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Reformationen
– En introduktion

Oprør mod den katolske kirke
Kirken var en magtfuld og rig institution i Middelalderen. Den danske kirke var en del af den katolske kirke
og hørte direkte under paven i Rom. Omkring år 1500
opstod der flere reformbevægelser imod den katolske kirke. Martin Luther var én af de reformister, der
gjorde oprør mod den etablerede kirke. I store dele af
Nordeuropa brød man med paven, og der blev grundlagt protestantiske kirker i nært samarbejde med lokale fyrster.
Den lutherske lære gik først og fremmest ud på,
at man kunne opnå frelse gennem tro og ikke kun ved
at gøre gode gerninger eller ved at købe aflad. Det
var kernen i de teologiske diskussioner, der blev ført
rundt om i Europa mellem den kirkelige og den verdslige verden. Kongerne var også interesserede i diskussionen, fordi Luthers tanker kunne flytte magten
fra kirken og dens rigdomme til kongen. Der opstod
en folkelig opstand, som var rettet mod den rige og
magtfulde katolske kirke.
Grevens Fejde
Det udviklede sig til borgerkrig mellem kirkens katolske magthavere og tilhængerne af protestantismen.
De katolske biskopper kom fra adelen og ville ikke af med deres magt og rigdom. Christian 2. var derimod positivt stemt over for Luthers lære. Han flygtede i 1523 fra Danmark, da han var upopulær efter krige mod Sverige
og Hansestæderne. Da den efterfølgende kong Frederik 1. døde i 1533, tog Rigsrådet magten og forbød lutherdommen.
Nu gik jyske bønder med deres leder Skipper Clement til kamp mod den forhadte adel. De ville gerne have
Christian 2. tilbage som konge. Der opstod et oprør, organiseret af den protestantiske Grev Christoffer af Oldenburg. Det lykkedes oprørerne at erobre Skåne og Sjælland, og adelen måttet bede Hertug Christian om hjælp.
Han vandt over oprørerne og blev udnævnt som Christian 3. i 1534. Han var protestant men støttede dog adelen,
så de ikke skulle afgive al deres rigdom.
Borgerkrigen var grusom. På den ene side stod Skipper Clement, bønder og borgere støttet af Grev Christoffer og hans lejesvende. På den anden side biskopperne, adelen og Kong Christian 3. med lederen af adelshæren,
feltherre Johan Rantzau. Oprørerne plyndrede og brændte godser ned, og mange adelsmænd blev taget til fange
i Jylland og på Fyn. I Ribe mødte Rantzaus hær dog ingen modstand, og byen blev ikke sat i brand.
I sommeren 1535 havde Christian 3. kontrollen over hele Danmark undtagen København. Her nægtede borgmesteren, andre protestantiske borgere og de sidste rester af bondehæren at overgive sig. Derfor lod Christian
3. Rantzaus soldater belejre byen. I begyndelsen fik Københavns indbyggere forsyninger fra de skibe, der kom
fra Lübeck med varer. Men sejlvejen til havnen blev spærret af Christian 3., og så kneb det for befolkningen i den
belejrede by.
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København var belejret i et år. Det var skrækkeligt at være i byen, og mange døde af sult og sygdomme. Også
Hans Tavsens første kone døde under Københavns belejring, formodentligt af sult og sygdom. Den 6. August
1536 overgav byen sig til Christian 3. Herefter fængsledes de katolske biskopper, og på stænderrigsdagen i oktober 1536 vedtog man en række love, der indførte reformationen i Danmark.
De katolske biskopper skulle ikke længere være med til at styre landet. Kun adelige måtte sidde med i rigsrådet. Kongen forbød den katolske lære. Kongen skulle være kirkens overhoved og kun være ansvarlig overfor
Gud. Kongen skulle have den del af tienden, som biskopperne tidligere havde fået. Den skulle bl.a. bruges til
lønninger og vedligehold i kirkerne. Kongen havde beslaglagt kirkens værdier. Kirkens ejendomme blev lagt til
krongodset, så kongen nu rådede over ca. halvdelen af landbrugsjorden. De store indtægter fra jordbesiddelser
mv. skulle bruges til at betale landets gæld og forsvaret. Kongen forpligtede sig til at hjælpe de syge og fattige.
Undervisningen i skolerne lå nu under kongen og ikke længere kirken.
Reformationen indføres
Danmark blev et protestantisk land og fik en fyrstekirke, altså en kirke, som hørte under kongen i stedet for paven. De katolske biskopper blev fængslet og afsat, i Ribe var det biskop Ivar Munk. Kirkens politiske magt var
blevet stærkt minimeret. Kongen havde overtaget kirkens gods og jord, som udgjorde en tredjedel af landets dyrkede arealer. Nu var det kongen, som udnævnte biskopperne og kirkens embedsmænd, og som førte tilsyn med
kirker og skoler overalt i Danmark. Klostrene blev nedlagt, og nu skulle staten tage sig af de syge og de fattige. I
Ribe overgik Sct. Katarinae Kloster til at blive hospital efter reformationen.
Reformationen fik afgørende betydning for Danmarks historie, fordi den knyttede stat og kirke tæt sammen.
Det blev begyndelsen til en stærk statsmagt, der i 1660 udviklede sig til kongelig enevælde.
Med reformationen vågnede også en tid med national bevidsthed. Det danske sprog kom ind i kirkerne, og der
blev fokuseret på historieskrivningen, ikke bare i almanakkerne om de enkelte borgere, men også når det gjaldt
nationens historie.
I Danmark var det Hans Tavsen, der udbredte den lutherske lære og blev biskop i Ribe 1541. Den katolske biskop i Ribe, Ivar Munk, blev løsladt kort tid efter sin fængsling efter at have skrevet under på, at han ville give
afkald på embede og gods.
Kirkeordinansen
I 1537 vedtog Christian 2. og Rigsrådet Kirkeordinansen. Det var en lov, der beskrev, hvordan den protestantiske
kirke skulle være i Danmark. Sognepræsten fra Wittenberg i Tyskland, Johannes Bugenhagen, udformede den
nye kirkeordning, og Hans Tavsen var med blandt de teologer, der udarbejdede den. Hele styreformen i kirken
blev ændret. Biskopperne skulle tilse, at det var den protestantiske lære, der blev forkyndt i kirken. De katolske
præster skulle omskoles. Gudstjenesterne skulle foregå på dansk. Prædiken på dansk var den vigtigste del (og
varede ofte mindst en time). Præsten skulle holde sig til Biblens ord og lære alle om tro og gerninger. Man skulle
kende sin plads i samfundet og arbejde flittigt ud fra den position, man havde.
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Alle børn skulle i skole. Alle skulle lære biblens ord. Luthers
Katekismus var en bog, der forklarede, hvad der stod i biblen.
Bogen var skrevet som spørgsmål og svar. Katekismen var
udenadslære, og børnene blev overhørt i den. Helt frem til ca.
1960 er katekismen blevet anvendt i skoler eller til konfirmandundervisning.
Der blev oprettet landsbyskoler for bøndernes børn (hver
anden dag). Ikke alle bønder syntes, de kunne undvære deres
børn som arbejdskraft. I købstæder oprettedes der skoler for
både piger og drenge. Latinskolerne blev oprettet i hver købstad – kun for drenge. Prygl var udtalt i skolerne.
Den første danske bibel og salmebog
Efter reformationen skulle både kvinder og mænd synge med
på de danske salmer. Man kunne sidde ned i kirken på ordnede
stolerækker, og der blev opsat en prædikestol til præsten, for
prædikenen og ordet var det centrale i den reformerede kirke.
Hans Tavsen oversatte Mosebøgerne til dansk. Han oversatte fra hebraisk og benyttede også Luthers tyske oversættelse. Hans Tavsen oversatte i dagligdags sprog og brugte kernedanske vendinger. I 1539 afsluttede han tredje del af ”Postillen”.
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. Det er den
bibel, vi i dag omtaler som den første danske bibel. Christian 3. lod Biblen oversætte til dansk. Den antikvariske
Samling i Ribe opbevarer denne bibel.
Fra 1544 kendes der en salmebog, som Hans Tavsen udgav med de nye reformatoriske salmer. Salmebogen
eksisterer dog ikke længere. Men i den første autoriserede danske salmebog fra 1569 omtales Hans Tavsens salmer i forordet. Salmebogen fra 1569 blev udgivet af den ripensiske præst Hans Thomesen.

Martin Luther
Martin Luther var munk i Tyskland i begyndelsen af 1500-tallet.
Han havde oplevet et uvejr, som var så slemt, at Luther lovede
at blive munk, hvis han overlevede det. I 1508 kom Luther til universitetet i Wittenberg, hvor han skulle være underviser i teologi.
Egentligt havde han studeret jura, men løftet til Gud under uvejret
fik ham til at skifte retning. Han blev leder af det teologiske fakultet og udnævnt til professor.
Martin Luther var uenig med den katolske kirke og dens syn på
kristendommen. Han protesterede mod den katolske kirkes måde
at have sandheden om kristendom. Han var imod afladshandelen
og måden at købe sjæle på for at undgå den frygtede skærsild.
Han mente, at det kun var igennem troen på Guds kærlighed til
menneskene, at det enkelte menneske kunne opnå frelse.
Den 31. oktober 1517 slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren
i Slotskirken i Wittenberg. Det skabte en voldsom strid med den
katolske kirke, og det udviklede sig til den protestantiske, luther-
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ske opfattelse af kristendommen. Luthers tanker blev offentliggjort og udbredt, bl.a. fordi Johan Guttenberg i
1442 havde opfundet trykpressen og bogtrykkerkunsten. Indtil da var det kirken – den katolske – som stod for
håndskrivningen af Biblen. Munkene skrev Biblen og dens fortolkninger i hånden på latinsk eller græsk. Det havde været en magtfaktor lige siden kristendommens indførelse, at den kostbare skriveproces var styret af pavens
kirke og kun tilgængelig for kirkens egne.
Paven og den katolske kirke prøvede at slå Martin Luthers tanker ned, med det lykkedes ikke. Budskabet
bredte sig. Luther ville gendanne den kristne tro – reformere den. At opføre sig som en god kristen og gøre gode
gerninger mod sine medmennesker var ifølge Luther vigtigere, end at gennemføre de mange ritualer i kirken. For
alle kunne føre disse tanker ud i livet, var det nødvendigt, at alle kunne læse og forstå Biblen på ens eget modersmål.Luther oversatte Biblen på en måde, så enhver forstod det.
Præsterne skulle nu forkynde og ikke kun fortolke. Luther brød med hele den katolske tænkning ved at ville
give præsterne lov til at gifte sig – altså ophæve tanken om cølibat. Afladshandelen blev afskaffet, og paven
bandlyste Martin Luther. Han blev stillet for rigsdagen i Worms, hvor han nægtede at tage sine udtalelser tilbage. Resultatet var, at han blev dømt fredløs. Kurfyrsten af Sachsen gav dog Luther logi og mulighed for at oversætte Biblen til tysk, og pavens forsøg på at bremse Luthers tanker mislykkedes. Mange lærde teologer sluttede
op om Luther, og reformationen bredte sig fra Tyskland til Holland og England og Danmark. En af disse lærde
teologer var Hans Tavsen.

Hans Tavsen
Hans Tavsen blev født i Birkende på Fyn 1494.
Som voksen studerede Hans Tavsen først på universitetet i Rostock i 1516. I 1523-24 studerede han
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. Kongen udnævnte ham
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 Ivar Munk var biskop.
I 1527 følger Hans Tavsen Martin Luthers eksempel og gifter sig. Det var et virkeligt opgør
med den katolske kirke og løftet om at leve i cølibat, hvor munke og præster ikke måtte gifte sig.
I 1529 får kong Frederik 1. Hans Tavsen til København, hvor han bliver præst ved Nicolaj Kirke. Det
er en meget kompliceret tid. Kongen er officielt
imod kætteri, men sympatiserer samtidigt med
de lutherske tanker.
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 3.s hær forhindrer
forsyningerne i at komme ind til byen, hvor der er
stor sult og udbredt sygdom. Alligevel holder protestanterne ud længe, og først efter et år lykkes
det Christian 3. at udsulte byen så meget, at den
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overgiver sig. Hans Tavsens første kone dør under de kummerlige forhold, og han selv bliver ramt af dårligdomme. Under belejringen oversætter han de fem Mosebøger til dansk. Han benytter Luthers tyske oversættelse,
og han oversætter til et dagligdags dansk. En væsentlig del af hans forfatterskab er Postillen, som han bliver
færdig med i 1539. Den har han skrevet, så de nye lutherske præster kan se, hvad en prædiken bør indeholde.
Den indeholder oversatte stykker fra Biblen, bibelforklaringer, som skal læses op ved gudstjenesten. Det er,
hvad almindelige mennesker kender til Biblen, før den første danske bibel udkommer i 1550.
I 1541 beslutter Christian 3., at Hans Tavsen skal indsættes som biskop i Ribe. Søndag den 30. april 1542 ordineres han i Ribe Domkirke af Johannes Bugenhagen, som er i byen sammen med kongen og landets øvrige
biskopper for at vedtage de 26 Ribeartikler, en tilføjelse til kirkeordningen, som skulle danne grundlag for styringen af præstevalg og aflønninger.
Som biskop varetog Hans Tavsen 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 fra 1569 i forordet læse om Hans Tavsens tidlige salmebog.
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 dekoreret med de samme tre liljer.
For Hans Tavsen var der ikke forskel på gejstlige og almindelige kristne, og de skulle derfor bruge det samme
alter. Der var nu kun et alter i Domkirken, nemlig højalteret, og ikke som før reformationen ca. 50 altre samt et
alter for de gejstlige. 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. Døbefonden
blev flyttet fra koret til indgangen ved den vestlige ende af domkirken.
Bekæmpelse af overtroen var en vigtig del af nyordningen af kirken. Det drejede sig både om overtroen i forbindelse med helgenlegender, og den overtro, der knyttede sig til den almene folkeovertro. Hans Tavsen formanede præsterne til at afstå fra vranglære og bekæmpe overtroen.
Kong Christian 3. havde været i Ribe for sammen med Hans Tavsen at bestemme, at der skulle ansættes en
læge, en medicus, under domkirken i byen. Det 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.
Efter indførelsen af den
nye kirkeordning var der
mange konflikter mellem
kirken og adelen, som
hævdede, at de skulle
have deres gods og midler fra før reformationen
tilbage. Hans Tavsen
skulle føre den rigtige
politik i forholdet til adelen. Han skulle indordne
sig under den håndfæstning, som 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
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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.
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 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. I 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 blodskamssag mellem far og datter i Tønder endte med halshugning som straf.
Hans Tavsen havde en nær kontakt til Wittenberg
og til hoffet, mens han var biskop i Ribe, og han løste
mange væsentlige opgaver, som har fået betydning i
Danmarks reformation og opbygning af den nye kirke.
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.
Kilde:
Torben Bramming: ”Fire store Ripensere”,
Tårnborg 2008
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