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Niels Juel Axelssn fil Kongstedlund og hans Endeligt.
Et Tidsbillede frå det 16. Aarhandrede.

Af cand. mag. Gustav Bang.

En af Hovedkilderne til den danske Renæssanceadels 
Historie baade i personal- og kulturhistorisk Henseende er de 
talrige til vor Tid bevarede Ligprædikener over Adelsmænd 
og Adelsdamer, en mærkelig Kilde, hvis Betydning vanskelig 
kan overvurderes, selv om der er stærke Angreb at rette mod 
talrige Angivelser rundt om i de enkelte Ligprædikener.

En Ligtale hørte med til enhver adeligs Jordefærd, og til 
en standsmæssig Begravelse hørte det, at den senere hen kom 
ud paa Tryk. Navnlig hvor den afdøde efterlod sig nære 
Slægtninge, var det, i hvert Fald blandt Høj adelen, en ren 
Undtagelse, naar der ikke udkom nogen Ligprædiken over ham. 
Slægten satte Pris derpaa, og Præsten ogsaa, da det skaffede 
ham et betydeligt Honorar.

Disse Ligprædikener er jævnlig voluminøse Værker paa 
flere hundrede store Kvartsider, i rigeste Maal spækkede med 
Alverdens Lærdom, med Citater fra Bibelen, Kirkefædrene 
og Klassikerne og med moraliserende Eksempler hentede fra 
hele Historien. Det er en ren Lidelse for et moderne Menneske 
at læse en af dem igennem fra Ende til anden; som Opbyg
gelsesbøger har de tabt enhver Betydning.

Der er imidlertid i enhver Ligprædiken et Afsnit, som vi 
i vore Dage jævnlig kan læse med Fornøjelse, og som for
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Personal- og Kulturhistorikeren er Guldgruber: det er den 
biografiske Del af Talen. Den begynder med en Opregning 
af den afdødes Forfædre, i Regelen tilbage til 3dje—4de Led, 
derefter følger en som oftest ret fyldig og levende Skildring 
af hans Barndom og Ungdom, altsammen gennem trukket med 
saadanne Aars- og Datoangivelser, som Historikeren véd at 
vurdere. Det andet Afsnit af Biografien indeholder en Lov
prisning af den afdødes gode Egenskaber og gode Gerninger, 
det tredje og sidste som oftest en meget detailleret Beskrivelse 
af hans Sygdom, Dødsleje og sidste Timer.

Den anden Del af disse Biografier, den, der giver en Slags 
Karakteristik af den afdøde som Menneske og Kristen, kunde 
fortjene at blive videnskabelig gennemarbejdet af en Psykolog. 
Den Grundsætning, de gamle Præster fulgte, var den, der er 
udtrykt i den latinske Talemaade »De mortuis nil nisi bene« 
(om de døde kun godt), og man maa indrømme, at den blev 
gennemført med en høj Grad af Konsekvens. Det er de for
underligste Slangebugtninger, disse Ligprædikanter maatte gøre 
for at komme udenom de angribelige Punkter i den afdødes 
Karakter og Liv; der er den mest iøjnefaldende Sætten Streg 
under alle de Ting, som det ved en saadan Lejlighed kunde 
tage sig godt ud at fremhæve. Til en Vurdering af den enkelte 
Adelsmands eller Adelsdames Karakter er disse Biografier selv
følgelig i høj Grad plumrede Kilder; bedst er de paa de 
Punkter, hvor de, ikke fortæller, men forbigaar et eller andet. 
Der havde i Fremhævelsen af den afdødes gode Sider uddannet 
sig en aldeles bestemt Række Enkeltheder, der næsten i hver 
eneste Ligprædiken vendte tilbage med stereotyp Nøjagtighed; 
hvor en eller flere af dem er forbigaaede, kan vi med største 
Sikkerhed sige, at paa det Punkt har der været noget i Vejen. 
Det var t. Eks. en fast Regel, at der fortaltes noget om det 
gode Forhold, hvori den afdøde altid havde staaet til sin 
Sognepræst, og finder vi af og til i en Ligprædiken dette 
Punkt forbigaaet, kan vi deraf med Tryghed slutte, at de har 
levet som Hund og Kat. Og det var heller ikke altid en let 
Sag at stadse de gamle Herremænd op, saa de kunde tage sig 
nogenledes respektable ud ved en saadan Lejlighed; thi med 
al Respekt for deres store, gode og beundringsværdige Sider 
var der dog jævnlig et og andet, det kunde falde haardt nok 
at fortie, og der var hyppig Punkter, hvor Farverne maatte
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sættes paa i en ganske nøjagtig afmaalt Styrkegrad, for at det 
hele ikke skulde blive enten altfor mat eller altfor parodisk.T)

Dette til Forstaaelse af den Kilde, der for en stor Del 
vil blive fulgt i nærværende lille Skildring, paa flere Steder 
fulgt med Kildens egne Ord.2) Der er den Fordel ved saa- 
ledes at lade en Kilde selv tale, at Læseren ligesom rykker 
Begivenheden nærmere ind paa Livet; den afspejler sig ikke 
for ham gennem en Mand fra en langt senere Tid, men det 
er selve Tiden, der taler.

— Niels Juel Axelsøn af de Juel’er med en hvid Lilje 
paa blaa Grund hørte ikke til sin Tids store Adelsmænd; 
ingen af de Egenskaber, der har skabt den brogede Rigdom 
af ejendommelige Skikkelser indenfor den danske Renæssance
adel, kom i nogen udmærket Grad til Orde i ham; han har 
snarere staaet lidt under end over Gennemsnitsmaalet, og naar 
han har opnaaet et vist Navn fremfor saa mange andre, saa 
skyldes det først og fremmest hans sørgelige Dødsmaade og 
det Legat, der nu i snart 300 Aar har været knyttet til hans 
Navn. Men der er alligevel en vis Interesse forbundet med 
for en Stund at fordybe sig i en saadan Mands Karakter og 
Skæbne, den Interesse nemlig, som det har at trænge ind i 
en Personlighed, der kan betragtes som en Type for en stor 
Del af sin Samtid. Og Niels Juel var aabenbart en Type for 
disse jydske Herremænd, der stod halvt udenfor den øvrige 
Adels Lag, disse Provinsherremænd, der aldrig kom i Kongens 
Tjeneste, aldrig fik Lejlighed til at udmærke sig paa nogen 
større Arena, og hvis Interesser heller ikke rakte synderlig 
vidt ud over det Sogn, hvori deres Herregaard laa, som helt

*) To større Samlinger af Ligprædikener, dels tidligere utrykte, dels 
efter gamle, nu meget sjældne Tryk, er foranstaltede af C. P. Rothe 
(Brave danske Mænds og Kvinders berømmelige Eftermæle Kbh. 1753 
I—II) og Bricka og Gjellerup (Den danske Adel. I. Kbh. 1874—5); 
i Indledningen til sidstnævnte Skrift (S. II—III) findes en Vurdering

■ af Ligprædikenerne som historiske Kilder.
2) Titelen paa Ligprædikenen over Niels Juel er: »En kristen Under

visning om Dødens Vished og Timens, Stedens og Maadens Uvished, 
udi ærlig og velbyrdig Mands salig Niels Juels til Kongstedlund 
Begravelse den 24. Juni Anno 1600 i Kongsløv Kirke foregiven af 
Niels Lavridsøn A. N. — S. V. — Prentet i København hos Henrik 
Waldkirch. 1601.« — Forfatteren er den i Aaret 1616 som Biskop i 
Viborg afdøde Niels Lavridsøn Arctander.
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savnede Højadelens Sans for Litteratur og finere Dannelse, 
men havde en stærkt udviklet, nøjeregnende Godskærlighed, 
stridbare, hidsige Mænd, hvis Kaarder sad løst i Skeden, naar 
det stærke 01 kom frem i Kanderne, og Viddet randt ud, 
som Øllet randt ind. Han var maaske nok lidt mere oplyst 
og civiliseret end Vadspy d’erne, Fasti’erne og Vognsøn’nerne 
og hvad den øvrige Bondeadel nu bar for Navne, men i hele 
sin aandelige Habitus har han sikkert følt sig langt nærmere 
i Slægt med dem end med Rosenkrans’er, Brahe’r og Bille’r 
og de andre store Adelsmænd, der førte Kulturens Strøm ind 
over Danmark.

Niels Juel til Kongstedlund, en Søn af Axel Juel til 
Villestrup, Landsdommer i Nørre Jylland, og Fru Kirsten 
Lunge, var født paa Villestrup i Aar et 1557 Søndagen efter 
Dionysii Dag, den 10. Oktober, om Morgenen mellem 4 og 5, 
»under Tyrens Tegn«, som hans Fader selv i Datidens astro
logiske Overtro udtrykkelig bemærker i sine Familieoptegnelser1); 
han var sine Forældres 11. Barn; senere fødtes der dem 5.

»Udi hans første Barndom blev han opfødt hjemme paa 
Villestrup hos hans kære Forældre, indtil han var 6 Aar 
gammel. Men efterdi det er Guds Befaling, at Forældrene 
skulle opføde deres Børn udi Tugt og Formaning til Herren, 
saa at de kunne kende Faderen alene at være en sand Gud 
og den, som han udsendte, Jesum, at være Kristum, Herrens 
salvede og Verdens Frelser, som er kommen at saliggøre alt 
det, som var fortabt, hvilket han kalder selv at være det evige 
Liv, da haver æ. og v. Niels Juels sal. Fader dette viselige 
betænkt og i hans 7. Aar sæt hannem til sin Sognepræst 
hæderlig og vellærd Mand Hr. Hans Pedersøn i Astrup2), at 
han der skulde lære at læse og undervises i sin Børnelærdom. 
Og der han havde været hos hannem i 3 Aar, holdt hans 
salige Fader hannem i Viborg Skole i 4 Aar, paa det han der 
ydermere skulde forfremme sig. Men der hans kære Fader 
fornam, at han ikke havde Sind til Bogen og var ikke bekvem 
at studere til nogen synderlig vid Lærdom (som Gud giver

1) Magasin til den danske Adels Historie I S. 74.
2) Hans Pedersøn Vogel, Præst i Astrup, Rostrup og Store Arden og 

Provst i Hindsted Herred. (Wiberg: Dansk Præstehistorie I S. 124.) 
— Villestrup ligger i Astrup Sogn.
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sine Gaver adskillig1), at somme ere bekvemde til eet og 
somme til et andet, og hver tjen’ ikke til allehaande, saa at 
der ere vel adskillige Gaver, Embeder og Kræfter, men een 
Aand, Herre og Gud, som gør alting udi alle), tog han hannem 
fra Skolen og sætte hannem først til sin Svoger æ. og v. 
Mand Kristoffer Mikkelsen til Lundbæk2), hos hvilken han 
var udi 2 Aar. Siden sætte han hannem til æ. og v. Mand 
Peder Gyldenstjerne til Tim3), hvor han blev i 3 Aar.«

Naar den unge Adelsmand havde tilegnet sig de nød
vendigste Skolekundskaber og været ude paa forskellige Herre- 
gaarde for — som det hedder i Datidens Sprog — at lære 
Gudsfrygt og Rytteri, gik hans Vej gerne til Udlandet. Man 
mente, han havde godt af at se sig om i fremmede Lande, 
praktisk at tilegne sig fremmede Sprog, at færdes i større 
Forhold end herhjemme og at uddanne sig i forskellige Fyrsters 
Hære. Der var noget af den gamle Vikingeaand i denne 
Adelens Længsel ud mod Æventyr i fremmede Lande, denne 
Længsel, der til Tider kunde drive den unge Adelsmand ud 
over Evropas Grænser, til Asien og Afrika. Disse Udenlands
rejser var i det 16. Aarhundrede en af de Kanaler, igennem 
hvilke Civilisationens Strøm ledtes ind over vort Fædreland, 
til Gavn for den danske Kultur og til Ære for den Stand, 
der tog denne Opgave paa sine Skuldre; i det 17. Aarhundrede 
forvandlede de sig til en snigende Gift for den danske Adel, 
idet de udsaaede alle Fordærvelsens og Overforfinelsens daarlige 
Frø iblandt den.

Ligprædikenen fortsætter altsaa: »Efterdi dét er unge 
Folk nytteligt at se fremmede Hussæder og forsøge sig i 
fremmede Land og Stæder (thi en velforsøgt Mand forstaar 
meget, siger Syrach, den, som er velforfaren, kan tale om 
Visdom, men hvo som ikke er forsøgt, han forstaar lidet), saa 
haver og æ. og v. Niels Juels sal. Fader og forsendt ham ud 
af Landet, og fulgtes han ud med æ. og v. Mand Axel

*) D. v. s. forskellig.
2) Kristoffer Mikkelsen Tornekrans, død mellem 1602 20/2 og 1603 20/e 

(Sml. t. jydsk Histor. og Top. HI $. 5), var siden 1663 gift med 
Dorthe Juel, Niels Juels ældste Søster (Sml. Richardt og Secher: 
Prospecter af danske Herregaarde. XIV. Lundhæk).

8) Den bekendte Rigsmarsk, født 1533, død 1594; se Biogr. Lex. VI 
S. 393— 5 og Personalhist. Tidsskr. 3. R. HI Bd. S. 192—4.
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Rosenkrans til Halkær.« Axel Rosenkrans var en noget ældre 
Fætter til Niels Juel, født 1552, en Søn af Niels Rosenkrans 
til Halkær og Maren Ovesdatter Lunge, en Søster til Niels 
Juels Moder. Han havde allerede éngang tidligere været i 
Udlandet1) og har vel dels skullet være Kammerat, dels en 
Slags Vejleder for sin yngre Fætter. Sammen med Axel 
Rosenkrans tjente han nu Landgrev Vilhelm af Hessen i 
3—4 Aar; derpaa deltog han i den nederlandske Frihedskrig, 
men blev saaret i sit ene Knæ, saa han maatte rejse til Kassel 
for at lade sig kurere.

Imidlertid var hans Fader død i Viborg den 10. August 
1577, og hans Moder sendte da Bud efter ham. Et Skifte 
var jo en vigtig og vanskelig Forretning, og det var aldrig 
heldigt, naar nogen af de arveberettigede var fraværende, 
medens det foretoges; det kunde overmaade let give Anledning 
til bitre og endeløse Retsstridigheder, naar han bagefter kom 
hjem og fandt sig forurettet. Niels Juel fulgte følgelig 
Moderens Indbydelse og vendte hjem2), men han var endnu 
ikke bleven træt af Rejselivet: saa snart Arvingerne havde 
skiftet Axel Juels Gods imellem sig, drog han atter til Ud
landet; et Aarstid efter vendte han dog for bestandig hjem 
og overtog nu som Fædrenearv Herregaarden Kongstedlund 
i Sønder Kongerslev Sogn, Helium Herred, sandsynligvis straks 
som Eneejer, medens Faderen havde haft Gaarden i Fællesskab 
med Niels Kaas3).

Naar en Adelsmand havde »forsøgt sig« i fremmede Lande,

*) Kristian Hansens Ligprædiken over Axel Rosenkrans. Kbh. 1625. 
Heises Referat i Personalbistorisk Tidsskr. 2. R. VI S. 114 er ikke 
ganske nøjagtigt. Hvis Niels Juel hele Tiden har fulgtes med 
Fætteren, er han først i Dresden traadt i Tjeneste hos Fyrst Georg 
af Schauenburg, dernæst hos Landgrev Vilhelm af Hessen og siden 
hos Hertug Frans af Sachsen. »Midlertid var han (d. v. s. Ax. R.) 
udi den Krig, som Kongen af Frankrig førte med sin Broder; drog 
saa derpaa til den nederlandiske Krig og tjente under Hertug Kasi- 
miro 9 Maaneder; derfra drog han og kom til Kassel igen og tjente 
der udi Landgrevens Gaard.« Gangen i denne Rejse stemmer godt 
med, hvad Ligprædikenen over Niels Juel fortæller, er blot mere 
detailleret.

a) Formodentlig ledsaget af Axel Rosenkrans, der ogsaa i Aaret 1577 
gjorde et kort Besøg i Hjemmet. Heise, anf. St. S. 115.

8) Se Sml. t. jydsk Histor. og Top. 2. R. II Bd. S. 202.
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havde sat Foden under eget Bord og var naaet et godt Stykke 
ind i Tyverne, var han i den Situation, hvor det ansaas ikke 
blot for hans Ret, men ogsaa for hans Pligt at gifte sig; viste 
han ikke af sig selv Tilbøjelighed til at føre en Brud hjem, 
skulde nok velvillige kvindelige Slægtninge tage Sagen i deres 
Haand, give ham gode Raad med Hensyn til, hvem han skulde 
vælge, og omsider, halvt med det gode, halvt med det onde, 
faa deres Krig sat igennem. Der er bevaret os en Mængde 
Privatbreve i saadanne Anledninger, Breve, der giver os et 
klart og fornøjeligt Indblik i hele Tidens Tænkemaade. Der 
var de hundrede Hensyn at tage, naar Standens unge Piger 
passerede Revue for de velvillige Damer, der var ifærd med 
at arrangere et Ægteskab. Man skulde først og fremmest tage 
sig i Agt for, at de to unge ikke var hinanden for nær be
slægtede, at de ikke var Sødskendebørn eller Næstsødskende- 
børn, dernæst skulde man sørge for, at de passede i Alder, og 
at Bruden var af tilstrækkelig fornem Slægt og tilstrækkelig 
formuende, men dog ikke fornemmere og rigere, end at man 
ikke behøvede at frygte noget vanærende Afslag.

Det var imidlertid Forhold, som det maatte anses for i 
højeste Grad udelikat at gaa for dybt ind paa i en Ligprædiken, 
og hvor vi som her ikke har Privatbreve for os, maa vi nøjes 
med Præstens tørre Referat. Hr. Niels Lavridsøn fortæller: 
»Efterdi Gud haver selv sagt: Det er ikke godt, at Mennesket 
er ene, og han vil, at hver for Skørlevneds Skyld skal have 
sin egen Hustru, og hver have sin egen Mand, saa haver denne 
gode Mand efter Guds Forsyn og sine Venners Raad begivet 
sig udi den hellige Ægteskabs Stat og bedet om æ. og v. 
Mands Thomas Stygges Datter af Frøstrup, som er æ. og v. 
Fru Anne Stygge, hvilken nu sørgeligen og bedrøveligen 
igenlever.«

Thomas Kristiernsøn af Familien Stygge, en Sidelinje af 
Rosenkransernes vidtforgrenede Slægt, der var død i 1577, 
havde ligesom den Mand, der nu ægtede hans Datter, tilhørt 
den jydske Lavadel; han havde ejet den lille Herregaard 
Frøstrup i Lunde Sogn, Vester Horne Herred, og været gift 
med Kristence Væbner, der overlevede ham i adskillige Aar; 
de Aktstykker, der er bevarede om ham, synes at vise os ham 
som en ret godsgrisk og hensynsløs Mandx). Om hans Datter

Danske Samlinger II S. 47—8.
34
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Annes Karakter vides der intet, hverken godt eller ondt. I 
1584 stod hendes Bryllup paa Frøstrup med Niels Juel; i 
deres 16aarige Ægteskab fødtes der 10 Børn, 5 Drenge og 5 
Piger, af hvilke de 3 Drenge og de 2 Piger døde som Børn. 
Fru Anne overlevede sin Mand i mange Aar; endnu i 1627 
var hun i Live1).

Hermed slutter Ligprædikanten sin Beretning om Niels 
Juels ydre Skæbne før de sidste Dage af hans Liv. Der var 
ikke mere at fortælle om ham, ikke om Bedrifter i Krig, ikke 
om Forretninger i Kongens Tjeneste; hans Optræden og Op
levelser var fra nu af indskrænkede til Kongstedlund og 
nærmeste Omegn; kun sjælden trænger hans Navn frem paa 
en større Skueplads, og da kun rent i Forbigaaende2). Nu 
følger altsaa den anden Del af Ligprædikenen, den, hvori 
Niels Juel skildres som Menneske og Kristen.

»Sin Ægteskab saavelsom sit ganske Livs og Levneds Tid 
haver denne velbaarne Mand saa fremdraget, at han haver 
bevist det sandt at være, som de gamle haver sagt, at hvert 
Menneske haver sine Gaver, sin Bræk og Lyde og sit Kors.

Thi denne æ. og v. Mand, som mig er berettet3), haver 
været begavet med mange gode Gaver af Gud, baade paa 
Sjælens og Legemets Vegne, som er iblandt andet, at han 
haver været venlig og beleven i sin Omgængelse mod fremmede 
Folk og godhjærtig og velvillig til at hjælpe paa dem med 
Laan og Borg og at sige god for dem, naar dem trængte. 
Han haver ikke heller været forsømmelig i sin Bestilling og 
Husholdning, som [man] kender paa den skønne Bygning, han 
haver paa faa Aars Tid sæt paa sin Gaard4), og andet mere.

*) Danske Samlinger 2. R. III S. 134.
2) Saaledes i Retterthingsdommen 1596 1(,/6 i Sagen mellem Herluf Daa 

og Vinike Villums. Secher: Kongens Retterthings Domme 1595— 
1604 S. 74. Se ogsaa (om denne Niels Juel?) Kolderup Rosen vinge: 
Gamle danske Domine IV S. 295.

8) Man lægger Mærke til, at det ikke er Sognepræsten, men en fremmed 
Gejstlig, den viborgske Biskop, der holder Talen.

4) Hermed stemmer det godt, at der over Indgangsdøren til Hoved
bygningen paa Kongstedlund har staaet (staar?) Aarstallet 1600. 
Saml. t. jydsk Histor. og Top. 2. R. II S. 203. Af Udtrykkene i 
Ligprædikenen kan det ikke ses, om hele Hovedbygningen eller kun 
en Del af den skyldes ham; men at han, som A. C. Nielsen anf. St. 
formoder, skulde have været for uformuende til at have opført Hoved
bygningen, er dog ikke bevist.
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Hans Sognepræst giver ham og det Vidnesbyrd, at han gerne 
haver søgt Kirken og ikke forsømmet det, naar han var hjemme, 
som han og gjorde anden Pinsedag, førend han drog ud til 
Aalborg. Han havde ogsaa imellem Paaske og Pinsetid 
annammet vor Herres Jesu Kristi Legems og Blods Sakra
mente til sin Tros Bestyrkelse. Han haver haft Vilje til at 
zire og pryde Guds Hus og sin Sognekirke, som vi kunne se 
her for vore Øjne. Thi endog han havde intet af samme 
Kirkes Indkomst eller Rente, vidste og, at hun kunde det ikke 
formaa, haver han dog paa sin egen Bekostning med et saare 
smukt Taarn, Hvælving, Tavle paa Alteret, Prædikestol og 
hvis andet dertil Behov gjordes'), ladet hende pryde og op- 
færde, hvilket var i Sandhed en lovlig2) og berømmelig Gerning.

......... Han haver og hos disse og andre Gaver og Dyder
haft sin Bræk og Lyde, saavel som alle Mennesker ogsaa have. 
Thi her findes ingen paa Jorden, som er engleren og uden
Brøst og Fejl......... Saa haver fordi3) denne gode Mand og
som et andet Menneske haft sine Brøst, Fejl og Skrøbelighed, 
iblandt hvilke somme ere komne af menneskelig Svaghed og 
et meget hastigt Sind, som lettelig kunde lade sig fortørne, 
og somme af Menneskens Brug, Sædvane og Sæder i denne 
sidste Verdens Tid, hvilke ere vel i sig selv onde, men føre 
dog Folk hen med sig, ligervis som en Strøm bortdriver, hvad 
som der udi kastes.«............ Derefter følger en lang Op
fordring til ikke at lægge den afdøde hans Fejl til Last, »men 
fast heller efter Pauli Lærdom og Eksempel se til os selv, at 
vi ikke og blive fristede.«

Man behøver ikke at være i Besiddelse af noget særligt 
psykologisk Skarpsyn for at læse mellem Linjerne, at Niels 
Juels Skjold ikke har været uden Plet og Lyde, og er man 
en lille Smule vant til at færdes i de Former, hvori Datidens 
Ligprædikener ellers plejer at bevæge sig, faar man et stærkt 
Indtryk af, at Mennesket Niels Juel langtfra har kunnet staa 
for Kirkens moralske Domstol, men at der har været endog

’) Pontoppidan (Danske Atlas V S. 43) ved, at Altertavlen og Prædike
stolen er skænkede af Niels Juel og Anne Stygge; A. C. Nielsen 
(Sml. t. jydsk Histor. og Top. 2. R. H S. 203) ved det kun om 
Altertavlen.

2) D. v. s. priselig.
3) D. v. s. derfor.

34*
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temmelig slemme Ting i Vejen med ham. Hvor mat og 
klangløs er ikke Omtalen af hans gode Egenskaber, naar man 
er vant til at høre Ligprædikanterne svælge i Lovtaler over 
den afdøde, der havde skænket rige Gaver til Fattigfolk, levet 
i Kærlighed til sine Naboer, samlet sine Folk til Husandagt 
Morgen og Aften, idelig drøftet religiøse Spørgsraaal med sin 
Sognepræst og med egen Haand sammenskrevet Sentenser af 
Bibelen og fromme Mænds Skrifter. Men om Niels Juel for
tælles der jo i Virkeligheden kun, at han var en ret flittig 
Kirkegænger og havde skænket sin Sognekirke en værdifuld 
Gave; hvad der gaar ud derover, at han var dygtig i sin 
Bedrift, beleven i sit Væsen osv., er kun taget med for at 
fylde op. Og omvendt tales der med en ganske usædvanlig 
Uforbeholdenhed om, at han havde Fejl og det betydelige Fejl. 
Det var ret almindeligt, at det fremhævedes, at den afdøde 
saa lidt som noget andet Menneske var fejlfri, men saare 
sjældent blev der lagt et saadant Eftertryk og en saadan Be
toning derpaa som her. Hans Laster var ham dels medfødte, 
dels var de paaførte ham ved Smitte fra hans Samtid; en 
enkelt af dem fremhæver Ligprædikenen selv, hans Heftighed, 
om hvilken hans Dødsrnaade kom til at bære det tydeligste 
Vidnesbyrd.

Nu stiller ganske vist Ligprædikenen kun Skyggesiderne 
i hans Karakter frem i en vis taaget Almindelighed, men det 
er saa heldigt, at vi har en anden Kilde, der for en stor Del 
supplerer, hvad vi herfra ved om ham; det er Arkivet paa 
Kongstedlund'). De Aktstykker, der er bevarede her, viser 
ham heller ikke fra nogen sympathetisk Side. Vi ser ham 
som en ganske vist energisk, men ogsaa voldsom og selvraadig 
Herremand, der, godskær som han var, laa i evindelige Stridig
heder med sine Naboer til alle Sider om Grænser og Markeskel, 
der bragte Ufred paa alle Kanter og, naar han ikke kunde faa 
med det gode, hvad han vilde, ikke betænkte sig paa at bruge 
Magt.

— To samtidige Kilder beretter os nogenledes udførligt 
om Niels Juels Endeligt; det er Ligprædikenen og de historiske

*) Det er for Niels Juels Vedkommende bearbejdet, om end kun i de 
loseste, groveste Omrids, af A. C. Nielsen i Sml. t. jydsk Histor. og 
Top. 2. R. II S. 202—3.



537

Kalenderantegnelser, der skyldes den fyenske Adelsmand Ejler 
Brokkenhus1); i to rent officielle Aktstykker berøres Begiven
heden løselig i Porbigaaende, og flere Historieskrivere fra en 
langt senere Tid, fra Midten af det 18. Aarhundrede, omtaler 
den ligeledes, men disse sidste Beskrivelser bringer ikke noget 
nyt Stof frem, kun Fejl og Misforstaaelser i stort Tal.

Meget er det ikke, vi ved om de sidste Dage i Niels Juels
Liv, men naar vi holder os nøje til Ligprædikenens og Ejler 
Brokkenhus’s Ord, kan vi dog med Sikkerhed fastslaa nogle 
Punkter.

Den 12. Maj 1600, 2den Pinsedag, gik han i Kirke i 
Sønder Kongerslev, formodentlig om Formiddagen; ved Mid
dagstid eller ud paa Eftermiddagen drog han til Pinsemarked 
i Aalborg. Om Aftenen var han sammen med sin Svoger 
Kristoffer Mikkelsen Tornekrans, hos hvem han havde været 
i Huset som Barn; blandt de Mænd, han traf her, var Hans 
Lindenov, der indbød ham og flere andre Godtfolk til at være 
hans Gæster den næste Aften. Om Morgenen den 13. gik han 
og hans Broder Iver Juel til Villestrup i Kirke i Aalborg; 
derefter gik han ved Middagstid »neder til Hovedet at gøre 
sit Markende«. Da han var færdig med sine Indkøb, og det 
var blevet hen imod Aften, vilde han efter Løfte gaa til 
Gæstebudslaget i Hans Lindenovs Gaard; paa Vejen derhen 
mødte han Biskoppen i Aalborg Mester Jakob Holm, med 
hvem han stod nogen Tid og talte paa Gaden. Klokken kunde 
da være 5.

Fra nu af er der et' Hul i Ligprædikenens Fremstilling 
indtil Kl. 61/2, da han blev »hasteligen omkommen og af Dage 
tagen«. Naar man tager Ejler Brokkenhus til Hjælp og prøver 
at læse mellem Linjerne i det, Niels Arctander ellers fortæller 
om Niels Juel, kan man dog tildels faa det udfyldt. Hos 
Ejler Brokkenhus hedder det: »— stak Albert Skel, Herman 
Skels Søn, Niels Juel Axelsøn med en Daggert, og [han] døde 
straks, og skete Ulykken desværre i Byfogdens Hus i Aalborg.«2) 
— Albert Skel til Jungetgaard hørte til de talrige jydske

J) Fyenske Saml. VI S. 439.
3) Naar Pontoppidan (Marmora Danica II S. 224) lader Niels Juel blive 

dræbt i Aalborg »hos Velbye«, er der jo en Mulighed for, at vi her 
har en nøjere Stedsbestemmelse, men størst er Sandsynligheden for, 
at disse Ord beror paa en Misforstaaelse.
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Adelsmænd, om hvem man — tildels dog maaske paa Grund 
af Kildernes ejendommelige Natur — kun kender saare lidet 
godt, men derimod adskilligt ondt. Alt, hvad vi hører om 
ham, viser os ham som en trættekær og voldsom Mand; 9 Aar 
efter endte han sit Liv for Bødlens Økse paa Horsens Torv, 
fordi han havde krænket Thingfreden ved at begaa Drab paa 
en Foged1). — Ham har Niels Juel sagtens Kl. lidt over 5 
truffet paa Gaden, og de er sammen gaaet ind til Byfogden, 
Kort Andersøn. Ogsaa om denne Mand har vi Lov til at 
slutte, at han ikke har været uden Plet og Lyde; 22 Aar 
senere blev han afsat fra sin Bestilling2). Her er de to Herre- 
mænd komne i Klammeri; fra Ord er man gaaet til Haand- 
gribeligheder, og det er endt med, at Niels Juel mistede Livet 
for Albert Skels Daggert.

Skyld har der sikkert været paa begge Sider; begge hørte 
de til den Slags Brushoveder, hvis Kaarder kom frem for et 
ondt Ord, sagt under Indflydelse af det stærke 01; begge hørte 
de til Tidens mange heftige og voldsomme Mænd. Det er 
ogsaa paafaldende, i hvilken Grad Ligprædikanten gør sig 
Umage for at afvende den Opinion, der havde rejst sig imod 
Niels Juel for den Maade, hvorpaa han var kommen af Dage: 
»Endog denne gode Mand er nu, desværre, saa hasteligen 
bortrykt af dette Liv, som sagt er, saa bør dog ingen at for
dømme, thi Dommen hører Gud til............ Derfor skulle vi
vare os, at vi ikke brejde nogen en hastig, uforvarendes brad 
Død og daarligen dømme den altid at være et vist Tegn om 
Guds Vrede og et Menneskes Fordømmelse.« Saadanne Ud
tryk vilde han ikke have brugt, om Niels Juel havde været 
en fredsommelig Mand, der uden nogen egen Skyld var bleven 
taget af Dage af Albert Skel. At senere Forfattere3) lader 
ham falde i »Duel«, kan der derimod selvfølgelig ikke tillægges 
nogen Betydning.

Niels Juel blev begravet i sin Sognekirke Sønder Kong
erslev; det var selve den Viborg Bisp, der holdt den Ligtale

V. S. Skeel: Optegnelser om Familien Skeel S. 114—118; Suppl. tii 
samme Skr. S. 33—35.

a) A. H. Nielsen: Embedsmænd i Aalborg S. 171.
•) Saaledes Pontoppidan baade i Marmora Danica II S. 224 og Ann. 

eccl. Dan. III S. 551; efter ham har ogsaa T. de Hofman det i 
Danske Adelsmænd I S. 38, o. fl.



539

over ham, fra hvilken Størstedelen af det ovenforstaaende er 
hentet. Til Tekst havde han valgt de Ord af Prædikeren: 
»Mennesken ved ikke sit Endeligt, men ligesom Fisken fanges 
med en skadelig Krog, og ligesom Fuglen fanges med Snaren, 
saa bliver og Menneskene bortrykt i den onde Tid, naar hun 
hasteligen falder over dennem.«

Nu kunde imidlertid den anden af Hovedpersonerne fra 
Dramaet i Byfogdens Stue vente sig allehaande Ubehageligheder. 
Man tog det ganske vist ikke saa strængt med et Menneskeliv 
dengang som nuomstunder, især hvor den afdøde var falden i 
ærligt Slagsmaal, og der ikke var særlig graverende Omstændig
heder til Stede; men det var dog altid, naar først Slægten 
havde indledet Proces imod Drabsmanden, forbundet med meget 
Bryderi og mange Bekostninger at faa den til at lade Sagen 
falde. Albert Skel valgte derfor det Parti at forlade Riget, 
medens Juel’erne indstævnede Sagen for Retterthinget!). 
Imidlertid arbejdede hans Slægt ihærdig paa at bringe en 
Udsoning til Veje; det var Forhandlinger, der utvivlsomt er 
bievne drevne med Opbydelsen af alle diplomatiske Evner, og 
omsider kronedes de med Held. Den 20. Februar 1602 ud
stedte alle Niels Juels Arvinger en Orfejde (Soningsbrev) for 
Albert Skel, i hvilken de afstod fra al Stævning og Tiltale 
for Drabet. »Og efterdi oftbemeldte Albert Skel nu haver 
gjort et Knæfald og Afbedelse efter den Skik, Vane og Vis, 
som her udi Riget blandt Adelen og Ridderskabet brugeligt er, 
eftersom Kontrakten hannem tilholder, da have vi nu derimod, 
fornævnte Niels Juels efterladendes Hustru, hendes Børn og 
vores Slægt og Byrd paa Fædrene- og Mødrenesiden for baade 
fødte og ufødte, oprejst fornævnte Albert Skel og gjort hannem 
og nu med dette vort aabne Brev gør hannem og hans Børn, 
Slægt og Byrd baade paa Fædrene- og Mødrenesiden, fødte og 
ufødte, en tryg, varagtig, ugenkaldendes og uryggelig Sone og 
Orfejde2). Det var selvfølgelig ikke tilstrækkeligt for Juel’erne

*) V. S. Skeel, anf. Skr. S. 115.
a) Orfejden er sidst aftrykt af Skeel, anf. Skr. S. 372—3. Naar Tegn

sætningen her gør Kristoffer Tornekrans til Fru Anne Stygges Lav
værge, er det utvivlsomt urigtigt; Kommaet efter »Holbekgaard« 
(L. 4) bør sikkert flyttes ben efter »Lavværge« (L. 6). Kristoffer 
Mikkelsen Tornekrans, hvem vi ovenfor flere Gange har omtalt, maa 
iøvrigt være død ganske kort Tid efter; den 3. Juni blev han be
gravet. Fyenske Saml. VI S. 457.
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at have vundet den moralske Sejr over Modstanderen at se 
ham knælende bede om deres Tilgivelse; de havde ogsaa for
langt en langt mere haandgribelig Oprejsning. I de Under
handlinger, der var gaaet forud for Udsoningen, havde utvivl
somt Størrelsen af Pengebøden spillet den første Rolle; ved 
Forliget blev den fastsat til 2000 Dir., en efter Tidens Forhold 
meget betydelig Sum.

Hele denne Udsoningshistorie giver os et slaaende Indtryk 
af, i hvor høj Grad Tidens Retsvæsen endnu havde sin Rod 
i de gamle germanske Retssædvaner. Det er ikke det offent
lige, der anlægger Sag mod Drabsmanden, men den dræbtes 
Familie, og naar først den er bleven forsonet ved Knæfald og 
»Blodpenge«, lader den Sagen falde, og Drabsmanden kan nu 
vandre frit om, uden at Staten har nogen Ret til at blande 
sig ind i hans Forhold. Det hele bliver til en Privatsag 
mellem to Adelsslægter, — der er noget af den gamle feodal- 
istiske Aand deri.

Men de Penge, JuePerne nu havde faaet for deres Slægt
nings Død, kunde det ikke betragtes som rigtig fint, at de selv 
beholdt; det vilde jo være at bære deres døde Frænde i 
Pengepungen, som en gammel Hedning havde ræsonneret ved 
en lignende Lejlighed. Det var det heldigste, om man kunde 
finde en Anvendelse for dem, hvor de paa en eller anden 
Maade bragte Samfundet eller Kirken en Slags Udsoning for 
det, hvori den dræbte maatte have forsyndet sig. I den 
katholske Tid havde man i et saadant Tilfælde skænket Bøden 
til Kirken, der saa til Gengæld havde lovet at lade læse Messer 
for den afdøde; det var gavnligt for hans Sjæl i den anden 
Verden, mente man. I Protestantismen havde dette Ræsonne
ment selvfølgelig tabt sin Kraft, men man fandt da andre Veje; 
man skænkede Pengene til en veldædig Stiftelse.

Ved et Gavebrev, dateret Viborg den 20. Januar 1604, 
gjorde da Ove Juel til Medelgaard paa egne og sin Broder 
Niels Juels Børns (Absalon, Axel og Jomfruerne Kristence, 
Kirsten og Birgitte) Vegne, for hvem han var Lavværge, Anne 
Stygge, sal. Niels Juels, og hendes Lavværge Movrids Stygge 
til Holbekgaard, Iver Juel til Villestrup, Hartvig Kaas til 
Horupgaard, Dorte Juel til Østergaard, Ellidse Juel til Herup 
og Kirsten Juel til Kærsholm vitterligt, at de — »paa det 
Guds strænge Vrede og Straf over saadant Drabs Forsoning,
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som mange Steds i den hellige Skrift trues med, maa nogen
lunde formildes og afstilles« — havde indrettet de 2000 Dir. 
til en Stiftelse for »en eller to fornemste og skikkeligste Per
soner af Viborg eller Aalborg Skole, som ere vindskibelige i 
Lærdom, tugtige udi Levned, og om hvilke er den Forhaab- 
ning, at de udi Fremtiden kunne være Skolen, den kristne 
Kirke og Religionen tjenlige og nyttige, dog altid fornemmeste 
til en af Viborg Skoles Personer.« Slægten Juel skulde 
administrere Legatet, som skulde bortgives for i det højeste 
5 Aar ad Gangen1).

I de næsten 300 Aar, det j uelske Stipendium har eksi
steret, er der foregaaet flere Forandringer med det; Dispositions
retten er gaaet over fra Slægten til den viborgske Biskop; 
Aalborg Skole er faktisk blevet udelukket fra Nydelsen af det, 
og der er truffet nærmere Bestemmelser med Hensyn til Sti- 
pendietidens Varighed2); men selve Grundfonden er vedbleven 
at være den samme, Albert Skels Sone for Drabet paa Niels 
Juel3).

Hofman, Fundationer III S. 281—3.
2) Rordam: Københavns Universitets Historie IH S. 707—8.
3) Pontoppidans Notits i Ann. eccl. Dan. III S. 551 er et Eksempel 

paa den mageløse Skødesløshed og Unøjagtighed, der karakteriserer 
denne flittige Skribent; den lyder (i Oversættelse) saaledes: »Aar 
1601 .... Den ældgamle adelige Slægt Juel skænkede Universi
tetet i København 2000 Rdlr. som Stipendium for 2 fattige Studenter, 
der havde frekventeret Skolen i Viborg og blev udnævnte af Biskoppen 
i nævnte By. Anledningen var den bedrøvelige Hændelse, at Hr. 
Niels Juel, Arveherre paa Villestrup, den 2. Pinsedag i dette Aar i 
Aalborg blev ombragt i en Duel, og det af Hr. Albert Skel, Herre 
til Jungergaard, som maatte erlægge de nævnte 2000 Rdlr. til den 
dræbtes Familie . . . .< Ikke mindre end 10 Fejl er her dyngede 
sammen i disse Linjer, og af dem er flere stadig gaaede igen hos 
andre Historikere til ind i dette Aarhundrede. Ret kuriøs er en 
samtidig Bedømmelse af en enkelt blandt disse Fejl; den 20. No
vember 1747 skriver Peder Fogh til Jens Worm: »Pag. 551 haver 
han Ret at skrive Niels Juel som Ejer af Villestrup, da han saaledes 
karakteriseres i Ligprædikenen over Sønnen Tønne Juel til Torup- 
gaard og i andre (l) Slægtebøger, kan derfor vel ogsaa have ejet 
Kongstedlund og være begraven i dens tilhørende Sognekirke.« 
(Kirkehist. Saml. 4. R. II S. 346.) Slaar man efter i den paagældonde 
Ligprædiken af Niels Olufsøn Kok over Tønne Juel (Kbhvn. 1685), 
finder man ganske rigtig (S. 51) dennes Fader skrevet til Villestrup, 
men det var rigtignok ikke Niels Juel, men dennes Broder Iver.
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— Det, der karakteriserer den danske Adel i det 16. 
Aarhundrede, er Brydningen mellem to hinanden modsatte 
Kulturer: Resterne af de gamle middelalderlige Tilstande paa 
den ene Side, udlevede Rester, der ikke længere var tids
svarende, men havde Rødder i det danske Aandsliv saa stærke, 
dybe og vidtforgrenede som Egetræets; og paa den anden Side 
de sydfra kommende Strømninger, der førte en finere Civilisa
tion herind over Landet, et rigere og fyldigere Aandsliv og 
Krav paa større Livsnydelser. Idet nu disse to Kulturer i det 
16. Aarhundrede mødes indenfor det danske Aristokrati og 
tager Livtag med hinanden, skabes der en mærkelig Række 
af ejendommelige Skikkelser; det er kun faa, i hvilke vi møder 
den uforfalskede Middelalder i hele sit Barbari, færre, i hvilke 
vi træffer den rene Renæssance; om de allerfleste gælder det, 
at de er Blandinger, Væsener, i hvilke begge Retninger kæmper 
med hinanden om Overtaget. Den danske Renæssance kan 
ikke gengives ved Typer, thi ligesaa mange Mennesker, ligesaa 
mange Sind; det typiske for Tiden er netop Brydningen, er 
netop de forskelligartede Individualiteter. For den, der sysler 
med vort Fædrelands historiske Udvikling, er det en kær og 
taknemlig Opgave at fordybe sig i denne Tid og dens Mænd, 
at trænge ind i Livet paa Herregaardene, baade i de store, 
hvor alt, hvad der var stort og prægtigt i Danmark, mødtes, 
og i de smaa, dem især Jylland var saa rigt paa, hvor denne 
Lavadel havde hjemme, hvis aandelige Synskreds var saa snæver.


