
Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne 

 
Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen ’Broder Sol, 

Søster Måne’ er en af teatrets største successer. Forestillingen 

er de senere år med stor succes blevet spillet fast som 

juleforestilling både på scenen i Aarhus og som turnéforestilling 

hos andre arrangører. Denne december spilles forestillingen i 

december på Teatret Zeppelin i København. 

 

Nænsomt og med dukketeatrets fortryllelse og magi fortælles 

historien om Frans af Assisi, der drog ud for at vinde hæder og 

ære som tempelridder, men som efter en lang og voldsom rejse endte 

med at kunne tale med dyrene og prædike fred i verden.  

 

Teaterleder Bjarne Sandborg er fortæller og dukkefører i 

forestillingen: 

 

Bjarne Sandborg fortæller 

”Historien om Frans af Assisi er evigtgyldig, og selvom den ikke 

handler om jul, passer Frans’ værdier om næstekærlighed, naturens 

skønhed og fred perfekt til højtiden” 

 

Forestillingen foregår i en krybbespilsagtig scenografi, hvor 

Bjarne Sandborg og dukkefører Mariann Aagaard fint lader 

landskaber og byer opstå og små historier udspille sig i et 

rørende og roligt univers. 

 

I de følgende materiale præsenteres historien om Frans af Assisi 

 

God fornøjelse med forestillingen. 

 

 

 



 
 

Frans af Assisi – en helgen 
 

For over 1000 år siden begyndte man at dyrke helgener. En helgen 

var enten en person, som var død på grund af sin kristne tro – en 

martyr, eller en person, der havde levet et meget fromt liv, hvor 

han bl.a. havde hjulpet andre mennesker. Først når man var død, 

kunne man blive helgen, og det var paven, som bestemte, hvem der 

skulle ophøjes til helgen. 

Helgenerne var en slags forbilleder for folk, men de kunne også 

hjælpe folk med jordiske ting. Havde man tandpine, bad man f.eks. 

til Skt. Agathe, der havde fået trukket sine tænder ud efter 

tortur. Bønnen havde også en særlig kraft i en kirke eller et 

kapel, der var indviet til den pågældende helgen. Eller ved en 

hellig kilde kunne der ske mirakler for syge mennesker, der bad 

til en helgen, de troede på. Også ved nogle helgeners grave kunne 

der ske mirakler. 

I dag dyrker man stadig helgener i de katolske lande (f.eks. 

Polen, Ungarn, Italien og Spanien). 

 

Helgener har spillet en kolossal rolle for os i dag. Ses blandt 

andet på vores navne. Hvis man hedder Mette, Martha, Grethe eller 

Margrethe, er man opkaldt efter den hellige Margrethe, som blev 

henrettet omkring år 300, fordi hun sagde nej til at gifte sig med 

en mand, der ikke ville være kristen. Margrethe er den helgen, som 

påkaldes af fødende kvinder. 

Hedder man Niels, Nis, Nikolaj eller Klaus, er man opkaldt efter 

helgenen Nikolaus, som er helgen for de søfarende og de studerende 

– og for bagerne. Det er for resten også ham, der under navnet 

”Santa Claus” er julemand i de engelske lande. 

 



I Danmark er der ikke mange helgener. Nogle af de mest kendte er 

Knud den Hellige, Knud Lavard og abbed Vilhelm af Ebeltoft. Men 

også andre ansete mennesker blev af folket regnet for helgener. 

 

En helgen, der er meget kendt over hele jorden, er Frans af 

Assisi. I det følgende kan man læse lidt om Frans’ liv og nogle af 

de legender, der knytter sig til hans liv. Frans af Assisi blev i 

1928 udnævnt til Italiens skytshelgen, og i 1980 udnævnte Pave 

Johannes Paul II Frans til skytshelgen for økologien. 

 

 
 

 

 

Frans af Assisis liv 
 

Frans blev født i 1182 i en rig klædehandler-familie i Assisi i 

Italien. Det var en tid hvor  

Købmændene tjente styrtende godt og havde deres storhedstid. Selv 

adelen blev ofte overgået i rigdom og magt, da købmændene ofte tog 

høje priser for de sjældne varer som f.eks. silke, krydderier, 

parfume og anden luksus, der blev indført af arabiske købmænd fra 

Kina, Indien og Persien og senere sejlet til Italien af 

købmændenes skibe. Det blomstrende handelsliv lokkede folk fra 

landet ind til byerne i store skarer, og det blev svært at få 

arbejde. Derfor levede mange i yderste nød, mens andre blev 

voldsomt velhavende. 

 

Frans blev anset for at være den rigeste unge mand på egnen, og 

tidligt begyndte han at tjene penge til sin fars forretning. Som 

alle rige borgersønner satte Frans en ære i at kappes med 

adelsmændene. Han holdt af fine klæder og dyre våben, og han 

elskede at holde store fester med sine rige venner. Frans var 

altid vittig, sorgløs og glad.  

 

Drømmen om succes 
Han havde dog også en drøm om engang at komme på korstog og blive 

slået til ridder for sin tapperhed. Engang tog han også af sted, 

men han blev taget til fange og sad i et mørkt fangehul til 

faderen løskøbte ham. Derefter blev han så syg af 

Frans voksede op i Assisi i 

Italien 



Frans drog ud for at 

blive ridder i pavens hær 

fængselsopholdet, at han måtte holdet sengen i flere måneder. Da 

han var ved at komme sig, havde han en drøm, som gjorde ham glad. 

Drømmen, mente han, havde handlet om ham selv, og den gav ham håb 

om en strålende fremtid og succes. 

 

Han meldte sig derfor igen til krig for Paven, men i Rom blev 

Frans’ atter syg og måtte ligge i sengen svag og ulykkelig i lang 

tid igen. Derefter vendte han skuffet og knækket tilbage til 

Assisi. I hans sind var det sorgløse og glade liv forsvundet, og 

han genoptog aldrig det muntre og festlige liv. 

 

 
 

 

 

 

 

”Byg min kirke” 
En dag, da han knælede i et lille forfaldent markkapel, hørte 

Frans en stemme, som kom oppe fra korset: ”Frans, byg min kirke 

op, for den er ved at forfalde”. Uden at tænke nærmere over om der 

skulle ligge en dybere mening med ordene, gik Frans i gang med at 

reparere det lille kapel og for at få penge til det, solgte han 

nogle af klæderullerne fra familiens forretning. Hans far blev 

vred, og det endte med, at faderen anmeldte Frans.  

 

Derefter gav Frans alt sit tøj og stads til faderen og iførte sig 

en simpel munkekutte og sagde: ”Hør alle hvad jeg har at sige! 

Hidtil har jeg kaldt Pietro di Bernardone fader. Nu giver jeg ham 

alle de penge og klæder jeg har fra ham tilbage og fra nu af vil 

jeg ikke sige: Fader Pietro di Bernadone! Men: Vor fader, du som 

er i himlene”.  

 

Frans af Assisis munkeorden - Gråbrødrene 
Herefter levede Frans som tigger og munk. Han gik omkring og hjalp 

spedalske og sultne af kærlighed til sin fader i himlene. Han 



forstod, at det ikke bare var en kirkebygning, han skulle 

restaurere, men at han skulle genopbygge guds menighed. Han fik 

efterhånden tilhængere, der ligesom ham selv ville leve i 

fattigdom, forkynde evangeliet og hjælpe de nødlidende. De blev 

kaldt ’Mindrebrødre’. De levede af at gøre markarbejde for bønder 

og tigge – dog aldrig om penge. Fik de mere end, de havde brug 

for, skulle de straks give det til de fattige. 

 

Mindrebrødrene blev senere kendt som Franciskanerordenen, og 

ordenen voksede og fik hurtigt tilhængere overalt i Europa. 

Allerede i 1222, 4 år efter Frans’ død, kom de første til Danmark, 

til Ribe, hvor de blev venligt modtaget af biskoppen. Her blev de 

kendte som ’Gråbrødre’ på grund af deres grå kutter. Efter 

reformationen i 1536 hvor man gik fra katolicismen til 

protestantismen, forsvandt gråbrødrene fra Danmark, men deres 

bygninger blev bevaret blandt andet som hospitaler eller hjem for 

de fattige.  

 

Man kan stadig finde bevarede Gråbrødreklostre i Danmark, bl.a. i 

Viborg og Odense, og i mange byer kan man f.eks. finde et 

Gråbrødre Torv. 

 

 
 

 

 

 

Kærlighed og afholdenhed 
Frans’ vigtigste lære var at hans brødre med jævne ord skulle 

forkynde Kristi budskab for mennesker, men først og fremmest 

skulle de gå forrest ved deres eksempel. Jagten efter rigdom, 

forfængelighed, hovmod og ærgerrighed skulle de undgå. De skulle 

være de rigeste af alle. Kærlighed til gud og kærlighed til alle 

mennesker skulle være deres eneste mål og rigdom. 

 

Frans af Assisi døde i 1226 kun 44 år gammel.   

 

 

Billede af ’Den Hellige 

Frans’ 



 

 


