
Mødelederkort 

 

Du skal bede alle rollerne om at præsentere sig gan-
ske kort: 
 
• Hvad hedder hver rolle? 
• Og hvorfor er de med til mødet? Hvilken ekspertise            
har de? 
 
Herefter er det dig der styrer, hvornår I spiller de 
næste kort. 
Du får et ur, som kan give dig en idé om, hvornår I 
bør have spillet de enkelte kort. 

Grevens Fejde Spillet 

Indledning. 
Til Mogens Gjøe Kort 1 

 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 1 



Mødelederkort 

 

Kære alle sammen. Vort land står i en svær situation. 
Der er strid om kongesædet. Der strid mellem ade-
len og borgere og bønderne. Og endelig er der split-
telse i kirken. Situationen er kompliceret, og der er 
mange forskellige interesser på spil. Men hvis vi ikke 
finder en løsning, vil Danmark blive kastet ud i en 
borgerkrig, med ødelæggelse og elendighed til følge. 
  Jeg har indkaldt til dette møde, for at vi kan få lejlig-
hed til at lytte til hinanden, og prøve at forstå hinan-
dens ønsker. Lad os sammen redde Danmark. 
Først vil jeg stille hver enkelt af jer et spørgsmål. 

Grevens Fejde Spillet 

Indledning 2 
Mogens Gjøe Kort 2 

 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 2 



Mødelederkort 

 

(skal ikke læses op - information kun til Mogens 
Gjøe) 
Du skal nu stille et spørgsmål til hver af delta-
gerne. Spørgsmålene står på de følgende kort. 
 
Når personen har svaret på spørgsmålet, kan du 
give de andre mødedeltagere mulighed for at 
stille ekstra spørgsmål. 
 
Men pas på tiden! 

Grevens Fejde Spillet 

Indledning 3 
Mogens Gjøe Kort 3 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 3 



Spørgsmålskort 

 

 
 
Deres højhed Hertug Christian. Vil de være så 
venlig at fortælle, hvor meget magt de mener en 
dansk konge bør have? 
 
Og hvilke rolle skal adelsmændene og biskop-
perne i rigsrådet spille? 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til 
Hertug Christian Kort 4 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 4 



Spørgsmålskort 

 

 
 
 
 
Hr. Tyge Krabbe, de er jo adelsmand og med-
lem af rigsrådet. Vil de være så god at gøre rede 
for, hvilke goder og hvilke pligter man har som 
dansk adelsmand? 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Tyge Krabbe Kort 5 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 5 



Spørgsmålskort 

 

 
 
Deres velærværdighed Stygge Krumpen, vil de 
have den godhed at fortælle mødedeltagerne, 
hvordan den Katolske Kirke er til gavn for Dan-
marks borgere? 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Stygge Krumpen Kort 6 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 6 



Spørgsmålskort 

 

 
 
Min gode Hans Tavsen. Vi hører jo så meget om 
Mester Luther og hans nye kirke i Tyskland. 
Den reformerte kirke som den vist kaldes. Vil 
De være så venlig at gøre rede for, hvilke for-
skelle der er mellem den gamle og den nye form  
for kristendom? 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Hans Tavsen Kort 7 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 7 



Spørgsmålskort 

 

 
 
Bedste magister Poul. De er jo en lærd mand 
inden for kirkens anliggender. Hvilken slags kir-
ke mener de vil være bedst for det danske folk? 
Skal der ske ændringer i kirken, eller skal alt 
være som det plejer?  

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Poul Helgesen Kort 8 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 8 



Spørgsmålskort 

 

 
 
Mester Arcimboldus. Som pavens udsending og 
som afladshandler må de kunne svare på følgen-
de to spørgsmål:  
• Hvordan er forklaringen på, at kirken kan 

sælge breve, der forkorter sjælens op-
hold i skærsilden? 

• Og hvad bruger kirken indtægterne fra 
handelen til? 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Arcimboldus Kort 9 

 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 9 



Spørgsmålskort 

 

 
 
 
Min gode Skipper Klement. Hvorfor ønsker de 
så stærkt at befri Christian d. 2 fra fangenskabet 
i Sønderborg Slot og gøre ham til konge igen? 
 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Skipper Klement Kort 10 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 10 



Spørgsmålskort 

 

 
 
 
Gode Borger. Hvorfor overvejer I at slutte for-
bund med den tyske Grev Christoffer? Hvad 
håber Københavns borgere at kunne opnå ved 
dette? 
 

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Ambrosius 
Bogbinder Kort 11 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 11 



Spørgsmålskort 

 

 
 
 
Min gode mand. Hvordan er forholdene for 
Danmarks bønder?  

Grevens Fejde Spillet 

Spørgsmål til  
Hoter Bonde Kort 12 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 12 



mødelederkort 

 

(skal ikke læses op - information kun til Mogens 
Gjøe)  
De næste kort er såkaldte ”rygtekort”.  Kortet 
læses op, og alle deltagere der har lyst må ræk-
ke hånden op og kommentere rygtet. Du er 
ordstyrer og afgør, hvem der får ordet i hver 
runde. 
Husk at holde øje med tiden. 
 
 

Grevens Fejde Spillet 

Oplysning til 
Mogens Gjøe Kort 13 

 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 13 



rygtekort 

 

Kære alle sammen. 
Der går rygter om, at hvis Christian d. 2 bliver 
konge igen, så vil han henrette alle de adels-
mænd og biskopper som var med til at afsætte 
ham i sin tid. Hvad mener i om det?  
 
 

Grevens Fejde Spillet 

Til information for 
alle Kort 14 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 14 



rygtekort 

 

 
Mange hvisker om, at hvis Lutherdommen kom-
me til Danmark, så vil der blive bondeopstande 
ligesom i Tyskland. Mener I at det vil medføre 
sådanne uroligheder, hvis vi får en ny slags kir-
ke? 

Grevens Fejde Spillet 

Til information for 
alle Kort 15 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 15 



rygtekort 

 

Mange snakker allerede om, at borgerkrigen 
ikke kan undgås. I så fald vil den danske adel 
samt Grev Christian og hans feltherre Johan 
Rantzau med en hær af landsknægte stå på den 
ene side. På den anden side har vi Skipper Kle-
ment og hans bønder, Ambrosium Bogbinder 
med Københavns borgere og Grev Christoffer 
og hans landsknægte. Hvilken part vil vinde kri-
gen? 

 

Grevens Fejde Spillet 

Til information for 
alle Kort 16 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 16 



rygtekort 

 

Nogle er bange for, at vi alle vil ende i helvede 
eller i skærsilden hvis den gamle kirke bliver 
udskiftet med lutherdommen. De siger, at det 
kun er de katolske præster der kan sørge for, at 
vi får tilgivelse for vore synder. Bør vi frygte for 
vore sjæle, hvis vi går væk fra den gamle kirke? 

Grevens Fejde Spillet 

Til information for 
alle Kort 17 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 17 



Afsluttende oplæg 

 

Kære venner. 
Nu har vi talt længe. Og det ser desværre ud til, at vi stadig 
er meget uenige. Jeg kan ulykkeligvis ikke få øje på en løs-
ning, som kan afværge krigen.  
   Hvem kan vi vælge som konge.? Hvem skal have mest 
magt? Og hvilken slags kirke skal vi have fremover? Spørgs-
målene er mange og svære. 
   Men lad os gøre et sidste forsøg. Er der nogen af jer, der 
har forslag til et kompromis, som vi alle kan tilslutte os? 
Sig frem endelig frem, for dette er vores sidste chance for at 
værne om freden i vort elskede land. 

Grevens Fejde Spillet 

Til information for 
alle Kort 18 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 18 



mødelederkort 

 

(Skal ikke læse op—information kun til Mogens Gjøe) 
 
Du er mødeleder i den afsluttende debat, hvor deltagerne 
skal forsøge at finde et kompromis. Hvis der kan findes en 
løsning, er din opgave at gøre aftalen så klar som muligt og 
sikre dig, at alle er enige. 
 
Det mest sandsynlige er dog, at deltagerne ikke bliver enige. 
Så må du efter et stykke tid tage ordet og afslutte mødet, 
idet du dybt beklager, at landet er rykket endnu tættere på 
en borgerkrig. 
 

Grevens Fejde Spillet 

Information til 
Mogens Gjøe Kort 19 

lGrevens Fejde Spillet 

1.Spillerunde 

Kort 19 
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