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arresteret og de katolske ville have ham
landsforvist, men der var så stor modstand mod
det, at man blev nødt til at give ham lov til at
blive i København.

I Danmark begyndte Luthers tanker at vinde
indpas i 1520’erne. De blev spredt af præster og
købmænd, der havde været sydpå. Det begyndte
i byerne, hvor nyhederne spredtes hurtigst.

Kongens fald – Grevens fejde

Hans Tavsen
Johannittermunken Hans Tavsen fra Antvorskov
kloster på Sjælland blev i 1522 sendt til Tyskland
for at studere i Køln, men ændrede sin rute til
Wittenberg, hvor Martin Luther underviste.
Herfra tog han de nye tanker med hjem og
begyndte at prædike om dem. Han indførte
salmesang på dansk og både kvinder og mænd
måtte nu synge med. Det måtte kvinderne ikke
før. Prædikenen på dansk var også meget
fremtrædende. Han afskaffede helgendyrkelsen,
hvor man nu skulle bede til Kristus alene og ikke
til helgener som Maria, Andreas og Bonifatius.
Alle som var døbt var lige meget præster. At være
præst var blot særligt at blive udvalgt til at
prædike og døbe og uddele nadver. Derfor måtte
alle også få både vin og brød ved nadveren, før
var det kun præsterne, der fik vinen. I det hele
taget gik Reformationen ud på at kun de ting man
kunne finde belæg for i Bibelen gjaldt. De
katolske i landet både biskopper og adelige var
meget imod disse tanker. Derfor blev Hans
Tavsen arresteret og sat i klosterfængsel i 1525.
Derefter blev han sendt til Viborg for at blive
genopdraget i den katolske tro. Det virkede ikke.
Hans Tavsen fortsatte sin tale og folk strømmede
til – Nu angreb han også dette med at man skulle
være særlig hellig, fordi man var munk. For at vise
at alle kristne var ens smed han en dag han stod
på prædikestolen i Viborg sin munkekutte og
havde indenunder almindeligt tøj. Hans Tavsen
rejste så til København, hvor han prædikede
under stor opmærksomhed. Han blev anklaget og

I Danmark var kong Christian 2. i 1523 blevet
fordrevet fra landet. Hans farbror Frederik 1.
havde overtaget tronen. Han havde beskyttet
mange lutherske præster, men i 1533 døde han.
Rigsrådet, der havde flertal af katolikker ville ikke
udnævne Frederiks søn Christian til konge, for
han sad i Sønderjylland som hertug og havde her
allerede indført Reformationen. Men Christian
ville være konge og så udbrød der 1534
borgerkrig. Man kalder den for ”Grevens fejde”,
fordi den fordrevne konge Christian 2. blev
støttet af en hær og mange borgere. I spidsen for
hans hær stod grev Christoffer af Oldenburg, som
var kongens fætter. Også en af kongens kaptajner
fra flåden havde lavet en jysk hær. Kaptajnen hed
Skipper Clement. Hertug Christians hær blev
anført af den krigeriske Johans Rantzau. Først
slog Rantzau Skipper Clement i 1534 ved at
storme Aalborg, hvor han havde forskanset sig
med sin hær. Så slog han grev Christoffer i slaget
ved Øksnebjerg på Fyn i 1535.
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Københavns belejring
Så belejrede han med sin hær København. Det
blev en lang belejring for folkene i byen håbede
Kong Christian 2. ville sende forstærkninger.
Sulten kom hurtigt til at plage indbyggerne. Man
har bagefter fundet prislister, hvor rotter, katte
og frøer var lige så dyre som kød i fredstid.
Endelig i august 1536 overgav byen sig. Da Hertug
Christians soldater drog ind i byen, så de mødre
og børn ligge på voldene, døde af sult og med
græs i hænderne, som de havde plukket for at
spise. Nu fik biskopperne befaling af Hertug
Christian til at betale hans soldater deres løn.
Bisperne fængsles
Biskopperne havde jo startet krigen, fordi de ikke
ville udnævne ham til konge. Det ville de ikke, så
derfor lod han dem arrestere midt om natten
mellem den 10. og 11. august 1536. Sjællands
biskop var lige ved at undslippe soldaterne. Han
var kravlet op på en bjælke, der var i rummet og
soldaterne fik først øje på ham lige, da de var ved
at gå ud af rummet. De fik ham hevet ned og sat i
fængsel som de andre. De blev frataget alle deres
besiddelser og de var store. 1/3-del af Danmark
var nemlig dengang i den katolske kirkes
besiddelse. Hertug Christian blev kronet og kom
til at hedde Christian d. 3.
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