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De danske Braher
Av Henry Bruun

I 1500-talets skånska godsägarvälde intar
den danska Braheätten en framträdande
plats. Vittskövle och Vanås, Krageholm
och Knutstorp var under längre eller
kortare tid i släktens ägo. Bland dess
medlemmar märks ”den forræder Niels
Brahe” till Vanås, som vid 1 520-talets mitt
gjorde en misslyckad spekulation i
aristokratihat och bondevänlighet, och den
berömde astronomen Tyge Brahe.
Overarkivar Henry Bruun, Köpenhamn
följer här släktens öden under fem sekler.
Artikeln hölls ursprungligen som före
drag vid ett dansk-skånskt sommarmöte
på Hindsgavl 1967.

Braheslægtens våben. Efter farvelagt tegning
i håndskriftet Uldall 202, fol., i Det kgl.
Bibliotek, København.

Om enkelte af de gamle danske adels
slægter er der skrevet digre monografier.
Til dem hører Braherne ikke. Det skyl
des hverken, at denne slægt har haft
mindre betydning end Billerne eller Rosenkrantzerne, eller mangel på kildema
teriale. Grunden turde simpelt hen være
den, at ingen har haft lyst eller evne til
at stille de fornødne anselige pengemid
ler til disposition for udarbejdelse og
trykning. Men den beklagelige følge er,
at den, der vil vide lidt mere om Bra
herne, end leksika eller lignende hånd
bøger kan give, hovedsagelig er henvist
til meget spredte og delvis forældede af

handlinger og biografier. Bedst tjent er
man ved at søge til den stamtavle på
tredive små tætte sider, som Danmarks
kyndigste nulevende adelsgenealog, dr.
Albert Fabritius, 1950 offentliggjorde i
Danmarks Adels Årbog.1 Den giver god,
men ikke let tilgængelig besked. Den er
og skal efter værkets plan være i hånd
bogsstil, presset fuld af fakta, men fra at
forklare og levendegøre afstår den prin
cipielt.
At slægtens navn endnu i vore dage er
kendt i vide kredse, skylder den udeluk
kende et enkelt af sine medlemmer, den
mand, der i årbogen, efter at hans tørre
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Pergament af 27 maj 1364 i Uppsala universitetsbibliotek. Heri tidligste forekomst af
slægtsnavnet Brahe.

data er anført, så lakonisk som muligt
karakteriseres som ”verdensberømt astro
nom”. Samme begrænsning må vi her
pålægge os. Tyge — eller med den
gængse latinisme: Tycho — Brahe kan
ikke godt indordnes som led i en slægts
kæde. Heller ikke de svenske Braher
skal her omtales. Det er en slægt for sig,
dog ikke ganske uden forbindelse med
den danske; til den hørte stammoderen,
og hendes søn tog navn efter hende.
Her vil vi altså holde os til de danske
Braher, og hensigten er dels at meddele
et vist overblik over slægtens lange og
omskiftende saga, dels at belyse dens
særlige tilknytning til to landsdele.
Slægtsnavnet er os fra skoleårene så
velkendt, at sikkert de færreste har stud
set over dets usædvanlige form. Og dog
er h mellem to vokaler noget ret sjæl
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dent i nordiske sprog. Det er da heller
ikke oprindeligt. Følger vi al navneforsk
nings grundlov og opsøger den ældste
overleverede form, viser denne sig at
være betydeligt længere; adelsslægtens
ældste påviselige medlem er medudsteder
af et pergamentsbrev 13642 og benævnes
her Pæter Braghadhæ. Det d, vi her
møder, hører i hvert fald med; alle mid
delalderformer har enten et d eller et t
(Bradhæ, Braghde, Brathæ o. 1.). Gen
nem det meste af det 16. århundrede
skrives navnet næsten altid Brade (Bradhe, Bradhi), og den nu enerådende form
slår først igennem så sent som ca. 1580.
Der er rimelig grund til at antage, at det
er astronomen, der har bragt den til sejr.
Han anvender den i hvert fald med
urokkelig konsekvens både, når han skri
ver under, og på titelbladene til sine

zærker, Lige fra de første i 1572 og 1573.
"aderen skriver sig derimod lige til sin
lød 1571 Brade eller Bradhi. Den ældste
)roders underskrift er endnu 1573 Sten
Bradhe, men 1579 Sten Brahe. Fra senest
1581 er både den yngre broder Axel og
lalvfætteren Henrik til Vittskövle fulgt
ned, og ved samme tid bliver formen
ned h den i Frederik II’s kancelli almin
deligt anvendte.3
Hvad navnet kommer af og oprinde<igt betyder, véd ingen. Når man har
oåberåbt sig lydligheden med det svenike substantiv bragd,4 er det næppe
nere end gætteri. Sådanne uigennem
skuelige navne er ofte meget gamle, og
oå høj ælde tyder også Brahernes enkle
)g smukke våbenmærke, en sølvpæl på
sort grund.
Slægten eksisterede gennem rundt reg
iet et halvt årtusind. Dens stamfader, en
aalvmytisk Verner Brahe i Halland,
:aber sig i tusmørket på Erik Menveds
:id ca. 1300, og mandslinien uddøde
1786. I betragtning af denne anselige le
vetid er livstråden påfaldende spinkel.
Stamtavlen kender kun 177 personer, de
ndgiftede fraregnet. De fordeler sig over
fjorten slægtled, men meget ujævnt.
Overblikket lettes, hvis man inddeler
dem i tre grupper, 5,5 og 4. Når de
første fem generationer, der rækker til
n stykke ind i det 15. århundrede, kun
omfatter elleve personer, er dette tal
utvivlsomt i virkeligheden for lavt, en
følge af overleveringens utilstrækkelig
hed; de tre første slægtled, som overvej
ende er knyttet til Halland, kendes alene
fra de adelige slægtebøger, ikke fra
dokumenter, og er for så vidt tvivlsom
me. — De næste fem generationer, sjette
til tiende slægtled, spænder fra ca. 1430
til ca. 1610; gennem disse små to hund
rede år er slægten overvejende, om end

ikke udelukkende, knyttet til Skåne. Det
er tillige dens store opgangstid; mens den
helt op til ca. 1500 endnu nærmest må
henregnes til lavadelen, trænger den fra
syvende eller i hvert fald ottende led ind
i højadelen. Højdepunktet både i magt,
rigdom og berømmelse nås ganske klart
med tiende generation, astronomens, om
kring 1600. — Med de sidste fire slægt
led følger nedgangen. Ellevte generation
er med sine 47 medlemmer (næsten 30 °1o
af det fulde antal) langt den talstærkeste;
men dens eneste virkeligt fremstående re
præsentant er Jørgen, ”den lille konge
på Fyn”. To lovende unge mænd falder
i Kalmarkrigen; en tredie viser sig som
en meget slet økonom. Godsbesiddelser
nes tyngdepunkt forskyder sig fra Skåne
mod vest, navnlig til Fyn, og de sidste
tre slægtled omfatter kun Hvedholmgrenen, Jørgens efterslægt. I modsætning
til, hvad der timedes enkelte andre af de
gamle danske adelsslægter, særlig Juel og
Rosenkrantz, opnåede ingen af de dan
ske Braher nævneværdig politisk indfly
delse efter enevældens indførelse i 1660.
Denne stigende og faldende kurve af
spejler sig i slægtens forhold til det dan
ske rigsråd. I dette er den repræsenteret
fra 1487 til 1660, altså for så vidt gen
nem næsten to århundreder, 173 år, dog
med fire, til dels lange afbrydelser, på
tilsammen 78 år. Antallet af rigsråder er
ni, det vil sige mere end 10 % af alle
slægtens mænd. Af disse ni er de syv før
ste knyttet helt eller overvejende til
Skåne, de to sidste til Fyn. De fordeler
sig på fem slægtled, det syvende til det
ellevte, med fordelingen een, to, to, tre
og een. Den første råd udnævnes 1487 og
dør samme år; det er altså nærmest en
enlig svale. Godt en menneskealder sene
re kommer to ind samtidigt, ved den
store udvidelse af rådet efter Christiern
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Il’s fordrivelse. I sidste halvdel af 16. år
hundrede er der fem udnævnelser, med
ret jævne mellemrum: een af de i dette
tidsrum udnævnte holder stillingen i 42
år. Endelig er der et langt spring ned til
den sidste udnævnelse, i 1644.
Slægtens kulmination er altså knyttet
til 15-hundredetallets Skåne. Her og i
Halland vides medlemmer af den at
have ejet i alt tolv godser; men disse
besiddelsers varighed og betydning varie
rer meget; langt de vigtigste er Knudstrup (Knutstorp) og Vittskövle. Sidst
nævnte gods, i Gers herred og nær Helgeåens munding, er udgangspunktet.
Takket være ikke mindst Nils Holgers
son er navnet nu velkendt og knyttet til
synsbilledet af en af Skånes allersmuk
keste renaissancegårde. Men sådan var
det slet ikke, da en i øvrigt lidet kendt
Axel Brahe, den første af dette i slægten
yndede fornavn, lidt ind i det 15. år
hundrede tilgiftede sig stedet; da lå der
endnu kun en sikkert ret beskeden lav
adelsgård, hvis fornemste aktiv var den
fortrinlige adgang til ålefiskeri i åen af
samme navn. Axel Brahes hustru hed —
mærkværdigvis — Holger Holgersdatter
og synes i nogen grad at have passet til
sit mandhaftige fornavn. Da hun efter at
have overlevet både manden og deres
eneste søn som gammel boede på gården,
skal hun i 1452, da Karl Knutssons trop
per hærgede vidt og bredt i Skåne, ved
et enkelt velrettet kartoveskud have for
stået at få dem til at holde sig på passen
de afstand. En større fare for besiddel
sen frembød i virkeligheden hendes egne
fire døtre, som alle giftede sig og bragte
deres mænd retskrav på lod og del i går
den. Det medførte en særdeles langvarig
tovtrækning mellem arvingerne, en strid,
hvis årsager og forløb først ret sent er
blevet nogenlunde klarlagt.5 En over

12

gang, omkring 1500, måtte Braherne af
finde sig med, at en halvtysk lavadels
mand og lensmand hos ærkebispen, med
kun få dråber Braheblod i årerne, satte
sig fast på gården. Men til sidst blev det
dog deres ihærdighed, som trak det
længste strå, selv om den sidste mod
stand, fra Lunds domkapitel, som havde
erhvervet medejendomsret, definitivt
først blev overvundet efter reformatio
nen. Stridens endelige afslutning betegnes
af et rettertingsbrev 1 5 5 5, hvorved renaissanceslottets egentlige bygherre, Jens
Brahe, fik bekræftelse på besiddelsen af
hele godset.
Æren for, at de spredte arveparter
omsider atter forenedes, tilkommer dog
i det væsentlige hans fader Axel, der end
og synes at have bragt uforholdsmæssi
ge økonomiske ofre for at nå dette mål.
Han er den ene af de to rigsråder fra
1523, var ude for mange farer og om
skiftelser under den skånske bondeop
stand 1525 og under Grevefejden, men
skilte sig i rette tid fra det reaktionære
katolske adelsparti og blev i sidste afsnit
af sit liv — han døde 15 51 — en af kong
Christian Ill’s mest betroede mænd og
dermed ikke blot ottende slægtleds af
gjorte førstemand, men også Skånes
mægtigste og mest ansete herremand. Om
hans betydning for Vittskövle vidner
den sandstenstavle, der endnu sidder over
gårdens port, og som foruden Jens Bra
hes og hans hustru Anne Billes våben
bærer følgende indskrift: ”Viskølle
gaardt lodt ieg lens Brade opbige oc min
fader hanum af kong Frederick til eydom
kiøffte. Gud giffve hand ma her lenge
sta oc aldrig fra mi rete arving gaa. Anno
1 553.”
Så vidt det i en ubestandig verden
med rimelighed kunde forventes, gik
Jens Brahes ønske for sin stolte nybyg-

ning i opfyldelse. Ganske vist blev hans
søn Henrik, den ene af tiende slægtleds
tre rigsråder, den sidste ejer, der førte
sølvpælen i sort; men ved sønnedatteren
Margrethes ægteskab med Christian Barnekow gik gården over til denne slægt,
og for så vidt kan man med føje sige, at
Jens Brahes rette arvinger beholdt den
gennem næsten et kvart årtusind. Det fir
længede slot med sine tre etager, tre tårne
og brede grave er langt det anseligste af
de ved skæbnens ugunst særdeles få min
der om Brahernes byggevirksomhed. I
sammenligning med det virker den nær
liggende kirke ved første blik uanselig.
Den er dog vel værd at besøge. Ikke blot
er dens indre rigt smykket med særpræ
gede kalkmalerier af den såkaldte Vittskövlemester, der utvivlsomt har været i
slotsherrens tjeneste; men langs dens ene
ydervæg, ude på kirkegården, finder man
opstillet flere ypperligt bevarede sand
stensgravsten over de gamle adelsmænd,
efter tidens skik fremstillet i fuld rust
ning.
Et andet østskånsk herresæde, som
allerede fra middelalderen og gennem
mindst to slægtled var i Brahernes besid
delse, er Vanås. Denne gård var endog
længe på samme hånd som Vittskövle,
skønt den ligger adskilligt nordligere, helt
oppe i Göingeskovene; Helgeåens vand
vej har dog kunnet tjene som en bekvem
forbindelse. Mest fængslende af dens
ejere er Niels Brahe den yngre. Ingen
mand af slægten fik så grusom en skæbne
som han; i hans livsløb afspejler sig de
voldsomme og brutale lidenskaber, hele
den for dansk historie så usædvanlige og
uhyggelige borgerkrigsstemning, der præ
ger de to tiår fra Christian Il’s første
Sverigestog i 1517 og op til Grevefejdens
afslutning 1536.
Niels Brahes ulykke kom af, at han

hensynsløst brød med sin adelige stand
og med sin slægt. Han tilhørte dens ot
tende generation, og det samme gjorde
de to fætre til ham, som i 1523 indtrådte
i rigsrådet. De kom der som repræsentan
ter for adelens almindelige reaktion mod
den fordrevne konges radikale reform
politik. De var på de sejrendes parti;
men trygge kunde de ikke føle sig. Faren
for en modrevolution truede blandt an
det fra Gotland, for på Visborg slot sad
den lige så energiske som intrigante Søren
Norby.
I 1 525 blev truslen til alvor;6 Norby
angreb Skånelandene og fik tilslutning
navnlig hos bønderne, men også fra en
kelte adelsmænd, og blandt disse var
Niels Brahe den, der betød mest. Næppe
var Søren Norbys næstkommanderende
og forløber, Otto Stigsen, i februar lan
det i Bleking, før en bonde fra Göinge
indfandt sig hos ham med et brev fra
Brahe, der tilbød at rejse almuen på sin
hjemegn. Hans motiver dertil kendes
ikke med sikkerhed. Det har dog næppe
været solidaritet med de misfornøjede
bønder (Niels Brahe var en rig mand) så
lidt som positiv sympati med Christian
II, men snarere, at han af mere private
grunde var kommet i skarp konflikt både
med ærkesædet i Lund og med visse af
sine standsfæller. Nok er det, hans tilbud
blev modtaget, om end ikke straks. Fæt
teren Axel forsøgte på rigsrådets vegne
forgæves at omstemme ham ved at til
byde ham sin egen forlening, Börringe
kloster. Efter at Søren Norby selv var
kommet til Skåne, optrådte Niels Brahe
åbenlyst som hans fortaler både på Gö
inge herredsting og på Lunds landsting.
I et brev fra de skånske råder til kong
Frederik i juni hedder det, for øvrigt
med kraftig overdrivelse, at ”alle gode
mænds [adelsmænds] gårde her i landet
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er brændt og røvede undtagen Häckeberga og Glimminge og den forræder
Niels Brahes gård”. Landssviger eller,
endnu værre, standssviger, det var hvad
han nu var i de fornemme brevskriveres
øjne.
Fra den side havde han ikke længere
nogen barmhjertighed at vente. Efter at
opstanden var besejret ved de blodige
slag ved Lund og Bunketofta lund, gik
der da også kun få måneder, før den
egentlige sejrherre, den skånske adelsma
joritets fører, rigsmarsk Tyge Krabbe,
personligt rejste anklage mod Brahe for
et retterting i København; han dømtes
fra ære, liv og gods, og en stor del af
dette sidste tilfaldt snart efter anklage
ren. Brahe var indstævnet, men havde
fornuftigvis ikke givet møde; han flyg
tede, først til Søren Norby, der blev
meget mildere behandlet og et års tid
endog var lensmand på Sölvesborg, siden
til Mecklenburg, hvor hertugen hjalp
ham til en lille kaperskude at opholde
livet med. Blandt andet for at skaffe sig
penge havde han den dristighed at opsøge
sin hustru, der var blevet i Skåne. Første
gang gik det godt; men næste gang, op
under jul 1528, var der nogle borgere i
Trelleborg, som genkendte ham; han
blev grebet og efter nogen tids fængsel
på Malmøhus ført til København. Her
faldt han i hænderne på sin dødsfjende,
Tyge Krabbe, som ved tortur forgæves
søgte at afpresse ham tilståelser om
Christian ILs tilhængere. Han slap dog
for stejle og hjul, men henrettedes ved
sværdet en junidag 1529 på Gammeltorv.
Også i Sydskåne ejede Braherne to
store gårde, kun ca. femten kilometer fra
hinanden, nemlig Krageholm (på gam
melt dansk Krogholm) nordnordvest for
Ystad, i Herrestads herred, og Tosterup
længere østpå, i Ingelstad herred. Begge
14

var de i slægtens besiddelse gennem næs
ten to hundrede år, fra ca. 1450 til ca.
1640. Dens første rigsråd, han fra 1487,
havde dem begge, hans sønner, de to rå
der fra 1523, hver sin. Men efter at den
ene af disse, Tyge den ældre, ved det for
sin overdådige pragt berømte bryllup på
Bollerup (ca. 1503) havde tilgiftet sig
Knutstorp (Knudstrup), overstrålede
denne gård efterhånden alle de andre
skånske ejendomme. Den ligger på Sö
deråsens sydvestskråning, i Luggude her
red, og samme Tyges søn Otte opførte
her ved midten af 1500-tallet en anselig
rød borg med fløje og kamgavle; denne
bygning blev som andre af slægtens skån
ske gårde hårdt medtaget under den
skånske krig, så der nu ikke er meget til
bage af det oprindelige kompleks. Denne
Otte Brahe, der hører til niende slægtled,
fik ligesom faderen sæde i rigsrådet og
spillede en betydelig rolle i syvårskrigen.
Hans hustru, Beate Bille, synes også at
have hævet sig en del over gennemsnit
tet; hun blev efter mandens død hofmesterinde hos Frederik Il’s dronning og
nævnes som en af historikeren Anders
Sørensen Vedels beskyttere. Om dette
ægtepars store børneflok skriver C. F.
Bricka7 lidt gammelmodigt, men i og for
sig aldeles rigtigt: ”Det var en dygtig
Slægt, der udgik fra Barnekammeret paa
Knudstrup; en af Sønnerne kastede en
dog Berømmelsens Glans over Navnet
og Fædrelandet”.
Vi er dermed fremme ved tiende
slægtled, som netop får sin fortrinsstilling
ved søskendekuldet fra Knutstorp. Næst
efter astronomen er hans lidt yngre bro
der Steen Brahe hele slægtens mest frem
stående mand.
Han var født 1547 og fik i modsæt
ning til Tyge en væsentlig praktisk op
dragelse. Fra sit fjortende til sit enogty-

Steen Brahe.
Maleri fra 1594 på
Frederiksborg.

vende år var han i tjeneste hos lejetropføreren grev Günther af Schwarzburg,
under hvis ledelse han ikke blot deltog i
den nordiske syvårskrig, men også var
med til at bekæmpe tyrkerne i Ungarn.
Derefter deltog han en kort tid i den ne
derlandske frihedskrig og opholdt sig i
et par år ved kurfyrstehoffet i Dresden,
hos Frederik Il’s søster, ”Mutter Anna”.
Han var således allerede vidt berejst, da
han treogtyve år gammel ved faderens

død kaldtes hjem. Efter at han et par år
havde gjort hoftjeneste, begyndte den
lange række af hans stadig større forleninger; kun tredive år gammel fik han,
som sin fader og bedstefader, plads i
rigsrådet og beholdt den gennem 42 år.
Flere gange udsendtes han som gesandt,
til Tyskland eller Sverige; 1590 fulgte
han som hofmester Christian IV’s søster,
dronning Anna af Skotland, på hendes
brudefærd og 1606 kongen selv til Eng
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land. Højdepunktet i sin politiske løbe
bane nåede han, da han i årene 1593—96
var medlem af det regeringsråd, der un
der den unge konges umyndighed sty
rede Danmark og Norge. Ved den be
rømte kroningsfest 1596 spillede han
derfor også en fremtrædende rolle.
Til dette rids af Steen Brahes arbejde
i statstjenesten kunde med lethed føjes
adskillige andre træk. Givetvis hører de
mange hverv med i billedet af ham. Fra
den firdobbelte virksomhed som rigsråd,
gesandt, lensmand og godsejer kan uden
videre sluttes til en arbejdskraft og arbejdslyst af usædvanlige dimensioner.
Han må også have været ikke så lidt af
en verdensmand — sprogkyndig, i stand
til at omgås mange slags mennesker, til at
træffe afgørelser og føre vanskelige for
handlinger. Men vil vi bag funktionen og
facaden trænge ind til mennesket og ka
rakteren, så går det som så ofte med
ældre tiders statsmænd, materialet viser
sig spinkelt. Fra flere portrætter véd vi,
hvordan han så ud; et af dem, som hæng
er på Frederiksborg, viser udtalt lighed
med astronomen. Men ellers er vi i be
klagelig grad henvist til ligprædikenerne
over ham selv og hans hustruer. Og det
er efter sagens natur tendenskilder, navn
lig ved hvad de forbigår. Men derfor på
ingen måde helt værdiløse.
Blandt andet er det egentlig kun fra
dem, vi véd, hvor han havde sit hjem,
når han ikke befandt sig på sine meget
talrige rejser. Formelt må han nærmest
henregnes til de skånske Braher, for så
vidt han hele sit liv skrev sig som Steen
Brahe til Knudstrup; han blev da også
begravet i gårdens sognekirke. Men ret
ofte kan han ikke have opholdt sig dér.
Da han døde, var han ejer af syv herre
gårde, jævnt fordelt over hele Danmark:
een i Skåne, to (foruden en gård i Køben
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havn) på Sjælland, een på Fyn og to j
Jylland. Men denne rigdom var ikke
medfødt, men erhvervet, navnlig vec
giftermål — Braherne var i det hele tagel
stive i at tilgifte sig gårde. Til at begynde
med havde han kun halvdelen af Knuts
torp, som han delte med Tyge til 1594.
Men ved sit første giftermål 1575, mec
den tyveårige jyske pige Birgitte Rosenkrantz, fik han Næsbyholm i Midtsjælland, og det blev i de første manddomsår
hans hjem. Han gav den gamle middelal
dergård en ny og meget smuk hovedbyg
ning, der desværre nedbrændte totalt så
sent som i 1932; det var en enkel længe
i munkesten, rødkalket med hvide profil
bånd og tre svungne gavle. I en sten over
hovedindgangen indhuggedes en lang og
selvbevidst indskrift, affattet i et så fint
og svært latin, at man med grund kan
spørge, om dens tekst ikke skyldes bro
deren. Den begynder med at rose byg
herrens gamle slægt, men udtaler om
hustruen, at hun ved sin karakter og sit
retsind hæver sig over sin høje byrd. I
øvrigt var der i en af stuerne nogle ejen
dommelige loftsmalerier på træ med fire
felter, der skildrer de fire årstider; to af
dem er endnu i behold på det danske
nationalmuseum.
Birgitte Rosenkrantz fik kun i tre år
glæde af det nye hus; så døde hun, 33 år
gammel, efter en tvillingfødsel og et
langt sygeleje. Ligprædikenen over hen
de8 blev holdt af sognepræsten i det nær
liggende Næsby, og dens udførlige skild
ring af hendes sidste tid bærer i høj grad
selvoplevelsens præg. Indirekte siger den
også en hel del om manden, der ved
efterretningen om sygdommen skyndte
sig hjem fra København, sørgede for om
hyggelig pleje og endog lod tilkalde en
læge fra hovedstaden — noget for den
tid naturligvis højst usædvanligt. Da han

Birgitte Rosenkrantz. Maleri fra
ca. 1575 på Gaunø.

)ad hende om tilgivelse, svarede hun:
’Kiere Mand lille, I haffue mig intet
*iort imod, huilcket ieg haffuer jo foradt, mig haffue I veret en saare god
Mand, Gud glæde eder i Himmerige for
let I haffue leffuet met mig, oc for det
*ode I haffue mig beuist”. Meget smukt
ir følgende træk: ”Oc som hand sted:e . . . iamrede sig oc græd for hendis

store suaghed. . ., beklagede sig inderlig
oc sagde: Gud bedre mig dette, huilcken
Hiertesorg mig nu er tilslagen: Da suarede Salige Frw Birgitte oc sagde saa trøs
telig: Ey huad skal dette vere? Hu.i lade
I saa, Mandlille, Jeg troer, I maa vere
underlig. In summa at sige: Hun vaar
meget trøstigere, end alle de, som vaare
tilstede hoss hende”. Den unge kvindes
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ytring, hvorover der synes at lyse et
tappert smil inde fra himmelsengens
halvmørke, er et af de ikke alt for talrige
eksempler på autentisk overleveret tale
sprog fra 16. århundrede. En helt dæk
kende oversættelse til nutidsdansk falder
ikke let; det måtte vel blive noget i ret
ning af: ”Hvad er det nu for noget?
Hvorfor hyler Du sådan, fatter? Du må
vist være lidt tovlig”.
Steen Brahe kom for så vidt over sin
sorg, som han to år efter giftede sig igen;
i hans store husholdning kunde en kone
sikkert ikke godt undværes. Hans anden
og tredie hustru synes normalt at have
boet på det forsvundne Kalundborg slot,
hvor han gennem en menneskealder var
lensmand. Dér døde han i hvert fald selv,
i 1620, 72 år gammel, en gammel mands
rolige og resignerede død. På dødslejet
citerede han for sognepræsten den 90.
salme: ”Voris dage ere halffiersindstiue
Aar, oc, om det kommer høyt, firesindstiue Aar, Oc, Naar det haffuer været
Kaasteligt met dem, da haffuer det været
Møye oc Besuering”. Det anføres i lig
talen med præcise tal, hvad han og den
tredie hustru havde skænket til kapella
nen, nederste hører, skolebørnene og de
fattige i Kalundborg samt til det af fade
ren stiftede hospital ved Knutstorp. Vi
dere hedder det om ham, at han ”talede
den Fattige met den Rige vel til: Hørde
saa vel den Fattige som den Rige: Ansaa
icke sit Høye Kald oc fornemme Adel
skab, Men actede sig it Menneske, som
Menniskelig skulde omgaais met Andre”.
Til sin berømte broder synes han at
have stået i et udmærket forhold og end
og i 1597 at have gjort et forsøg på at
afvende den unåde, der ramte ham. I
religiøs henseende var han måske ikke
helt rettroende; han kan mistænkes for
at have været en af de sidste tilhængere
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af den såkaldte kryptokalvinisme; den
nye ortodoksis noget intolerante fører,
Hans Resen, kunde han i hvert fald ikke
lide. Men i øvrigt var han en from mand;
han ”sang oc gierne om Afftenen Davids
Psalmer”, hedder det i ligprædikenen.
Fra Kalundborg førtes hans balsame
rede lig til barndomshjemmets sognekir
ke i Kågeröd, hvor det senere blev udsat
for en meget pietetsløs behandling. Da
nye ejere, af slægten Ankarstjerna, i det
18. århundrede var kommet i besiddelse
af Knutstorp, lod en af dem, for at skaf
fe gravplads til sine egne slægtninge, bru
talt koret rydde for ældre begravelser;
ved den lejlighed blev Steen Brahes lig
taget ud af sin tinkiste og lagt over i en
trækiste, hvis tilstand godt hundrede år
senere skildres således: ”1 en murken
trädlår, hvars gaflar affallit, ser man
bland multnade stycken af hans klädnad
ligga om hvarandra quarlefvarna af
denne fordom mägtige herre”.
Af søskendekuldet fra Knutstorp må
endnu kort omtales en af de yngste,
Sophia Brahe, der i adskillige henseender
lignede broderen Tyge, som hun ofte be
søgte på Hven; dér traf hun sin anden
mand, Erik Lange, hvem blandt andet
alkymistiske eksperimenter bragte ud i
økonomisk uføre, og som ligesom astro
nomen døde i Praha. Sophia Brahe havde
selv vidtspændende videnskabelige inte
resser: hun dyrkede kemi, dog med mere
praktisk sigte end manden, og som bro
deren gav hun sig af med at stille horo
skoper, men det er dog navnlig som
genealog, hun er blevet bekendt; en af de
bedste adelige slægtebøger, nu i universi
tetsbiblioteket i Lund, bærer hendes
navn, og både gennem den og på anden
måde har hun dokumenteret betydelige
forfatterevner. Efter at have været enke
gennem mange år døde hun i en høj

Næsbyholm før branden 1932. Fotografi (1915) i det danske Nationalmuseum.
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alder 1643 i Helsingør. Hendes usæd
vanlige levnedsløb har ikke uden grund
fristet adskillige forfattere, også til skøn
litterær behandling.9
Som ovenfor berørt er det først i det
17. og 18. århundrede, at Braherne kom
mer i forgrunden inden for den fynske
adel. Kulminationen ligger klart i Chris
tian IV’s senere år, da slægten ejede hen
ved ti herregårde på øen, koncentreret i
Nord- og navnlig Vestfyn. Begyndelsen
var dog gjort langt tidligere, og midlet
var det sædvanlige, ægteskab. Tyge Bra
hes bedstefader af samme navn, den ene
af de to råder fra 1523, havde ved sit
første giftermål fået Knutstorp; da ko
nen døde ung, kom han i den heldige
situation i andet ægteskab at kunne
ægte Sofie Rud, som bragte ham
Elvedgård ca. femten kilometer syd for
Bogense. Da hun efter hans død indgik
nyt ægteskab, kom slægtens nyerhvervel
se i fare, men 1555 sikredes ad rettens vej
dens adkomst ikke blot til Vittskövle,
men også til Elvedgård, som den derefter
beholdt gennem to menneskealdre. Af
Sofie Ruds to sønner af første ægteskab
kender vi allerede Otte, der fik Knuts
torp, mens Jørgen skrev sig til Tosterup
og Elvedgård. Tilknytning til det fyn
ske område fik han også gennem sine
forleninger; han sad på Tranekær med
Langeland 1542—49, som stiftslensmand
på Odensegård 1549—52. Han var en
stor procesmager og som lensherre ikke
så lidt af en bondeplager. Men som
eskadrechef under Herluf Trolle i Syv
årskrigen kom han på sin rette hylde;
sammen med fætteren Otte Rud udførte
han i slaget ved Oland 1564 den bedrift
at erobre det svenske admiralskib Maka
lös, og året efter udmærkede han sig lige
ledes i den træfning under Rügen, der
kom til at koste Herluf Trolle livet.
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Kort efter døde også Jørgen Brahe, af en
sygdom, han havde pådraget sig ved at
falde i vandet, enten i beruselse eller for
at redde kong Frederik II. Han var gift
med en søster til Peder Oxe, men parret
havde ingen børn, og Elvedgård gik der
for over til en brodersøn, Axel, med
hvem vi vender tilbage til Knutstorpkul
det. Axels livsbane gentager i mindre
format broderen Steens; også han uddan
nedes militært, til dels hos Günther af
Schwarzburg, blev rigsråd og lejligheds
vis gesandt; først og fremmest var han
dog lensmand, og de fleste af hans len
lå på Fyn. Et mærkeligt og smukt minde
om Axel Brahe er hans gravsten i Elvedgårds sognekirke, Veflinge, den, han,
som det hedder, lod hugge i sin velmagt,
og som fremstiller ham selv og hans to
hustruer som skeletter, med liglagener
over skuldrene. Bag dette gribende min
desmærke ligger samme mandigt fromme
fortrolighed med døden, som udmærker
andre af de bedste repræsentanter for re
formationsårhundredet, og som måske
intetsteds har fundet et mere betagende
udtryk end i indskriften på en anden
gravsten fra omtrent samme tid. Det er
den, der ligger i Visby domkirke til min
de om historikeren Arild Huitfeldts fa
der. Teksten er ”Christoforus Hvitfeld
de Berets Gaard quondam regius consiliarius preses et capitaneus Gotlandiæ,
nunc pulvis et umbra”.10
Axel Brahe, der døde 1616, ejede for
uden Elvedgaard11 også en anden fynsk
herregård, Eskebjerg, det nuværende
Schelenborg, helt ude på Hindsholm;
dér døde hans enke, og hendes søn og
sønnesøn holdt den helt op til ca. 1650.
Men dermed var det også forbi med
Brahernes besiddelser på Nordfyn. Da
var deres stilling til gengæld forlængst
befæstet i sydvest, og dér holdt de sig så

Ligsten over Axel
Brahe og hustruer i
Veflinge kirke.
Fotografi (1937) i
det danske Natio
nalmuseum.

meget des længere.
Det faste punkt var her Hvedholm på
halvøen Homeland ved Fåborg. Som
sædvanlig fik slægten indpas ved gifter
mål. Vi møder her endnu en af sønnerne
fra Knutstorp, Jørgen, som 1580 ægtede
Ingeborg Parsberg, der foruden KullaGunnerstorp
(dengang
Gundestrup)
bragte ham arvekrav på Hvedholm. De

realiseredes 1608, da deres søn Tønne
arvede gården; men han faldt ved Kal
mar 1611, hvorved den gik over til
Steen, der hurtigt videregav den til sin
søn Jørgen. Dermed er vi fremme ved
”den lille konge på Fyn”.
Han var født 1585 og søn af den el
skelige Birgitte Rosenkrantz. Han fik en
opdragelse, der vidner både om faderens
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velstand og om hans omhu for sine børn.
At højadelens unge mænd uddannedes
ved lange udenlandsrejser, var noget i
datiden helt normalt. Men den rejse, som
Jørgen Brahe sammen med en broder og
en fætter blev sendt ud på, var i flere
henseender noget for sig. Som deres
præceptor fungerede en udlænding, den
hollandske historiker Pontanus, der hav
de været amanuensis hos Tyge Brahe på
Hven. Rejsen var langvarig, fra 1599 til
1604, og den gik mere vestligt end almin
deligt. Det meste af tiden tilbragte det
lille rejseselskab i Frankrig, og her kom
de vidt omkring, helt ned til Provence
og Languedoc og ud til Atlanterhavskys
ten, La Rochelle og Nantes, foruden na
turligvis til Paris. Men de længste ophold
blev gjort i Basel og Orléans, og begge
steder for de såkaldte ”exercisers” skyld.
Det vil sige, at da Jørgen Brahe kun nit
ten år gammel kom hjem, var det som
en fuldendt kavaler, der talte flydende
fransk og fuldt beherskede ridderlige
færdigheder som ridning og fægtning.
Han var dermed fortrinligt kvalificeret
til den hoftjeneste hos Christian IV, der
Jørgen Brahes segl. Fotografi efter original
i Rigsarkivet, København (hyldinger 120,1).
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fra nu af i en årrække beslaglagde ham
og først afbrødes af Kalmarkrigen, hvori
han deltog med bravur, skønt det meste
af tiden hæmmet af sygdom. I vinteren
1612 overraskede han som chef for en
rytterafdeling på ca. 600 mand en fem
gange større svensk styrke ved Vittsjö
slog den fuldstændigt og havde ved den
lejlighed nær gjort selve Gustav Adolf
til fange.
Efter Knærødfreden 1613 overtog han
Hvedholm, forlod hoftjenesten og gifte
de sig. Samtidig fik han forleninger på
Fyn, fra 1617 og til sin død hovedlenet
Hagenskov. Det havde navn efter et
stort firlænget middelalderligt slot, hvis
voldsted endnu ses i det nuværende Frederiksgaves park. Den vidtberejste og
elegante hofkavalér blev nu hurtigt fyn
bo med liv og sjæl og gik stærkt op i
lokale opgaver; polerne i hans tilværelse
blev fra nu af Hvedholm ved Fåborg og
Hagenskov ved Assens. Hans manddom
og alderdom kom for så vidt til at forme
sig adskilligt roligere end faderen Steen
Brahes, der altid synes at have været på
rejse. Naturligvis var der undtagelser,
navnlig efter at han — i øvrigt mærkelig
sent, først i 1644 — var blevet rigsråd;
og særlig kan her nævnes, at han sam
men med en anden adelsmand i over et
år, 1627—28, var udsendt som gesandt
til England og Frankrig for at forsøge at
mægle mellem Karl I og Richelieu, et
såre vanskeligt hverv, selv om Danmarks
ord dengang vejede tungere i internatio
nal debat end nu. Opgaven kan for så
vidt have tiltalt ham, som han trods sin
ungdoms bedrifter med årene blev ikke
så lidt af en fredsven, der efter evne
modarbejdede kongernes udfordrende
udenrigspolitik, også fordi han ønskede
militærudgifterne begrænset. I det hele
var det syttende århundredes rigsråder

ikke så langt fra det tyvendes radikalis
me, som man skulde tro. Jørgen Brahe
nåede at få ret. Som en gammel svagelig
mand måtte han opleve Karl Gustavs
krigene og de ulykkelige følger, som de
medførte både for hans stand og for
hans land.
Jørgen Brahes magtstilling på Fyn
hang i ikke ringe grad sammen med hans
godsrigdom. Med sine hen ved 3200 tøn
der hartkorn var han en af Danmarks
rigeste mænd. Efterhånden ejede han
ikke mindre end ni herregårde, nemlig
Knutstorp i Skåne, Engelsholm i Jylland
samt på Fyn foruden Hvedholm seks
andre gårde, med en enkelt undtagelse
alle på Vestfyn; en af dem kaldte han
Brahesborg, og den forsynede han med
en ny hovedbygning, som står endnu,
dog berøvet sine tre tårne. Både som
lensmand og som godsejer har Jørgen
Brahe utvivlsomt været en særdeles myn
dig herre. I en nyere undersøgelse over
købstadstyrelsen på Fyn12 er med rette
fremhævet det ejendommelige i, at borg
mesteren i Assens og ridefogeden på
Hagenskov var een og samme person.
Nogle egenhændige optegnelser vedrø
rende fæstebønderne på Engelsholm vid
ner om, at han nidkært vågede over, at
de ikke kom for sent til hoveritjenesten,
og at de holdt deres børn til at gå i kirke;
de skulde også yde deres landgilde retti
digt, men kunde til gengæld påregne lån,
hvis de kom i trang.
Disse notater kaster jo lidt lys over
Jørgen Brahes karakter. Ellers er det
svært at komme ham nærmere ind på
livet. ligprædikenen over ham er ikke
meget givende, og det samme gælder
mærkeligt nok hans dagbøger gennem en
længere årrække; de er bevaret i manu
skript, og et udtog af dem er offentlig
gjort13. Det allermeste af indholdet er

korte meddelelser om tørre fakta, om
private eller offentlige forretninger (ikke
mindst mønstringer af fynsk adelsrytteri
eller landmilits), om smårejser til bryl
lupper eller begravelser, om kornpriser
og skiftende vejrlig. Det kan dog til en
vis grad dokumenteres, at han havde
visse videnskabelige interesser og ikke
skyede åndeligt arbejde. Et meget an
skueligt billede giver en dagbogsnotits 3.
sept. 1635: ”Offuer Middags Maltid
Klochen mellum elluffue och tholff, som
ieg sad och leste i Kong Frederich den
førstes Krøniche, begynte ieg at see thoe
Bogstaffuer for en”, et ildebefindende,
der hurtigt gik over, men som vi skylder
dette øjebliksbillede af slotsherren, der
slapper lidt af efter den tunge middag
med Huitfeldts kvartudgave (som for
resten ikke er den allerletteste læsning).
Blandt sønnedatteren Karen Brahes hånd
skrifter findes en af Jørgen Brahe udar
bejdet dansk oversættelse af en række
latinske prædikener. Dermed stemmer
det godt, når det i ligprædikenen fortæl
les, at det ”i hans Velstand” var ”hans
største lyst at discurrere med lærde
Mænd om Troens Fundamental Articler”. Ligesom faderen skænkede han
penge til skoler og hospitaler, og om
hans sidste levetid hedder det i samme
kilde smukt: ”Imedens hand nu saa
lenge med Svaghed vaar behafftet, be
kymrede hand sig intet om sin egen Han
del, men det algemeene Væsen vaar han
nem meget meere end privat nytte i
Tancke”.
Jørgen Brahe var gennem mere end 45
år gift med Anne Gyldenstierne, der var
rigsrådsdatter og stammede fra Vestjyl
land. Også hun fortjener at mindes, især
for de to sjældne og skønne gaver, som
hun skænkede til Hvedholms sognekirke,
den anselige rundkirke i Horne. Den ene
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af dem toges i brug juledag 1641. Det
er en alterdug, bestemt til at anvendes
som antependium, altså til at dække
alterbordets forside. Det rige og meget
fint udførte broderi, som smykker den,
var efter fru Annes anvisninger udført
af en af hendes piger, Emerentze Clausdatter, hvis navn med rette nævnes på
selve dugen. Den rummer en halv snes
billedfremstillinger med bibelske moti
ver, men der er dog også blevet rigelig
plads til en gengivelse af begge ægtefæl
lers slægtsvåben, flankeret af to store
basunblæsende engle. Endnu kostbarere
var den anden gave, som ægteparret i
1656 skænkede ”til Horne Kirkes Alters
Ære”. Det er den såkaldte Hornebog, et
af Danmarks mest berømte middelalder
håndskrifter, som ved arv var kommet i
Anne Gyldenstiernes eje. Efter sit ind
hold er det et evangeliar, en afskrift af
de fire evangelier i latinsk sprogform,
ledsaget af fine farvebilleder i romansk
stilart. Disse er ligesom selve teksten fra
ca. 1225, det pragtfulde bind, hvis for
side smykkes af skulpturer i hvalrostand,
indrammet af bjergkrystaller og ametys
ter, derimod mindst hundrede år yngre.
Både tekst og bind er dansk arbejde. —
Såvel alterdugen som evangeliaret befin
der sig nu i det danske nationalmuseum.
Jørgen Brahe døde 1661, fru Anne
1677. Deres søn Preben, der blev firs,
levede det meste af sit liv på Engelsholm
vest for Vejle; han nød i samtiden et
velfortjent ry for fromhed og høj dan
nelse. Efter at han var blevet enkemand,
bestyredes hans husførelse længe af datte
ren Karen, som efter hans død flyttede
over til en af Jørgen Brahes fynske går
de, hvis endnu bevarede bindingsværks
bygning hun lod opføre. Hun oprettede
Odense adelige jomfrukloster, i den
gamle bispegård i byen, ligeledes en af
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farfaderens ejendomme; også den står
endnu. I øvrigt er hun navnlig bekendt
som bogsamlerske; hun arvede en fin
samling fra sin morfaders søster, Anne
Gøye, øgede den betydeligt ved indkøb
og testamenterede den til sidst til kloste
ret i Odense. Nu findes den i landsarki
vet sammesteds. Det er det eneste helt
bevarede privatbibliotek fra så gammel
tid i Danmark og rummer uerstattelige
værdier, deriblandt et af de vigtigste fol
kevisehåndskrifter, ”Karen Brahes folio”.
De sidste Braher på Hvedholm er hen
des broder Henrik og dennes søn Preben,
begge officerer. Sidstnævnte oprettede
1751 sammen med en søster stamhuset
Hvedholm, der også omfattede Østrup,
Stensgård og Damsbo. Da han døde
1786 som slægtens sidste mand, gik disse
godser over til en fjern slægtning af
Billeætten; han antog derefter navnet
Bille-Brahe, og stamhuset omdannedes
1798 til grevskabet Brahesminde, der be
stod til 1928; indehaverne var lensgrever,
og de hed først Bille-Brahe (hvoraf én,
Henrik, j* 1875, spillede en vis rolle som
diplomat), senere Bille-Brahe-Selby. Da
begge disse slægter lever endnu, er det
adelige Brahenavn for så vidt ikke ud
dødt, så meget mindre som også den
svenske slægt fortsættes.

Forsøg på en sammenfattende karak
teristik af en hel slægt, navnlig hen over
fem århundreder, er noget af et vove
stykke, alene fordi jo også mødrene yder
deres bidrag til arvemassen. Så meget tør
måske siges, at Braherne synes at have
udmærket sig ved stor selvstændighed,
med trang til særstandpunkter, og at de
res åndelige interesser gennemgående har
været stærkere end de militære. I hvert
fald har vi ved at følge slægtens historie,'

om end kun i store træk, fået et tro
spejlbillede af dansk adels udvikling fra
en barket, provinsiel krigerkaste til en
ganske forfinet godsejeroverklasse, fuldt
på højde med sin tids internationale dan
nelse.
Brahernes historie afgiver i øvrigt også
et godt eksempel på, hvorledes visse af
de gamle højadelsslægter gennem gods
besiddelser og embedsvirke fungerede
som effektive bindeled mellem de for
skellige landsdele — her navnlig Skåne
og Fyn. Ordet landsdel er nu egentlig en
anakronisme. Danmark var et rige, sam
mensat af flere lande med vidtgående
selvstændighed, ikke mindst i retslig hen
seende; fynboerne hørte under jyske,
skåningerne under skånske lov, og dertil
kom kulturelt særpræg på mange andre
områder. Adskillige adelsslægter, især in
den for lavadelen, var helt og holdent
knyttet til en enkelt provins. På den
anden side var den fælles nationalfølelse
i kraftig vækst, ikke mindst som følge af
modsætningen til svenskerne, og i samme
retning virkede fællesskabet om konge,
rigsråd og centraladministration. Det har
sikkert ikke mindst været ved rådsmøder
og herredage i København, at de skånske
Braher fik at vide, at nu var der et godt
parti inden for slægter som Rud eller
Rosenkrantz. Vi har i hvert fald kunnet
konstatere, at skrankerne mellem ”lan

dene” lod sig overstige og afstandene
besejre, selv om det vel rundt regnet har
taget en halv snes gange så lang tid at
komme fra Skåne til Fyn som nutildags.
Og vi har set, at det lod sig gøre at be
styre et fynsk — eller endog et jysk —
gods sammen med et skånsk, selv om
godsherren i sådanne tilfælde må have
været meget afhængig af sine ridefoge
der.
De er os fjerne, de gamle adelsmænd
og adelsdamer, det er ikke til at komme
udenom. Det er ikke blot de 3—4 år
hundreder, der skiller. De var en slags
kapitalister, og så meget marxister er vi
alle, at vi finder det svært at forstå, at
det var dem en selvfølge at leve af deres
bønders arbejde. Dybe forskelle i livs
syn, både i idealer og fordomme, lægger
et tågeslør mellem dem og os. Og dog
kan de aldrig blive os helt ligegyldige.
De har gennem århundreder været med
til at forme vor historie, og endnu hører
herresæder som Vittskövle med i vort
nordiske landskabsbillede — heldigvis!
Og kommer vi dem på helt nært hold i
deres livs afgørende situationer, som det
lader sig gøre ved Birgitte Rosenkrantz’
dødsleje eller ved ligstenen i Veflinge
kirke, så ser vi med undren og medfølel
se, at de, sprogets forskellighed til trods,
var mennesker under samme himmel og
samme grundvilkår som vi.
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VI
T

Peder t. Vittskövle, ca. 1440

VIII

*Tyge (1), t. Tosterup og
Vittskövle, f 1523

IX

Jørgen (1), t. Elvedgård,
t 1565. Barnløs

*Axel (2), t. Krogholm og
Vittskövle, f 1551

Tyge (2), t. Knuts*Steen (1), t.
torp, astronom,
Knutstorp, f 1620
t 1601

XI

Otte (2), t.
Næsbyholm,
f 1651

XII

Steen (2), t. Knutstorp,
t 1677

XIV

'::Jørgen (3),
t. Hvedholm,
f 1661

*::Axel (3), t. Elvedgård, f 1616

Otte (3),
f 1611

Tyge (3),
t. Vemmetofte,
t 1640

Jørgen (2), t.
Tosterup, f 1601

Tønne,
t. Tosterup,
t 1611

Preben (1), t. Engelsholm,
t 1708

Karen, t. Østrup,
bogsamlerske, f 1736

Niels (2), t. Vanås,
f 1529

Jens, t. Vittskövle,
f 1560

*Lave, t. Krogholm og
Vittskövle, f 1567. Barnløs

*Otte (1), t. Knutstorp,
t 1571

X

XIII

Niels (1), t. Vittskövle,
j* ca 1486

*Axel (1), t. Krogholm og
Tosterup, f 1487

VH

Henrik (2), t. Hvedholm,
f 1725

Preben (2), t. Hvedholm,
t 1786

Sophia,
f 1643

*Henrik (1), t.
Vittskövle, f 1587
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