, og det
skabte stor uro blandt adelen. I Danmark var det Hans Tavsen, der var den store reformator, og han blev biskop i
Ribe i 1541. Han skulle sørge for, at den lutherske lære blev indført, og at adelen ikke tog alt det tilbage, de mente, de havde mistet under reformationen.
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