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Hr. Ive n Bryskes Sigiller 
1417. 1413- 21. 

Gert Br yskes Sigil 
1423. 

~1inder on1 Familien Bryske. 
Af Baron H. Berner Schilden Holsten, Langesø. 

ven F ire af Klicheerne til de denne Artikel ledsagende Illustrationer er velvilligt 

tlig udlaante til Forfatteren, som selv har bekostet de øvrige. 
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Slægten Bryske maa i gamle Dage have haft et grumme daarligt 
Rygte, at dømme efter Bemærkningen i de gamle :aim om 

Adelen, hvori der staar: »De vare kun faa Brysker, og de vare 
onde «, og den dermed ganske samstemmende Udtalelse, der til
lægges Kansler Niels Kaas - som levede i Familiens Blomstrings
tid - : » Semper in Dania fuerunt Bryskii et pauci et mali . ,, 

Noget maa der formodentlig ligge til Grund for denne Be
dømmelse, og det maa da ogsaa indrømmes, at synderlig talrig var 
Slægten ikke, idet der kun i dens Stamtavle kan indordnes 52 Per
soner, der levede i de godt 300 Aar, der ligg er mellem Slægtens 
første Forekomst med Markvard Bryske 1340 og dens Uddøen paa 
Mandslinien med Tønne Bryske 1653 og paa Spindesiden med Fru 
Lisbeth Bryske, der døde i Vejle 1674. Endvider e er der 3 Kvin
der af Navnet Bryske, hvis Tilknytning til den øvrige Slægt ikke 
kendes, og 3 Mænd, der førte Bryske -Vaabenet; hvis disse med
regnes, bliver Tallet paa Slægtens Medlemmer 58. 

Dette er jo et . meget lavt Tal, hvis man drager en Sammenlig
ning med de vidtforgrenede Slægter, som f . Eks. Bjlle, Rosenkrantz 
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og Skeel, men der er adskillige af de gamle Adelsslægter med e: 
langt ringere Medlemsantal, og der er næppe Tvivl om, at Antalle: 
af kendte Medlemmer af Slægten Bryske overgaar Gennemsnitte
for samtlige kendte danske Adelsslægter. 

Naar Samtiden dog har fæstnet sin Opmærksomked ved Bry
skernes Faatallighed, skyldes det antagelig deres nære Forbindelse 
med Datidens mest kendte Højadelsslægter med deres store Ud
bredelse og meget store Børnerigdom, der aldrig har gjort si 
gældende hos Bryskerne, hvor ingen Mand med Bestemthed vide_ 
at have haft mere end 7 Børn. Dette Børnetal kan dog noteres 
i 4 Tilfælde. 

Slægten var delt i to Linier; den ene var nærmest knyttet · 
Flintholm i Sydøstfyen og bestod kun af ganske faa Medlemmer. 
den anden havde nordvest for Odense erhvervet et omfattende og 
samlet Godskompleks ved dens Stamfader, Hr. Iven Bryskes, Ægte
skab med den rige Arving, Cecilie Hogenskild, der bragte ham sin 
Moder, Cecilie Bernikesdatter Skinkels, Gaarde, Dallund, Margaard 
og Langesø, den første i .Søndersø Sogn, de to andre i VigersleY 
Sogn. Disse tre Nabogaarde bevaredes i Slægten i flere Genera
tioner og dannede Tyngdepunktet i dens Besiddelser, saa adskillige 
af denne Linies Medlemmer skrev sig til disse Gaarde, og flere 
af dem er begravede i Sognekirkerne. 

Saavel Iven Bryske som hans Søn, Eiler Bryske, havde 7 Børn. 
hvoraf" 3 ugifte Sønner, og Eiler Bryskes ene Søn, Gert Bryske_ 
havde ogsaa 7 Børn, hvoraf 1 ugift Søn og to Sønner, der havd 
henholdsvis 4 og 2 Børn. Af disse sidste havde den ene 3 Døtre. 
hvoraf de 2 døde som smaa, og den anden 2 Børn, der ogsaa døde 
som smaa. 

Vi ser her det samme uhyggelige Fænomen, som i det 17de 
Aarhundrede gjorde sig gældende ved saa mange andre af de dyg
tige og berømmelige gamle danske Adelsslægter, der i det 16de 
Aarhundrede stod paa Højden af deres Kraft og Anseelse for der
efter i mærkværdig kort Tid at gaa deres Undergang i Møde: 
Børnetallet svinder ind, og i sidste Slægtled har den gamle Stamme 
kun Kræfter til at skyde nogle svage Skud, der visner bort, tildel 
allerede i den spæde Alder. 

Hvad den anden Paastand angaar, at Bryskerne var onde, vil 
det være vanskeligt efter flere Aarhundreders Forløb at eftervise, 
om de har været værre eller bedre end deres samtidige. Dog 

Årbog for Odense og Assens Amter 1920



faar man Indtryk af et hæftigt Sind og krigeriske Tilbøjeligheder, 
et naar man erfarer, at Gert Hartvigsen Bryske 1425 dræbte Væbne-
et ren Jakob Nielsen Gru-
et bendal, at Gregers Bry-
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ke dræbte sin Frues 
liorbroder, Torbern 
~ , ielsen Arenfeld, at 
OlausBryske faldt 1537 
i Duel i Nyborg, og 
at Jørgen Bryske blev 
dræbt i København om 
Natten, uvist af hvem. 
Samme Jørgen Bryske 
havde Trætte med sin 
Søster, Fru.Grethe Bry-
ske, Peder Ruds, der 

n »fangede og ranedeham 
1 aldeles lovuforvunden 
v og voldførte ham til 

sin Gaard VognserUP '' · 
3 Derfra blev han ført til 

Hikkebjerg i Skaane og 
holdt i Fængsel. 

At H . F . Ewald i sin 
Roman, Knud Gylden
stierne, har skildret 
Eiler Bryske med saa 
mørke Farver, har vel 
ogsaa i Nutiden bidra
get til at fæstne Troen 

Ligs ten i St. Hans Kirke i Odense over Gert Hartvigsen 
Bryske, t 1441, og Elsebe Kabel, t 1462. 

paa Bryskernes Ondskab. - Forøvrigt er det slet ikke umuligt, 
at Slægtens daarlige Rygte i nogen Grad skyldtes den sælsomme 
og ganske enest.aaende Skjoldholder, som mange af Bryskerne førte 
om deres Vaaben. Selve Vaabenet frembyder ikke nogen Mærk
værdighed; det er en halv guldbevæbnet sort Ørn, samlet med en 
halv rød Lillie, begge faste paa Delingen i det delte Sølv-Skjold, 
- paa Hjælmen en flyvefærdig sort Ørn. Men omkring Skjoldet 
slynger sig en grøn Drage, og det er ikke umuligt, at dette Fabel
dyr har sat Fantasien i Bevægelse og indgivet Folk den Tro, at 
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dette ellers fuldstændig ukendte Attribut maatte hentyde til visse 
mindre heldige, ja maaske endogsaa overnaturlige og dæmoniske 

Egenskaber hos Slægten. 
Medens denne Drage næ

sten altid er medtaget paa de 
Bryske-Vaabener, der huggede 
i Sten eller skaarne i Træ fin
des rundt omkring i Landet 
Kirker og paa Herregaarde, 

!l• 

-. 
savnes den mærkværdig nok I 

Ligsten i St. Hans Kirke i Odense 
over E iler Bryske til Dallund, Langesø og 

Margaard, t 1529, 
og hans Søn Claus Bryske, t 1537. 

paa langt de fleste af Slægtens :: 
21 kendte Sigiller. Dragen ses 
kun paa Rigskansler Antonius 
Bryskes smukke Sigil og - i 
en noget ejendomip.elig Skik- 1 
kelse - i siddende Stilling -
paa Hr. I ven Bryskes Sigil fra 
1413. Derimod findes den ikke 
i hans Fader, Hr. Hartvig Bry-
skes, Sigil fra 1387, som er det 
ældste kendte Bryske-Sigil, men 
dette indeholder, som flere af 
de andre Sigiller, kun Skjoldet 
og ingen Hjælm, og det er 
da ganske naturligt, at ogsaa 
Skjoldholderen udelades. 

Sagnet" har ogsaa beskæf
tiget sig med Slægtens Oprin-
delse og Hjemsted, og det har 

gjort den til en Gren af den skotske Slægt Bruce; men denne 
Tradition skyldes naturligvis kun Navneligheden, som man dog 
antagelig med betydelig større Ret kan paaberaabe sig som Argu
ment for, at Slægten skal stamme fra Brusk Herred i Jylland. 
I Meklenborg førtes Vaabenet, dog uden Dragen, af en Slægt 
Smecher eller Smeger, der ogsaa omkring Aar 1300 talte Med
lemmer i Danmark, og en af disse kan da have været Stamfader 
til Bryskerne. 

Nyt dansk Adelsleksikon kalder Slægten Nørrejydsk Uradel og 
·regner saaledes Oprindelsen fra Brusk Herre~ for den sandsynlig-

• 
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te, men denne formodede jydske Herkomst er ogsaa det eneste 
Tilknytningspunkt til Jylland i de første Generationer, som var 
udpræget ødanske, særlig sjællandske, saavel hvad deres J orde
gods og deres ægteskabelige Forbindelse angaar, som i deres 
offentlige Optræden. 

Om Stamfaderen, Markvard Bryske, vides intet med Sikkerhed; 
hans Søn, Hr. Hartvig Bryske, nævnes 1379 og købte Hørby og 
tilgiftede sig Kragerup; 1387 forseglede han Hyldingen blandt den 
sjællandske Adel. 
Den ene af hans 
Sønner, Gert Hart
vigsen, fra hvem 
alle senere Brysker 
stammer, var 1423 
Høvedsmand paa 
Nykøbing p. F. og 
købte 1440 Gods paa 
Hindsholm. Aaret 
efteP døde han i 
Odense som Lehns
mand paa Næsby
hoved og ligger be
gravet i St. Hans 
Kirke sammen med 
sin anden Hustru, 
Elsebe Hennings-

.datter Kabel, som 
tidligere havde væ
ret gift med en 
Fyenbo, Hr. Bjørn 
Olufsen . Bjørn til 
Steensgaard. Her
med kan Slægten 
siges at være flyttet 
over til Fyen, hvor
til den blev uløse
ligt knyttet, da den 

Ligs ten i Vigerslev Kirke over Rigskansler 
Antonius Bryske til Langesø, t 1566. 

ene af Gert Bryskes Sønner blev Ejer af Flintholm, og den anden, 
som ovenfor nævnt, ægtede den rige Arving til Dallund, Margaard 
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og Langesø. Han var Lehnsmand paa Næsbyboved og Lands
dommer i Fyen. Hans Søn Eiler var ogsaa to Overgange Lehn -
mand paa Næsbyboved og en Tid Kong Christian II's Høvedsmand 
paa Fyen, men ellers var hans offentlige Virksomhed mest i Jyl
land, hvor han havde talrige Forlehninger. Hans ene Søn var 
Slægtens dygtigste og berømteste Mand, Rigskansler Antonius Bry
ske, der var forlehnet med Provstiet i Odense og med Vissenbjer 
Birk. En anden Søn, Gert Bryske, hentede sin Brud i den himmer
landske Slægt Viffert, og deres Efterkommere indgik næsten ude
lukkende Ægteskab med Jyder, hvorved Slægten erhvervede de 
jydske Godser Tirsbæk, Katholm, Gl. Estrup, Asdal, Bogensholm. 

Ligsten i Sønde rsø Kirke 

V e dø og Fævejle. 
Men alligevel er der in

gen Tvivl om, at Egnen 
Nordvest for Odense er 
Familiens egentlige Hjem. 
hvor dens tre Gaarde gik 
fra Haand til Haand inden
for Familiekredsen. I denne 
Egn og i Odense er adskil
lige bevarede Minder om 
Bryskerne samlede, og bland 
disse det ældste af dem alle. 
Ligstenen i St. Hans Kirke 
over Gert Bryske og Elsebe 
Kabel, en af vore smukke
ste Sten fra Middelalderen. 
der i fine indhuggede Li
nier fremstiller Figurerne i 
mærkelige levende og ynde
fulde Stillinger. Manden 
bærer en lang Kappe over 
Rustningen. Hans Hustru 
bøjer sig imod ham og ræk
ker ham en Blomst. Under 

over Gert Bryske til Dall und, -r 1552, 
og Anne Viffert, i" 1586. Figurerne ses Ægteparret 

Vaabener uden Hjælme o 

uden Dragen, som heller ikke fandtes paa den Ligsten, som har 
dækket Sønnen, Claus Bryske til Flintholms, og hans Hustru 

; 
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Grethe Bydelsbaks Grav, der rimeligvis ogsaa har været i denne 
Kirke eller - maaske - i Graabrødre Kirke. I Claus Bryskes 
Efterslægt førtes 
dog Dragen, saa 
denne har været 
brugt i begge 
Slægtens Linier. 

I St.Hans Kir
ke findes ogsaa en 
Ligsten over Gert 
Bryskes Sønne
søn, Eiler Bryske 
til Dallund, Lan
gesø og Margaard 
oghansSøn,Claus 
Bryske, hvis Fi
gur er betydelig 
mindre end Fade
rens, skønt han 
var voksen, da han 
i 1537faldti Duel. 
Han er afbildet i 
fuld Rustning m . 
Hjælm og Sværd, 
saa Figurens Li
denhed skal for
modentlig give 
Udtryk for, at han 
er Barn af den 
anden paa Stenen 

Ligsten i Volc1um Kirke over Eskild Gøye 
til Gunc1erslevholm, 'f 1560, 

og Sidsel Bryske til Margaa rd og Langesø, ·i· 1573. 

afbildede Mand. Denne er klædt i en almindelig Kofte og med 
, Baret paa Hovedet, saa der er intet krigerisk ved ham. Mellem de 

to Mænd ses deres Vaaben . Der er ingen Antydning af, at Eiler 
Bryskes Hustru, Karen Gyldenstierne, ogsaa har været begravet 
under denne Sten. 

Hvis man sammenligner denne Sten med Stenen i Vigerslev 
Kirke over Eiler Bryskes Søn, Rigskansler Antonius Bryske, vil 
man se en umiskendelig Lighed mellem Fader og Søn, der begge 
har kløftet Hageskæg og bærer ganske samme Dragt. I Stenenes 
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arkitektoniske Inddeling er der væsentlige Lighedspunkter, som 
fremkalder den Tanke, at de kan være udgaaede. fra samme Værk

Ligsten i Aalsø Kirke over Thomas Fasti 
til Kathol m, t 1600, og Christence Brysk e, t 1611. 

sted. De fire Hjørne
cirkler, der paa Fade
rens Sten er smykkede 
med Evangelistsym
bolerne, fyldes paa 
Sønnens Sten af hans 
4 Ahnevaabener : Bry
ske , Gyldenstierne, 
Hogenskild og Bille. 

Rigskanslerens An
sigt viser stærk Lig
hed med hans malede 
Portræt paa Frede
riksborg, og hele Ste
nen er ualmindelig 
smukt udført og rigt 
ornamenteret, hvor
ved den adskiller sig 
fra Broderen, Gert 
Bryskes, og dennes 
Hustru, Anne Vifferts, 
Ligsten i Søndersø 
Kirke, der er saa jævn 
og enkel som muligt 
uden nogen Forsiring 
udover Hjælmklæder
ne paa 4 af de Hi 
Ahnevaabener. Man-
den gør ved sin Hold-

ning og de fremskudte Skuldre et ganske vanskabt Indtryk, og 
Arbejdet er hverken smukt eller kunstnerisk og har ikke ringeste 
Lighed med de to andre ovennævnte Ligsten. 

I Voldum Kirke ved Clausholm findes en Ligsten over et 
tredie af Eiler Bryskes Børn, nemlig Datteren Sidsel, og over 
hendes Mand, Eskild Gøye til Gunderslevholm. I deres Grav er 
fundet et lueforgyldt Krucifiks, som nu hænger i Kirken. 

Fru Sidsel, der efter Faderen arve e Margaard, som solgtes 
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af hendes Ægtefælle, arvede efter sin Broder, Kansleren, Langesø, 
hvor hun i 1571 oprettede sit Testamente, hvori hun bl. a. betænkte 
sine Fæstere og Sognets fattige . To Aar senere døde hun paa 
Langesø og førtes til Voldum. Hendes Broderdatter, Christence 
Bryske, rejste efter Begraveisen tilbage til Langesø og skrev · til 
Birgitte Gøye: »I kan ikke tro, saa meget godt Folk der var til 
min salige Fasters Begravelse. ,, Blandt de mange tilstedeværend e 
var ogsaa den bekendte Anna Hardenbergs Mand, Oluf Mouridsen 
Krognos, der straks 
efter Begravelsen 
følte sig syg og 
maatte gaa til Sengs; 
kort Tid efter døde 
han, og - i Mod
sætning til de man
ge Mennesker, der 
havde været til Ste
de ved Fru Sidsels 
Jordefærd, var der 
»grysselig faa Folk 
paa Claxholm, der 
fulgte ham hid til 
Byen«, som Fru Ide 
Ulfstand fra Aarhus 
skriver til Birgitte 
Gøye. 

Fru Sidsels Por
træt hang tidligere 
paa Frederiksborg, 
men ødelagdes ved 
Branden. Udover 
Gengivelserne paa de 
mange bevarede Lig
sten eksisterer der 
vist nu kun Portræt 
af et af Slægtens 
Medlemmer, nemlig 

Ligs ten i Søndersø Kirke over Lisbeth Bryske 
til Amagergaa rd, t 158'2. 

Jacob Bincks Maleri af Kansleren, der hænger paa Frederiksborg, 
og dettes Identitet er endda ikke helt sikker. 
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Over to af Gert Bryskes Børn findes bevarede Ligsten, den 
ene i Slægtens gamle Sognekirke, Søndersø, over Jomfru Lisbeth 
Bryske, som døde paa sin Gaard Amager i Vigerslev Sogn 1582. 
og den anden i Katholms Sognekirke, Aalsø, over Christence Bry
ske og hendes Mand Thomas Fas ti · til Vennergaard og Katholm. 
Stenene har 16 Ahnevaabener for hver af de paa dem afbildede 
Personer, og Vaabenskjoldenes og Hjælmklædernes Form og Ud

Ligs ten i Kundby Kirke 
over Peder Rud til Vog nserup, t 1559, 

og Grethe Bryske, t 1575. 

førelse viser en meget stor 
Overensstemmelse, ligesom 
de Søjler, hvorpaa Vaabe
nerne er anbragte, saa, selY 
om Stenene, hvis Bestem
melsessteder ligger i saa 
stor Afstand fra hinanden. 
ikke er forarbejdede af 
samme Stenhugger, er der 
st~:li' Sandsynlighed for, at 
samme Fortegning har væ
ret Grundlaget for Arbejdet. 

Jomfru Lisbeth er ifør t 
en prægtig Brokadeskjole 
med et rigt og meget smukt 
udført Mønster, som paa
faldende minder om Møn
steret i Jomfru Margrethe 
Skovgaards Kjole paa hen
des • bekendte Sten i St. 
Knuds Kirke, der, hvad An
ordning og Ornamentik iøv
rigt angaar, adskiller sig en 
Del f:ra Søndersø-Stenen. 

Over et af Flintholm
Liniens Medlemmer træffer 
man i K und by Kirke i Tudse 
Herred en Ligsten med 16 
Ahnevaabener og Portræt
ter af Peder Rud til Vogn 

serup og Grethe Bryske til Toftholm, t 1575. Hun byggede som 
Enke den nuværende Hovedbygning paa Vognserup, der ved andet 
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Stokværks Udkragning over nedre Stokværk over en Rundbuefrise 
minder om Byggeskikken paa en Del fyenske Gaarde. I Nabo
kirken i Mørke findes en 
Ligsten over Fru Grethes 
Moder, Kirstine Ulfstand til 
Toftholm, t 1570, men hen
des Ægtefælle, Carl Bryske, 
er ikke afbildet paa Stenen. 

Efter nu at have gen
nemgaaet de Ligsten, der i 
Kirkerne genkalder Mindet 
om »de faa og onde << Bry
sker, skal vi vende os til 
de Mindetavler, som de har 
opsat paa de af dem opførte 
Bygninger. 

Den smukkeste og tillige 
den ældste har siddet i det 
gamle Langesø, der gennem 
Stenens latinske Inskription 
fortæller: Anno Domini 1.55:1: 
lod Antonius Bryske mig 
bygge, han som paa den Tid 
var Danmarks Riges Kans
ler, i hans Alders 54de Aar . 

Tegning af en nu forsvunden Ligsten i 
S t . Hans Kirke eller Graabrøclre Kirke i 
Odense over Claus Bryske til Flintholm 

og Grethe Bydels bak, i" 1490. 

Stenen, der en Tid sad i den i 1901 nedbrændte Lade, sidder nu 
i den 1775 opførte Hovedbygning. Den viser prægtigt udhuggede 
Bryske- og Gyldenstierne-Vaabener og forskellig Ornamentik, bl. a. 
et skægget Mandshoved, der viser Lighed med Bygherrens Træk. 

I Trappetaar·net paa Kathohn sidder en stor og meget anselig 
Sten med smukt udhugne Fasti- og Bryske -Vaabener, hold te af to 
store Engle i folderige Klædebon. Paa en Arkitrav staar der: 
Thomas Fasthi Christentze Brysche, hvorover der i en Fronton 
er Renæssanceornamenter og Ordene : Langh is t nich ewich. 

Naar man sammenligner disse to Stens Bryskevaabener, der 
betegner henholdsvis et mandligt og et kvindeligt Medlem af Slæg
ten og derfor er placerede henholdsvis til heraldisk højre og ven
stre, vil man bemærke, at de to Vaabeners Felter er anbragte mod
sat hinanden, og at saavel Dragen som Hjælmen og Ørnen paa 
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denne vender ind imod det andet paa Stenen udhuggede Vaaben. 
Dette skyldes den gamle Regel, at de enkelte Figurer i et Vaaben ::: 

Sten paa Langesø fra 1554 med Antonius Bryskes fædrene og mødrene Vaabener: 
Bryske og Gyldenstierne. 

skal vende Fordelen eller Hovedet ind imod det Vaaben, hvormed 
det er sammenstillet, eller mod den Midterakse, hvorom en Række 
Vaabener grupperer sig. 

Paa begge Stenene ser man tydeligt, hvorledes Dragen i hele 
sin Længde fra Hoved til Halespids omspænder Bryskevaabenet. 

Katholm-Stenen er meget ejendommelig og, navnlig ved sin 
Form, vidt forskellig fra de almindelige Døroverliggere, saa det 
er sandsynligt, at Traditionen har Ret, naar Stenen menes at være 
beregnet til Ligs ten. Den skal være hugget i U diandet (maaske 
paa Gotland) og skal paa Transporten til sit Bestemmelsessted 
være strandet ved Hou. Der blev den fundet og opsat i en Kilde 
eller et Vandløb, hvorved en stor Del af dens Midterparti var 
blevet udslidt af det rindende Vand. Hofjægermester Holstein
Rathlou opdagede Stenen og gav den, antagelig i 1880'erne, til 
Kammerherre Dinesen, der lod den udbedre med Gibs og opsætte 
paa Thomas Fastis og Christence Bryskes herlige gamle Borg, 
der er den smukkeste og stateligste af de talrige endnu staaende 
Bygværker, som Bryskerne har været med til at opføre. 

( 
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n. Thomas Fasti og Christence Bryske gjorde meget for deres 
m Sognekirke Aalsø. De byggede Hvælvinger, hvor deres Vaabener 
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ses, og hun opførte Gravkapel og skænkede Altertavle og Prædike
stol. Paa disse ses ogsaa deres Vaabener. Paa Kirkens Loft har 
der i sin Tid ligget to, nu paa Katholm værende, Trætavler, hver 
bemalet med 16 Ahnevaabener for dette Ægtepar. 

Efter i Aaret 1600 at være blevet Enke, blev Fru Christence 
boende paa Katholm, hvor hun holdt et helt lille Hof og levede 
langt over Evne. I 1606 opførte hun i Aarhus et stort og anseligt 
Stenhus, der endnu den Dag i Dag bærer Navnet Trods-Katholm. 

Christence Bryskes Søster, Karen, har været saa heldig, at 
ikke mindre end fire af hendes Mineletavler er bevarede. Smuk-,....... 
kest og bedst i Udførelsen er den, der sideler over Taarncløren 
paa Tirsbæk, denne prægtige gamle Gaard, som opførtes i sidste 
Halvdel af det 16de Aarhundrecle af Iver Lunge, hvis fø rste Hu
stru var Maren Bjørn, og den anden Karen Bryske. De tre Vaa
bener ses mellem to ret store og klodsede putti og over en Kar
touche med en meget slet formet Indskrift. 

Denne Sten er dog langt grovere, end Stenene paa Langesø 
og Katholm. Uneler Lunge-Vaabenet skimter man Aarstallet 1577 
der uden Tvivl betegner Byggearbejdets Afslutning. 

te Fylding fra Degnestolen i Søndersø Kirke. 

g, 
le Aarstallet 1575 og de samme tre Vaabener er udskaarne i en 

anselig Egeplanke, der nu sidder over Porten paa Pareelgaarden 
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Egeplanke paa Julianebjerg fra 1575 med Iver Lunges, Maren Bjørns 
og Karen Btyskes Vaabener. 

Julianebjerg ved Vejle, men som oprindelig har siddet i en Lade
bygning paa Tirsbæk. 

lVIaren Bjørn havde bragt sin lVIand de to sydfyenske Gaarde 
Nielstrup og Øst.rupgaard. I den førstes Sognekirke Ollerup ligger 

Sten paa Tirsbæk fra 1577 med Iver Lunges, Maren Bjørns 
og Karen Bryskes Vaabener. 
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Sten paa Østrupgaard f ra ca. 1572 med I ver Lunges, Maren Bjøms 
og Karen Bryskes Vaabener . 

Sten paa •Fyens Stiftstidende · s Ejendom i Odense fra 1594 
med Iver Lunges og Karen Bryskes Vaabener. 
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Sten paa Katholm med Thomas Fastis og Christence Bryskes Vaabener. 
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Det Indre ar Aalsø Kirke. - Fotograferet af Nationalmusee t. 

hun og Manden begravede, og deres Ligsten viser deres Portræt
ter og Ahnevaabener. Karen Bryske er hverken afbildet eller 
nævnt paa Stenen, saa hun, der først døde 1624,. 37 Aar efter 
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Manden, er maaske begravet andetsteds. Paa Østrupgaard opførte 
Iver Lunge 1572 en ny Hovedbygning, dette højst ejendomme- d 

lige grundmurede 
Taarnhus, der 

danner Kærnen i 
det højt beliggen
de Borggaardsan
læg, hvis øvrige 
Bygninger er af 

Bindingsværk. 
Ogsaa denne Byg
ning er opført, e f-
ter at Iver Lunge 

c 
B 

1568 paa Tirs- ' 

Malecle '[-rætavler paa Katholm med 16 Ahnevaabener for 
Thomas Fasti og Christence Bryske. 

bæk havde ægtet 
sin anden Hustru , 
men ogsaa her 
anbragte han beg-
ge sine Hustru-
ers Vaabener for-
uden sit eget paa 
en Sten over Ind
gangsdøren. Ar
bejdet er her 
groft, ligesom paa 
Tirsbæk og Juli
anebjerg, og en-
kelte Partier af 
Stenen er stærkt 

beskadigede, saa Læsningen af de fem Indskriftlinier volder nogen 
Vanskelighed. Paa Bryske -Vaabenet savner man den karakteristiske 
Drage. 

Endelig ses Vaabenerne Lunge og Bryske - men ikke Bjørn 
paa en Sten, som nu sidder indmuret i Gaarden paa Fyens Stifts
tidendes Ejendom i Odense, og som tidligere sad i Bygningens 
Fa<;ade ud imod Graabrødreplads. Paa en Kartouche under Vaabe
nerne staar der, at Karen Bryske til Slumstrup i 1594 byggede 
dette Hus. Her har hun maaske tilbragt sine sidste Dage og 
endt sit Liv. 
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te Maaske er det ogsaa Iver L unges og hans Hustruers Vaabener, 
e- der i 1583 blev opsatte paa Degnestolen i Søndersø Kirke. I hvert 
le Fald saas der tidligere bl. a. Vaabenerne 
~r ~ ~ Lunge og sandsynligvis Bjørn. Dette næv
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Claus Bryskes (t 1564) og 
Berete Banners (t 1592) 
Vaabener paa en Sølvske, 
tunden 1874 i Flintholm 
Have. - Klicheen er ved 
Nationalmuseets Velvillie 
laant fra: J. Olrik : Drikke-

horn og Sølvtøj . 

nes af Vedel-Simonsen, der dog ikke omtaler 
det eneste Vaaben, der nu findes paa Degne
stolen, nemlig et meget plumpt udskaaret 
Bryske-Vaaben, omgivet af en meget groft 
udarbejdet Drage. Det paa begge Sider ned
hængende Hjælmklæde viser, at der tid],igere 
har været en Hjælm over Skjoldet, og at 
Fyldingen altsaa har været højere. 

Paa Prædikestolen træffer man Bryske -Vaabenet og 9 andre 
Vaabener, der viser 4 Ahner for hver af Ægtefællerne Eiler Høeg 
til Dallund og Else Krab
be, der 1634 byggede 
det ene Taarn paa det af 
Eiler Høegs Oldefader, 
Gert Bryske, opførte Dal
lund og anbragte deres 
to Vaabener over Døren . 
Da der paa Prædikestolen 
var Plads til endnu to 
Vaabener, har man med
taget de to fra næste 
Slægtled, der maatte an
ses for de vigtigste, nem
lig begge de paagælden
des Farfædres Mødres 
Vaabener. 

H vis den hyppige 
Forekomst af de samme 
Menneskers Vaabener 
skulde foranledige nogen 
til at tro , at disse herved 
i særlig Grad har villet 

Prædikestol fra 1566 i Hundstrup Kirke med Claus Bry
skes og Berete Banners rædrene og møLh·ene Vaabener. 

~ fremhæve eller forherlige 
; sig selv, maa man hertil sige, at det dengang var almindelig Skik 

at anbringe sit Navn og Vaaben paa mangfoldige Steder og Gen-
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stande, hvorved saavel Bygninger som Møbler og Husgeraad fik 
-et overordentlig personligt Præg, For blot at nævne et Eksempel 
fra Samtiden, kan det anføres, at Fru Mette Rosenkrantz's Vaaben 
f . Eks. findes paa det af hende opførte Vallø, desuden over Porten 
paa Skarhult i Simane og paa Løgismose, paa et Stolestade i 
Valløby Kirke, paa hendes Ligsten i Skarhult Kirke og paa to 
ganske ensartede Kister paa Ravnholt og Nationalmuseet. 

Karen Bryskes Broder, Eiler Bryske til Dallund, var gift med 
hendes Stifdatter, Gjertrud Iversdatter Lunge, som bragte ham 
Tirsbæk, Nielstrup og Østrupgaard. Deres Datter var den bekendte 
S lægtebogsforfatterinde Lisbeth Bryske, der ved sine genealogiske 
og heraldiske Arbejder har haft saa stor Betydning for den mo
derne Adelsforskning. Hun blev gennem sit andet Ægteskab med 
Henrik Bille Stammoder til Familien Bille-Brahe, paa hvis nu
værende Hovedsæde, Steensgaard, der opbevares en Bønnebog fra 
1645 med emaillerede Beslag og Vaabenerne Bille og Bryske, hvor-

Blad af Lisbeth Bryskes Slæg tebog i Karen Brahes Bibliotek i Odense 
med Iver Lunges , Maren Bj ørns og Karen Bryskes Vaabener. 

ved er at bemærke, at Dragen er anbragt inde i Skjoldet, omfattende 
Vaabenmærket. Paa Bogens Spænder staar der H.B. - L.B. - 1653. 

Årbog for Odense og Assens Amter 1920



t.k 
el 
:n 

:n 

~o 

:d 

TI 

te 
:e 
)-

'd 
l 

·a 
r-

e 
L 

Foran i Bogen har Lisbeth Bryske 164 7 med egen Haand skre
Yet: Denne Bog hører mig Lisbeth Bryske til med Rette, og blev 

Bønnebog paa Steensgaard med Henrik Billes og Lisbeth Bryskes Vaabener. 
Paa Spænderne s taar der H. B. - L. B. - 1653. 

den mig givet af min hjerte kære Datter Fru Margrethe Lunge. 
Lisbeth Bryske grundlagde af øde Bøndergaarde i Tirsbæks 

Nærhed en Avlsgaard, som hun gav Navnet Bryskesborg. Dette 
Navn er dog senere af Brigader William Halling forandret til 
Williams borg. 

Den ikke saa talrige Flintholm-Linie har kun efterladt sig faa 
synlige Minder udover Ligstenen i Kundby Kirke. I 1874 blev 
der af Proprietær Lange til Flintholm til Nationalmuseet indleveret 
en ved Gravning i Gaardens Have fundet Sølv-Spiseske med rundt 
Skaft ; paa Bladets Bagside er graveret Vaabenerne Bryske og 
Banner, saa Skeen har enten tilhørt Claus Bryske til Flintholm, 
t 1564, og hans Hustru, Berete Eriksdatter Banner, eller deres 
Søn Carl, der endnu levede 1572: De samme to Vaabener skal 
have været anbragte paa Kister, der i 1873 fandtes i en Grav
hvælving under Alteret i Hundstrup Kirke, hvis Prædikestol ogsaa 
bærer disse Vaabener foruden Ulfstand og Rosenkrantz, Aarstallet 
1566 og Beretning om, at Vaabenerne angiver Klavs Bryskes og· 
Berite Baners »ferne « og »mørne « Vaabener. Ved Bryske -Vaabe-
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net er Dragens Hale snoet to Gange om Dyrets Hals, og Spidsen 
gaar gennem dets Mund. Skæringerne er meget jævne og alminde
lige, men de er ganske flot gjorte. 

Af litterære Minder findes der mærkelig nok kun een Lig
prædiken over en Bryske, nemlig over Truid Bryske til Langesø~ 

10-aarige Datter Ide, som 1621 blev bisat i Vejle. Fru Grethe 
Bryskes Adkomstbreve er udgivne i »Danske adelige Brevkister«, 
og, foruden Lisbeth Bryskes allerede nævnte Slægtebog, maa til 
uvisnelig Hæder for et af Slægtens Medlemmer fremhæves den 
Betydning, som Fru Sidsel Bryske paa Langesø har haft for Be
varelsen af Codex runicus, der er skrevet paa Dansk med Runer 
i sidste Halvdel af det 13de Aarhundrede og bl. a. indeholder den 
skaanske Provinslov og den skaanske Kirkelov. Bogen havde tid
ligere tilhørt Antonius Bryske, og Fru Sidsel har af Omhu for, 
at den skulde komme i forstaaende Hænder, givet den til Doktor 
Peder Sørensen. 

Skønt Bryskerne, som nævnt, ikke var særlig talrige, har de 
dog efterladt sig adskillige Spor rundt om i Landet. Mange af 
disse udmærker sig ved deres Skønhed og kunstneriske Udførelse, 
og blandt Landets prægtigste og interessanteste Gaarde maa hen
regnes de, som er opførte af Medlemmer af denne Slægt eller 
disses Ægtefæller. 

Forfatteren vilde være meget taknemmelig for Meddelelse om Tilstede
værelsen af andre synlige Erindringer om Familien Bryske, end de her nævnte. 

:Fru Lene Ivensdatter 
Bryskes Sigil 

1511. 

\ 
\ 

Antonius Bryske 
til Langesøs Sigil 

1553- 58. 

Fru Sidsel Bryske 
til Margaards Sigil 

1560. 

_, 

- i 
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