
F 

Christian II 

Dansk konge. Brorsøn til Frederik I.  

Ønskes som konge af byen Lübeck og 
bønderne under Grevens Fejde. 

X 

Skipper Clement 

Støttede Christian II og Grev 
Christoffer. Gik med bønderne til 

oprør og ledte angrebet fra 
Nordjylland. 

X 

Greve Christoffer af Oldenburg 

Indtog Malmö og Sjælland, for gøre 
sin halvfætter Christian II konge. 

Lagde navn til krigen, derfor hedder 
den Grevens Fejde. 

8 

Hans Tausen 

Præst. Jagtet af katolikkerne før 
fejden, men hyldet som leder af 

borgere og bønder. 

8 

Albrecht VII af Mecklenburg 

Hertug af området Mecklenburg. 
Kæmper på byen Lübecks side 

sammen med Greve Christoffer under 
fejden.  

7 

Marcus Meyer 

Tysk oberst fra byen Lübeck. Indtog 
Skåne med lejesoldater i 1534. Blev 

taget til fange på Varberg, men 
indtog den under et oprør. 



 

FAKTAARK - GREVENS FEJDE 

Hvorfor? Grevens Fejde bryder ud i 1534, da man 
efter Frederik Is død ikke kan blive enige om, hvem 

der skal vælges som konge. 

Hvem? Valget står mellem: 

Christian II - Støttet primært af bønder, borgere og 
nogle adelige katolikker. Deres hærfører er Greve 

Christoffer af Oldenburg. 

Christian III - Støttet primært af den danske 
lutherske adel. Deres hærfører er Johan Rantzau. 

Hvordan? Der udkæmpes en blodig borgerkrig der 
involverer det meste af norden, og ender med 

Christian IIIs sejr og indtog i København år 1536. 

Hvad? Sejren leder til en ny statsreligion, den 
lutherske protestantisme, begyndelsen på den 

danske renæssance og det man kalder adelsvældet. 
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Jürgen Wullenwever 

Borgmester i byen Lübeck. Allieret 
med Københavns og Malmös oprørske 

borgere.  

6 

Gustav Trolle 

Svensk ærkebiskop. Leder oprøret i 
Malmö med Jørgen Kock og 

Ambrosius Bogbinder. Bliver ansat 
som Greve Christoffers statholder. 

6 

Johan Hoya 

Tysk greve. Fører af Albrecht af 
Mecklenburgs soldater i slaget ved 

Øksnebjerg. 

6 

Jørgen Jensen Sadolin 

Præst. Bliver Biskop efter Grevens 
Fejde. Som støtter af Luther blev han 

i 1526 Hans Tausens medhjælper. 

5 

Peder Laurentsen 

Præst. Blev lektor på den 
præsteskole i Malmö. Udgiver i 1930 

Malmöbogen, der fortæller om 
reformationen i byen. 

5 

Ambrosius Bogbinder 

Københavnsk borgmester under 
Grevens Fejde. Leder jagten og 

drabene af adelsmænd på Sjælland i 
1535. 
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Anders Bille 

Dansk adelsmand. Bror til Hans Bille. 
Katolik. Støtter kongevalgets 

udsættelse.  

5 

Hans Bille 

Dansk adelsmand. Bror til Anders 
Bille. Katolik. Støtter kongevalgets 

udsættelse.  

4 

Landsknægte 

Landsknægte er udenlandske 
lejesoldater. De blev brugt af fyrster 

og konger i Europa. De bedste 
landsknægte kom fra Schweiz. 

4 

Landsknægte 

Landsknægte er udenlandske 
lejesoldater blev oftest brugt til krig. 

Mange slag i Danmark og i Europa, 
blev vundet på grund af lejesoldater. 

4 

Claus Mortensen Tøndebinder 

Præst fra Malmö. Kendt for at 
uddrive munkene fra deres klostre, 

med vold.  

4 

Hans Bøsse 

Var under Grevens Fejde borgmester 
i København sammen med Ambrosius 

Bogbinder.  
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3 

Vrede bønder 

Mange bønder gjorde oprør under 
Grevens Fejde. De var trætte af 

grådige biskopper og adelige. Mange 
adelige blev jagtet og dræbt. 

3 

Vrede bønder 

Middelalderen var i Danmark 
bondeoprørenes storhedstid. Et af de 

største var Grevens Fejde. 

BR 

Hans Olufsen Spandemager 

Præst fra Malmö. Sammen med Claus 
Mortensen Tøndebinder forkyndte 

han den nye lære for byens borgere. 

BR 

Bent Bille 

Dansk adelsmand. Søn af Anders 
Bille. Skulle uddannes og måske være 
biskop. Blev fængslet med resten af 

familien af Christian III. 

3 

Vrede bønder 

Mange bønder og borgere der ledte 
oprørerne, endte med at blive 

borgmestre i byerne imens Grevens 
Fejde stod på. 

3 

Vrede bønder 

Bønderne gjorde oprør i København 
og Malmö, men også i Nordjylland 
formåede Skipper Clement at rejse 

mange bønder imod adelen. 
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BR 

Oluf Chrysostomus 

Leder af latinskole i Malmö. Er blandt 
andet med til at skrive et kendt skrift 

kaldet ”Den Københavnske 
Bekendelse”. 

BR 

Hans Bogbinder 

Bror til Ambrosius Bogbinder. Følger 
Christian II. i udlandet og arbejder 
for ham. Forhandler en aftale med 

byen Lübeck om støtte. 

1 

Hans Mikkelsen 

Borgmester og Christian II’s rådgiver. 
Hans holdninger gjorde ham 

upopulær i regeringen før fejden. 

1 

Poul Ræff 

Bogtrykker der forsvarede 
katolikkerne. Stillede igennem 
reformationen sit trykkeri til 

rådighed for den katolske kirke. 

1 

Predbjørn Podebusk 

Svoger til Tyge Krabbe, svigerfar til 
Nils Brok. Som gammel katolik var 
han imod begge sider af fejden. 

Giver meget gods til kirken. 

1 

Claus Podebusk 

Rigsråd. Søn af Predbjørn Podebusk, 
men ikke ligeså katolsk som sin far.  
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B 

Johan Urne 

Bror til Knud Urne. Dansk adelsmand. 
Katolik Gift med biskoppen Joachim 

Rønnows søster.  

B 

Niels Bild 

Dansk adelsmand. Medforsegler af et 
brev fra den fynske adel i 1534 der 

hylder Christian II. som konge.  

B 

Otte Krumpen 

Dansk adelsmand. Rigsmarsk. Katolik. 
Bror til Stygge Krumpen. Kæmper 

imod reformationen. Overgiver under 
fejden sit slot til Greve Christoffer. 

S 

Niels Lykke 

Norsk adelsmand. Svoger til Vincens 
Lunge. Slutter sig til Grevens tropper 

efter at have overgivet sig under 
forsvaret af København. 

S 

Frands Vormordsen 

Præst. Bliver biskop efter fejden. 
Starter som katolik, men skifter side 

alt efter hvilken vej kampen går. 

B 

Johan Oxe 

Dansk adelsmand. Svigerfar er 
Mogens Gøye, men er katolik. 

Sprænger sig selv i luften med en 
kanon under et bondeoprør . 
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1 1 

Iver Munk 

Biskop. Farbror til Oluf Munk. Skriver 
i 1526 til Christian III at han ikke skal 

blande sig i kirkens sager. 

1 

Poul Helgesen 

Teolog og historiker der forsvarer 
katolikkerne med liv og sjæl i mod 

lutherske adelige og præster. 
Forsvinder på mystisk vis i 1534. 

1 

Niels Lunge 

Dansk adelsmand. Bror til Nils og 
Vincens. Kæmpede imod 

lutherdommen. 

1 

Knud Rud 

Biskop. Forbliver katolik, men slutter 
sig til Greve Christoffer. Vender sig 
dog som mange andre i 1535 imod 

Greven. 

Ove Bille 

Biskop. Støttede de katolske præster 
som Poul Helgesen, men var bedst til 
økonomi. Forholdt sig neutralt under 

fejden. 

1 

Henrik Tornekrans 

Leder af et kloster. Forholder sig 
neutralt under hele reformationen. 
Står dog i god jord hos Christian III, 

men støtter ingen åbenlyst. 
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F X 

Johan Rantzau 

Feltherre fra området Holsten. 
Erobrede Danmark for Christian III. 

Tvang Lübeck til fred og 
nedkæmpede de oprørske bønder. 

X 

Mogens Gøye 

Dansk adelsmand. Rigshofmester. 
Søgte med al magt at indføre 

lutherdommen. Samlede den jyske 
adel om at støtte Christian III. 

8 

Erik Banner 

Dansk adelsmand. Krigsfører. Svoger 
er Oluf Rosenkrantz. Var den der 

efter Mogens Gøye støttede Christian 
III. med størst kraft. 

8 

Melchior Rantzau 

Krigsfører fra området Holsten. 
Arbejdede utrætteligt for Christian 

III. Sikrede at den tyske kejser 
støttede Christian III. 

Christian III. 

Frederik I’s ældste søn. Ønsket som 
konge af den lutherske adel. Støttet 

under fejden af den jysk/fynske 
adel, der hyldede ham i 1534. 

7 

Peder Ebbesen Galt 

Dansk adelsmand. I familie med 
Mogens Gøye og Erik Banner. Leder 

af de adelige ryttere for Christian III. 
Deltog i samtlige slag under fejden. 
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Nils Brok 

Dansk adelsmand på Gammel Estrup. 
Svigerfar er Predbjørn Podebusk men 

støtter alligevel Christian III. Dør 
under slaget ved Svenstrup. 

6 

Holger Rosenkrantz 

Dansk adelsmand. Halvbror til Otte 
Rosenkrantz. Støtter hurtigt Christian 
III. under fejden. Dør med Nils Brok 

under slaget ved Svenstrup. 

6 

Peder Skram 

Dansk adelsmand. Admiral. Svigerfar 
er Tyge Krabbe. Styrer flåden under 
fejden. Bliver slået til ridder for sin 

indsats under krigen.  

5 

Mogens Munk 

Dansk adelsmand. Landsdommer. 
Bror til Biskop Iver Munk men stod fra 
begyndelsen af sammen med Mogens 
Gøye. Gik straks ind for Christian III. 

Erik Gyldenstierne 

Adelsmand. Spillede en stor rolle i at 
få Norge til at slutte sig til Christian 

III under grevens fejde. 

5 

Ove Lunge 

Dansk adelsmand. Bror til Nils og 
Vincens Lunge. Tyge Krabbes fætter. 

Leder sammen med Peder Galt 
forsvaret af Randers. 
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Axel Juul 

Adelsmand. Landsdommer. Indtager 
under Grevens Fejde en tæt plads 

ved Christian III’s side.  

4 

Mogens Bille 

Dansk adelsmand. Bror til Ove Bille 
og Eske Bille. Hylder Christian III. 
som konge. Udstødtes af uvisse 

grunde af rigsrådet efter fejden. 

4 

Landsknægte 

Landsknægte er udenlandske 
lejesoldater. De tyske landsknægtes 
foretrukne våben var det drabelige 

tohåndssværd, kaldet et Zweihänder. 

Vincens Lunge 

Dansk adelsmand. Flygter fra Norge 
til sin bror Ove Lunge i Jylland. Bliver 
dræbt af den norske ærkebiskop Olav 

Engelbrektsson i 1536. 

4 

Landsknægte 

Landsknægte er udenlandske 
lejesoldater. De blev brugt af fyrster 

og konger i Europa. De bedste 
landsknægte kom fra Schweiz. 

4 

Erik Krummedige 

Sluttede sig straks ved udbruddet af 
Grevens Fejde til Christian III. og 

fulgte Johan Rantzau rundt i 
Danmark. 
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BR 

Eske Bille 

Dansk adelsmand. Taget til fange af 
Lübeckerne under fejden. Deltog 
efter hjemkomsten i Christian III. 

kroning. 

BR 

Oluf Munk 

Biskop i Ribe. Rigsråd. Søn af Mogens 
Munk. Var vist kun interesseret i den 

rigdom der fulgte med embedet. 
Tilbyder Christian III. kronen. 

3 

Gustav Vasa 1. 

Svensk Konge. Rejser den skånske 
adel imod Greve Christoffer i 1535 og 
belejrer Malmö og København samme 

år. Et afgørende vendepunkt. 

3 

Torben Bille 

Ærkebiskop i Lund. Rigsråd. Forfølger 
lutheranere. Straffes hårdt efter 

fejden. Støtter først Greve 
Christoffer, men vender i 1535. 

3 

Tyge Krabbe 

Krigsfører. Katolik. Kendt for sin 
hensynsløse brutalitet overfor 

bønder. Støtter Greve Christoffer, 
men vender i 1535. 

3 

Axel Urup 

Dansk adelsmand. Støtter ligesom 
resten af den skånske adel Greve 
Christoffer, men skifter side da 

kampen vender i 1535. 
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BR BR 

Henrik Rosenkrantz 

Adelsmand. Havde tilknytning til den 
lutherske del af rigsrådet, men 
ventede dog med at erklære sin 

støtte indtil sidst i fejden. 

Claus Bille 

Adelsmand. Kunne på sin 
uindtagelige herregård i Norge kaldet 

Bahus følge fejden. Han slutter sig 
dog til Christian III. i 1534. 

B 

Holger Ulfstand 

Adelsmand. Hjælper munkene. 
Skriver 1531: ”Dette lutheri spreder 
sig ganske såre her i riget; Gud råde 

det vel, hvad ende det vil tage". 

B 

Truid Ulfstand 

Adelsmand. Bror til Holger Ulfstand. 
Katolik, men er mest interesseret i at 
værne om sine penge. Ejer en del af 

Gammel Estrup. 

B 

Jørgen Kock 

Møntmester. Borgmester i Malmø. 
Forhandler med Lübecks borgmester 
Wullenwever omkring fejden. Støtter 

dog Christian III efter fejden. 

B 

Knud Bille 

Adelsmand. Bror til Ove og Eske bille. 
Katolsk ligesom resten af familien, 

men falder hurtigt på knæ for 
Christian III i slutningen af fejden. 



 

FAKTAARK - GREVENS FEJDE 

Hvorfor? Grevens Fejde bryder ud i 1534, da man 
efter Frederik Is død ikke kan blive enige om, hvem 

der skal vælges som konge. 

Hvem? Valget står mellem: 

Christian II - Støttet primært af bønder, borgere og 
nogle adelige katolikker. Deres hærfører er Greve 

Christoffer af Oldenburg. 

Christian III - Støttet primært af den danske 
lutherske adel. Deres hærfører er Johan Rantzau. 

Hvordan? Der udkæmpes en blodig borgerkrig der 
involverer det meste af norden, og ender med 

Christian IIIs sejr og indtog i København år 1536. 

Hvad? Sejren leder til en ny statsreligion, den 
lutherske protestantisme, begyndelsen på den 

danske renæssance og det man kalder adelsvældet. 

 

  

  

FAKTAARK - GREVENS FEJDE 

Hvorfor? Grevens Fejde bryder ud i 1534, da man 
efter Frederik Is død ikke kan blive enige om, hvem 

der skal vælges som konge. 

Hvem? Valget står mellem: 

Christian II - Støttet primært af bønder, borgere og 
nogle adelige katolikker. Deres hærfører er Greve 

Christoffer af Oldenburg. 

Christian III - Støttet primært af den danske 
lutherske adel. Deres hærfører er Johan Rantzau. 

Hvordan? Der udkæmpes en blodig borgerkrig der 
involverer det meste af norden, og ender med 

Christian IIIs sejr og indtog i København år 1536. 

Hvad? Sejren leder til en ny statsreligion, den 
lutherske protestantisme, begyndelsen på den 

danske renæssance og det man kalder adelsvældet. 

FAKTAARK - GREVENS FEJDE 

Hvorfor? Grevens Fejde bryder ud i 1534, da man 
efter Frederik Is død ikke kan blive enige om, hvem 

der skal vælges som konge. 

Hvem? Valget står mellem: 

Christian II - Støttet primært af bønder, borgere og 
nogle adelige katolikker. Deres hærfører er Greve 

Christoffer af Oldenburg. 

Christian III - Støttet primært af den danske 
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Stygge Krumpen 

Biskop af Børglum. Bror til Otte 
Krumpen. Var imod begge sider i 

fejden. Ville helst selv være konge 
selv. Var en meget grådig biskop. 

1 

Joakim Lykke 

Adelsmand. Var med til at vælte 
Christian II, men valgte ikke side 
under Grevens Fejde. Led meget 

store tab. 

1 

Jørgen Friis 

Biskop i Viborg. Var meget upopulær 
blandt bønderne fordi han var grisk 
og katolik. Byggede en borg i Viborg 

for at forsvare sig under fejden. 

1 

Jens Hvas 

Adelsmand. Landsdommer. Sluttede 
sig til Skipper Clement af tvang. Var 
uvenner med Jørgen Friis og Mogens 

Munk, der fik ham myrdet. 

Knud Urne 

Adelsmand. Som bror til en biskop 
har han muligvis støttet den katolske 

majoritet. Ydede sympati for 
Christian II, men vendte til sidst. 

1 

Johan Friis 

Var Frederik I’s kansler. Støttede 
Christian III men skiftede side under 

fejden.  
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Oluf Rosenkrantz 

Adelsmand. Katolik. Støtter Greve 
Christoffer tvungent, men hjælper 

hertug Hans med at undslippe 
Danmark forklædt som bonde. 

1 

Knud Gyldenstierne 

Biskop. Bror til Mogens 
Gyldenstierne. Overvejende luthersk, 

men af selviske motiver. Spiller en 
afgørende rolle i Chr. II’s fængsling. 

Axel Brahe 

Adelsmand. Skiftede fra katolik til 
den nye lære med Mogens Gøye. 

Kæmpede dog for Greve Christoffer 
under fejden, men vendte i 1535. 

1 

Mogens Gyldenstierne 

Adelsmand. Statholder. Knuds bror. 
Støtter fra begyndelsen Mogens 

Gøye, men tvinges på Greve 
Christoffers side. Skifter side i 1535. 

S 

Eiler Rønnow 

Adelsmand. Selvom Eilers bror Biskop 
Joachim Rønnow og svigerfar Tyge 
Krabbe var meget katolske, meldte 

Eiler sig som en del af det lutherske.  

S 

Hans Rev 

Katolsk biskop i Oslo. Alligevel gik 
han tidligt ind og støttede Christian 

III.  
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