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Hans Tavsen

Hans Tavsen blev født i Birkende på Fyn 1494.
Han døde i Ribe 1561

Hans Tavsen studerede først på universitetet i Rostock i 1516. Her har
han sandsynligvis studeret de frie kunster som en grunduddannelse.
1523–24 i Wittenberg. Der var på det tidspunkt en teologisk diskussion
om kirke og stat, som bredte sig i hele Europa. Hans Tavsen blev optaget af Luthers tanker og blev lutheraner.
Luthersk præst
Kongen udnævnte Tavsen til luthersk præst i Viborg i 1525. Hans prædikener ramte folk i Viborg, så de blev optaget af den lutherske tro. På
den måde bredte den lutherske opfattelse sig i mange danske købsteder. Dog ikke i Ribe, hvor Iver Munk var biskop.
Præst i København
I 1527 følger Hans Tavsen Martin Luthers eksempel og gifter sig. Det var
et virkeligt opgør med den katolske kirke og præsteløftet, hvor munke
og præster lovede at leve i cølibat.
Kong Frederik den I. får Hans Tavsen til København i 1529. Han bliver
præst ved Nicolaj Kirke. Det er en meget kompliceret tid. Kongen er officielt imod kætteri, men sympatiserer samtidigt med de lutherske tanker.
I København under belejringen
Under Grevens Fejde opholder Hans Tavsen sig med sin kone i København, mens byen er belejret. Det er en meget anstrengende tid for alle i byen. Rantzaus og Christian III ´s hær forhindrer forsyningerne i at komme ind til
byen, og der er stor sult og udbredt sygdom i byen. Inde i byen holder protestanterne fast på deres, og først efter
et år lykkes det Christian III at udsulte byen så meget, at den overgiver sig. Hans Tavsens første kone dør under de
kummerlige forhold, og han selv bliver ramt af dårligdomme pga. tiden op til overgivelsen og Christian III´s sejrstog ind i byen.

Oversættelser til dansk
Under belejringen oversætter Hans Tavsen de fem Mosebøger til dansk. Han
benytter også Luthers tyske oversættelse, og anvender et dagligdags dansk
og bruger kernedanske vendinger i sine
oversættelser.
En væsentlig del af Hans Tavsens forfatterskab var Postillen, som han blev
færdig med i 1539. Den havde han skrevet, så de nye lutherske præster kunne
se, hvad en prædiken burde indeholde.
Der var oversat stykker fra biblen, bibelforklaringer, som blev læst op ved Gudstjenesten, og det var, hvad almindelige
mennesker kendte til biblen, før den første danske bibel udkom i 1550.
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Biskop i Ribe
I 1541 blev det besluttet af Christian den III, at Hans Tavsen skulle indsættes som biskop i Ribe. Det skete søndag
den 30. april 1542, hvor han ordineredes i Ribe Domkirke af Johannes Bugenhagen, som var i byen sammen med
kongen og landets øvrige biskopper for at vedtage de 26 Ribeartikler. De var en tilføjelse til kirkeordningen, og de
dannede grundlag for styringen af præstevalg og aflønninger.
Hans Tavsen varetog som biskop mange opgaver. Han stod for præsternes omskoling og forelæste for sognepræsterne. Han skrev og oversatte samler. I særlig grad holdt han af julen, hvortil han skrev flere salmer. I 1544 udgav
han en salmebog, som desværre ikke længere eksisterer. Dog kan man i Hans Thomesens udgave af den første
autoriserede danske salmebog læse i forordet om Hans Tavsens tidlige salmebog. Den første danske salmebog
udkom i 1569.
Forandringer i Domkirken
I Domkirken skete der væsentlige forandringer i Tavsens bispeperiode. Skillevæggen mellem hovedskibet og koret
blev fjernet.
Døren i skillevæggen kan stadig ses i Domkirken i dag. Den står ved ydervæggen nær den sidste katolske biskop
Ivar Munks mindesten. Både døren og Ivar Munks sten er dekorerede med de samme tre roser.
For Hans Tavsen var der ikke forskel på gejstlige og almindelige kristne og de skulle derfor bruge det samme alter.
Der var nu kun ét alter i Domkirken, nemlig højalteret, og ikke som før Reformationen ca. 50 sidealtre samt et alter for de gejstlige. (Se også læseteksten og opgaverne herunder ”50 altre blev til 1 alter i Ribe Domkirke").
Prædikestolen, hvor præsten skulle forkynde den nye lære, fik en central placering i kirken. Her skulle biblens ord
fortælles på dansk, så alle både mænd og kvinder forstod, hvad de hørte.
Døbefonten blev flyttet fra koret til indgangen ved den vestlige ende af domkirken.
Ud med overtroen og de kloge koner!
Bekæmpelse af overtroen var en vigtig
del af nyordningen af kirken. Det drejede sig både om overtroen i forbindelse
med helgenlegender og overtroen, der
knyttede sig til den almene folkeovertro. Hans Tavsen formanede præsterne
at afstå fra vranglære og bekæmpe
overtroen.
Kong Christian III havde været i Ribe
for at bestemme sammen med Hans
Tavsen, at der skal ansættes en læge,
en medicus, under domkirken i byen.
Han var den eneste uddannede læge i Jylland. Med denne ansættelse fulgte formaningerne mod at bruge kloge
koner og spåkoner. Denne tænkning forstærkedes gennem renæssancen, og i Ribe har vi den kendte sag om Maren Spliid, som blev dømt som heks og brændt på bålet i 1641.
Konflikter mellem kirke og adel
Efter indførelsen af den nye kirkeordning var der mange konflikter mellem kirken og adelen, som hævdede, at den
skulle have deres gods og midler tilbage fra før Reformationen. Hans Tavsen skulle føre den rigtige politik i forholdet til adelen. Han skulle indordne sig under den håndfæstning, Kongen havde med adelen, og samtidig sørge for,
at konflikterne blev løst retfærdigt og redeligt. Det gav anledning til mange sager, hvor Tavsen gik adelen imod.
Det gjaldt i forhold til skolen, hvis fattige elever var afhængige af en god økonomi på skolen. Og det gjaldt også
hospitalet, som var afhængig af en ordentlig indkomst for at kunne varetage plejen af de syge og fattige. Noget
som før reformationen lå under klostervæsenet. Derfor kæmpede Hans Tavsen for, at hospitalet skulle have andel
eller tiende af sognenes indtægter, for at kunne drive hospitalet.
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Moralen skulle vogtes
Ægteskabssager og sager om fattige og tiggeri var andre arbejdsopgaver, som Hans Tavsen beskæftigede sig med. Han skulle
mægle mellem stridende ægtefolk og opspore utroskab og bigami.
Tiggeri var ikke tilladt i byen for andre end skoleelever, der tiggede. De skulle bære hætte, så folk kunne kende dem. Posepilte
(tiggere) blev forvist byen.
Efter Reformationen opstod der forordninger, som skulle forhindre luksus og overdreven storhed ved fester og lignende. Tavsen lavede regler om, at der højst måtte være fire faddere ved
barnedåb, og faddergaver måtte ikke overskride en dalers værdi.
1561 beskrives det i en lov for Ribe, hvor mange gæster der måtte deltage i et bryllup, at barselsgilder højst måtte
være for 30 kvinder, og det var beskrevet, hvordan barselskvinden måtte klæde sig, når hun kom til kirke første
gang efter barselen. Tjenestepigers klædedragt måtte ikke være fløjlstøfler eller hermelinskåber – ej heller perler.
Moralen skulle i det hele taget vogtes, og Tavsen var biskop i Ribe, mens en incestsag mellem far og datter i
Tønder endte med halshugning som straf.
Hans Tavsen havde en nær kontakt til Wittenberg og til hoffet mens han virkede som biskop i Ribe, og han løste
mange væsentlige opgaver, som har fået betydning i Danmarks reformation og opbygning af den nye kirke. Hans
motto lød, at hver dag, han ikke mødte modstand, kunne Guds nåde ikke være hos ham.

Hans Tavsen ligger begravet under prædikestolen
Hans Tavsen mistede sin første kone under Københavns belejring. Med hende fik han fire børn. Med sin anden
kone fik han ni børn. De fem af disse kendes. Nogle kan være døde som små.
Anne levede fire år længere end Hans Tavsen, der døde i 1561. Han blev begravet lige ud for prædikestolen i
Ribe Domkirke.
Uden for Domkirken kan vi se statuen af Hans Tavsen. Han står med biblen i hånden.
Ovenstående er skrevet med Torben Bramming: ”Fire store
Ripensere”, som kilde. I sin bog fortæller Torben Bramming om
Hans Tavsen, Peter Hegelund, Anders Sørensen Vedel og Hans
Adolph Brorson. Bogen er udgivet på forlaget Tårnborg 2008.

Opgaver
1. Læs teksten om Hans Tavsen
2. Arbejd med de opgaver din lærer har udvalgt fra
		
www.paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk

Undervisning om Ribe

Reformationen i Ribe.

3. Lav Informationssøgning på Hans Tavsen og reformationen på www.danskhistorie.dk
4. Lav Informationssøgning om Hans Tavsen og reformationen på www.kristendomskundskab.dk
5. Syng På Tave Bondens ager (se GPS-opgaven "Hvil nu i fred, Iver!")
6. Lav en tegneserie eller et dramastykke om Hans Tavsen
7. Lav tipskuponen om reformationen (se opgave 2)
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