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INDLEDNING. TO INDBYRDES
MODSTANDERE
i
B L A N D T de mange mærkelige Mænd, der har spillet en Rolle
i Slutningen af Frederik den Andens Tid, er der ingen,
som har været Genstand for en saa forskelligartet Bedømmelse
som Mogens Hejnesøn. Denne Meningsforskel synes ikke at
v æ r e blot tilfældig, fremkaldt ved en senere Tids mangelfulde
Kundskab om ham og hans Færd. Den lader sig forfølge lige op
til hans egne Dage, til den Tid, da hans Minde, ja han selv
endnu var lyslevende. Aar 1589 blev han anklaget, dømt og
halshugget, alt under Tilsyn af den hæderlige Christoffer Valkendorf. Aaret efter fik han en Æresoprejsning saa grundig, som
sjælden er bleven nogen til Del herhjemme, Dommen blev erklæret for ugyldig, Christoffer Valkendorf idømt en betydelig
Bøde, og Liget atter opgravet under almindelig Deltagelse for
paany at stedes med H æ d e r til Jorde.
Eftertidens Dom giver ikke Samtidens noget efter i Usikkerhed. De samme stærke Svingninger lader sig paavise, kun foregaar de med en til Afstanden svarende større Langsomhed.
Som naturligt var, begyndte man med at tage Parti for den
forurettede. Først gav denne Stemning sig kun Luft i korte Optegnelser 1 . Siden vovede den sig tydeligere frem i stedlige Beskrivelser, hvor Mogens Hejnesøn som den lokale Helt spiller
Hovedrollen 2 . Og tilsidst gled han over til at indtage en berettiget,
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udmærket Plads i større Fremstillinger af Landets samlede Historie 1 . Sit afsluttende synlige Udtryk har denne Anerkendelse
fundet, da man i det 18de Aarhundrede rejste ham en Mindestøtte blandt andre særlig fortjente Mænds i Lunden ved j æ g e r s pris 2 .
I det 19de Aarhundrede er der atter sket et Omslag i Stemningen. Det højeste, hvortil man tidligere havde drevet det, var
ud fra et religiøst Standpunkt at efterspore Grunden til, at Gud
kunde tillade en slig Uretfærdighed. Man var da naaet til den
Forklaring, at Dommen, skøndt menneskelig uretfærdig, dog
var guddommelig retfærdig, efterdi Mogens Hejnesøn saa ofte
havde overtraadt det sjette Bud, at han derfor fortjente Straf 3 .
I vor Tid er man ikke bleven staaende herved, men støttet paa
fyldigere Oplysninger har man begyndt at fremdrage mange
andre Skyggesider ved Mogens Hejnesøns Liv, og er endt med
at hævde, at selv om Christoffer Valkendorf har begaaet en
Formfejl ved Dommen, saa var han i Virkeligheden i sin fulde
Ret, da han lod Bedrageren henrette 4 .
Det er klart, at saa modstridende Domme ikke lader sig samle
i et fælles levende Indtryk. Skal der være Tale om at danne sig
et virkeligt Billede af Mogens Hejnesøn, kan dette kun ske,
saafremt der lader sig fremdrage nye og fyldigere Oplysninger,
der formaar at tilføje det manglende og vise os Grundene til, at
disse afvigende Opfattelser har dannet sig. Der er kun Haab
om at finde slige Oplysninger blandt de utrykte Kilder til vor
Historie; i Arkiverne maa det søges, som Bibliotekerne lader
os i Uvidenhed om. — Det er Hensigten med de følgende Blade
at meddele det Efterslæt af Bidrag til Mogens Hejnesøns Historie, som det er lykkedes Forfatteren at finde i Rigsarkivet.
De vil forhaabentlig hjælpe til at stille Hovedpersonen i et
nyt og klarere Lys. Men det ligger i Sagens Natur, at det her
saa lidt som andetsteds vil lykkes at faa alle Spørgsmaal besvarede.
Det mest bekendte Punkt i Mogens Hejnesøns Liv er Slutningspartiet, Sammenstødet med Christoffer Valkendorf, der
havde hans Henrettelse til Følge. Af de nye Oplysninger vil det
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fremgaa, at dette ikke, som hidtil antaget, var et halvt tilfældigt
Sammentræf, men et Led i en hel Række, et enkelt Slag i en
gennem en halv Snes Aar fortsat Kamp. Forholdet til Valkendorf bliver da nu som før et Hovedsynspunkt for Betragtningen
af Mogens Hejnesøns Liv. Man kunde benytte de nye Bidrag
som blot Aktstykker i Sagen mellem de to Parter, som nyoptagne
Vidneforhør, hvis Maal var Dommen om, hvem af de to der
egentlig havde Ret. Men en slig Anvendelse vilde dels udelukke
enkelte ikke uvigtige Bidrag, som tilfældigvis ikke berører denne
Strid, dels medføre en farlig Fristelse for Fremstillingen til at
tage Parti for den enkelte. Jeg skal derfor i det følgende søge at
undgaa disse Skær, og idet jeg overlader det til Læseren at
dømme Parterne imellem, om han lyster, indskrænke mig til at
give en saa fuldstændig og anskuelig Fremstilling af Mogens
Hejnesøns Liv, som de forhaandenværende Oplysninger, de
ældre som de nye, for Øjeblikket tillader. Af sig selv vil da,
ifølge det ovenanførte, Fremstillingen samle sig om Besvarelsen
a f d e t o Spørgsmaal: H v o r f o r m a a t t e n ø d v e n d i g v i s
Christoffer
Valkendorf
og
Mogens
Hejnesøn
k o m m e t i l a t s t ø d e s a m m e n ? og: H v o r l e d e s s k e t e
disse Sammenstød?

2
H v o r f o r m a a t t e C h r i s t o f f e r V a l k e n d o r f og Mog e n s H e j n e s ø n n ø d v e n d i g v i s k o m m e til a t s t ø d e
s a m m e n ? Ganske naturligt, fordi de hver især havde gennemløbet en Udvikling, der førte dem i hinanden stik modsatte Retninger, og fordi desuagtet Forholdet til deres fælles kongelige
Velynder Frederik den Anden uafbrudt nødte dem sammen.
Sjældent har vistnok en og samme Konge besiddet to saa forskellige Yndlinge; det forudsætter en Rækkevidde i Følelser,
som er meget ualmindelig. Hvert Blad i deres Historie peger
derfor tavst hen paa det, der er Løsningen af Gaaden ved Frederik den Andens glimrende Regeringstid. Han, den ellers saa

10

Mogens

Hejnesøn

jævne og i mange Henseender næsten ubetydelige besad een
Egenskab, den kongeligste af alle: Evnen til at opdage, døje i
sin Nærhed, frede om og beherske de mest forskelligartede
Dygtigheder.
For nærmere at bestemme de to Mænds saa afvigende Baner,
der endte med at krydses, maa vi først opfriske Hovedtrækkene
i Christoffer Valkendorfs Liv, saa at Modsætningen til Mogens
Hejnesøns Udvikling kan fremtræde des tydeligere.
Christoffer Valkendorf er født den 1ste September 1525 1 .
Faderen ejede Herregaarden Glorup paa Fyn, men der var
mange Børn, 5 Sønner og 7 Døtre, saa der vilde en Gang i Tiden næppe blive meget til hver enkelt. Tiden viste midlertid,
hos hvem Heldet og Dygtigheden var størst. Aar 1535 døde
Faderen, og Gaarden tilfaldt Sønnerne i Samlag. Christoffer,
den tredje i Rækken, endte som Eneejer. Om hans Barndom
og første Ungdom vides kun lidt. Man har ment, at han kun
har nydt en mangelfuld Undervisning og „ikke er bleven holdt
til Studeringer" 2 . Saafremt heri skal ligge andet og mere end,
at han ikke har afsluttet sin Skoleundervisning ved et Ophold
ved fremmede Universiteter, er det uden Tvivl usandt 3 . Det er
utænkeligt, at han ikke skulde have kunnet Latin. En RigsHovmester uden denne Kundskab vilde være ligesaa umulig
i Datiden som en Udenrigsminister nu, der ikke forstod
fremmede Sprog.
Den første Gang, vi træffer ham som voksen, er da han 26
Aar gammel dukker op som ansat i Kancelliet 4 , en af de mange
unge Adelsmænd, der med Titel af Sekretær søgte at erhverve
sig Forretningsdygtighed for en Gang at komme i Betragtning
ved Besættelsen af et Len. Det første Skridt var altsaa gjort,
den slagne Vej laa nu aaben: en halv Snes Aar Kontormand,
saa et lille Len, og dermed gemt og glemt paa Landet, med mindre den lunefulde Lykke ganske særlig vilde føje ham.
Christoffer Valkendorf var imidlertid ikke den, der hermed
slog sig til Ro. Han maa have vidst at gøre sig bemærket af
Christian den Tredje eller den meget formaaende Dronning
Dorothea. Hvorledes veed vi ikke, men det er meget forstaaeligt,
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at denne frejdige, djærve unge Mand, der kunde udføre hvad
man saa befalede ham, mere end een Gang kan have tiltrukket
sig deres Opmærksomhed. Nok er det, han gjorde hurtigt overordentlig Lykke. Hertil kan maaske allerede regnes, at han 28
Aar gammel fik en betydelig Lønningsforbedring, idet han forlenedes med Provstiet i Bergen 1 , et af disse inddragne katolske
Kirkegodser, der med Bibeholdelse af den gamle gejstlige Benævnelse nu brugtes som Lønninger for Kancelli- og Hofembedsmænd. Dette var imidlertid endnu kun en Forfremmelse indenfor den gamle Stilling. Men Aar 1556 gjorde han et Spring saa
storartet og uventet, at det sikkert har vakt Samtidens udelte
Forbavselse. Han blev Lensmand paa Bergenhus.
Hvilke end Christian den Tredjes Bevæggrunde har været,
saa maa man indrømme, at det var et voveligt Skridt af ham at
betro en 30-aarig Mand, endnu uprøvet som Lensmand, det
ubetinget vanskeligste Len i Danmark og Norge. Det var en
Opgave, som laa over selv ellers dygtige Mænds Kræfter. Af
en Begynder som Christoffer Valkendorf kunde man højt regnet vente, at han vilde slippe taaleligt derfra. Han løste den
imidlertid paa en saadan Maade, at han overstraalede alle sine
Forgængere. Ved Opholdet i Bergen var hans Ry som Lensmand for bestandig grundfæstet.
Forholdene i Bergen (Fig. 1) var af en ganske egen Natur. Fra
gammel Tid havde Byen været Hovedsædet for Hansestædernes
Handel paa Norge, og lidt efter lidt havde de sat sig saa fast paa
dette ypperligt beliggende Punkt, at det snart for en indviet var
vanskeligt at afgøre, om Bergen var en Hansestad eller tilhørte
Danmark-Norge. Vel var Hansestædernes politiske Magt siden
Grevens Fejde i stærk Tilbagegang, men i Bergen sporedes
dette ikke endnu. H e r syntes de tyske Købmænd ligesaa mægtige som tilforn. I Kraft af givne Bevillinger og upaatalte Overgreb, der efterhaanden havde vundet Hævd, beherskede de hele
Handelen, havde bragt Vestkystens Fiskerbefolkning i trykkende
Afhængighed og var paa Veje til at fortrænge Byens indfødte
Haandværkerstand. I disse Forhold havde Regeringen hidtil
kun grebet svagt ind. Lensmanden var den naturlige Mellem-
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mand. Men ingen kunde fortænke en saadan i, om han tøvede
med at begynde en Strid, der sikkert foreløbigt vilde komme til
at gaa ud over ham og den indfødte Befolkning, selv om Udfaldet tilsidst maatte blive til Gunst for Regeringen.
Christoffer Valkendorf var som skabt for slig en Tilstand.
Sindig og forvoven, punktlig Forretningsmand, men med ubændig Lyst til at omdanne og forbedre har det sikkert været ham
en Nydelse at tage fat paa disse forviklede Forhold og i denne
nye Virkekreds udfolde al den Trang til Bedrift, Orden og
Spænding ved Fare, som slumrede i ham. Havde Tyskerne
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kunnet gennemskue denne Karakter, havde de sikkert undladt
den taabelige Trusel ved hans Ankomst: at anbringe Skyts i
Mariakirkens (Fig. 2) skrøbelige Taarne 1 . Hos en Mand som
Valkendorf vilde Synet af sligt ikke v æ k k e Frygt, men kun Smil
ved Faren og maaske Beregning over, o m T a a r n e n e ogsaa kunde
holde og om de nu virkelig var Tyskernes med Rette.
H e r er ikke Stedet til nærmere at gaa ind paa de Midler, som
den nye Lensmand anvendte mod de forhaandenværende Onder.
Det maa være os nok at minde om, at han i de fire Aar, han
var der, fik givet Dødsstødet til den gamle Tingenes Tilstand og
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forberedt en ny og bedre Tid. Det var maaske de fire virksomste Aar i hans Liv, og næppe giver noget senere Afsnit os saa
mange Eksempier paa hans ejendommelige Væremaade, som
netop dette.
Da Regeringen, hans eneste Støtte, er ved at tabe Modet, opmuntrer han ivrigt til blot at blive ved 1 . Midt under alle disse
Kampe glemmer han ikke at sørge for Bergens Brolægning".
Han veed at ramme de tyske Købmænd paa det føleligste blot
ved at indskærpe
en tidligere Forordning om Kvindernes Klædedragt m. m. 3 . Paa
Sagens mest truende Punkt gør
han Indtryk paa
de fremmede ved
kun ledsaget af to
Mand at vove sig
ind i deres Forsamling.
Forud
har han givet Ordre paa Slottet til
at skyde Kvarteret ned, hvis de
Fig. 2. Mariakirken i Bergen. (Paa Fig. 1 mærket C, tæt ved
hører, at han er
Bergenhus.)
bleven myrdet 4 .
Og sluttelig det kostelige Optrin, hvor han tvinger de tyske Haandværkere, der ser sig nødte til at fortrække fra Byen, til i en
højtidelig Afskedsforsamling paa Raadstuen en for en at komme
frem, r æ k k e ham Haanden og takke ham for god Behandling 3 .
Efter en saa glimrende begyndt Løbebane var det naturligt, at
Christoffer Valkendorf havde en høj Stjerne hos Regeringen, og
ikke mindst hos den unge, ivrige Frederik den Anden, der Aar
1559 havde efterfulgt sin Fader. N a a r h a n da desuagtet efter fire
Aars Ophold Aar 1560 kaldtes tilbage fra sin betroede Post 6 ,
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kunde heri ikke ligge andet, end at man havde udset ham til en
endnu vigtigere. Kun kort fik han Lov til at tilse Avlingen paa
Glorup. Allerede næste Foraar maatte han afsted til Rigets østligste Dele, til Øsel og Kurland, hvor man højlig trængte til en
Mand som ham. Frederik den Anden havde nemlig overladt
disse Lande til sin yngre Broder Magnus; men nogle Maaneders
Ophold havde været nok for denne til at godtgøre sin Uduelighed.
De højst forviklede Forhold herovre til alle de byttelystne Naboer krævede en særlig Dygtighed, men Hertug Magnus kom, hvor
gammel han saa blev, aldrig ud over Barnealderen. Den bekymrede, kortsynede Moder, Enkedronning Dorothea, udbad sig da
Christoffer Valkendorf til Vejleder for sin uerfarne Søn, og Frederik den Anden gik ind derpaa. Kongen maa imidlertid have set
klarere i denne Sag end hans Moder, thi han spaaede hende
kun liden Glæde af dette Valg 1 . Udfaldet godtgjorde det.
Valkendorfs nye Opgave var i Virkeligheden uløselig. Han
skulde paa een Gang støtte Magnus og varetage Danmarks Tarv,
men Magnus' hele Optræden gjorde en Forening af disse Pligter
umulig. Omstændighederne nødte da hurtigt Valkendorf til at
stille sig paa Krigsfod med sin unge H e r r e og selv gribe Tøjlerne. Enkelthederne i denne Strid er endnu kun lidet opklarede, men Enkedronningens Breve 2 , der afspejler Sønnens
hjemsendte Klager, aander en saadan Forbitrelse over Valkendorfs Optræden, at man ikke lades i Tvivl om det gensidige
Forhold. Klager fra Magnus var imidlertid i Frederik den Andens Øjne sikkert en Anbefaling for Valkendorf, og trods alle
Moderens Indsigelser lod Kongen sin tro Mand blive paa Posten,
indtil videre Ophold syntes unyttigt. Først Aar 1567 kaldtes
Valkendorf hjem 3 .
Hvorledes saa end hans Modtagelse har været i Hjemmet,
een Ting maatte man indrømme ham, at han var særligt skikket
til udsatte Stillinger, hvor det gjaldt om at tage haardt fat. Har
dette stemmet med hans Tilbøjelighed, saa opnaaede han at faa
sin Lyst tilstrækkeligt styret. Kort efter Hjemkomsten sendtes
han i særegent Hverv til Bergen for at afhjælpe en Del dér

