
Christian III konge af Danmark og Norge 4. juli 1534 - 1. januar 1559  

Valgsprog: Ske din vilje Herre - Zu Gott mein Trost allein 

Født 12. august 1503 på Gottorp slot,  

Christian 3. var søn af Hertugen af Gottorp den senere kong Frederik 1. 

og Anna af Brandenburg. Christian var kun 10 år gammel da Anna døde. 

Fire år senere giftede Hertug Frederik sig med Sophie af Pommern som 

dermed blev Christians stedmor. 

Gift i 1525 med den kun 14 årige Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-

71), datter af hertug Magnus 1. af Sachsen-Lauenburg og Cathrine af 

Braunschweig- Wolfenbüttel. Parret bosætter si på Haderslevhus. 

De fik børnene:  

Anna, 1532-85, hun blev i 1548 gift med kurfyrste August af Sachsen. 

Frederik 2, 1534-88, senere konge 

Magnus, 1540-83, konge af Livland og i 1573 gift med Marija af Rusland. 

Hans, 1545-1622, hertug af Slesvig-Holsten, gift i 1568 med Elisabeth af 

Braunschweig.  Anden gang i 1588 med Agnes Hedevig af Anhalt. 

Dorothea, 1546-1617, der blev gift med hertug Wilhelm af 

Braunschweig- Lüneburg. 

Christian 3 døde 1. januar på Koldinghus slot, bisat 13. februar. 1559 i St. 

Knuds Kirke i Odense. Kongens jordiske rester blev i 1578 overført til 

Roskilde Domkirke og gravlagt i Christian 1's kapel. 

Under en udlandsrejse hvor han var ledsaget af Johan Rantzau deltog han 

i den berømte rigsdag i Worms i 1521, og mødet med Martin Luther 

gjorde et uudsletteligt indtryk på Christian 3. Både han og Johan Rantzau 

vendte hjem til hertugdømmerne som glødende lutheranere.  

I 1525 giftede hans sig med Dorothea af Sachsen-Lauenburg og fik 

herefter overladt den nordligste del af Hertugdømmet Slesvig. 

 Stærkt påvirket af Luthers ideer begyndte han at arbejde for et 

religionsskifte i sit lille herskabsområde Tørning og Haderslev Len og her 

gennemførtes reformationen fra 1525. 

Da Christian 3s fader (Frederik 1 var blevet indsat som konge efter den 

afsatte Christian 2) døde i 1533 udviste det katolsk domminerende 

Rigsråd stor uvilje mod at vælge Lutheraneren Christian 3 som konge. 

Katolikkerne foretrak Christians 12-årige halvbroder Hans, som man 

mente stadig kunne oplæres i den rette tro. Men da han ikke var myndig 

udskød Rigsrådet beslutningen og Danmark var i det næste år uden 

Konge  

Et år efter faderens død udbrød borgerkrigen, der kaldes "Grevens Fejde" 1534. Rådets katolske flertal var imod Chr. 

som konge, men oprørshærenes sejre til fordel for Christian II, tvang dem til at gå ind for den konge, hvis feltherre 

(Johan Rantzau) viste sig at være i stand til at vende krigslykken. Den jyske og fynske adel bad prins Christian om at 

modtage kronen hvilket han takkede ja til og blev hyldet i Horsens i 18. august 1534. I august 1536 holdt Christian 3 

sit indtog i et belejret og udsultet København og hermed var "Grevens Fejde var forbi.  

Da han blev kronet, lovede han at ordne landets forhold og religiøse spørgsmål på en herredag, efter krigen, hvilket 

han overholdt. Han lod de katolske bisper fængsle, og der afholdtes den herredag, hvor kongen, foruden at erklære 

sin absolutte højhedsret over den danske kirke, underskrev sin håndfæstning. Samtidig kåredes hans ældste søn til 

tronfølger. Kirkegodset blev inddraget, og den nu lutherske kirke samt skole var herefter under tronen.  

 

Kong Christian III 

Konge 4.juli 1534 – 1. januar 1559 

 

Dronning Dorothea 

Født 1511. død 1571 

Gift med Christian III 1525 



I den tid hvor Chr. III var konge, blev der mange steder sluttet fred og riget blev voldsomt omstruktureret og 

genopbygget. Der blev sluttet fred med Sverige i året 1541. I 1544 delte Chr. III hertugdømmerne med sine brødre, 

Adolf og Hans. Ved sin død var den højtbegavede og dybt religiøse konge Østersøens behersker. Kongen indførte 

reformationen i hele Danmark så her blev kirkesproget dansk. Den danske reformation blev en fuldbyrdet 

kendsgerning.  


