
J o han Friis til Hesselagergaard. 

Af cand. mag. R. L. Balslev. 

N a ar Kansleren J o han F ri is er blevet Emnet for 
et Foredrag paa Hjemstavnsstævne her i Østfyn, er 
dette saare naturligt, herfra er han nemlig udgaaet 
som en af denne Egns store Mænd, og her staar 
Besselagergaard som det største Minde om ham. 
Men hans Hovedvirksomhed er ikke Egnens, men 
vort Lands Historie. Hans Ven, Anders Sørensen 
Vedel, bruger de Ord om ham: "Den Tid han 
han har levet, er sket en mærkelig Forandring baade 
i det verdslige og aandelige Regimente, som ej til• 
forn i nogen Mands Minde. Han har været af de 
allerfornemste i alle de vigtige Sager og Handel." 
Det er rigtigt, i 50 Aar, fra 1520 til 1570 havde Joh. 
Friis sin Gerning i det danske Kancelli, i Centrum 
af Landets Styrelse, og disse Aar var en mærkelig 
Overgangstid. Han, som ved sin Fødsel og Opdra• 
gelse tilhørte den gamle Tid, kom ved sin Virksom• 
hed til at grundfæste den ny. 

Joh. Friis er født paa Ørbæklunde i Aaret 1494, 
hans ·Moder var en Brockenhuus, og saaledes tilhørte 
han baade gennem sin fædrene og mødrene Slægt 
Fyn. Han var ikke ældste Søn, og derfor blev han, 
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som det var naturligt paa den Tid, opdraget til at 
træde i Kirkens Tjeneste, en Vej, som senere blev 
forladt af Adelen. Derfor ser vi ogsaa, at J oh. Friis paa 
sine gamle Dage var lærdere end sine yngre Stands~ 
fæller. Han kunde tale Latin og holdt vel ogsaa nok 
af at vise det engang imellem. - Han begyndte 
sin Skolegang i Odense, men kom snart efter til 
Aarhus Skole,' og her mødte han for første Gang et 
Pust af den nye Tid, idet Rektoren for Skolen der, 
Morten Børup, var en Repræsentant for den frem• 
brydende Humanisme ,,navnkundig over al R_iget 
for sin Lærdom og Flittighed," siges der om ham. 
Paa sine gamle Dage mindedes J oh. Friis med 
Glæde sin Rektor i Aarhus. 

Fra Aarhus kom Johan Friis til Universitetet i 
København, og her er han vist igen kommet under 
en ny Indflydelse. Den førende Skikkelse var her 
Roskildebispen Lage Urne, en af den gamle Kata• 
licismes værdigste Mænd. Det er formodentlig un• 
der hans Indflydelse, at J o han Friis, da han efter 
Tidens Skik drog til Tyskland for at fuldende sine 
Studier, tog til Køln, som var Midtpunktet for den 
gammeldags Katolicisme, uberørt af Humanisme og 
andre reformatoriske Bevægelser. I Køln blev han 
Magister. - "Anno 1519 blev Joh. Friis og jeg 
Mestere, en Dag og Stund, som var udi Køln" -
hedder det i en samtidig Selvbiografi. Johan Friis 
var ikke dermed færdig med sin Uddannelse; hvis 
man vilde frem til de højeste .Poster i Kirke~ i de 
Dage, maatte man til Italien. Han tilbragte 11/ 2 Aar 
der. Der lærte han Renaissancen at kende, men paa 
samme Rejse kom han ogsaa til et andet Arnested 
for den nye Tids Ideer, nemlig til Wittenberg. 
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Johan Friis kom imidlertid aldrig til at træde 
ind i Kirken. Da han kom hjem, blev han ansat i 
Kristian II's Kancelli. Paa den Tid, hvor det var 
Kongen, som øvede den største Indflydelse paa Be• 
sætteisen af de store kirkelige Embeder, var det i 
VirkeJigheden ogsaa V ej en fremad, og Johan Friis 
var sikkert endt som Biskop ligesom Lage Urne og Ove 
Bille, Biskopperne i Roskilde og Aarhus, som begge 
var begyndt i Kongens Kancelli, om ikke vigtige 
Begivenheder var indtraadt, som helt ændrede Ud• 
viklingen, nemlig Kristian !I's Fald i 1523 og Frede• 
rik I's Tronbestigelse. Og for at forstaa J o han Friis' 
senere Levned, maa vi se lidt paa Tidens politiske 
Forhold, paa de Modsætninger, hvoraf den nye Tid 
fødtes. 

Med Begivenhederne i 1523 føres vi ind i et stort 
Opgør mellem gammel og ny Tid. De høje Adels• 
mænd og Bisperne, som afsatte Kristian II og skrev 
Frederik I's Haandfæstning, søgte derved at dæmme 
op mod den fremtrængende Kongemagt, som navn• 
lig under Kristian II var traadt saa stærkt frem. 
Deres Ønske var at svække Centralmagten saa stærkt 
som muligt. Det var en Slags »Selvstyrebevægelse«, 
kan man vel sige, paa aristokratisk Grundlag. Men 
man kan sige, at de i denne Kamp havde Tidens 
almindelige U d vikling imod sig. Kristian II var vel 
i flere Henseender forud for sin Tid, men han var 
ogsaa med Tiden og ikke mod den. Den centralise• 
rede Kongemagt var i mægtig Fremgang rundt om i 
Landene, med sit Hof, sine Embedsmænd og sin 
Lejehær. Kongen hed vel endnu kun "den naadig 
Herre", men den Tid var ikke fjern, da han skulde 
hedde »Majestæt«. Og Kongen stod ikke alene i 

9 
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sin Kamp mod Højadelen. Borgerstanden følte sig 
utvivlsomt bedst repræsenteret af Kongen, og mange 
Lavadelsmænd saa hen til en Stilling i Kongens 
Tjeneste, uden som Højadelen at bryde sig om selv 
at øve politisk Indflydelse. Men Højadelen og Bis~ 

perne var stærke ved Tronskifte, da kunde de stille 
deres Krav i Haandfæstningen. Frederik I. var nødt 
til at gaa ind paa Haandfæstningens Vilkaar, men i 
Praxis søgte hans Regering helt andre Veje, ikke 
forskellige fra Kristian Il's. Tidens Personligheder 
blev prægede af denne Modsætning. Til Rigsraads~ 

partiet, Højadelen, hørte først og fremmest de mæg
tige Slægter, Bille og Rosenkrantz; der var mellem 
dem mindre heldige Skikkelser, præget af Overgangs~ 
tidens Uro, som den upaalidelige Anders Bille paa 
Stegehus, men ogsaa andre højst tiltalende, værdige 
Repræsentanter for det gamle System og for Katoli~ 
cis men, som Oluf N i els en Rosenkrantz til V all ø og 
Aarhusbispen Ove Bille. Føreren for Rigsraadspartiet 
var den djærve, . men stridbare og grove Tyge 
Krabbe. Noget isoleret, om end højst respekteret af 
Højadelen, men sikkert fulgt af en stor Del af Lav~ 
adelen, stod Landets mægtigste Mand, Kongen af 
Nørrejylland, Mogens G øje. Han stod i · mange 
Henseender venligt over for den nye Tid og havde 
stor Indflydelse hos Frederik I. Nærmest ham stod 
vel Johan Friis, dog i:ned den Forskel, det maatte 
give i Indstillingen over for det nye, at være yngre 
af Aar, høre til en mindre fornem Slægt, og endelig 
ved sin Ansættelse i Kancelliet at være knyttet nær 
til Kongen og Centralstyret. Hans Stilling i Kancel ~ 

liet maatte jo føre ham lige ind i Hjertet af den 
kongelige Politik. 
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Det er naturligt at sige et Par Ord om Kancelliet, 
hvor J oh an Friis jo tilbragte saa mange Aar af sit 
Liv. Kancelliet svarer til vore Dages Ministerialkon
torer, her udfærdigedes Kongens Breve og Beslut
ninger. Rigsraaderne, den gamle Tids Mænd, betrag• 
tede Kancelliet med stor Ængstelse og Mistænksom• 
hed; de manglede jo selv en saadan permanent Insti• 
tution. Det er betegnende, at Tyge Krabbe, da han 
indsender Mønsterseddelen over Adelens Rostjeneste, 
vedlægger et Brev til J o han F ri is, hvor han beder 
ham indstændigt ikke skrive det i nogen Bog - det 
var virkelig uhyggeligt med et saadant Kontor, som 
aldrig glemte. Men de havde ogsaa deres stærke 
Kritik over Kancelliet, og ikke uden Grund. Kon• 
toret var jo endnu i sin Vorden, der manglede en 
fast Forretningsgang, de fleste af dets Sekretærer var 
unge Adelsmænd, der kun tjente der i kort" Tid. 
At man ikke var ukendt med Uregelmæssighed, 
derom vidner den Bestemmelse i Haandfæstningerne, 
at Kongen ikke maatte give >>Brev imod Brev«, altsaa 
ikke udstede Breve, som stod i Modstrid med tid• 
!igere udstedte Breve; noget som jo kunde hænde, 
naar man ikke bogførte sine Breve omhyggeligt. Paa 
Herredagen i Oderise 1523 udtaler Rigsraadet, at 
>>Kongen skal skikke et godt Regimente og en god 
Skikkelse i Eders Naades Gaard med gode Embeds• 
mænd efter Rigets Lejlighed; alle magtpaaliggende 
Breve skal registreres, saa at der ikke af Kongens 
Kancelli skal udstedes Brev mod Brev«. Men det 
er nok ikke lykkedes at faa en helt tilfredsstillende 
Ordning, for i 1527 udtaler Rigsraadet: >>Her gaar 
stort Raab og Klage det menige Rige over, at der 
gives . Brev imod Brev af hans Naades Kancelli«. 

9' 
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Der synes ikke at være kommet stort bedre Til• 
stande, heller ikke efter at Johan Friis var blevet 
Leder. 

I Frederik L's Tid var J o han Friis Øverste•Sekre· 
tær. Vi har et Par Breve fra denne Tid, der fortæl• 
ler noget om hans Stilling i Kancelliet og om ham 
selv. De viser ham som en munter Mand; der er 
mange helt kaade Bemærkninger i dem. Brevene er 
skrevet fra Gottorp, hvor Frederik I. holdt til, til 
stor Misfornøjelse for den danske Adel; ))han var 
som en gammel Høne, der ikke vil ud af sin Rede«, 
siger H vitfeldt. Kongen var her under Indflydelse 
af de mægtige holstenske Adelsmænd, Ranzauer og 
Ahlefeldter, en Indflydelse, som J o han Friis her 
mærkede for første Gang, og som han senere skulde 
bekæmpe i Danmark selv. Et af Brevene er skrevet 
til Kansleren Claus Gjordsen og handler blandt an• 
det om en paatænkt Indskrænkning af Kancelliet, 
noget den paaholdende Konge var interesseret i, men 
som Kancelliembedsmændene naturligvis modarbej• 
dede. Friis havde da ogsaa gjort Henstilling herom 
til Kongen, men som han siger, ))han er ond at tale 
til, nu det lider mod Omslaget«. Der hentydes her 
til det saakaldte Kiel er U mschlag, hvor T erminsforret• 
ningerne blev afgjort. Det andet Brev er til en af 
Landets mægtige Mænd, Eske Bille, Broder til Aar• 
husbispen, og viser, hvorledes Johan Friis gennem 
sin Stilling kom i venskabelig Forhold til mange af 
Landets ledende Mænd. Han overbringer en Hilsen 
fra den tyske Kansler U tenhof med følgende Ord: 
»Abraham med det graa Skæg lader Eder sige mange 
gode N ætter. Og lader han sige Eder stor T ak for de 
to Klepperter«. Det kan ikke nægtes, at det rent per• 
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sonligt kunde være ganske indbringende at tjene i 
Kongens Gaard. >)Det gik lystigt til i de Dage med 
Forleninger for dem, der førte Pennen i Kancelliet 
eller sluttede sig nøje til Kongen,« siger en dansk 
Historiker.':') pen vigtigste Forlening, J o han Friis 
erhvervede i den Tid, var Dalum Kloster ved Odense~ 

Frederik I's Tid var en Overgangstid; da Kongen 
. døde i 1533, stod Højadelen og Bisperne parate til 
at tage Magten, som de havde gjort 10 Aar tidligere. 
Claus Gjordsen var død Aaret i Forvejen, og Johan 
Friis var nu Kansler, hvis man i det hele kan sige, 
at der var nogen dansk Regering; for Rigsraaderne 
havde ved Herredagen i København 1533 udsat 
Kongevalget og derefter ført deres midtpunktflyende 
T endenser ud i sin fuldeste Konsekvens, saa at Lan• 
dets Styrelse var opløst i en Række Stiftregeringer 
med Bispen som Leder. J o han Friis tog Konsekven• 
serne af denne Tingenes Tilstand. Fyen var den 
Landsdel, han tilhørte; han tog saa hjem til Bessel
agergaard, og der opholdt han sig, da Grevefejden 
udbrød. 

Grevens Fejde var en eventyrlig Tid. For Adels• 
rr.ændene en Tid fuld af Spænding og Fare. De saa 
deres Gaarde gaa op i Luer, og ofte undslap de kun 
med Nød og næppe selv, snart maatte de tjene en, 
snart en anden Herre. Det er da ikke saa sært, at 
de paa deres gamle Dage og i roligere Forhold har 
haft Lyst til i Erindringen at genkalde disse Eventyr
Dage, og for den historisk interesserede J o han Friis 
var det ikke mindst Tilfældet. N u traf det sig saa• 
dan, at .han havde en interesseret Tilhører i Histori• 
keren Anders Sørensen Vedel. Blandt Vedels Opteg• 

*) H. F. Rerdam. 
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nelser har vi da ogsaa et Stykke. som aabenbart 
gengiver Kanslerens Fortælling.'~) Den 9. Juli 1534, 
Dagen før Skt. Knuds Marked, mødte Johan Friis 
sammen med en stor Del af den fyenske Adel i 
Hjallese, hvor de vedtog at følge den jydske Adels 
Exempel, som under Mogens Gøjes Ledelse havde 
givet sig under Hertug Kristian af Holsten, den 
senere Kristian III. Men kort efter kom der en 
Bonderejsning ogsaa paa Fyen, og J o han Friis maatte 
opleve, at hans Gaard brændte. Johan Friis opholdt 
sig nu paa Nyborg Slot, men i August blev dette 
Slot overrumplet af Grev Kristoffers Folk, og J o han 
Friis blev ført til Sjælland. Her maatte han nu lige~ 

som de sjællandske Adelsmænd sværge Greven T ro~ 
skab, og han maatte endogsaa opleve den Ubehage~ 
lighed, som det sikkert maa have været, at optræde 
som Grevens Udsending ved en Forhandling i Kol~ 

ding med Hertug Kristian. Fra Begyndelsen af 1535 
begyndte det at gaa tilbage for Greven, de skaansk e 
Adelsmænd faldt fra ham, og det gav Nervøsitet 
paa Sjælland. J o han Friis blev taget til Fange • og 
maatte tilbringe nogen Tid i Blaataarn paa Køben• 
havns Slot. Han fik dog Lov af Greven at rejse ud 
af Landet, men nøjedes med at rejse ned til Oluf 
Rosenkrantz paa Vallø. Her blev han i 14 Dage og 
tog saa til Anders Bille paa Søholm i Stevns ; 
men da Anders Bille selv blev taget til Fange, flyg~ 
tede Johan Friis i Baad, først til Møen og derfra til 
Rugen. Han opholdt sig nu nogen Tid i Tyskland, 
drog saa derfra til Holsten og meldte sig i Hertug 
Kristians Tjeneste, og saaledes var det lykkedes ham 
tilsidst og i rette Tid at komme paa den rigtige 

•) Rardam. Monumenta. II. 184. 
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Side, og da endelig København faldt i 1536, og 
Landet var Kristian II L's, stod Johan Friis som 
Kongens danske Kansler og fortsatte i denne Stilling 
ogsaa under hans Efterfølger lige til sin Død i 1570. 

Men var 1536 en Sejr for Johan Friis? Med det· 
Aar sejrede den stærke Kongemagt afgørende, det 
danske Aristokrati maatte nu søge sin Indflydelse 
v..:d at tjene Kongen. Saa vidt havde den Retning, 
som Johan Friis havde tilhørt, sejret, men der var 
rigtignok Fare for, at Kongen og hans nærmeste 
vilde gaa langt videre. Allerede paa Gottorp havde 
Johan Friis mærket Holstenernes Indflydelse. N u 
kunde det jo ikke nægtes, at Landet faktisk var 
erobret af Holstenerne, og at Kongen foreløbig stod 
ret fremmed over for sit Folk. Da Bisperne, som 
det hedder i den prøjsiske Gesandts Indberetning, i 
Guds Navn blev taget ved Vingebenet, var der Fare 
for, at det kunde gaa de verdslige Raader paa samme 
Maade, de tilhørte jo dog for største Delen det 
samme Parti; men det hedder videre i Indberetnin• 
gen, Kongen havde ladet det fare, fordi han var 
blevet raadet derfra af nogle af hans Raader, hos 
hvem han altid havde fundet T ro skab. Der_: er 
Grund til at tro, at der med disse Mænd menes 
Mogens Gøje og Johan Friis, de havde jo altid tid
Iigere staaet det nye System nærmest. Det var ikke 
forgæves, at Friis havde tjent i Gottorp . Vi forstaar, 
at han ved sin Virksomhed der, og ved den Tillid, 
han der havde vundet for sig, har jævnet Vejen for 
den danske Adel over i den nye Regeringsform. 

Vi ser ogsaa i de følgende Aar, at J o han Friis 
ved sin Indflydelse øver en gavnlig Modvægt mod 
den stærke tysk-holstenske Indflydelse. Hans Mod• 
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poler var Kongens Feltherre Johan Ranzau og den 
tyske Kansler Utenhof. Man kan godt tale om et 
dansk og et tysk Parti ved Hoffet. Johan Friis var 
den absolutte Fører for det danske . Parti. Mogens 

· Gøje var jo nu en gammel Mand og døde allerede 
i 1541. Aaret efter vandt Johan Friis en betydelig 
Sejr. Det kom til en Slags Udsoning mellem Kon• 
gen og det danske Aristokrati, og den tyske Indfly• 
delse mindskedes. I de følgende Aar og indtil 
Kristian III.'s Død stod J o han Friis paa sin Magts 
Højdepunkt. Som Kansler var han den absolut le• 
dende inden for Landets indre Styrelse. I alt, hvad 
Regeringen foretager sig, ser vi J o han Friis være 
med. Han er Sjælen i den nye Organisation af Stat 
og Kirke, og Tidsrummet kan med Rette benævnes 
efter ham. Han nød da ogsaa i høj Grad sin Kon• 
ges Gunst og Tillid. De havde sikkert adskillige 
Berøringspunkter. Jævnaldrende, som de var, stod 
de med samme Indstilling over for Tiden, hos begge 
var Ungdommens Voldsomhed modnet i Manddom• 
mens besindige og rolige Konservatisme. Personligt 
var det ogsaa Opgangsaar for J o han Friis; det er i 
disse Aar, at han delvis ved Kongens Gunst samler 
sit store Godsrige og bygger sine Borge. 

Men den gamle Kansler skulde komme til, efter 
at være blevet mere end 60 Aar gammel, at tjene 
endnu en ny Herre og derved opleve ligesom et 
nyt Livsafsnit, da Kristian III. døde i 1559, og Fre• 
derik II. fulgte ham paa Tronen. Overgangen har 
vist ikke været saa nem. Det var ikke blot det, at 
det var en ny Herre og en gammel Tjener, der 
skulde arbejde sammen, men der var ogsaa andet, 
der gjorde deres indbyrd€s Forhold vanskeligt. 

Svendborg Amt 1932



KANSLER JOHAN FRIIS 137 

J o han Friis havde altid staaet i et ret skarpt Forhold 
til Kristian III,'s tyske Dronning, som nu efter sin 
Mands Død søgte at gøre sig ·gældende i Regerin• 
gen. Peder Oxes Fald i 1558, hvor Dronningen vist 
har været medvirkende, har vist ogsaa kastet en 
Skygge over Johan Friis, som stod Peder Oxe nær. 
Enkedronningen benævner dem begge: »Skælmer«. 
Hertil kom, at der i Kristian III.'s sidste Aar havde 
udviklet sig et Modsætningsforhold mellem Far og 
Søn, som var saa stærkt, at Frederik II. trods gen• 
tagne Bud undlod at indfinde sig paa Koldinghus, 
hvor Faderen laa for Døden. Der er da Grund til 
at tro, at Frederik II. har set med nogen Kølighed 
paa sin Faders gamle Raadgiver. 

Frederik II.'s første Aar var en kritisk Tid, i 
Syvaarskrigens første Halvdel var der stor Bitterhed 
mellem Konge og Adel. Det tjener da Kansleren til 
Ære, at han stadig har stræbt at virke beroligende og 
samlende. Frederik II., hvis impulsive Karakter træ• 
der saa aabent frem i hans Breve, lærte da ogsaa at 
skatte sin Kansler. »Vi maa vel bekende«, skriver 
han til J oh an Friis, som havde laant ham nogle 
Penge, »at os i denne Tid vederfares meget større 
Hjælp og Undsætning af dem, vi havde forventet 
os mindst af. Vi tro og vist, at Gud har tilføjet os 
denne Krig, syndedigen til vort Gavn og Bedste, at 
vi kunne lære at kende baade Hedninger og Kristne, 
thi vi have forfaret meget i denne Tid, vi tilforn 
ikke havde vidst«. Og et andet Sted paalægger 
han Kansleren et vigtigt Hverv med den Tilføj• 
else: >)Efter som I selv ved om al Ting, Rigets Lej• 
lighed anrørende, fast bedre Besked end vi«. - Disse 
Breve, som er citeret, er skrevet i 1565 og 1566. 
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Kort efter kom en anden . Sejr for Johan Friis, nem• 
lig Peder Oxes Hjemkaldelse i 1567, han oplevede 
nu for anden Gang, at den danske Indflydelse sej• 
rede over den tyske ved det danske Hof. J o han 
Friis og Peder Oxe nævnes nu stadig Side om Side 
i alle Regeringshandlinger. >)Kongen er paa Frederiks• 
borg. Johan Friis og Peder Oxe fører for meste 
Regeringen«, skriver Enkedronningen til sin Datter 
Anna i Sachsen. Men Johan Friis var Nr. 2 i dette 
Medarbejderskab. Han var nu en gammel Mand, 
og med Peder Oxe kunde han ikke maale sig; med 
Rette bærer Tidsrummet Navn efter denne. 

Johan Friis naaede knap at opleve Syvaarskrigens 
Ophør. Medens Fredsforhandlingerne førtes i Stettin, 
opholdt Kongen sig paa Nykøbing Slot. Den 76• 
aarige Kansler maatte da ved Vintertid færdes mel• 
lem København og Nykøbing. Han blev syg under• 
vejs, maatte blive i Køge og døde der den 5. Decem• 
ber 1570. 

Det vil være naturligt at dvæle et Øjeblik ved 
Johan Friis som Godsejer. Den Tids Adelsmænd 
var store Godssamlere, det var ikke noget Nyt, det 
havde Mogens Gøje og mange andre været før i 
Tiden. Det, som derimod var nyt, var Tilbøjelighe• 
den til ved Magelæg og Køb at samle Besiddelserne, 
som før ofte laa spredt fra Skagen til Gjedser. Det 
var da muligt i højere Grad at udnytte Jagtret og
Bøndernes Hoveri. Der er før ved Hjemstavnsstævne 
her paa Fyen talt om den Rytme, der kan iagttages 
i Danmarks Historie mellem Bøndergaard og Herre• 
gaard.t.') Denne Tid var Herregaardens Tid. Stude• 
opdræt og de stigende Priser paa denne Exportvare 

• ) tieretning om det andet danske Hjemstavnskursus . S. 96. ff. 

Svendborg Amt 1932



KANSLER JOHAN FRIIS 139 

gav det økonomiske Grundlag, og de mange stolte 
Herregaarde er de synlige Minder om denne Tid. 
Johan Friis var en af de fremmeligste i denne B e• 
vægelse. Han ejede paa Sjælland bl. a. Borreby og 
Hagestedgaard, begge Steder samlede han Bondegods, 
fik Kaldsret til de nærliggende · Kirker og byggede 
Gaarde. Men Østfyen var dog hans egentlige Do• 
mæne. Han havde en Mængde Gods i Gudme Her• 
red. Hesselager Sogn var Centrum i hans Besiddelser. 
Her ejede han efterhaanden alt, Bøndergods og 
Kirke, og her fik han, hvad der dengang var noget 
ret nyt, Hesselager Sogn gjort til et særligt Birk, 
skilt fra Gudme Herredsting, hvor han indsatte 
Dommeren. Her var han altsaa Konge; her havde 
han, som det hedder i et Dokument fra Tiden, ))sit 
Enemærke, fri Birk og Ejendom«. Først ca. 60 
Aar senere lykkedes det hans Nabo, Kristoffer Val• 
kendorf paa Glorup, paa samme Maade at blive Ejer 
af hele Svinninge Sogn og det endda uden Birkeret• 
ten. Og her var det saa, at han til Forbavselse og 
Beundring for sine Standsfæller opførte sin stolte 
Gaard, som endnu staar som et Minde om ham, 
saaledes som han selv udtaler Ønsket om i Ind• 
skriften over Døren: 

,,Her har paa Fædrenes ældgamle Grund Johan 
Friis ladet rejse l ny denne Bygning til Bo 
baade for sig og sin Slægt. l Ejerens Vaaben 
du skuer velhugget i Sten for at vise l Herkomst 
og Byrd, at hans Hu'> gammel Oprindelse har""' .) 

Endnu paa en tredie Maade skulde Johan Friis 
forbavse sin Samtid. I Aaret 1548 fik han Hessel• 
agergaard anerkendt som Stamhus, der udelt skulde 

• j Oversat fra Latin af Sophus Michaelis. 
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gaa i Arv i hans Slægt. Det var noget ganske uhørt 
og fik ogsaa kun en kort Levetid. Først halvandet 
Aarhundrede senere trængte Stamhusinstitutionen 
rigtig frem herhjemme. 

Vi kan nok se en Bagside ved J o han Friis' Gods~ 
erhvervelser. Allerede i sin Ungdom i Kancelliet havde 
han lært, at det ikke nyttede at komme tomhændet 
til Gottorp, naar man vilde opnaa noget. Og der er 
Grund til at tro, at han har opretholdt denne Praxis, 
da han selv er blevet Kancelliets Leder. Bispen i T rend
hjem, som ønskede at opnaa noget for sit Stift skri
ver: >)Kunde man nu gøre ham nogen Foræring eller 
Skænk, da var det godt«. Og Troels Lund gør op~ 

mærksom paa, at Johan Friis og Peder Oxe i den 
Tid, hvor Staten var i den frygteligste Finansnød, 
stadig blev rigere. Kapitlet om Johan Friis som Gods~ 
herre har da ogsaa et sørgeligt Efterspil. Der opstod 
efter hans Død Strid mellem Arvingerne om Stam• 
huset, og det endte med, at Stamhusbrevet af Kon~ 

gen blev erklæret ugyldigt med den for den afdøde 
Kanslers Minde krænkende og vistnok ganske urig· 
tigc Begrundelse, at det var erhvervet ved falsk Un~ 
dervisning. Og samtidig sattes en Undersøgelse i 
Gang for at klarlægge paa hvilken Maade, Godset 
var erhvervet, en Undersøgelse, som Arvingerne maa 
have været bange for, eftersom de gik ind paa at betale 
50,000 Daler for at slippe for den. 

Smukkest staar Friis ved sin Interesse for Aands · 
livet. Niels Hemmingsen siger om ham: >)Guds Ords 
Tjenere og Skoler haver han som en Fader haand~ 
hævet og forfremmet. Han haver og ikke sparet Gods 
til at forfremme Skolebørn med«. Naar Johan Friis 
viste denne Interesse var det delvis paa sit Embedes 
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Vegne. Han var Kansler for Universitetet, og denne 
Institution betød som Præsteskole meget for Grund• 
fæsteisen af den nye Kirke. I 1555 stiftede han det 
første private Legat. Ogsaa i det lokale virkede han 
for den nye Kirke. Biskop Jacob Madsen, som visi• 
terede de fyenske Kirker nogle Aar efter Kanslerens 
Død, siger om Hesselager, at den allerede var refor• 
meret af Johan Friis, men at der rigtignok manglede 
den forordnede danske Bibel, for den lærde Kansler 
forlangte af sin Sognepræst, at han skulde benytte 
Bibelen paa Grundsproget og selv fordanske den. 
Det var dog ikke blot paa Embeds Vegne, men og
saa af Lyst og Interesse, at han stod saa venligt over 
for. den lærde Stand. »Han maatte vel lide alle lærde 
og mest dem, der kunde tale og snakke om gamle 
Monumenter og fordums Historier«, siger Vedel. Af 
dette sidste ser vi, at han især interesserede sig for 
Historie. »Han havde læst adskillige Landes Historie 
og vidste som en herlig Mand af en dyrebar Hu• 
kommelses•Gave at gøre sig det til Gavn«, siger Ve• 
del videre. Sansen for Historien er et saare tiltalende 
Træk hos den Tids Adel. De adelige Kvinder sam• 
lede Folkeviser og skrev Slægtebøger, og mange skrev 
om deres Levned. Motivet har vel været noget lig• 
nende, som naar de byggede Herregaardene, sig selv 
og Slægten til Ære og Minde; men ikke blot Slæg• 
tens, men ogsaa Landets og Folkets Minder vilde de 
samle og værne. Denne iøvrigt smukke Bestræbelse 
gav sig et ejendommeligt Udslag, som vi har van• 
skeligere ved at forstaa; det blev til en Kappestrid 
mellem Rivalerne Danmark og Sverige, om hvem der 
havde den ældste og ærefuldeste Historie. Danmark 
havde et stort Forspring i Saxo. Der er bevaret et 
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Exemplar af Saxo, som har tilhørt en svensk Histo~ 
riker omtrent fra den Tid; han har gjoFt Tilføjelser 
i Marginen: ))Her løj du, Jyde« - ))en stor Jyde~ 
løgn« o. 1.':') Johan Friis var stærkt interesseret i den 
Sag. Gustav havde nemlig selv forfatte.t en Rimkrø~ 
nike, hvor han stærkt angreb Danmark og særlig 
Kansleren. Denne gav sin Harme Luft i en Nidvise 
om den svenske Konge, hvoraf et Par Vers efter Ve~ 
dels Optegnelse*"') lyder saadan: 

>)Kong Gustav af Sverige, den mægtige Mand, 
han lod sin Vilje kende. 
En Krønik skrev han med egen Haand 
i Danmark ind at sende. 
Han spotter saa mangen ærlig Mand 
i Danmarks Konges Rige. 
Han er nu groet saa højt paa Stand, 
han men, han haver ej Lige«. 

Og saa for at minde ham om hans jævne Oprin• 
dels e tilføj er han: 

>)Sit Fængsel stjal han sig fra. 
Fik en Fordans med Kagen i Lybæk. 
Kosvans -«. 

Der er ingen Slutning, saa man ved ikke, hvilken 
Ondskabsfuldhed han hentyder til med Ordet: Kohale. 
Man imponeres jo ikke af Kansleren som Digter, men 
forbavses snarere over, at dette var Tonen fra en 
Førsteminister til en Nabokonge. 

Allersmukkest træder Johan Friis frem i sit Forhold 
til Anders Sørensen V e del. V ed el var Slotspræst i 

*) Svensk h istorisk T1dsskrift. 1923. 163 ff. 
*~') Rørdam. Monumenta Il . 186. 
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København og kom ofte i Kanslerens Hus, ))og efterdi 
han formærk te«, fortæller V e del, ))at j eg havde ogsaa 
læst noget udi de gamle græske og romerske Histo• 
rier og endogsaa udi vor danske Krønike, da lidde 
han mig saa meget des heller«. Hos Friis mødte Vedel 
andre af Adelens bedste Mænd, som var interesserede 
i Historien og førte Samtaler derom, f. Eks. Peder Oxe 
og Niels Kaas. Mest lyttede de nok til, naar den 
gamle Kansler fortalte fra sit Liv og sin Læsning. 
))Det var synderlig lyst«, siger Vedel, ))at høre paa 
ham, naar han begyndte at repetere og fortælle de 
gamle Historier - - og man kunde ikke noksom 
forundre sig over hans statelige Ihukommelse«, En Dag 
i Aaret 1570 kom Johan Friis til Vedel med en tyk 
Bog, som indeholdt, hvad Christian Pedersen havde 
oversat af Saxo. De gennemgik hans Arbejde, men 
fandt det ikke tilfredsstillende. Meningen var ikke ret 
))dræbt«, siger V edel. Kansleren opfordrede ham da 
til at besørge en ny Oversættelse, som ogsaa kom 
nogle Aar efter J o han Friis' Død,. og han har altsaa 
sin Del af Æren for dette Storværk i vor Litteratur. 
J o han Friis' Forhold til Ve del sikrede ham et Efter• 
mæle, der sammen med hans Slotte, om end ikke saa 
iøjnefaldende som disse, vil bevare hans Navn. J eg 
tænker paa en lille Bog udgivet i 1571 og indehol• 
dende Vedels Ligtale over Kansleren. Vedel fortæller, 
hvorledes han hører, at Kansleren ligger syg i Køge 
og beredte sig paa Døden. Vedel rejste da derned 
og var hos ham i hans sidste Stund og har givet en 
skøn Skildring heraf. Den er værd at læse. Vedel 
har lagt al sin Kunst og Varme ind i Skildringen af 
sin gamle Vens og Beskytters sidste Timer, og den 
er typisk for den Tids gammellutherske Fromhed. 
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Naar vi skal prøve at give en samlet Dom over 
Kansleren J o han Friis, kan vi igen ty til V edel, som 
siger om ham, at han vilde, at alle Stænder i Endræg• 
tighed skulde nyde deres Privilegier, frygte Gud og 
tjene Kongen. Det er hans politiske Program. Han 
var ogsaa sikker paa sin egen Plads. En Selvhævdelse, 
kan vi sige, der var hos ham, typisk for Renaissance• 
tiden. Han byggede Gaarde og samlede Gods, 
for at han og hans Slægt skulde mindes, og naar han 
møder en Fjende som Gustav Vasa, er det med Skarp• 
hed. Han vil som Adelsmand nyde sine Privilegier; 
men han vil ogsaa tjene for dem. >)Han haver og ingen 
Tid sparet sig eller begæret Orlov fra Hoftjenesten«. 
Han havde Tidens Fejl, som vi har set, ellers vilde 
han jo ogsaa være et mærkeligt Menneske, men han 
har ogsaa repræsenteret det bedste hos Adelen i denne 
Adelens Storhedstid. Og hertil kan vi føje et menne• 
skeligt T ræk, der gør hans Skikkelse levende for os; 
der er et lunt og muntert Smil ved ham. I hans U n g• 
dom kunde det blive Kaadhed, som vi har set i hans 
Breve fra Gottorp, i hans Alderdom blev det til munter 
Mildhed, som hans Venner saa op til. >)Han var ikke 
en Løve udi sit Hus, men en Fader, som ikke alting 
paa det skarpeste udrette, men med al T aalmodighed 
oversaaC<, siger Niels Hemmingsen. 

Han var en smuk Repræsentant for sin Tid, og 
som saadan vil vi vedkende os ham og sige: Han var 
en god dansk Mand. 
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