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Jamilie=Ekterretninger
on

de danske

Ruders
for

200

Aar

siden

uddøde

Adelsslægt.
—0Ød¬

Ved

Vedel Simonsen.

Første Hefte.

Mennesket fødes og Slægter oprinde,
blomstre og modnes til Frø;

Mennesket døer og Slægterne svinde,

tæres og visne som Hø.
Da kommer Saga, den væne Gudinde,

Alfaders elskede Mo;
huldt hun opliver det hendøde Minde

vidt over Land som paa Sø.

Den hun udkaarer sig, — Mand eller Qvinde,
den skal paa Jorden ei døe.

Odense.
Trykt, paa Forfatterens Forlag, i Ove Thomsens Officin.
1845.

Forerindring.

Af alle Efterretninger om vore afdøde Slægter ere
vistnok de der hidrøre fra Familien selv, ikke blot de

udførligste, men ogsaa de paalideligste; thi Efterslægtens

Fortællinger og Rygtets Domme ere ikkun sjældent til¬
strækkelige og endnu sjældnere tilforladelige; men Fami¬
liens egne Efterretninger, dens Documenter og Breve,

dens Autobiographier og Dagbøger, ja! tildeels endog¬
saa dens samtidige og paa Familieefterretninger grundede
Liigprædikener bedrage ikkun yderst sjældent og da som
oftest kun i ubetydelige Smaating, men i det Hele taget

aldrig. Jeg har saavel i E. Brocks som i I. Brahes

Levnet allerede søgt at fremhæve den Nytte, hine Dag¬
bøger og disse Liigprædikener med Hensyn til Personal¬
og Slægthistorien kunne yde os, og skal i det Følgende
nu ogsaa søge at godtgjøre det Samme med Hensyn til
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Familiens efterladte Documenter og Breve; thi jeg an¬

seer det paa denne Vei og ved disse Midler aldeles ikke
umuligt for en Historieskriver, — hvad som dog unegte¬

lig burde være hans høieste Formaal, — ikke blot at

gjentage, hvad Andre have sagt om den paagjeldende
Person, hans Slægt og hans Tidsalder, men virkelig
paa en vis Maade at „vælte Stenen fra Fortidens

Grav= og at lade de længst afdøde Slægter selv tale
og med egne Ord bære Vidne om dem selv og deres

nærmeste Samtid. Forresten kalder jeg, — og som jeg
haaber med Grund, — disse mine Meddelelser om

Rudernes Slægt „Familieefterretningerz“ thi de hidrøre

deels fra Sophie Ruds og fra den med Ruderne be¬

slægtede Elisabeth Bryskes Slægtebog, deels fra Familie¬
antegnelser af Jørgen og Karen Rud og Sidstnævntes

Datter, Ane Grubbe, deels fra en Samling af omtrent

150 tildeels fra og tildeels til Familiens Medlemmer
udstedte Breve!), og endelig fra en Snees samtidige

2) Jeg var med Hensyn til disse Breve, hvis Meddelelse jeg

har Hr. Conferentsraad Werlauffs Velvillie at takke, og
hvis Værd allerede deraf skjønnes, at de ere 300 Aar gamle

fra Begyndelsen af i Uvished, om jeg blot skulde meddele

dem udtogsviis eller (paa faa Undtagelser nær) fuldstæn¬

dige; men jeg besluttede mig dog, deres politiske Ubetyde¬
lighed uagtet, til det Sidste, da dog Mennesket „ikke lever
af Politik alene,“ og jeg derhos fandt, at næsten ethvert af

disse Breve, foruden et righoldigt Bidrag til Sprogets
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Liigprædikener over Familiens Afdøde. Det, der har

bevæget mig til at samle og til at udgive disse Mate¬
rialier, er, som sagt, deels det Ønske at fremhæve Ryt¬
ten af slige Familieefterretninger for Slægternes og der¬

ved paa en middelbar Maade tillige for Folkets eller
Nationens Historie; deels den Omstændighed, at de fleste
iblandt dem vare hidtil utrykte og desuagtet udbrede et

ikke ubetydeligt Lys over en hidtil kun enkeltviis bekjendt
Familie; og endelig den Omstændighed, at det omtrent

er 200 Aar siden Familien selv uddøde, og jeg saaledes
fandt, at det ikke blot maatte være en kjær Pligt for

Efterslægten, efter Seklers Forløb at kunne tilbagekalde

sig sine afdøde Forfædres Minde; men jeg ogsaa virke¬
lig ved denne Leilighed ret gjerne vilde foreslaae mine

Landsmænd, i det Mindste paa denne Maade at oprette
et Slags „Pantheon for vore afdøde Forfædres

Minde,“ og det især for Danmarks gamle og i dets
ældre Statsstyrelse paa en saa overveiende Maade ind¬

Studium, tillige indeholdt Træk saavel af Hovedpersonens Cha¬
racteer som af Datidens Sæder og Skikke, huslige Levemaade,

borgerlige Forhold, gjensidige Omgangstone o. s. v., dem

det i Grunden maatte være os ligesaa vigtigt at vide Be¬

sked om som om de politiske Begivenheder; allerhelst da vi
ved ingen Leilighed tør haabe at faae Tidsalderen troere skil¬
dret, end naar vi lade den udtale sig selv eller lade dens

Sønner og Døttre skildre os den med deres egne Ord eller

i deres efterladte og ikke til Trykken bestemte Haandskrifter
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gribende og altsaa ogsaa for dets Historie saa yderst

vigtige Adel; nemlig ikke blot, som Rothe, for enkelte
Individer, men, som Hofman, for hele Slægter af

samme. Og vilde man endogsaa herimod indvende at

Hofmans Værk, selv i den Sandvigske Oversættelse,
ikke blot var ufuldstændigt, men endogsaa i mange Dele

feilfuldt og urigtigt, da kan man desuagtet ret vel an¬

prise det som Mønster; thi naar blive slige Samlinger
vel nogensinde saa fuldstændige, at ikke baade Samtid

og Eftertid vil kunne tilføie Meget i samme; og naar

blive de vel nogensinde saa feilfrie, at ikke saavel Sam¬
tid som Eftertid vil kunne finde Meget at berigtige i
samme? Men ved slig en Samling er dog stedse Grund¬

volden lagt til den Bygning, jeg ønskede Tid efter anden
paa samme at see opført; og vi kunne virkelig roligen,

om vi end ikke selv faae Leilighed dertil, — over¬

—

lade det til Efterslægten at berigtige dens mulige Mang¬
ler; thi er en Bygning først engang opført, da vil det

ingenlunde mangle dem, der skulle benytte den, paa

Hænder til at afhjelpe dens mulige Brøst og at istand¬
sætte dens mulige Mangler. Alt kommer nemlig ved
en slig Leilighed an paa en nogenlunde fast Grundvold

og en nogenlunde god Begyndelse, og den anseer jeg

for allerede i Hofmans Adelsefterretninger i dette Fald
at være os given. Det kommer altsaa nu fremdeles an

paa at fortsætte det begyndte Værk og efter en tildeels
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forandret Plan at fuldende samme, og det især med
Hensyn til de Familier som endnu ikke hos Hofman

have fundet Plads; men denne Fortsættelse og Fuld¬
endelse, — der egentlig først kan fuldstændiggjøre Vær¬
ket, — troer jeg ligeledes uden megen Møie, skjøndt

vel med en, i det Mindste ved første Øiekast, afskræk¬
kende Bekostning, at være opnaaelig. I det kongelige
Geheimearchiv opbevares nemlig de saakaldte Kleven¬

feldske Samlinger, der saavel bestaae af Adelsgenealogier
som af biographiske Bidrag til de enkelte Familiemed¬

lemmers Historie. Disse haandskrevne Samlinger have
*

vistnok enkeltvus af Utallige været afbenyttede og maaskee
ofte (endogsaa uden at man erfarede, af hvilken Kund¬
skabskilde Forfatteren havde øst) ved Trykken været

publicerede; men denne offentlige Meddelelse har dog
hidtil blot været partiel og for det Meste blot i biogra¬
phisk Henseende; men hvad om man nu in pleno i
det Mindste udgav den Deel af samme, der endnu al¬

deles mangler hos Hofman, og saaledes derved erholdt
en nogenlunde omfattende Udsigt over den „helen danske
Adel? Man vilde derved aabne en saare vigtig Kilde

for Rationalhistoriens Bearbeidning, den jeg ingenlunde

kalder aabnet, saalænge den blot er tilgængelig for en¬
kelte af Skjebnen, i det Mindste i denne Henseende,

begunstigede Individer; og selv disse ville tilstaae mig,
at det dog er langt beqvemmere at indhente de savnede
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Efterretninger fra en trykt Bog i sit Bibliothek end fra

en haandskreven Samling i Geheimearchivet. Man har
desuden alt længe med Hensyn til Nationalhistoriens

Bearbeidning følt Savnet af et dansk biographisk Lexi¬
con; jal endogsaa (da man allerede med Hensyn til den
lutherske Geistligheds Historie var saa uforholdsmæssig
rigeligt forsynet) været enig om, at man ved denne Lei¬
lighed fortrinligviis burde tage Hensyn til Landets ældre,
saavel geistlige som verdslige, Adel. Men det vil vist¬

nok ogsaa være Enhver indlysende at man ved at ud¬
rive enkelte særdeles mærkelige Personers Levnet af den
Slægt, hvortil de henhøre, tillige sønderriver det for¬

bindende Led, der egentlig skulde vise os Sammenhængen
mellem Fortid og Fremtid; og at man desaarsag med

Hensyn til den nationalhistoriske Betydning langt hellere
burde forene saavel Biographie som Genealogie med
hinanden, da man derved først lærte den Indflydelse at

kjende, som saavel Forældres Stilling og Vilkaar som

Sødskendes og øvrige Beslægtedes Omgang paa den
Omhandlede havde yttret. Dog — om man endogsaa

i det Hele taget skulde bifalde min Mening med Hensyn

til Rytten af en (saaledes som i det Foregaaende er
omtalt, til de i Hofman manglende Familier indskrænket)
Udgave af det Klevenfeldske Værk, saa vilde man for¬

modentlig dog stedse indvende Vanskeligheden, for ikke

at sige Umuligheden, i at udføre samme; men denne er

virkelig, som sagt, blot tilsyneladende; man skulde nemlig

indskrænke sig til at udgive den foromtalte Deel af det
Klevenfeldske Værk, aldeles som det er, og dertil behø¬

vedes egentlig intet Videre end en tro Afskriver (thi paa

Forbedringer og Supplementer skulde man aldeles ikke
indlade sig, eftersom det, — naar det Hele først, som

Fortsættelse af Hofman, var udgivet, — immer var
tidsnok at underkaste saavel det Hofmanske som det Kle¬
venfeldske Værk en formelig Revision, der da, som Til¬

læg til det Hele, kunde meddeles). Og hvad Omkost¬
ningerne er angaaende, da er det egentlig den nu bruge¬

lige Stamtavleformat, der gjør slige Værker saa over¬
ordentligt kostbare, og, som jeg vel tør tilføie, i flere
Henseender endogsaa ubeqvemme. Man vælge altsaa

dertil en langt simplere og derhos beqvemmere Form,
hvorpaa jeg i nærværende Skrift vil give en Prøve, og

hvorved man tillige har den store Fordeel, at man har
alle contemporanei, være sig Sødskende eller Sød¬
skendebørn eller Næstsødskendebørn, ved Siden af hinanden

og saaledes med eet Blik overskuer Slægtens forskjellige
Tidsaldre; ligesom man ogsaa har den Fordeel ved
samme, at man da tillige, uden at afbryde Slægtfølgen

eller at indskrænkes af Rummet, ved ethvert af Familiens

Medlemmer kan vedføie de biographiske Notitser man
maatte finde fornødne; hvorimod man blot, hvis man
for den lettere Oversigts Skyld fandt det nødvendigt,
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ved Slægthistoriens Begyndelse kan forudskikke en almin¬
delig Stamtavle, der alene indeholder Navnene og det
Mærke, under hvilket de i Historien selv ere opførte, og

hvilken altsaa i Almindelighed vil blive saa liden, at
den lettelig vil kunne rummes paa et enkelt Ovartpapir.

Paa denne Maade udgivet (og ved slige Haandbøger

burde man vistnok aldrig tage Hensyn paa Elegants eller
Pragt) vil Fortsættelsen af Hofman aldeles ikke koste

mere end ethvert andet Skrift, og dertil fandtes der vel

Raad, naar man først var overbeviist saavel om Mulig¬
heden som om Rytten af samme.
Elvedgaard, den 17de Januar 1845.

Vedel Simonsen.

—88Dgeste

De adelige Ruders Slægt, — som blandt epi¬
theta nobilitatis danicæ (i Gl. S. 1, 2, 111) fører

Navn af de „høiintornereder (hvilket i et andet Haand¬
skrift af samme Epitheta oversættes ved de høitankede,
men som vel snarest skal betyde de høihjertede, hovmodige
eller stolte, da haut en tour vel omtrent betyder, hvad
vi nu kalde: høit paa Straa, hvad enten det saa er i
Virkeligheden eller blot i egen Indbildning), — er, end¬

ogsaa hvad Tilnavnet angaaer, af en ikke ubetydelig
Ælde her i Danmark, saasom dette allerede forekommer

i trykte Bøger 1302 (D. H. XI, p. 406, 886). Og¬

saa Vaabenet (en til Navnet svarende rudeformig Figur)
kan siges at være af en betydelig Ælde da det ikke
alene forekommer i et Sigil af 1369 (D. H. XIII,

p. 864), men desuden maa være ligealdrende eller sam¬
tidigt med Navnet, saasom det er et af de saakaldte
Armes parlantes eller udtryksfulde Vaabener hvis
Sindbillede tillige udtaler eller sandseliggjør det valgte

Tilnavn. Det Ene af disse har altsaa foranlediget det
Andet; men hvilket der var det Primære og hvilket det
Secundære, er en Undersøgelse omtrent af samme Van¬

skelighed, som om enten Ægget eller Hønen var det Pri¬

mitive. Gav saaledes Navnet Anledning til Vaabenet,

da kunde Navnet være Slægten tildeelt af en eller anden
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betydelig Skovoprydning, den til Agerdyrkningens Fremme
havde foretaget sig, og hvoraf først dens Bolig og siden¬

efter den selv havde optaget Navnet; og Slægten kunde
da have valgt det rudeformige Ryddejern til Sindbillede

eller Vaaben. Men da Adelen i de ældre Dage mere

drev militær end borgerlig Haandtering, turde det maa¬
skee snarere være Vaabenet, der gav Anledning til Nav¬

net, end vice versa; og da kunde Figuren i Skjoldet
maaskee (ligesom det franske Carreau) betyde en Piil

eller et Spyd, paa Grund af sammes rudeformige Jern¬
spids. Imidlertid finder jeg intet dertil svarende Navn

i det gamle Sprog, medmindre det skulde være et Slags

bredt Sværd der i gamle Dage kaldtes Hrotti og,

som det synes, i den senere Middelalder Ryttinger;
derimod kunde Figuren maaskee ogsaa betegne det saa¬
kaldte Kolvehoved (eller Kølvens Rodknude); thi de
Gamles i en Række af Aarhundreder brugelige Strids¬

kølver bestode for det Meste af Rodenden (röt) af et

ungt Træ hvorfor ogsaa en Kølve kaldtes Rötz og
Budda, og at dræbe En med et Slag af samme kald¬

tes rota, Noget, der i hine Dage var saa almindeligt,

at endogsaa en af Valkyrierne deraf synes at have faaet

Navn af Rota (jfr. F. Magn. myth. Lex. p. 530).

Optog nu Slægten Navn af sin Færdighed i at føre
dette Vaaben, da vilde Navnet i Grunden ikke sige An¬

det, end at de 1) vare de fortrinligste blandt Rutsmæn¬
dene a: Kølvemændene (clavigeri) eller blandt dem,

der brugte Kølver til Stridsvaaben. Dog — det er
tilhøbe kun etymologiske Gisninger dem vi af gode

Grunde jo før des hellere ville forlade.

*) celler i det Mindste primus acqvirens nominis)
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Derimod vil det formodentlig være rigtigst, forinden

vi overgaae til Genealogien selv og den med samme for¬
bundne Slægthistorie, i chronologisk Orden at opregne
de enkelte af Slægtens Medlemmer, der i et Par af de

første Aarhundreder saavel i trykte Bøger som i Kle¬
venfelds genealogisk=historiske Samlinger fra Tid til
anden maatte forekomme, for saaledes ikke blot at gjøre
et Slags foreløbigt Bekjendtskab saavel med dem som
med deres Histories fornemste Kilder men ogsaa for

derved at vinde en nogenlunde fuldstændig Oversigt af
de ikke mere som forhen adspredte, men derimod nu paa

eet Sted samlede, ikke mere som forhen chavtisk blandede,
men derimod nu efter Tidsfølgen ordnede Materialier,
hvoraf vi skulle opføre den os forestaaende Bygning.

Thi enhver gammel Genealogie har stedse foruden sin

faste Stok tillige sine Forløbere eller enkelte adspredte
Medlemmer, der ligesom Flankører enten gaae fornd for
den egentlige Armee eller i en tilsyneladende Uorden

omsværme dens Sider; og skjøndt de vel henhøre til

Hovedkorpset selv, dog hverken strax kunne kjendes eller

uden nærmere Undersøgelse henføres til de af Hoved¬

korpsets Rækker eller Geledder, hvortil de egentlig hen¬
høre. Og saaledes turde det altsaa være nødvendigt,

hvad den ældste Tid er angaaende, først og fremmest at

opregne alle dem, man har grundet Formodning om at

være Familiens Medlemmer, i chronologisk Orden, for¬
inden man i sammes adspredte Mangfoldighed forsøger at

indbringe nogensomhelst Genealogie eller systematisk Orden.
1302 nævnes saaledes i D. H. XI, p. 406 og
886 en Thomas Ruut.

1313 i Adelslex. 2, p. 128 atter en Thomas Rud.
1314 i D. H. XI, p. 724 den Samme.
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1315 hos Hvitf. p. 384 en Trugil Ruth.

c. 1328 i S. R. D. 4, p. 507 Jacobus Ruth.
1351 i Atl. 7, p. 239 Marqvard Rud.

1358 i S. R. D. 4, p. 507 Nicolaus Ja¬
cobi Ruth de Pilegardh.

1360 i Klev. Gen. unge Hr. Jens Rud.

1364 i S. R. D. 4, p. 395 Andreas Rutt.
1369 hos Hvitf. p. 546 (jfr. D. H. XIII, p.
857) Jørgen Nud, Høvidsmand paa Korsør; hvorhos

det dog af D. H. I. c. p. 864, hvor han forekommer

med det samme Vaaben som alle Ruder senere førte,
skulde synes, at hans egentlige Navn var Johannes

og ikke Jørgen; skjøndt det paa den anden Side ogsaa
kunde være muligt at han ved denne Leilighed havde

forseglet med sin Faders eller Broders Signet.
1370 hos Pont. 2, p. 216 Hans Rud.

S. A. i D. H. XIII, p. 656 og Alt. 3, p. 45
Jørgen Rud Høvidsmand paa Korsør.

1371 i D. H. I. c. p. 694 den Samme.
1372 i S. R. D. 4, p. 403 Laurentius Ruth.

1375 i D. H. XIII, p. 742 og XIV, p. 6
Johan Ruth.

1377 i Dansk. Dipl. 1, p. 4 Jens Rut a wapn.
1379 i D. H. XIV, p. 65 Johan Rut, Væbner.

1382 i D. H. I. c. p. 114, 526, 529 Johan
Rut Ridder.

1383 i Klev. Gen. Matthias Rud.

1386 i Dän. Bibl. 3, p. 169 Christian Rudh.
1387 i D. H. XIV, p. 198 Jacob Rud.

S. A. i D. H. I. c. p. 190 Johan Rud, Hø¬
vidsmand paa Vordingborg, og Michel paa Skjolde¬

næs, begge Riddere.
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S. A. I. c. p. 193 Jens Rut, Rid. og Amt¬
paa Vordingborg, og p. 194 Michel Rut.

mand

1388 i Klev. Gen. Matheus Rudhe, provi¬

sor claustri Sanctæ Agnetis Roschildensis.

1390 i S. R. D. 4, p. 327 Dn. Johannes
Ruth senior a Dn. Joh. Ruth junior, begge mi¬
lites.

1391 i S. R. D. 4, p. 495 Dn. Michael
Ruth miles de Skioldenes cum uxore Anna Pe¬
thersdoter.

S. A. I. c. p. 510 Dn. Johannes Ruth de

Junxhovet miles eum uxore Alheydis Grubendale

S. A. i D. H. XIV, p. 274, 561 Hr. Johan

Nuth og Michel Ruth, Riddere.

1392 i Atl. 3, p. 80 Michel Rud, Høvids¬
mand (2) paa Skjoldenæs.

S. A. i Klev. Gen. Michael Ruth, capitaneus

castri Worthingeborch.

S. A. ibid. Johannes Ruth senior § junior,
milites.

1393 i Dan. Dipl. 1, p. 36 Hr. Jenis Rut
og Hr. Michæl Rut, Riddere.

1395 i D. H. XIV, p. 593 Hr. Jons Ruth
og Hr. Michel Ruth.

1396 i Atl. 3, p. 116, 160; D. Mag. 4, p.
299; D. H. XIV, p. 371, 612 Jens Rud den

Ældre, som ombytter Lehnsmandskabet paa Ingshoved
med det paa Møen, ved hvilken Leilighed underskrive

(D. H. I. c. p. 372, 613) de Brødre og Riddere
Mikkel Rut og Jens Rut den Yngre.

S. A. i Dan. Dipl. 1, p. 52, 54 Hr. Meckel
Ruth, Ridder i Skjoldenæs.
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1397 i N. D. Mag. 3, p. 69 Jones Rut.
S. A. i D. H. XIV, p. 406 Jonas og Mi¬
chel Rud, Riddere.

S. A. I. c. p. 415 Jonas Rud, Rid.

S. A. I. c. p. 634 Jønes Rudt, Rid.

S. A. i Dan. Dipl. 1, p. 67 70, 73 Hr. Mi¬
chel og Hr. Jenis Ruth.

1398 i D. Mag. 4, p. 303 Dn. Michael Rut.
1399 i S. R. D. 4, p. 355 og D. H. XIV,

p. 483 Johannes Rut, miles.
1400 i Dan. Dipl. p. 100 Hr. Johan og Hr.
Michel Ruth.

1401 i Orig. Hafn. p. 176 Mathias Rud,
Raadmand i Kjøb.

1402 i D. Mag. 4, p. 360 Mathias Rud,
Raadmand i Kjøb.

1404 i Klev. Gen. Allicke, Hr. Jens Rudtz
Efterleverske.
1405 i Knuds. Middel. p. 90 Mathias Rud,
Væbner.

S. A. i Dan. Dipl. 1, p. 220 Hr. Mickel Nut.
1406 i Klev. Gen. Anna, Hr. Michel Nudtz.

1408 ibid. Anna, Hr. Mikkel Ruds Efter¬
leverske, og Margretæ, hendes Datter.

1411 i S. R. D. 4, p. 355 Johannes Rut,
miles.

1412 i Klev. Gen. Anna, Hr. Mikkel Ruds.
1414 i S. R. D.4, p. 355 Johannes Rut, miles.

1417 i S. R. D. 4, p. 355 den Samme.

1418 i Klev. Gen. (jfr. Atl. 2, p. 393) Fru

Anne, Michel Ruds Enke, til Vognserup og hendes
Søn, Jens Rudh.
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1420 i Atl. 3, p. 80 Jørgen Rud til Skjol¬
denæs.

1421 hos Hvitf. p. 682 Jørgen Rud, Ridder.

S. A. i S. R. D. 1, p. 324 Johannes Rutt
Aasum Thing i Fyen.

paa

1424 i Klev. Gen. Hr. Mikkel Rud, Ridder.

1425 ibid. Joræn Rut aff Skioldenæss, Ridder.
1426 i S. R. D. 4, p. 496 Katerina Rutz¬

doter, gift med Dn. Johannes Grim.

1428 i D. Mag. 5, p. 319 Hr. Jørgen Ruth,
Rid.

1429 i Atl. 2, p. 422 Jørgen Rud til Vedbygd.
S. A. i S. R. D. 4, p. 492 Dn. Georg Ruth

de Witby, som allerede s. A. synes at være død, da

hans Søn Michel (l. e.) giver Skjøde paa det af
Faderen borttestamenterede Gods.

S. A. i Klev. Gen. de tre Brødre, Hr. Jørgen,
Hr. Jens og Wilhelm Rud.
1432 i Klev. Gen. Mikkel Nuds Enke, Anne

Petersdatter.

1444 i Klev. Gen. Hr. Jesse Rud som afdød.
1446 i Atl. 6, p. 237 Michel Rud som Hø¬

vidsmand paa Kallundborg.

1447 i Klev. Gen. Hr. Michel Rudt.
1448 i Mscr. reg. Nr. 2528 4to Hr. Michel
Nud.

1451 i Klev. Gen. Hr. Mikkel Rud, Ridder

paa Vidby.

1452 i Atl. 2, p. 422 Hr. Michel Rud til
Vedbygd.

1453 i Klev. Gen. Christiern Rudh i Heslæ a
wapen.

2
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1455 hos Pont. 2, p. 612 Magaretha Ruths¬

daater, Abbedisse i S. Clara; jfr. 1465.

1456 i Atl. 4, p. 324 Chresten Rud til
Hessel.

S. A. i N. D. Mag. 1, p. 125 Jes Ruth,
Raadmand i Landskrone.

1457 i Knuds. Mid. p. 78 Michel Rud af
Sigerslefvestre (ved Frederiksborg).

1458 i D. H. X. p. 963 Michel Rudh i
Vedby.
S. A. i D. Mag. 3, p. 226 Michel Rud,
Ridder.

S. A. i S. R. D. 6, p. 184 Michel Rud
af Sigerslefvestre.

1459 i Klev. Gen. Hr. Mikkel Rud, Ridder.

1460 i D. Mag. 3 N. 1, p. 66 Peder Rud.

1465 i Dän. Bibl. 2, p. 89—92 Margarethe
Rud ic.; jfr. 1455.

1468 i K. Ros. Dom. 1, p. 5 Peder Rud,
Væbner.

1470 i Odense 2, p. 172—73 Christiern
Rudh i Heslæ.
S. A. i Klev. Gen. Jørgen Nud paa Vedby,

som stadfæster sin Fader Mikkels og sin Broder Ot¬
tes Gavebrev.

1474 ibid. Margrethe Rud, Jens Bildes
Enke.
S. A. ibid. Jørgen Rud af Widby.

1478 i Atl. 6, p. 254 og D. S. T. p. 250

Jørgen Rud af Vedby.
1480 i Alb. Thuræ Acad. hafn. p. 13 Wil¬
helm Rud.
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1481 i Atl. 4, p. 324 Jens Rud til Hessel.
S. A. i Klev. Gen. Johan Rud som allerede
afdød.

1482 i H. S. sp r. 34 Jørgen Rud.
1483 i Klev. Gen. Jørgen Nud, Væbner paa
Vedby.

1484 i S. R. D. 6, p. 191 Jørgen Rud
paa Soltæ.

1487 hos Hvitf. p. 992 Jørgen Rud, Væbner.
1493 i D. Mag. 3 N. 2, p. 4 Ane Rud.
S. A. i Klev. Gen. Jørgen Rud, Embedsmand

paa Holbek.

1494 i D. Mag. 6, p. 114 Jørgen Rud til

Vedby.

1495 i Atl. 2, p. 394 Jørgen Rud, Lehns¬
mand paa Holbek.

1497 hos Hvitf. p. 1015 Jørgen Nud som

bestilles til at føre Skyttebanneret i Sverrig; jfr. D.

Mag. 3 N. 1, p. 145. Endelig henhører vel ogsaa
til Slutningen af 15 eller Begyndelsen af 16 Aarh.
den Niels Rud, der ifølge Klev. gen. Saml. havde
efterladt Else Eriksdatter Skram som Enke, og hun

igjen testamenteret sin Søsterdatter, Magdalene Spend,

Mogens Kaas til Ørendrups Frue, Lindbjerggaard,
hvorover der 1547 førtes Proces for Herredagen (Klev.
Gen.).

Hvad det nu angaaer at indbringe Orden i denne
med Hensyn til Slægtsforholdene chaotiske Blanding

eller at ordne disse Familiens enkelte og adspredte Med¬
lemmer under visse tilbørlige Slægtled og derved at til¬

veiebringe et fuldstændigt Slægtregister, da har man
vistnok saavel af Sophie Rud selv som især af den
22
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med Familien beslægtede Elisabeth Bryske, samt i

flere af vor Middelalders Slægtebøger, snart mindre og

snart mere udførlige Genealogier over bemeldte Familie;
men det vil ved en nærmere Sammenligning med de

bistoriske Efterretninger, vi om sammes enkelte Medlem¬

mer kunne tilveiebringe, ved første Oiekast være indly¬
sende, at samme i Grunden laborere af en ikke ubetyde¬

lig Mængde Mangler og Feil. Det gaaer imidlertid
med de gamle Genealogier, vore Slægtebøger have op¬
stillet, som det gaaer med de gamle brøstfældige Huse:

man erkjender nemlig lettelig deres Mangler og Feil;
men naar man vil udbedre disse deres iøinefaldende

Skrøbeligheder ved at sætte noget Nyt istedetfor det

Brøstfældige, da passe disse nye Udbedringer ingensteds
til det Gamle, der skulde conserveres, og ved at ville

forbedre en Feil, udsætter man sig saaledes ofte for at
foranledige flere. Saaledes er det i det Mindste gaaet

mig med den ældre Deel af Rudernes Slægtregister;

thi forat forbedre sammes iøinefaldende Mangler, an¬
skaffede jeg mig Klevenfelds nyere Genealogie over denne
Familie )); og det kan vistnok ingenlunde negtes, at
Klevenfeld jo virkelig har godtgjort mangfoldige Feil i
Slægtens ældre Genealogie; men ved at ville forbedre

disse, er han selv stødt paa saamange Vanskeligheder ved
at bringe Overeensstemmelse i det Hele, at han paa flere
Steder har maattet henvise til en nærmere Undersøgelse,

som han desværre! imidlertid ikke selv har kunnet for¬
1) hvilken jeg har Cand. Kall Rasmussen at takke, som
godhedsfuld har besørget mig en Afskrift af samme tillige¬
med alle dertil hørende Anmærkninger; hvilket jeg herved

engang for alle bemærker, for ikke ved ethvert enkelt Citat
baade at anfore hans og Klevenfelds Navn.

21

anstalte. Og saaledes er det gaaet ham, som det saa

ofte gaaer vore Critici og Reformatorer de kunne vel
med Lethed og uden synderlig Anstrengelse undergrave

vor Tro paa det Gamle og kuldkaste dets fordums

Anseelse, men ingenlunde selv sætte os noget Bedrei
Stedet; og hvis de forsøge det, beskæmmes de som
oftest af Udfaldet. Og det vil vist med Hensyn til nær¬
værende Genealogie blive umuligt for Enhver, saalænge

ikke flere Documenter til Familiens Historie end de, der

hidtil ere komne for Lyset, fremdrages. Det er derfor
ogsaa mig umuligt i de første Slægtled af denne Genealogie

at kunne bringe nogen Sikkerhed eller Vished tilveie;
men jeg kan blot anføre de forskjellige Meninger og mine
egne Gisninger og maa saaledes overlade den egentlige

Afgjørelse til Fremtiden. Og skjøndt nu dette Afsavn
vistnok ingenlunde er eller kan være mig ligegyldigt, saa

er det mig dog forsaavidt mindre magtpaaliggende, som

jeg ved denne Leilighed blot har villet opstille Genealo¬
gien, for dertil at kunne knytte deforskjellige historiske

Efterretninger, jeg om Slægtens enkelte Medlemmer
havde at meddele, hvilke historiske Efterretninger dog
stedse ville beholde deres Værd, omendogsaa Genealo¬

gien selv fra Tid til anden skulde undergaae en eller
anden Forandring. For imidlertid, selv med Hensyn til

bemeldte Genealogie, i det Mindste Intet at fordærve,

hvis det endogsaa ikke stod i min Magt at forbedre
Noget i samme, har jeg meddeelt E. Bryskes Genealogie

fuldstændig, men tillige i Klammer tilføiet de flere af
Klevenfeld og Andre i Slægtlinien optagne Navne; lige¬

som jeg ogsaa i Anmærkningerne til Genealogien eller i

den efter samme ordnede Slægthistorie ved enhver enkelt
Person skal tilføie, hvad der kan siges for eller hvad
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der kan siges imod den ham paa Tabellen indrømmede
Plads.

Elis. Bryske begynder saaledes Slægtfølgen eller
Genealogien fra tvende Brødre Mikkel og Jørgen;

og da hun lader den første være gift med Anne Peders¬

datter Jernskjæg, saa er det vistnok den Dn. Michael
Rut, miles de Skioldenes, der allerede i det fore¬
gaaende chronologiske Register under 1391 med denne
sin Hustru omtaltes men som Høvidsmand paa (eller
rettere Eier af) Skjoldenæs allerede forekommer 1387

og siden ligetil 1418 omtales. Han havde nu vist¬
nok (paa Grund af Documenter, der naturligviis, hvor

de tale tydeligt, ere langt paalideligere end Slægte¬
bøgerne) en Broder Jens eller Johannes Rud den

Yngre, der allerede nævnes 1390 og 1396 udtrykke¬

ligt kaldes Hr. Mikkels Broder (ligesom formodentlig
Jens Rud den Ældre der nævnes fra 1369 til 96,
var deres fælleds Fader, hvad ogsaa Klevenfeld an¬
tager); men Aarsagen, hvorfor Elis. Bryske ikke nævner
denne foromtalte Johannes den Yngre er formodentlig

den, at han ikke efterlod sig Børn og altsaa med Hen¬
syn til Genealogien var et stumt Bogstav eller et frug¬
tesløst Tal. Derimod nævner hun en anden og hende,
som Genealog, mere mærkelig Broder, nemlig Jørgen
som altsaa maa søges blandt de Samtidige og rimelig¬

viis enten er den Jørgen, der 1369—71 forekommer

som Høvidsmand paa Korsør, eller, — hvis han var

den yngste Broder, — maaskee snarere den Jørgen, der

først forekommer som Eier af Skjoldenæs og siden af
Vedbygaard i Aarene 1408—29.

Saaledes er os altsaa det faste Udgangspunkt givet

hvorfra den Ariadnes Traad tager sin Begyndelse, der
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skulde veilede os igjennem den forestaaende Labyrinth;
og hvorledes Elis. Bryske og Klevenfeld nu forfølge

denne Traad videre igjennem de gradviis nedstigende
Generationer, ville saavel de efterfølgende historiske, efter

Genealogiens forskjellige Klasser inddeelte, Efterretninger

som den ved Bogens Slutning tilføiede Slægttavle udvise.
Paa Grund af Samme bliver altsaa Slægtfølgen
nedenstaaende:

Littr. A

o: første Generation eller Slægtled.
Hr. Jens Ruth den Ældre. Forekommer 1360

(som Jens N.) i Ficke Myltikes Breff, giffuet „unge¬
Hr. (*)1) Jens Rud paa al den Rettighed som ham

er tilfalden efter hans Søsters Død, Fru Bege,Hr.

Johan Rimersens (af Nosk. Br. Reg. ved Kl.; jfr.
1403 og 1404, paa hvilket sidste Sted Fru Bege kal¬

des en Spster til Jens Ruds Hustru, der var en Gru¬
bendal, saa at hun altsaa neppe kan have været Fikke

Myltikes Spster men maaskee vel hans Kones Spster
eller Svigerinde). 1369 (Johannes) som Høvidsmand
paa Korsør og fører da i sit Segl det samme Vaaben
som alle senere Ruder (D. H. XIII, p. 864. Dog

kaldes han i Doc. hos Hvitf. p. 546 Jørgen). 1370
blev han (Hans, hvis det ellers er den Samme som
den Foregaaende) 2) forsendt som kongl. Legat til Paven

*) Han kunde gjerne den Tid kaldes den Unge, fordi han 30

Aar senere kaldtes den Ældre; men naar han tillige kaldes

Herre o: Ridder, da er det vistnok en Anticipation af Co¬
pisten; jfr. 1382.
2)

Johannes sammendrages nemlig ofte til Jens og Jess og
forkortes ligesaa ofte til Hans.
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med en Foræring af Falke, Heste og Pelsværk forat
faae de oprørske Undersaatter bandsatte (Hvitf. p. 549;

Pont. 2, p. 216, hvor Førstnævnte allerede kalder ham
en af Kongens Raad; jfr. 1397). 1375 forekommer

han som Johan (D. H. XIII, p. 742, XIV, p. 6),
1377 som Jens a wapn (Hvitf. p. 563, D. Dipl. 1,

p. 4), 1379 som Johan Væbner (D. H. XIV, p. 65),
men 1382 som Johan Ridder (D. H. XIV, p. 114,
526, 529, hvilket altsaa lader mig formode, at Prædi¬
catet af Herre i det ovenanførte Doc. af 1360 er en

Anticipation). 1387 som Ridder og Høvidsmand paa

Vordingborg tilligemed (sin Søn) Hr. Mikkel paa
Skjoldenæs (D. H. XIV, p. 190 (Johan), 193 (Jens,

ærbar Mand og Ridder). At han alt forhen havde
været Høvidsmand paa Vordingborg, skal ifølge Kleven¬

feld fremlyse af det sidstnævnte Document; men det fin¬
der jeg dog ingenlunde afgjort (skjøndt det derfor gjerne
kan være muligt; ja! Wieland gjør ham endogsaa, om

jeg mindes ret, til Høvidsmand paa Vordingborg 1377
men jeg veed kun ikke, om det er grundet); thi fordi

han udleverede alle de i Brevet omtalte og paa Vor¬

dingborg alt tidligere deponerede Kostbarheder !), derfor

1) Med Hensyn til Tidsalderens Luxus turde et kort Udtog af
Fortegnelsen over disse Kostbarheder, Hr. Jens paa den Tid
havde i Forvaring for Erkebispen i Trondhjem, i det Mindste

som Anmærkning fortjene en lille beskeden Plads i bemeldte

Høvidsmands Biographie; og nævnes der da blandt samme:

1 Kiste med 100 Walenedryer miin (læs: Walcene-dryer¬
mynd a: Billeder ell. Figurer (mynd), som enten vare
dreiede eller bestemte til at gjøre Træk med paa Tavl ell.

Skakbrættet og derhos af Hvalrostand forfærdigede); en

Dækker (o: 10 Huder) Permint (0: Pergament) og Bæver¬
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kunde de jo gjerne, ikke til ham, men til en af hans
Formænd have været indleverede. 1390 nævnes han
som Dn. Johannes senior tilligemed Dn. Johannes

Junior i S. R. D. 4, p. 327. Men skjøndt de nu
saaledes Begge ere Riddere, saa er det dog vistnok ogsaa

Senior (allerhelst siden han kaldes Høvidsmand paa

Junxhoved) )), der menes 1391, da han stifter en

geil (eller maaskee snarere Bæverskind); 1 Kiste, hvori 2
Bolsane (ↄ: Flag eller Vimpler); 1 Skrin, hvori en stor
Guldtegnebog uden Stene, 2 Sølvkruse med Sølvkjæder, 2

Sølvvandbækkener, et Sølvalmissefad, en Sølvkop, „kaldet

Hermen“ 3 Gribskløer beslagne med Sølv, et Sølvkrude¬

fad (o: Præsenteertallerken for Kryderier), 12 Sølvskaale,

en Sølvskaal med høi Fød og Dæksel, en Dug, hvorpaa
Drikkekarrene sættes, 4 Sølvbægere, en Sølvnapp (0: Bolle)

med en Ghekke (ↄ: Skaade), men uden Dæksel, en liden

Sølvnapp med Dæksel (o: Laag), et Sølv=Stop (o: Kruus),

et forgyldt Saltfad med en Dragetunge (som Saltskee), en
Ædelsteen og en Chrystal med Sølvkjæde, en Sølvskee, en

Silkepude, et Kortin (o: Gardin) af Sindal og flere af
Gyldenstykke, en grøn Silke Kolee (maaskee Collare o:

Halskrave); 1 Kiste, hvori et langt Skrin og deri 5 Sølv¬

skaaler, to Par Vægtskaaler, et Jagthorn af Walcene (o:

Hvalrostand) med Silkebord og Sølvbeslag; et lille Skrin,
hvori en Buddike og deri et sort Indsegl og et Secret, en

Guldfingerring med en Safir en stor Guldfingerring med

en Ædelsteen af gjennembrukket Arbeide, en stor Guldfin¬
gerring med en stor Safir, en Guldfingerring med fine

Perler, 4 Knivskafter, 3 Bordduge, en Haand=Dyele (maa¬

skee Haanddvælg o: Haandklæde); desuden en Bispekrone,
Sølvkruus paa en Potte, 2 Bank=pole (maaskee Bænke

med Trin eller den saakaldte Cathedra episcopalis) og en
Armbrystvinde, samt en heel Deel Bøger og Breve.
*)

som han fik, da han s. A. aftraadte Vordingborg til sin
Son, Hr. Mikkel Rud; see B I.
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Sjælemesse for sig og sin Frue, Alhed Grubendal,

hvorom det i Sorø Gavebog hedder: Egregius vir,
Dn. Johannes, dictus Ruth de Junxhowet, miles,

c uxor ejus, domina Alheydis, silia Dn. Clawes

Grubendale, matrona nobilis § devota, elege¬

runt sibi sepulluram in monasterio beatæ Mariæ
de Sora § dederunt Monasterio ad laudem omni¬

potenlis Dei a b. Mariæ, matris ejus, bona præ¬

dialia in possessionem perpetuam pro animabus

(Klosterlatin.) suis; videlicet in Ølscelitle pro¬
Vinciæ Ramsiøhærit dimidium mansum terræ, gVi
reddit in pensione annua dimidiam marcham an¬

nonæ; item in Skenswidlitle (i Høyelse Sogn og
Ramsø Herred) qvartam partem unius mansi, qvæ

reddit annuo duo talenta annonæ; item in Salby

a Salbythorp (ligeledes i ovennævnte Sogn og Herred)
dimidium mansum, qvi reddit dimidiam marcam

annonæ in pensione annua. Hæe bona scotave¬
runt solempni stipulalione Monasterio cum trans¬

latione proprietatis § dominii Heum obligatione

superreddendo alia bona æqvivalentia, si gvando
ista legaliter evincantur. An. Du. 1391 die

beati Vitalis (S. R. D. 4, p. 510). Da de imid¬

lertid nu Begge, baade senior og Junior (baade Fa¬
der og Søn, som vi 1390 erfarede), ere Riddere saa

er man i Tvivl, om der ved den Hr. Johan, der næv¬

nes tilligemed Hr. Michel saavel 1391 (D. H. XIV,
p. 274, 561) som 1393 (Hr. Jenis i D. Dipl. 1, p.
36) og 1395 (Hr. Jons i D. H. XIV, p. 5C3), me¬
nes den Ældre eller den Yngre; men 1392 underskrive

saavel Johannes senior som junior, begge milites,

Hr. Michels Skjøde (see B 1), og 1396 er Hr. Jens
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den Ældre endnu (see 1391) Høvidsmand paa Junx¬
howed, som han da afstaaer, men faaer igjen Møen paa

5 Aar i Forlehning (D. H. XIV, p. 371, 612; D.
Mag. 4, p. 299; Atl. 3, p. 116, 160), hvilket skete

ved en Overeenskomst, som findes udførlig i D. H. XIV,

p. 612—13, og hvoraf jeg desaarsag her blot vil ind¬

føre Hovedmomenterne som følge: Jæk Jens Ruth,
Riddæræ, thæn ældræ, kennes meth thettæ myt opnæ
Bref, at jæk hauær andworthet oc ladet myn Fruæ
Drotning Margretæ thet Slot Jungshoueth meth thes

Telligælsæ, meth allæ the Bref oe Rææt, som jæk ther
thel hafthæ af laan æller af Pant æller hvat thet hælts

ær; oc kænnæs ick, at hun hauer myk so thærforæ
giorth, at myk nøghær ic. Item oc kænnæs jæk meth
thættæ mit opnæ Bref, at jæk i sadan Tromal (ↄ: For¬
pligtelse) unfanget hauær Steghæborgh oc Møøn, som
hær æfter følgher: at thet skal væræ myn Fruæ Drot¬

ningæs oc myn Heræs Koning Eric, hænnæ Frændes
opnæ Slot til alt theræ Nøth (o: den saakaldte Aab¬

ningsret); oc skal iæk væræ them ther af til Thyænæstæ
æfter myn Makt, oe naar fæm Aar omkommæ samfældæ
fraan thæn Dav, som i Dav ær, tha skal thet fornempdæ

Slot oc Land komæ igen tel theræs bæggæ Hændær

ællær annær theræs, „hvilkæn thet først kræuær,“ udæn

længræ Tpfringh oc udæn alt Arft (0: Arg) ællær the¬
ræs æftærkommændæ om the bothe hær for ynnæn

afga. Voræ thet oe so at jæk døthæ for æn thessæ
fornempdæ fæm Aar omkommæ, tha skal thet fornempde

Slot oe Land fri oc ubeuorin genæst (o: strax) igeen
kommæ til fornempdæ myn Fruæ ællær myn Heræ ællær

theræ Æfterkommændæ Hand udæn aal Hyælpæræthæ
(ↄ: Udflugt), „huilkæn theræ thet først krænær.“ Løuær

28

iæck oe i thæssæ fornempdæ fæm Aar, tha vel iæk so
leuæ beth (ↄ: med) thæm, som pa Landet byggæ oc bo,
fatighæ oc righæ oc the thiit søghæ som jæk vel and¬

svaræ foræ Guth oc foræ myn Heræ oc Fruæ; oc hvat
thet Land kan meth rættæ skyldæ i thessæ fæm Aar, om

jæk lenær, thet skal jæk halft hauæ oc halfft myn Herræ

oc Fruæ. Thæssæ foreserefnæ Stykkæ louær iæk Jens
Rut Ridderæ thæn ældre, oc Heræ Mykæl Rut oc

Hær Jens Rut thæn yngre, Riddæræ Brøthræ, oc

varæ Arvingæ meth en samnæth Hand stathighæ oc fastæ
at holde udæn alt Arghlist oc Hyælpæræthe ic. Og

seer man saaledes af Ovenstaaende, at han havde havt
Junxhovet i Panteforlehning, men derimod kun fik Møen

paa Regnskab; og var dette formodentlig Aarsagen,

hvorfor hans Sønner og Arvinger med ham skulde under¬

skrive den indgangne Afstaaelse. 1397 nævnes saavel

Hr. Jones (N. D. Mag. 3, p. 69), Jonas (D. H.
XIV, p. 415) og Jones (I. c. p. 634) ene som og¬
saa i Forbindelse med Hr. Mikkel Rud (D. H. XIV,
p. 406; D. Dipl. 1, p. 70, 73; Begge paa førstnævnte
Sted som Rigsraader) og saa fremdeles i de følgende

Aar (see det chronologiske Register), dog uden at vi
kunne skjelne, hvad deraf til den Ældre og hvad deraf

til den Yngre henhører. Paludan mener i sin Møens
Beskriv. 1, p. 251, at den Førstnævnte, uagtet hans Lehns¬

tid 1401 var udløben, dog skulde have beholdt Møen i
Forlehning til 1406, da der for den Tid ingen ny Lehns¬

mand omtales; og fortæller os derhvs, at det næst¬
næsthøieste Bjerg paa Møens Klint endnu kaldes Rud¬

bjerget, fordi han der saa ofte indfandt sig, forat holde
Udkik efter Sørøderne, der i denne Periode saa jevn¬

ligen hjemsøgte vore Kyster. Imidlertid troer jeg dog
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snarere at han allerede er død 1404, og at det har

været paa hans Dødsleie hvorfra han (Hr. Johan

Rudt) 1404 udstedte sit Skjødebrev til Bisp Peder af
Noskilde paa alt Eiendoms Godz og Pante Godtz, som

ham var tilfalden efter hans Hostruis Søster Fru Bege,

Hans Remersens Efterleverske (af Rosk. Br. Reg. og
Arch. Canc. Dan. ved Klev., jfr. 1360), hvilket

hans Enke endnu s. A. stadfæster, idet Allike (ↄ: Di¬
minutivformen af Alheyde), Hr. Jens Nudtz Effther¬

leffuersche, skjøder Bisp Peder af Roeskilde allt huis
Gotz hende er tilfalden effter Hans Remersen (I. e.).
Jal man kan endogsaa have grundet Formodning om,

at det første Aarstal er forskrevet eller blot har Hensyn
til Enkens Bekræftelse, og at han derimod selv allerede

er død 1403; thi i dette Aar skjøder allerede Hr. Hans

Lycke til Bisp Peder i Noskilde allt huis Gotz hanom

paa hans Hustruis Vegne var tilfalden effther hindis

Fader, Hr. Hans Rudt, udi Johan Rimmersens Godtz,

hvor thet fanthis udi Siellandt (II. cc.). Repholtz an¬

tager (i Stampenb. p. 25) paa Grund af det oven¬
omtalte Stiftelsesbrev af 1391 samt paa Grund af

Fortegnelsen over de i Sorø Begravne, at han der i

Kirken er begraven, hvilket ogsaa M. D. 1, p. 150

paa en vis Maade stadfæster, skjøndt den ikke siger os,
hvad det var for en Dn. Johannes Rut, om den

Ældre eller den Yngre, som den blandt de der i Kir¬
ken Begravne opregner.

Littr. B
o: anden Generation eller Slægtled.

B1 (S. af A) Mikkel (Jensen) kaldes 1387

af Skjoldenæs og Ridder (D. H. XIV, p. 190,

30

1941, 1391 miles de Skioldenæs eum uxore Anna

Pethers dotter (Jernskjæg; S. R. D. 4, p. 495), s. A.
ligeledes Ridder (D. H. XIV p. 274, 561), da han

stifter Sjælemesse for sig og sin Frue, hvorom det hed¬
der i den Sorøske Gavebog: Vir magnæ probita¬
tis. Dn. Michael, dietus Ruth de Skioldenes,

miles, § Anna Pethersdoter, uxor ejus, dedernnt
ad laudem omnipotentis Dei § gloriosæ Matris

Mariæ Monasterio Soræ pro sepultura sna6
pro remedio animarum suarum bona in Førsløsf

(o. Fersløv) magle provinciæ Hornshærit ad per¬

petuam possessionem, videlicet curiam de di¬
midio manso, reddentem tria talenta annonæ pro
pensione annua; item euriam de duobus talen¬
tis in pensione annua; item euriam de qvatuor

talentis annonæ; ikem euriam de una ora annonæ;

item curiam de uno solido annonæ, item in Dalby
(Krogstrup S., Horns H.) curiam de dimidio manso,
solventem tria talenta annonæ pro sua pensione

annua. Hæe bona solenni stipulatione scotave¬

runt monasterio cum translatione proprietatis a
dominii § cum obligatione consveta. An. Dn.

1391 die beati Vitalis Martyris (S. R. D. 4, p.
495; altsaa s. A. og Dag, hvorpaa hans Fader ogsaa
stiftede sammesteds sin Sjælemesse). 1392 kaldes han

Høvidsmand *) paa Skjoldenæs (Atl. 3, p. 80), men
*) Skulde altsaa Foregivendet i Atl. 3, p. 80 være rigtigt, at

Oluf Lunge 1387 besad denne Gaard, da maa han netop
i s A. have afstaaet den til Michel Rud, som hvis Sted¬
son Jacob Lunge 1408 omtales.

*)Det er vistnok en Feil at kalde ham Høvidsmand paa
Skjoldenæs; thi Skjoldenæs var Familiens private Eien¬
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s. A. tillige Capitaneus Caslri Worthingeborch
(som han altsaa foregaaende Aar efter Faderen fik i
Forlehning), nemlig i et Skjøde, dat. 1392 4ta seria

post diem inventionis S. Crucis, forhvervet ved
hans Foged, som kaldes Provisor in Skioldenes, og
hvilket saavel Johannes Ruth senior som junior til
Vitterlighed have underskrevet (Klev.). 1393 nævnes

han som Ridder (D. Dipl. 1, p. 36), 1395 ligesaa
(D. H. XIV p. 593), 1396 som Ridder og Jens

Nud den Yngres Broder (D. H. I. c. p. 372, 613)
og s. A. i Skjoldenæs (D. Dipl. 1, p. 52, 54, hvor
paa førstnævnte Sted Jæip Pedersøn, kaldet Dyur, med¬

deler ham (Hær Meckel Ruth, Ridderæ i Skioldenæs)
Fuldmagt at indløse en Gaard i Valsømagle, Harrested

Sogn, Ringsted Herred, og at have den uopsagt 12 Aar
i sit Værge). 1397 forekommer han som Ridder og

Rigsraad (D. H. I. c. p. 406; D. Dipl. 1, p. 67,
70, 73), 1398 som Ridder (D. Mag. 4, p. 303),
1400 ligeledes (D. Dipl. 1, p. 100), 1405 ligeledes (l.e.
p. 220, hvor Hr. Thorbjørn Bille af Søholm mæler

et Gjeldsbrev af Hr. Mikkel Rud paa 150 Mark, hvil¬
ket han havde forlagt, dødt og magtesløst). 1406 er

han formodentlig allerede død; thi da skjøder hans Frue
Anna, Hr. Michel Rudtz, † 1) Boels Jord i Glassaxe
(Sokkelunds Herred) til S. Claræ Convent i Roskilde

(af Rosk. Br. Bog ved Klev.), og 1408 vederkjender
Anna Pæthersdatter, Herræ Michel Ruds Æfterleverske,
frat hauæ unt mæth sin gothæ Sæls Viliæ ok sine kære
Søners Rath ok andre sine Venæ Mijne“ sin kære

dom, som Jørgen Rud først 1429 overdrog til Kongen, idet
han byttede den bort mod Vedbygaard.
*) Dette Mærke betegner saavel her som ellers oftere 3.
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Doter, Jumfruæ Mærgretæ, Søster i St. Claræ Klo¬

ster i Roskild, too Garthæ, 1 i Hastrup ic. og 1 i
Swvansbiærgh ic., badhæ liggende i Hærfyhlæ Sogn i

Bawærskows Hæreth &ac;c., tel sinæ Rythiæ at haue 1);
nar hun afgaar, tha skal thæ kome tiil Hænnæs Brøthræ;

er engen aff them tiil, tha schal forte Godz tilhøre Clo¬

stheret evinnelig. In enjus rei testimonium sigillum
meum una cum sigillis dominorum nobilium

meorumqve filiornm, videlicet Dni Jacobi Lungæ
mililis 4 Dni Ajrisæn Ruth militis, presentibus
est appensum. Dat. die nativ. Johannis Bap¬

list. An. 1408 (ex Lit. Arn. Magn. ved Klev.).

1412 nævnes hun endnu som Enke (Klev.), idet hun

vederkjender sig „at haue takhet en Garth i Leyæ af the
renliuælekhæ Frugher, ther inne ære lukte ?) i S. Claræ

Closter i Roskildæ, ther ligger østen northæn (ↄ: Nordost)
hoos theræ Closter, ther then hetherlekhæ Frughe, Gretæ
Pæthersdoter, Hr. Johan Møltikes Efterleuende, hun

bothe innen oc bygde the hus af sit Eijæt, ther nu stan¬

de, før hun gaf ssek in i Closteret; mæth suodant Skæl,

at iæk biuder mek tel hvært Aar ud at giue timelekhæ
(ↄ: betimelig) for innen S. Michælsdagh 1 Mark Solf
innen gothe Peningæ oc geue oc andvorthe them innen

Abbatissæ Hender. It. at iæk vel byggæ thenne Garth

oc besætæ hanum væl ic. Dat. Rosk. vigil. omn.
sanctorum (K. N.). 1418 vederkenner Fruve Anne

□) Altsaa tillodes det dog Ronnerne at have privat Eiendom
eller i det Mindste Nytten og Brugen af samme; og den

rige Nonnes Vilkaar var altsaa høist forskjelligt fra den
fattiges.

2) Deraf Ordet Claustrum ic.
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Pætersdoter af Wanshrop (ↄ: Vonserup eller Vognskrup,
Herregaard i Kundby Sogn og Tudse Herred), Hr. Mi¬
chæl Ruds Æftærlever, sig at have opladet enn hæder¬

lig Man och ærliie (men altsaa dog ikke velbyrdig
skjøndt Adel), Bæiænd Billæ af Solbiergæ, al hendes

Godß i Skyppinge (ↄ: Skibbinge i Baarse Herred) met

al Ræth, som thet Gozs ær henne pa komet och hennes

Forældre (0: Jernskjæg og Skave); til Vitterlighed for¬
segler hendes Søn, Jens Rudh. Dat. An. M. C. D.
XVIII die beat. Lucie (hendes Vaaben, en Ibskal,
i Seglet endnu conserveret (Klev.). Formodentlig er det

altsaa paa Grund af dette Document, at Atl. 2, p. 393

lader Michel Nuds Enke 1418 eie Vognserup. 1432

stifter hun sin Sjælemesse, idet hun (Fru Anne Pæ¬
thersdotter, Hr. Michel Ruds) gjør vitterligt at hun

har givet og undt en sin Gaard i Dalby, som nu lig¬
ger øde, men som aarligaars skulde skylde 2 Pd. Korn

til Claræ Kloster i Nosk., „met svadant Skiæl at
styrkæ Guths Tienestæ og begaa (ↄ: holde Begængelse for)

mek oc mine Sønner, (efterhaanden) som Guth kaller

them hvært Aar meth Vigillie oc Meße oc andre gu¬
thelekhe Bøner.“ Til Vitterlighed beseglet af hendes
Sønner, Jens Rud og Wilhelm Nud a Vapn. Si¬
monis a Judæ Apostol. Dag (af Klev. Sigil. S.

ved K. R.). Hun var forresten en Ane Jernskjæg,

Peder Nielsen Jernskjægs og Maren Skaves Datter,

og hendes Fader var Vald. d. 4des bekjendte Admiral,
der af Jalousi krystede sin frugtsommelige Kone tildøde

mod sit pantserklædte Bryst (Pont. 2, p. 412; D. H.

XIV, p. 354). Deres Børn see under C 1 sg.

(B 1). Ifølge hvad vi i Indledningen til nærværende

Genealogie have anført, maa man endvidere antage, at
3
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Michel har havt en Broder ved Navn Jens den
Yngre; altsaa

B2(—) Jens (Jensen eller) den Yngre

(der nøie maa skjelnes ikke blot fra Jens den Ældre eller
A, men ogsaa fra C 2, der 1418 kaldes Mikkels

Søn og altsaa var den Nærværendes Brodersøn). Han

nævnes allerede som Ridder 1390 (see supra under Jens
den Ældre), 1392 ligesaa og 1396, hvor han kaldes Mikkels

Broder, og saa fremdeles indtil 1421 (see det chronologiske

Register), uden at vi kunne skjelne, hvad der egentlig
angaaer Jens den Ældre eller Jens den Yngre, altsaa

Fader eller Søn. Imidlertid er det rimeligt, at det er
den yngre Johannes Rut miles, der 1399 skjenker

Nestved Kloster en Gaard i Særslef i Synderherred
(ↄ: i Horbeløv Sogn paa Falster) in refrigerium
animæ suæ g snorum (o: for at kole paa Skærsil¬

den for sig og Sine); ligesom han ogsaa 1411 skjenker
og 1414 skjøder dette Kloster (hvor han formodentlig

udvalgte sit Leiersted) 2 Gaarde ibid. pro anniversario
suo § suorum (o: for at holde Aarstid for ham

og hans Familie (see det Udførligere i S. R. D. 4,

p. 355, hvor man tillige erfarer, at han havde Kloste¬
rets Gods i Raffnstorp og en af dets Gaarde i Øns¬
løff (formodentlig begge i Nørreherred paa Falster, den

første i N. Kirkeby og den anden i Ønslev Sogn) i
Leie for 1 Læst Byg om Aaret). 1417 nævnes han

endnu S. R. D. 4, p. 355 (hvorimod den Jens Nud,

der i det chronologiske Regist. nævnes 1418 og 21, vist¬
nok er hans Brodersøn; jfr. C 2). Hans Frue næv¬
nes ikke; men jeg er nærved at troe, at han var den

Jens Nud (skjøndt uvist hvilken), der ifølge Klev. havde
en Cecilia Povelsdatter tilægte, der siden fik Lydike
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Griip, som med bemeldte sin Hustrn oplod Hr. Jachim

Fleming, Rid. og Høvidsmand paa Kallundborg, al den

Deel, som han med sin Hustru havde faaet i en Gaard

udi Muldorp i Løveherred (hvor Ruderne den Tid

havde Eiendomme; see B5); hvilken Jesse Rud, som
fordum hans Huusfruis Husbunde var, i Pant haffde
aff Offæ Pætherssen i Thørssløsse. Act. Kallund¬

borg An. 1444 (ex orig. perg. Civit. Kallundb.
ved Klev.); jfr. C 2.

Derimod tilskrive Slægtebøgerne Hr. Mikkel en
Broder Jørgen, som altsaa bliver

B3(—) Jørgen (Jensen). Virkelig nævnes

der ogsaa en Jørgen Nud 1369 som Høvidsmand paa
Korsør (Hvitf. p. 546; D. H. XIII, p. 857), ligele¬

des 1370 (Hvitf. p. 607; Atl. 3, p. 45; D. H. l. c.
p. 656) og ligeledes 1371 (Hv. p. 618; D. H. l. e.
p. 694); men det var netop de Aaringer, hvori Jens

den Ældre eller Jørgens foregivne Fader beklædte denne

Post; og efterseer man Sigillet i D. H. I. c. p. 864,
da staaer der virkelig Johannes og ikke Jørgen i samme;

og sammenholder man endelig Originalen i D. H. I. e.
p. 857 med de Hvitfeldske Afskrifter, da vil man finde,

at bemeldte Jørgen blot har sin Tilværelse en Skriver¬
feil at takke; thi i Originalen følger han „uden For¬
navn- umiddelbart efter Jacob Nielsen, Høvidsmand til
Søborg og „Gorge“ og det er dette Gorge, man har

gjort til den efterfølgende Ruds Fornavn, hvorfor Ja¬

cob Nielsen blot kaldes Høvidsmand til Søborg i alle
de Documenter (eller rettere Documentcopier), hvor Nud

kaldes Georg eller Jørgen. Dernæst kan Mikkel endnu

1396 ikke have havt nogen (i det Mindste myndig) Bro¬

der Jørgen (med mindre han netop den Tid var fra¬
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værende); thi ellers havde han vistnok, ligesaavel som
Mikkel og Jens, maattet underskrive Faderens i oven¬
omtalte Aar bebrevede Afstaaelse af Junxhovet. Og
endelig nævnes der ingen Jørgen Rud før 1408, 1419
ic.*), hvilket formodentlig vilde blive en vel sildig Leve¬

tid for en Broder af Mikkel, selv om man endogsaa
antog ham for dennes yngste Broder*). Imidlertid

lader Elis. Bryske denne Mikkels foregivne Broder Jør¬

gen være gift med en Helvig, Thønne Chrestensens Dat¬
ter (som Hofm. 1, p. 149 T. Nr. 4 gjør til en Gyl¬

denhase), og med hende have en Søn Mikkel og en
Datter Karen; men Klev. beviser eller søger i det
Mindste at bevise, at den senere Jørgen (see C 4),
som dog, vel at mærke, blot han og ikke Elis. Bryske
antager, vel ikke var gift med en Helvig, men med en

Ingeborg Hase, og derhos ligeledes havde en Søn, der

hed Mikkel (see D 6), saa at det Hele altsaa synes at

være en Forvexling af Elis. Bryske, der har gjort be¬
meldte Jørgen til en Broder istedetfor til en Søn af
Mikkel den Ældre. Imidlertid kan dog herimod med
god Grund gjøres den Indvending, at Jørgen (D 9)

1) Med mindre man dertil vilde regne et latinsk Beviis, at
Aar 1387 var, efter Fru Ingers, sal. Iwonis Markmans,
hendes Afgang, endeel Gods i Harrested i Sjell. bortsolgt

og skjødet til Jørgen Rud for 350 gode Daler (Langeb.

Inder Dipl. ved K. R.). Men da dette Beviis først sy¬
nes at være udstedt 1571, saa er man endnu i Tvivl, om
det angaaer den ældre Jørgen Rud eller den yngre. Sik¬
krere vilde derimod hans Underskrift af 1408 (see B 1)
være; men der kaldes han udtrykkeligt Mikkels Søn.

2) Da imidlertid Sagen er tvivlsom, saa bør i denne Henseende

ifrs. C 4
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1474 kalder sin Farmoder Ingeborg; og mener han

derved, hvad som er at formode, Ingeborg Hase, da

bliver hun jo efter Stamtavlens nærværende Beskaffen¬
hed ingenlunde Jørgen den Yngres eller C 4, men

Jorgen den Ældres eller B 3 Hustru; hvorved Elis.
Bryske saaledes, paa Fornavnet nær, aldeles faaer Ret,
og Klevenfelds C 4 og D 6 bortfalde eller, rettere

sagt, falde sammen med B 3 og C 8. Hvorimod Kle¬

venfelds Mening igjen kan forsvares med et Doc. af
1429, hvori Moderen til C 2, C 4 og C 5 kaldes

Anne Pæthersdatter og Mikkel Ruds Enke. Dog —

non nostrum est tantas eomponere Iites. Vissere
er det derimod, at Mikkel havde en Søster, der var
gift med Hr. Hans Lykke, og som altsaa bliver

B4(—) Anonyma, gift med Hr. Hans Lycke;

thi 1403 skjøder, som sagt, Hr. Hans Lycke til Bisp
Peder i Roskilde allt huis Gotz hanom paa hans Hu¬

struis Vegne var tilfalden effther hindis Fader, Hr.
Hans Nudt (altsaa Jens den Ældre eller Mikkels Fa¬

der), udi Johan Rimmersens Godtz, huor thet fanthis
udi Siellandt (Klev.; jfr. under Faderen 1360 og 1404).

At hendes rette Navn forresten var Katrine, seer

man af et Doc. i Langeb. Index Dipl. (ved K. R),
der lyder som følger: Alle mæn, thettæ nerværendes

Bref see eller høre, helser jeg Katrine, Hr. Jens Ruds
Datter og Hr. Jens Lykkes Efterleveræ, evindelig med

Gud; det skal alle Men viterligt være, nærværendeß og
tilkommendes, at ieg vedkenner mig en Vellboren Mand

ock Skiællig Hr. Ærien Proch (et Navn, man har troet
at burde læse Rud) i Skioldænes, myn kiære Frende,

Fulmact og alt at have given og bindt at tallæ all min
Talæ ock in at delæ all myn Rettighed po alle the
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Gooz, hvilckæ mick anrørende æræ, i hoor de liggæ i
Sielan, eller hvor der myn Rett kan finnis — — —
hvat helder det er Pantegoz eller Ærvegooz. Til mere

Tingsviden dæ by — — — henger mit Indeiglæ for

thettæ Breff met fleere velborne Mens, som er Peder
Grubbæ, myn kære Stifsøn, ock Feez (formodentl. Teez)

aff Overkeby ock Jep Knutsen i Wolby af Vaben. Gi¬
vet under vores Herræ Aar MCDXIX then neste

Søndau foræ voor Herres Upfarelsæ Dau. Endelig var
det ogsaa, i det Mindste med Hensyn saavel til Levetid

som til Begravelsessted, muligt, at Mikkel kunde have
havt en Søster endnu, nemlig

B5(—) Katharina Rudzdatter som 1426

var gift med Dn. Johannes Grim *), men s. A. gjorde
sit Testamente og forud synes at have været gift med

en Bremle og med ham at have havt en allerede afdød

Søn, Jacob Bremle; thi det hedder i Sorø Gavebog:

Militissa g magnæ devotionis fæmina, Dna Ra¬
tharina Rutzdoter, de consensu mariti sui. Dni

Johannis Grim, g voluntate suæ cognationis
donavit monasterio beatæ virginis in Sora hona
in Muldorp § Rughe provinciæ Løvehæret ad

possessionem perpetuam, videlicet tres curias in
Muldorp, gvarum principalis habet sub se duos

ingvilinos § dat qvatuor talenta annonæ cum

dimidio in siligine F ordeo (o: hordeo) pro pen¬
sione annua Fe., § tres enrias in Ryghe Fe.
Hæe bona eum omnibus pertinentiis suis appro¬

priavit monasterio seotans eum obligatione eon¬

svela sub ea conditione, qvod Abbas pro tem¬

*) om hvem see Annal. f. n. Oldk. 1839, p. 338.
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pore existens c conventus faciant missam pro
ea § pro Domino Johanne Grim § pro Iiberis
ejus cotidie eelebrari lemporihus perpetuis, vide¬
licet dominica missam de trinitate a sabbato mis¬

sam de beala virgine, aliis vero diebus missam

pro desunetis ad altare capellæ australis, ubi

ipsa (ligesom hendes formeentlige Fader og Broder,
cum silio Jacobo Bremle (som 1420 nævnes hos

Hvitf.) sub petra marmorea jacet sepulta. Super
hæe exstant literæ ejus, datæ An. 1426 die

beator Marcelli (Marei?) § Marcelliani (S. R. D.

4, p. 496). Da imidlertid den foregaaende af Michels
Søstre efter det Ovenanførte ogsaa hed Catharine, og

2 Søstre vel sjældent turde have et og samme Fornavn,
saa vil det unegteligt være rimeligere, at den sidstomtalte

Catharine maa vige sin Plads for at stige et Trin
dybere ned paa den genealogiske Slægtstige, idet hun
saaledes formodentlig bliver den af Elis. Bryske under

C 9 anførte Karen, som ifølge Klev. maa afstaae den

hende af E. Bryske tildeelte Mand til Søsteren Helvig.
Littr. C

o: tredie Generation eller Slægtled.
C1 (S. af B1) Kresten (Mikkelsen), som

skrev sig til Hessel (formodentlig i Jylland). Han kaldes
Mikkel den Ældres (B 1) Søn saavel af E. Bryske
som af Klev.; men forresten skulde man snarere have
troet, at han havde levet altfor sildigt (nemlig fra 1453

til 70) til at kunne være Mikkel den Ældres Søn;
heller ikke nævnes han 1429 i Skiftet, hvor 3 andre

af Mikkels Sønner nævnes. Man kunde nu vel sige,
at han havde været Mikkels yngste Søn og maaskee
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1429 ikke været myndig eller ogsaa da dæret fraværende;
men jeg finder det dog (hvis vi ellers ikke paa Grund

af det under B 3 Anførte flytte C 4 ic. op i den
foregaaende Klasse) næsten rimeligere at ansee ham for

Mikkel den Yngres (C 8) Søn; imidlertid vil jeg hel¬

lere lade ham beholde hans Plads end gjøre nogen vil¬

kaarlig Forandring. 1453 pantsætter forresten Christiern
Rudh i Heslæ, a Vapen, noget Gods i Sjælland, nem¬
lig i Kragdorp i Giørtzløff Sogn, med „Samtycka oc

Radh hans Huffruis, Cristinæ Hartvigsdatter,“ af hvis

Gods det var, til velboren Mand, Hr. Beint Krabbe.
Dat. Haff. An. 1453 die S. Francisei Confes¬

soris (Klev., som tillige beretter, at nogle Genealoger

gjøre Fru Kirstine til en Piøske; men dette er en Skri¬
verfeil; thi hun var en Bryske, hvilket hendes ved Si¬

den af hendes Mands under Brevet vedhængte Segl

beviser). 1456 skrev han sig ligeledes til Hessel (Atl.
4, p. 324). S. A. skjødede han (Christen Nud aff
Hesslæ) en Gaard udi Glaptved (i Kallø Amt, Sønder¬

herred og Hald Sogn, som er Annex til Aalsø hvori
Hessel ligger) til Em Kloster; dat. 1456 die b. Hie¬

ronimi confess. (af Skanderb. Brev Reg. ved Klev.)

jfr. N. Saml. 3, p. 334); ligesom han ogsaa s. A. og
s. D. udsteder sit Brev, hvori han ombeder Offe Hen¬
rickssen, Peder Sab (2) og Peder Palnessen, at de

ville med ham besegle det Brev, han gav Abbeden i
Em Kloster paa bemeldte Gaard i Glaptved (II. ec.).
1470 skjøder han endnu (i Heslæ, Væbner) med sin

Frues Samtykke Gods til sin Svoger, Claus Bryske i

Løvissmose, som han og hans Broder, Iwen Bryske, i

Pant havde af Fru Aabel, Ulff Lembeks, liggende i
Sjæland i Klaaby (2 maaskee Kundby i Tudse Herred
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hvor hans Moders Gaard Vognserup laa). Dat.
Ottonie 1470 feria 3tia prox. fest. S. Michaelis

archangeli (Klev., jfr. Odens. 2, p. 172—73)

Efter Elis. Bryske var han gift med Kirsten Pøyske,

en Datter af Hartvig P. og Inger Falster; men det
var, som sagt, en Bryske, og derfor findes hun heller

ikke paa Pøiskernes Tabel i Hist. Tidsskr. 2, p. 174.

Deres Børn see under D 1 sg. (C 1). Derhos for¬
moder Klev., at bemeldte Fru Kirstine Hartvigsdatter

(Bryske) ogsaa (nemlig senere) var gift med en Herman
— — og med ham havde en Datter, navnlig Gjertrud

Hermansdatter, gift med Jep Jude; ligesom hun med
Cristen Nud havde en Søn ved Navn Johan, der

saaledes var Halvbroder til bemeldte Fru Gjertrud, og

anfører derpaa følgende Skjøde som Beviis: An. 1481
then Onssdag nest efter tyvendæ Dag Julæ var paa

Laallantfars Landßthing velbyrdig Mand, Jep Inde i

Olstrop, og hans Husffrue Fr. Gerthrud Hermendss¬
datter, „der holdt paa sin Hoßbondß høffræ Armu og

de skøttæ velbyrdig Mand, Christoffer von Haghen, og

hans Husfruæ, Ifr. Mette Christiernsdatter (Rud; jfr.

D3), al den Arf og Rettighed, som forte Fru Ger¬

trudh var tilfallen efter sin Moder, Fr. Cirstine Hart¬
vigsdather, oe hendes Broder, Johan Rud.
C2 (—) Jens (Mikkelsen, som ikke maa for¬

vexles med den Jens Chrestensen, som i det Følgende

under D 2 skal omtales, og til hvem Elis. Bryske ved

denne Leilighed og altsaa urigtigt henviser). 1418 un¬
derskriver han sin Moder, Ane Pethersdatter Jernskjægs,

Michel Ruds Enkes, i det Foregaaende omtalte Skjøde.
1421 er han tilstede paa Aasum Ting i Fyen (S. R.
D. 1, p. 324). 1429 kaldes han Herre og faaer da
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paa Skiftet med sine 2 andre Brødre, Jørgen og Vil¬

helm, endeel Strøgods sig udlagt (Klev.). 1432 kaldes
han a Wapn og Vilhelms Broder og Mikkels Søn

(B 2); og 1456 nævnes der endelig en Jens eller
Jess Ruth som Raadmand i Landskrone (N. D. Mag.

1, p. 125), men som dog neppe kan være denne, skjøndt
Navn og Aarstal ret vel kunde passe. Klev. antager
derimod at det var denne Jens Nud (eller C 2), der

var gift med Sidsel Neb, en Datter af Anders Reb

til Fuglsang i Laaland, og siger, at hun var Henning
Venstermands Enke til Stadager; hvorimod El. Bryske

siger om den senere Jens Rud (eller D 2), at det var
ham, der var gift med Sisel Lauisdatter (som Hofm. 3,

p. 323 T. 1 Nr. 5 kalder Reb), og siger, at hun

først efter I. Nuds Død fik bemeldte Henning Venster¬

mand. Dette Sidste turde nu vel være rigtigt nok; thi
hun siger os tillige, at denne Henning, som fik Sidsel
Lavisdatter var en Broder til den Morten Venster¬

mand, der er saa bekjendt af sit Klosterran 1501 (hvor¬

om i det Følgende Mere under F4); men hvad hendes
første Giftermaal er angaaende, da mener jeg, dersom
ellers Sidsel Lauisdatter og Sidsel Andersdatter, som

jeg formoder, ere en og den samme, at Klevenfelds Me¬
ning passer sig bedre til Tiden end hendes; og jeg til¬
skriver derfor ogsaa nærværende Jens Nud paa Klev.
Autoritet den Datter, som Elis. Bryske først tilskriver
D2 2 Jens Nud Christensen eller den Yngre.

C 3 (—) Peder (Mikkelsen) antages saavel af
E. Bryske som af Klev. for Mikkel den Ældres Søn;
men da ingen Peder Nud forekommer før 1460, saa
gjelder om ham det Samme, som jeg i det Foregaaende
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om Christen (ell. C 1) anførte, og jeg har derfor hen¬

ført, hvad om ham berettes til E 4, endskjøndt jeg
ingenlunde negter, at der jo har været en tidligere Pe¬
der Rud, men om hvem intet Videre vides, end at han

baade efter Elis. Bryske og Klev. (hvilken Sidste dog
ikke angiver hendes Fornavn) var gift med Margrethe
Krumedige, som imidlertid ikke findes paa Stamtavlen i

N. D. Mag. 6, p. 3 skjøndt det formodentlig netop

var herfra, at Slægtskabet mellem Ane Nud og Henrik
Krumedige, som siden skal omtales, hidrører. Deres
Datter anføres under D 5 (C 3).

C4 (—) Jørgen (Mikkelsen), som 1429 kal¬

des Mikkels Søn og Jens's og Vilhelms Broder. Han
forekommer 1408 som Ridder og Mikkels Søn (see

B1), 1419 (dog tvivlsomt) som Hr. Ærien i Skiolde¬
nes (see B4), 1420 som Høvidsmaad paa (rettere

Eier af) Skjoldenæs (Atl. 3, p. 80). S. A. er han
med at dømme dem, der sidde hjemme i Feide (ex
litt. Dyrsk. ved Klev.), 1421 nævnes han som Rid¬

der (Hvitf. p. 682). S. A. (1421 feria 4ta prox.
ante festum S. Ambrosii) udstedes der et Tings¬

vidne af Sjællandsting: at de (som udstedte Brevet)

saae og hørte, at „qvidam nobilis vir, Georgius
Rudh, miles in Skiollenæs,“ fremførte et aabent
Brev, ved hvilket Gieriche Diegn, Landsdommer i Siæ¬

land ic. gjor vitterligt, at s. A. den Onsdag næstefter

vor Frue Dag Kyndelmisse vare skikkede for dem og

mange flere gode Mænd „velbornæ Men, Hr. Anders
Jæyæpsson Lunghæ, Ridæræ i Egædæ, och Hr. Yørien

Rud, Riddere pouæ Skiollænæs, och beuisdhæ meth
rætthæ, at the haddæ logligæ effter Landzlogh fanghet
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Thyngøringhæ till thørræ Gooz Ordrop och thes Gotes
Telligæ &c., men nu ather i Dagh vare forde Hr. An¬
ders ok Hr. Jørien her foræ os och andræ gothæ Men
och kerdæ, at thøm vort giort Uræth pouæ thørræ Gotz

Ordrop och tes Telligæ, ath thet hols thøm foræ meth

Urætthæ ic;c. Tha var funnat fore Rættæ, at forde Hr.
Anders och Hr. Jørien hauæ so faret met Rættæ om
forde Ordorp och tes Telligæ, at thøm bør svore ther

foræ effter Landzloff (Klev.). 1424 faaer Hr. Jørgen
Nud Skiøde af Jesse Lunge paa en Gaard i Hanrop
(maaskee Haudrup i Thune Herred) med 4 dertil hørende

Gaardsæder ic. (Ind. Dipl. Lang. ved K. N.). 1425

giver Palne Jensen af Vaben Hr. Jørgen Nud af
Skjoldenæs Rid., — som hans Faders Søsterdatter

til Husfru haver, — Fuldmagt at indlose og ind at
dele alt det Gods som Hr. Marsk Palne tilhørte og

befindende er i Jylland, Fyen ic. Dat. Slaglos. 1425
(ex litt. Pritzb. ved Klev.). S. A. kungiør Jøræn
Nwt aff Skioldenæss, Ridder, og Palne Jenssen a

Wapen, at det Godß i Fyen er svo skift imellem dem
efter Samfrænders Raadh, som derom var, at Jørgen

Rwt skal have i sin Deel paa sin Husfruis Ingeborg,

Hr. Owe Hasis Datters, Vegne 1) Roseldegaard og
mere Godß i Roselde (ↄ: Rosilde By i Vinding Sogn

ved Nyborg); 2) Selkendorp Mølle (ↄ: Sulkendrup
Mølle i samme Sogn) ic.; men Palne Jensen derimod

faae Gods i Warthinge, Strandbye ic. Act. Mose¬
gard An. 1425 die exaltationis S. Crucis (Klev.).

Ifølge disse Documenter bliver saaledes Slægtforholdet

mellem disse Herrer følgende;
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Palne Marsk
Johan Palnesen (om ham see

N. N.

D. Dipl. 2, p. 171),

ft med

gift med

Alhed Matheses Datter
(som levede 1404 (Klev.).

Hr. Ove Hase.

Palne Jensen, 1425,

Ingeborg Hase,

gift med

gift med

Lene Tønesdatter,

Jørgen Rud.

som 1470 var Enke.

1428 nævnes Jørgen Rud igjen som Ridder (D.

Mag. 5, p. 319). 1429 ipso die S. Mathæi
Apostol. &ap; Evangel, fik han paa sin Part ved Skifte
med sine 2 andre Brødre, Hr. Jens Nud og Wilhelm

Rud, Skjoldenæs og Skjoldenæsfang i Ringsted Herred,
men overlod og skjødede igjen Hs. Maj. Kong Erik af
Pommern s. A. anden Dag nest efter S. Johannis

Baptistæ Dag Midsommer bemeldte Skjoldenæs og
Skjoldenæsfang, imod at Kongen igjen skulde overlade

ham Vitby og Vitbyfang i Løfveherred. Og har hans

Moder (som udtrykkelig kaldes Fru Anne Pætersdatter
Jernskjæg, Mikkel Ruds Enke) samt hans Brødre, Hr

Jens Rud og Vilhelm Rud, og hans saakaldte Sam¬
frænder, Hr. Jæip Lunge, Ridder, Berend Bille, Jess

Torbernssen, Albrect Henningssen, Peter Griis og Cle¬

mend Griis af Vaaben, forseglet til Vitterlighed; og
iblandt disse har Hr. Jæp Lunge forseglet næstefter
Jørgen Ruds Moder og før Brødrene. Dette Mage¬
skifte lod forresten Kong Erik læse paa Sjællands Lands¬

ting An. 1430, den Onsdag næstefter vor Frue Dag
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visitat., hvorom en original Iudicialforretning er ud¬
stedt som findes i Geh. Arch. (Klev.). 1429 nævnes

saaledes Jørgen Rud for første Gang som Eier af
Vedbygaard, der saalænge blev i Rudernes Familie, at

den deraf kaldtes Rudsvedby (Atl. 2, p. 422; S. R.
D.4, p. 492), men synes s. A. at være død, da hans
Søn Mikkel, og ikke han selv, giver Skjøde paa det af

ham som Sjælegave borttestamenterede Gods (S. R. D.

l. c.). Thi i Sorø Gavebog hedder det: Generosus

vir, Dominus Georgius dictus Ruth de Witby,
miles, legavit in testamento suo monasterio Soræ
curias duas cum pertinentiis eoxum omnibus in

Thinghorp in Mierløschærit in perpetuam ele¬
mosynam pro anima sua § pro animabus omnium
progenitorum suorum. Harum curiarum una

reddit II talenta annonæ, § altera unum talen¬

tum pro pensione annua. Scotavit autem eas
silius ejus Michael, dictus Ruth, in placito ge¬
nerali Ringstadiæ, cum obligatione de appro¬

priando § disbrigando ens ab impetitione. An.

Dn. 1429 (S. R. D. 4, p. 492). Imidlertid maa
denne Formodning om hans Dødsfald 1429 være falsk;
thi endnu 1433 faaer Jørgen Rud Skjøde paa en
Gaard, som hedder Nørregaard i Sallinge Sogn i Fyen,

af Niels Belovs Arvinger paa Restved Byting (Lang.

Ind. Dipl. ved K. R.). Hvad hans Ægteskab er an¬

gaaende, da lader Elis. Bryske en tidligere Jørgen Rud
(nemlig B 3) være gift med Helvig (Gyldenhase; Hofm.

1, p. 149 T. Nr. 4), Thønne Christensens Datter
men Klev. lader ifølge de ovenanførte Documenter nær¬

værende Jørgen Rud (C 4) være gift med Ingeborg

Hr. Owe Hasis og N. N. Palnisdatters Datter, som
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siden fik Mathis Predbjørnsen; thi 1447 kalder Mathis

Predbjørnsen i Egmose Hr. Michel Rundt sin Huus¬

frues, Inger Owisdatters, Søn (see inkra under Michel).

Den Ting synes altsaa at være i sin Orden; men dog
kan der derimod, som sagt, gjøres den Indvending, at

den senere Jørgen Rud (D9) 1474 kalder sin Farmoder
Ingeborg; og skulde han dermed mene Ingeborg Hase,
saa maatte bemeldte Frue ikke have været gift med C 4,

men derimod med B 3. Deres Søn see D 6.

C 5 (—) Vilhelm (Mikkelsen) fik 1429 paa
Sødskendeskiftet med sine 2 Brødre, Jens og Jørgen,

Gods i Tyzeherret og Bunby (læs: Kundby) Sogn,

nemlig Warnsorp og Varnsorpfang ic. (Kl.), hvilket

Sidste aabenbart er en Skriverfeil istedetfor Vansorp
og betyder altsaa (jfr. B1, 1418) Herregaarden Vonse¬
rup, der netop laa i Kundby Sogn, Tudse Herred, og
som disse Brødre arvede efter deres Fader Mikkel eller
maaskee rettere først efter deres Moder, Anne Jernskjæg

(B2 I. c.). 1432 kaldes han a Wapn, Jenses Bro¬

der og Mikkels Søn (B 2).
C6 (—) Jytte (Mikkelsdatter) anføres blot
af Kl., uden at han derfor angiver mindste Grund.

C7 (—) Margrete kaldes 1408 Mikkelsdat¬
ter og var da Søster i S. Claræ Kloster i Roskilde
(see supra under Mikkel, B 1). Det Samme var
ogsaa Tilfældet 1437 (af Doc. Rosk. ved Kl.); men
1455 var hun Abbedisse ibid., i det Mindste nævnes

da en Jomfr. Margaretha Ruthsdatter som saadan (Kl.;
jfr. Pont. 2, p. 612). Da hun imidlertid endnu næv¬

nes 1465 som Abbedisse ibid. (Dän. Bibl. 2, p. 89
—

92), og hun saavel da som 1455 omtales som den,

der ved sine Bidrag til Tyrkekrigen havde erhvervet sig
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og sine Søstre Afladsbreve; saa maa formodentlig det
ene af disse Aarstal være urigtigt, ligesom det ogsaa
er nærved at være utroligt (skjøndt ingenlunde umuligt),

at hun i 57 Aar skulde have været Nonne i dette
Kloster.

C 8 (B3) Mikkel (Jørgensen) anføres saavel
af Elis. Bryske som Klev. at være en Søn af Jør¬
gen (B 3); men Klev. yttrer dog den Formening, at
han snarere turde være en Søn af C 4, der virke¬
lig havde en Søn af dette Navn 1429. Men at skjelne,
hvormeget af det, der berettes om disse Mikkel Ruder,

der henhører til hiin eller denne, har endnu hidtil været

mig umuligt, hvorfor jeg herved under Eet vil anføre,

hvad der forekommer om dem Begge. 1424 pantsatte
saaledes Jens Knudsen, Kannik i Aarhuus, til Hr.
Mikkel Rud, Ridder, sit Gods i Lyngby (Tjæreby S.,

Vester Flakkebjerg H.) for 100 løde Mk. i Engelske
(af Antvorsk. Brevbog ved Klev.) 1429 forekommer

han som Jørgen Ruds Søn i S. R. D. 4, p. 492,

da han (silius Dn. Georgii Michael, dietus Ruth)

skjøder de Gaarde, hans Fader havde testamenteret, til
Sorø Kloster in placito generali Ringstadiæ enm
obligatione de appropriando g disbrigando eas

ab impetilione. 1438 kundgjør Ilyænæ, Hans Ran¬
saws Dotar oc Otæ Mæiænstorpæ Eftærleværæ, at hun

er skyldig en hæderlie Man oc ærliie Michiel Rudh aff
Wetby a Wapn XX lødige Mark, giæve Penninge oc
gængæ, for hvilke hun pantsætter ham en Gaard ii Søwæ

ii Lillæhæreth (maaskee Isøwæ o: Iishøi i Smørum

Herred). Dat. 5to die pentecostes (Dipl. Lang.
ved K. R.). 1444 har Hr. Mikkel Rud med Flere

beseglet et Brev af Væbneren Peter Dufwa, hvorved
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denne sælger til Torbern Bilde alt sit Gods i Sjælland.

Dat. Stokholm fer. 5ta prox. ante fest. purik.

Mariæ (I. c.). 1446 forekommer han dernæst som
Høvidsmand paa Kallundborg (Atl. 6, p. 237). 1447
tilladher og unner Mathis Predbjørnsen i Egmose, at

hans Husfrue (Jørgen Ruds Enke), Inger Awisdatter

(Hase), schal være hos sin Søn, Hr. Michel Rundt,
eller hvor han vil,“ og oplader Hr. Michel Rudt all

hennes Godz, hvo the liggæ, i Sieland, i Fiwn, i

Jutland, och all hennis Rettighed som henne kann til¬
falde i Godz, hvor som helst the liggæ, i Dannemarch,

met alle Brefve, Beviisligheder og Forvaringer, som

ludde paa hennes Gotz, undertagen Roskilde (læs: Ro¬
selde; jfr. C 4, 1425), Silkendorp og Silkendorp Mølle

(o: som sagt: Rosilde og Sulkendrup By og Mølle i
Vindinge S. ved Nyborg) ic. och the C Marck Rente

hvert Aar i Svinborgh, som han i Pant hafver af
Kronen og af sin nadighe Herre Konningh Christopher

foræ M Marc Nobelæ Gull, som han udlagde paa for¬
nefnte Rente ic.; hvilket foregaaende han kennis at have
anammet i Laan og at have laant i Venskab och Kier¬

lighed af Hr. Michel Rundt (som havde arvet det Først¬

nævnte, nemlig Nosilde ic., efter sin Fader Jørgen; see
denne 1425), samme at nyde oc beholde, saa længe han

lever; men efter hans Død skal alt fornævnte komme til

Hr. Michel Rundt och hans Arfvinger. Dat. Hasnie
An. 1447 (ex litt. episc. Birch. ved Klev.). 1448
gjør Kong Chr. 1 vitterligt, at Hr. Mikkel Rud, Rid¬
der, har gjort Regnskab af det, han har oppebaaret af

Kallundborg Slot og Lehn*) (jfr. 1446); thi lader

1) Hvormed han altsaa indtil den Tid havde været forlehnet.
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han ham og hans Arvinger frie, qvitte ic. Dat. Kjøb.

Slot. Dom. prox. a. festum S. Clem. papæ (ø:
den 17de Novbr.) 1448 (Mscr. reg. Nr. 2528, 4to
gl. Saml. ved K. N.). 1449 afhænder Hr. M. Rud,
Rid., noget Gods til Karl Marchmand (Lang. Ind.

Dipl. ved K. N.). 1451 afhænder Hr. Mikkel Nud,
Ridder paa Vidby Klostret (formodentlig Antvorskov

Kloster) al sin Ret i Lyngby (Antvorsk. Br. Reg. ved

Klev.; jfr. 1424). 1452 nævnes han som Herre og
Eier af Vedbygaard (Atl. 2, p. 422). S. A. sælger
Michel Rudh i Withby, Ridder, til Hr. Torbern Bille

i Siøholm, Rid., en tredie Deel i Svanholm i Hornss¬
herret (altsaa det samme Svanholm, hvorom det i Atl.

2, p. 325 hedder at Steen Basse af Spholm havde
givet det tilligemed 12 Læster Korn til sin Søsterdatter,
Sidsel Lunge (Datter af Ove til Basnæs og Maren
Basse), som var gift med bemeldte Torben Bille, for

at kalde sin Søn, Steen Bille, Basse), som han med

ræt Arff tilfald efter sin Datter Elseff (Rud), og hun
arffde efter sin Moderbrodher Hr. Niels Knutsen og
Bo Knutssen. Dat. Hasn. 1452 seria 4ta ante fe¬

stum S. Calixti ppe (Klev.; deraf fulgte altsaa, som
Klev. bemærker, at Mik. Rud maa have været 2 Gange
gift og med den ene af disse Hustruer (neml. Catharina,

som altsaa var en Knudsdatter eller Søster til Niels og

Bo Knutsen) maa have havt en Datter Else; hvorhos

han tilføier, at Hr. Frederik Wardenberg og Fru Elne
(Evertsdatter) Moltke (til Egede, der efter Fred. War¬
denbergs Død blev gift med Ove Lunges Halvbroder

Anders Jacobsen Lunge) ogsaa vare Arvinger efter Niels
og Bo Knutsen). 1456 gjør Frederik Wardenbiergh,

Ridder vitterligt, at han med sin kjære Huusfrues,
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Ælnæ Æffuersdoters, Raad og Samtykke vederlægger

og skjøder en hæderlig Mand og velbyrdig Hr. Michel

Rut i Wetby Ridder en sin Gaard i Kalfolstæ (o: Kors¬
holte) i Mærløse Herred og Tersløse Sogn med saadant

Skjel, at Hr. Mikkel Rud skal indløse den fra Hr. Erik
Bildes Arvinger for Xl. Mark Landgangspenge og 6

rinske Gylden; for hvilken Gaard han igjen skal have

af Hr. Mikkel paa sin Husfrues Vegne al den Ret og
Eiendom, som han haver i Dalby ved Kjøge i Ramsiø¬
herred som Hr. Anders Hack i Pant har, fra hvem

han det skal indløse, og dernæst al hans Ret og Eien¬

dom i den Gaard i Kjøbenhavn og 1 Pund Skyld i en

Gaard i Oppe=Syndby; hvilken Ret og Eiendom hans
Datter Ælsøff arvede efter Boo Knutsen, og han siden

arvede efter denne sin Datter. Dat. Wetby ipso

die B. Blasii (Klev.). S. A. kjender Mikel Rud af
Wedby, Ridder, sig at have oppebaaret til sin „fullæ
Nøvær alt det Guld og Peninge, Hr. Torbern (Bilde)
har været ham skyldig til denne Dag. Dat. Abrom¬

storpp prosesto S. Francisci (Dipl. Lang. ved
K. R.). S. A. kjendes Thorbjørn Bille i Søholm,
—

Ridder, at have oppebaaret af Hr. Mikkel Rud af Wetby
29 lybske Mark og 6 rhinske Gylden og 11 Mark,
som han udlagde den Tid, Fru Elline blev jordet; for

hvilke Penge hans Broder Hr. Erik Bilde, havde en
Gaard i Pant af Hr. Frederik Wardenberg i Kalsholte
i Terløse S., Mærlæse H. (see supra), og Hr. Mikkel

Rud nu haver Eiendom paa forte Gaard. For denne

Gaard og for Pantebrevet kjendes Hr. Thorbern Bilde
sig Fæ og fuld Værd at have oppebaaret af Hr. Mik¬
kel Rud paa sine Broderbørns Vegne. Dat. die b.

Francisei (l. C.). S. A. gjøre Dauijd Arylsseni
4“
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Rydhe, Mykkyl Rudh i Vydby, Rydhere, po Johans

(Skinkels2) Vegne, som hans loflygh Væryæ ær, og
Morthen Skynkkel i Borby vitterligt, at de have siddet

over et kjærligt og venligt Skifte efter Clavæs Serlyns

(til Vedby eller Rygaard, gift med Sophie Folmers¬
datter Lunge) Død. Dat. die b. Galli (kgl. Bibl.

Saml. ved K. N.). S. A. gjør Mikel Nud af Wedby,
Ridder vitterligt, at han har solgt og skjødet en vel¬

baaren Mand, Hr. Torben Bilde af Siøholm, Ridder,

en tredie Deel i en Gaard i Stenløse, norden Veræbroe
hos Vixsøe, og en treding Deel i en Gaard, som hedder

Uberød som ligger hos Hijørningrholm, med saadant
Vilkaar, at Hr. Torben skal indløse dette Gods af dem,

som det have i Være. Dat. den Onsdag næstefter S.

Mortensdag (Klev. Saml.). 1457 nævnes en Mikkel
Nud til Sigerslefvestre (i Liunge=Frederiksborg Herred;

Knuds. Mid. p. 78), da han var en af de 6 fribaarne
Mænd der tilligemed 6 Bønder efter kongl. Befaling
skulde grandske paa Skjellet mellem Drotningholms Skov

og andre paastødende Skove; en Forretning, der især

derved er mærkværdig, at den angik en Frue, der havde
ikke mindre end 471 „Sviin paa Skoven= og endda
havde Ret til at have flere, om hun vilde (l. e. p. 79).

1458 nævnes den samme M. N. af Sigerslefvestre (S.

R. D. 6, p. 184, da han var med iblandt 12 Rid¬
dere, Svenne, fryborne Mæn og Odelbønder at sværge

Markeskjel ex mandato C. Imi imellem Lyngbymagle

og Skebinge). Imidlertid var denne M. N. blot Væb¬
ner og altsaa forskjellig fra og yngre end den Hr. Mi¬
chel Rud af Vedby, vi her omtale; hvorimod denne ell.

Hr. Michel Rud ogsaa 1458 nævnes som bosiddende i

Vedby (D. H. X. p. 963) og som Ridder (D. Mag.
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3, p. 226), idet s. A. Hr. Michell Rudh i Witby,

Ridder, gjør vitterligt, at han sælger til Hr. Clæment

Pædhersson, perpetuo vicario til S. Magni Alter
S. Lucii Kirke i Roskilde, al sin Rettighed og Eien¬
dom i 2 Gaarde i Spærlingstorp (nu Sperrestrup) i
Jurlundehæret og Jurlunde Sogn i Sjælland, nemlig

4 Part i de 2 forte Gaarde som hans Datter Elsuff
arvede efter sin Morbroder, Boo Knudsson, og han siden
efter denne hans Datter; med saadant Vilkaar imellem

Hr. Clæment og ham, thet forte Hr. Clæment skal selv
„uppa forte S. Mawensse Altæris Veyne“ indløse forte
tredie Part i de 2 forte Gaarde af Hr. Laurens Hiort,
vicario i Kjøbenhavn til S. Andreæ Alter, for tredie
Parten af 80 rhinske Gyllen, som Hr. Niels Knudsen

af Svanholm satte det forte Gods i Pant for. Dat.

Roskildis ipso die b. Laurentii (Dipl. Lang. ved
K. N.). S. A., men 3 Maaneder senere, gjør Hr.

Mikkel Rud atter vitterligt, at han sælger til forte Hr.
Clæment Pedersen al sin tredie Deel i 3 Gaarde (alt¬
saa de 2 ovennævnte og en til) i forte Spiærlingstrop,

den hans Datter (ic. ligesom i det Foregaaende), hvoraf
Hr. Clæment (som sagt) skulde indløse Trediedelenaf de
2 af Hr. Laurents Hiort, men den tredie Gaards Tre¬

diedeel af Fru Mette, Peder Tuessens Efterlevere, eller

hendes Arvinger for Trediedelen af 18 Arüss=Gylden,
som Knud Andersen af Svanholm fornævnte Peder Tues¬

sen i Pant satte. Til Vitterlighed har hans Søn, Otto
Nud, Ridder med Flere beseglet. Dat. Roskildis

feria 3tia ante festum b. Thome Apost. (I. c.
Saavidt nu saavel af disse som af de foregaaende Doc.

om Else Nud kan skjønnes, maa den sidstnævnte Knud

Andersen til Svanholm have havt 2 Sønner, den foran¬
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nævnte Hr. Niels Knudsen til Svanholm og Boo Knud¬

sen (see 1452), og disses Søster, Catharine Knudsdat¬

ter, have været en af Mikkel Nuds Hustruer og Elses
Moder). 1459 leiede han Godset i Lyngby (see 1424

og 1451) af Antvorskov Kloster (Antv. Br. B. ved
Klev.) og levede endnu 1462; thi da var Hr. Michil

Nudh Sabbato infra octavas Nat. S. Johannis
Bapt. nærværende paa Rettertinget i Kjøbenhavn i Graa¬

brødre Klosterstue (Dipl. Lang. ved K. N.). Hans
Navn og Vaaben findes i Sorø Kirke, og man seer
deraf, at han var 2 Gange gift; thi der staaer: Dn.
Michel Rut cum Elsebe & Catharina uxoribus

suis og hos den ene Markmands Vaaben (Klev.; jfr.
M. D. 1, p. 150). Den Sidste af disse som ifølge
Ordenen, hvori de nævnes, maa have været hans anden

Kone, have vi i det Foregaaende omtalt som en Catha¬

rine Knudsdatter; og hvad den Første angaaer, da var
han ifølge Elis. Bryske gift med Elsebe Markman, en
Datter af Otte Jensen Markman (til Harrested (K. R.),

hvilket ogsaa Sophie Rud, hendes Sønnedatter i sin
Slægtebog stadfæster) og Gøde Jernskjæg. Klevenf.

mener derimod, at hendes Fader var Carl Markman,
hvis Frue kaldes Fru Gyde (Jernskjæg2) i Wenslef,

Carl Marchmands Efterleverske i et Brev af 1474,
hvorved Bisp Oluf Mortensen i Roskilde under hende
Gods i Forlehning (er litt. Pritzbur ved Klev.);

men mig synes, det er kun lidet rimeligt, skjøndt derfor

ikke umuligt, at Mikkel Ruds første Frues Moder endnu

skulde leve 1474 og 1478, jal rimeligviis ligetil 1482
(see D 9). Deres Børn see under D 7—11 (C. 8).
C9(—) Karen (Jørgensdatter) var ifølge E.

Bryske gift med Steen Pedersen Gjøe til Engelsted (jfr.
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Hofm. 1, p. 149 T. Nr. 4). Klev. kalder hende der¬

imod Helvig og siger, at hun var Steen Pedersen Gjøes
anden, Hofm. siger derimod hans første Frue. Hvor¬

hos jeg i det Foregaaende har gjort opmærksom paa,
at den af Elis. Bryske omtalte Karen muligviis turde
være den Catharina, der i det Foregaaende er anført

under B5, som først var gift med en Brimle og siden

med Hr. Jens eller Johannes Grim.
Littr. D

o: fjerde Generation eller Slægtled.

D1 (C1) Karen (Christensdatter), gift med
Verner van Hagen ifølge E. Bryske. Klev. forbigaaer

hende, men anfører derimod en Mette, gift med Chri¬

stoffer v. Hagen, som E. Bryske forbigaaer. Men for¬
uden disse Døttre maa Christen ogsaa have havt en

Søn, nemlig

D2(—) Johan eller Jens (Christensen); thi

E. Bryske anfører p. 511 en Jens „Krestensen= Nud;
han maa altsaa være den Johan Nud, der i et oven¬

anført Document af 1481 (see C 1) kaldes en Søn af

Kirsten Bryske Hartvigsdatter (Christen Nuds Enke) og
en Halvbroder til Gertrud Hermandsdatter. Men naar

det i bemeldte Document synes at antydes, at han alle¬
rede da var død, og at hans Halvsøster havde arvet

ham, da maa det være aldeles urigtigt; thi han nævnes

ikke blot 1481 og 82 som Eier af Hessel (Atl. 4, p.
297, 324), den han efter Faderen havde arvet, og

skjenker i førstnævnte Aar for sin og Frues og deres
Forældres Sjæle en Tofte ved Aalsø Gildeshuus til
bemeldte Byes Kirke, ligesom han i sidstnævnte Aar

med en Gave til Præstens Bord ibid, stifter Sjæle¬
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messe for sig, sin Frue og deres Fædre og Mødre
(Hofm. F. 3, p. 132—34); men af 1483 har man

endnu et Document saaledes lydende: Jegh Jes Rudh
aff Hessell gor vittherlight for alle, at efftherthy iek
haffuer suodant Forfald, at jeck ey nu kan mødhe then

Stæffnyngh S. Knuds Dagh udi Kyøpingehagen, som

Oluff Mortenssen (formodentlig Bispen i Roskilde)
haffuer megh thyt stæffnedh meth vor nadige Heris

Breff; tha haffuer iegh Fuldmaght giffuit, fuldmøndigh
oc meytught gyordh ok meth thette myth obne Breff

fuldhmøndigh ok meytugh giør vælbordighe Mand Jør¬

gen Rudh uppa myne Vegne til Rætte at gaa, suare
oc thale oc i alle Madhe giøre oc ladhe i forne Ærindhe,

ligervyß som iek sielff nærdhverindis var oc gyordhe
thet; in cuius rei testimonium sigillum meum

præsentibus hie infra est impressum. Dat. Hes¬
sell An. Dn. MCDLXXXIII in vigilia aposto¬

lorum Petri 4 Pauli (kongl. Bibl. Saml. af Docum.

og Breve, til Adelens Historie henhørende; en Sam¬
ling, jeg i det Følgende heelt ofte vil komme til at

citere og da for Kortheds Skyld blot vil benævne den

som det kongl. Bibl. Saml.). Vi vide med Bestemthed,
at hans Hustru hed Maren Bertelsdatter (F. 3, p

132—33) og have i det Foregaaende anført at den
Sisel Lavisdatter (Reb. Hofm. 3, p. 323 T. 1 Nr. 5),
som Elis. Bryske tilskriver ham som Frue, rimeligviis

var gift med en ældre Jens Rud (see C 2), nemlig
hans Farbroder. Deres Børn see E 1—3 (D 2).
D3(—) Mette (Christensdatter). Denne Fru

Mette Christiernsdatter, der var gift med Christoffer v.

Haghen, nævnes nemlig i det forhen omtalte Skjøde af
1481 (see C 1) paa en saadan Maade, at Klev. anta¬
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ger hende for en Datter af Chresten og en Søster til
Johan Nud.

D4(C2) Margrethe (Jensdatter). Det er,
som sagt, paa Klev. Autoritet, at hun anføres som Dat¬

ter af C 2, da Elis. Bryske derimod gjør hende, tillige¬

med 2 hende tilskrevne Søstre, til Døttre af D2. Hun

var ifølge E. Bryske gift med Jens Bille Pedersen (i
Hørby); men Klev. siger, at hun var gift med Jens

Bille, der var Hr. Torben Pedersens Søn, og at hun
1474 var hans Enke.

D5 (G 3) Margrethe (Pedersdatter). Ifølge
El. Bryske gift med Anders Gagge, hvorimod Klev.
siger med Erik Gagge, en Søn af Hr. Anders G. og
Birgitte Frille.

D6(C4) Mikkel (Jørgensen); see hvad der
om ham er sagt under C 8. Maaskee turde han være
den Michel Rud af Sigerslefvestre, der nævnes 1457

og 58 og synes at henhøre til en yngre Generation end
C 8 eller Mikkel Rud af Vedby.

D7 (G8) Hans (Mikkelsen), som Klev. aldeles
forbigaaer, og som i El. Bryskes Slægtebog p. 425
blot er tilføiet med en nyere Haand og synes der at

gjøres til den Samme, som den vi senere under Navn

af Hans, Peder Vilhelmsens Søn, ifølge den gamle
Haand p. 377 under F 3 skulle anføre.

D8(—) Wilhelm (Mikkelsen) anføres saavel
af E. Bryske som af Kl. som Søn af C 8; men naar

Klev. paa Grund af Thuras Reg. Acad. Haf., p.
13 lader ham blive Student 1480, da maa det angaae

en senere (for Ex. F 1); thi af D. 8 omtales der
allerede en Søn 1460. Forresten var han gift med

Helle Ulfstand (jfr. Hofm. 3, p. 389 T. Nr. 3)
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Hr. Henrik Gertsen til Glimminges og Kirsten Oves¬

datters Datter, der omtrent maa have levet 1477.
Deres Søn anføres under E 4 (D 8).

D9(—) Jørgen (Mikkelsen). Om ham ere

Begge enige. 1470 stadfæster Jørgen Rud paa Vedby
det Gavebrev, hans Fader, Mikkel Rud, og hans Bro¬
der, Otte Rud, havde givet Antvorskov Kloster paa

noget Gods i Lyngby (Tjæreby Sogn, V. Flakkebjerg
H.; Klev.; jfr. 1451, C 8). S. A. udsteder Læne
Tønesdatter, Palne Jonsenss Efterleverske (jfr. C 4),
sit Brev paa Jordegods, hende og Jørgen Rud an¬

gaaende ic., bevidnet af Peder Nud, Hans Nafl, For¬
stander paa Kallingborg, og Hennik Jensen, Forstander
paa Dragsholm (Lang. Ind. Dipl. ved K. R.). 1474

Tingsvidne af Vinding Herred, at s. A. Onsdagen næst¬

efter S. Pedersdag ad vincula (ↄ: d. 3die Aug.) var
skikket Velbyrdige Jørjen Rudh aff Widby i Syæland,

som fremledte med sig for Dom og Ret et fuldt og
„pffrite (o: mere end tilstrækkeligt) Sognevidne af Vin¬
dinge Sogn (i Fyen) med 8 agte og trofaste gamle

Dannemænd, hvilke vidnede samdrægtelig paa Tro og
Sandhed „med helliens Edha, — intet Vidne dem imod

gaaende, — at de vidste i Sandhed, at den Jord, som

kaldes „Hyls Jordh, liggende paa Wynninge Marke¬
tilhørte af Rette Fru Ingeborg, Jørgen Ruds Fader¬

moder, og nu er forte Hyls Jord samme Jørgen Ruds
grætthe Ærffue= (Dipl. Lang. ved K. R.). 1477
Brev af Henrik Meinstorp, Landsdommer, med Flere,

at f. A. Onsdagen næstefter 20 Dag Jule var „Jør¬

ghen Rudh, Høffuitzman pa — — (ↄ: Solte),“ stedh

(ↄ: tilstedet) Indførelse af Sjællandsfars Landsting „uthii
— — oc fem Gardhe i Kelstrop=, efterdi som han det
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lovligen til Herredsting og Landsting med sine Kalds¬
mænd og Lagdage forfulgt havde, som ham var fore¬

fundet (Dipl. Lang. ved K. N.). 1478 skrev han sig

til Vedbygaard (Atl. 6, p. 254). S. A. udsteder
Laffrens — — Sognepræst i Karebek, Jørgen Ruds

Capellan af Vedby, sin Ovittering for 110 rhinske Gyl¬

den, som han paa Jørgen Ruds Vegne annammede i
Sacristiet udi S. Lucii Domkirke i Roskilde af Hr.
Esbern Perssøn, Kannik sammesteds (D. S. T., p.

249—50). S. A. faaer I. N. Ovittering af Bisp

Oluf Mortensøn af Roskilde, at han (vor elskel. Mand,
Tjener og Embedsmand paa Slottet Solte, som, vel at

mærke, tilhørte Bispestolen i Rosk., saa at I. N. altsaa
den Tid ikke var kongl. Lehnsmand, men derimod Bispe¬

tjener eller geistlig Vasal) havde gjort godt Regnskab
for Indtægt og Udgift af Landgilde, Korn, Peninge,
Smør ic. fra første Dag, han Solte Slot og Lehn i

Være annammede; hvorhos Ovittantsen ogsaa lyder paa,
at velbaaren Ovinde, Fru Gydhe udi Wenslef (Carl

Markmands Frue og ifølge Klevenfeld Jørgen Ruds
Mormoder), og forte Jøren Rudt haver til gode Rede

fornøiet Bispen 2 Læster Korn, som de ere pligtige aar¬

lig af Wendsløf. Actum (i Bispens Kantslers, Hr.

Claus Hennichsens, Overværelse) Solte in vigilia Sy¬
monis a Judæ apostol. 1478 (ex libr. Cop. Birch.

sen. ved Klev.). 1480 kaldes han endnu Høffvetzman
po Solte (Dipl. Lang. ved K. N.). 1481 var han
gift med Kirstine Eriksdatter Rosenkrantz; thi da gjør
„Jørghen Nudh, Høffuitzman po Soltæ, ther aff Wa¬

pen ærø vitterligt, at han og hans kjære Husfrue,

Christine Ericssdotther, have i Leie annammet af „he¬
therlighæ och renliffuighæ Jomffruer, Søsther Elnæ
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Matessædatther, Abbatissa i Sancte Clare Closther i
Roskild, och alth Conventh ibid.“ en Gaard, liggende
i Lundby i Flackabergis Hærit og i Tiereby Soghn,
med saa Vilkaar, at han og hans kjære Husfrue skulde

have, nyde, bruge og beholle forte Gaard i begges Leve¬

dage og dem til gode Rede deraf aarligaars i deres
Kloster til Abbedissen 2 Pd. Byg, 1 Pd. Rug og 2

Gr. Penninge betimeligen ad S. Catharinæ Dag yde
skulle. Dat. ipso die S. Urbani (ↄ: 25de Mai)
(Klev.). 1482 udsteder en Raadmand i Faaborg føl¬

gende Brev: Jegh Alexandher Perssen, Burgær ok

Raadmandh i Fobur, gør vitherligh met thettæ mith
opne Breff, om nogher Mandh vil syæ, enthen een æller
andhen, ath iegh haffuer affhendhet megh (o: formodent¬

lig enten givet min Haand fra mig eller ogsaa affundet

mig) eller nogher Fulmacth gyffuedh om thet Fredløß¬
mold mellum Peyther Metzmagher ok megh før enn
thennæ Dandemandh, Jorghen Ruth, tha skal thet ickæ
fyndis i Sandhedh hverkhen met myn Ingseylæ eller

Ja; vil ok noger Mandh thy (ↄ: dutte) megh ødhermere
ther opo, tha vil iegh gyffue ther Lov ok Værn fore ok
gøre al then Ræth, migh forefyndis therfore, thet iegh
haffuer thet inghælevndhæ giorth, fføren iegh thennæ

Dandemandh, Jørghen Ruth, myth fullæ Macthæbreff
po then Sagh haffuer gyffuen tiilforn. Thiil Vidhen¬

nesbyrdh, ath so er i Sandhen, tha trøcker iegh myth

Ingseylæ nædhen for thettæ Breff. Datum Solte
infra octavam assumptionis Marie An. Dn.
MCDLXXXIIs. (Original i herald. Selsk. Saml.

ved K. R.; hvorimod Ind. Dipl. Lang, anfører det
under 1484, hvor tillige om den samme Mand, dog
uden Aarstal, anføres Lene Clementsdatters, Erik Mad¬
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sens Efterleberskes, Fuldmagt til Alexander Pedersen
om at afhænde Gods til Jørgen Rud). S. A. (og

formodentlig i Anledniug af Fru Gydhes Død; jfr.
1478) under og i Leie lader Biskop Oluf Mortensen
i Roskilde „Jøren Nudt, vor elskelige Man oc Thyæ¬

ner“ hans Husfrue, Fru Kirstine, og deres Søn, Otte

Jørensøn, Kirkens Gaard og Gods Vendsløv oc Arløse¬

torp i Flakkeberg Hærret og al Biskopstiende af forte
Gods og Wensløffs Sogn, som han det nu i Være
haver, at have, nyde og i Leie beholde, saalænge de
alle 3 leve, den Ene efter den Anden ic. Dat. Roes¬

kilde fer. septima ante festum S. Michaelis (Dipl.
Lang, ved K. N.). 1483 bekjender Jørgen Rud,
Væbner paa Vedby, sig i Leie at have af Antvorskov Klo¬
ster (og dets Prior, Broder Jep Mortensen) 2 Gaarde

i Sønderlyngby i Flakkebjerg Herred, som hans Fader
forhen gav Klostret (see 1470), og Hr. Johan Oxe

nu paa deler (o: ved Rettergang gjør Fordring paa);
og skal han hvert Aar yde 2 Pd. Korn af Godset og

forsvare det for Hr. Johan ic. (Klev.). S. A. beskik¬

ker Jess Rudh paa Hessel ham til sin Fuldmægtig i en
Sag for Retterthinget i Kjøbenhavn (see D 2). 1484
d. ♈ nævnes Jørghen Nud pa Soltæ (S. R. D.

6, p. 191), hvilket Slot dog Jochum Daa allerede
1487 havde i Forlehning (Dipl. Lang. ved K. N.),

til hvilken Tid I. Rud altsaa maa have mistet samme.

S. A. (1487) nævnes han forresten som Væbner hos
Hvitf. p. 992. 1489 er han Høvidsmand paa Rønne¬

beksholm (og altsaa kongelig Lehnsmand, hvilket han
maaskee allerede 1487 er bleven); thi s. A. kjendes
Jørghen Nud i Wetby och Høffuitzman pa Rynebekz¬
holm (hvor Henning Olsen ifølge Dipl. Lang. ved
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K. N. endnu i Marts 1487 var Høvidsmand) med

dette sit aabne Brev gelskilligh ath vere hetherligh ock

velborne Ovinne, Fru Elsebe Hennickesdotther uti Nest¬

weth“ XL. lübske March, som hun ham nu kjærligen
laant haver, indtil S. Mikkelsdag næstkommende igjen
til gode Rede betale skuldendes hende eller hendes Ar¬

vinger. Dat. Nestweth ipso die S. Johannis ante

portam latin. (Dipl. Lang. ved K. R.). 1490 er
han allerede Høvidsmand paa Holbekshuus; thi da tager

han som saadan et Tingsvidne af Merløse Ting (ud¬
stedt af Jes Nielsen, Herredsfoged i Meyerløsse Her¬

red, Hr. Ingelbret, Ridder, Peder Rud o. s. v.) om
Rettighed paa Olden og om dens Beskaffenhed i forrige
Høvidsmænds Tider (Lang. Ind. Dipl. ved K. R.).
S. A. udsteder Birgitte Persdatter (vistnok den under

1491 omtalte Birgitte Flemming) en Pengeforskrivning

til ham (l. c.). S. A. Sognevidne, udstedt af Grand¬
løse Sognestævne for Jørgen Nud, om et Nød, som
meentes forsætligviis at være drevet i Dynd (I. c.).
1491 gjør Berithe, Per Flemmings Datter i Atterup i

Odsherred, Christiern faam Hagens Efterleverske, vitter¬

ligt, at hun har solgt, skjødet og afhændet til Jorghen
Nudh, Høvetsman paa Holbek (hvilket han altsaa mel¬

lem 1489 og 90 maa være bleven), 2 Gaarde i Artz¬
herred, nemlig en Gaard i Rørby og en Gaard i Væ¬
sløv. Dat. Holbek Mand. næstefter Nerei a Achil¬
lei Dag (Dipl. Lang. ved K. N.). S. A. Kong

Hanses fra Korsør udstedte Brev om Tvistighed og Gods¬
deling mellem Carl Saxtrup og Jørgen Rud (Lang.
Ind. Dipl. ved K. R.). 1493 udvirkede Jørgen Rud,
Embedsmand paa Holbek, Kong Hanses første Stævning

(dirigeret til Jyllands Indbyggere cum salute) over
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Jørgen Markmand at han, inden 15 Dage efter at

Kongens Brev var læst udlægger og godtgjør ham

(nemlig Jørgen Rud), hvis han ham af Rette pligtig
er for det Værgemaal, hans Fader havde paa Jør¬
gen Nuds Moder, Fru Elsebe (Markmands), Vegne.
Dat. Hafn. in festo beate Gregorii (Klevenf.).

S. A. Tingsvidne af Sjellandsfars Landsting (nær¬

værende Broder Jens Pedersen, Abbed i Ringsted Klo¬
ster, &amc;c.) angaaende Jørgen Ruds Gods og Arvedeel
(Lang. Ind. Dipl. ved K. N.). S. A. Kong Hanses

Befaling til Jørgen Marckmand, inden 5 Dage at ud¬
lægge og godtgjøre Jørgen Rud en Søsterdeel i Harre¬

sted Hovedgaard samt i Tillæg og Mølle og Løsøre

(l. c.). S. A. Kong Hanses Brev om et Værgemaals

Rettighed for Jørgen Rud (I. c.). S. A. Henning

Clemendsen, Herredsfoged i Flakkebjerg Herred, Henrik
Knudsen, Ridder paa Bygholm, deres Tingsvidne om
Godses Afhændelse til I. Rud (l. c.). 1494 fore¬
kommer han ligeledes som Lehnsmand paa Holbek (N.

D. Mag. 2, p. 315—16) og havde da tillige med Hr.
Eskild Gjøe Trætte og Dele om Jordegods med Hr.

Jørgen Parsberg, som skulde følge Kongen paa hans

Pilgrimsreise uden Riget. Og har man i den Anled¬
ning Kong Hanses Stævning af s. A., at Hr. Tønne

og Hr. Jørgen Vernersen (Parsberg), Riddere, skulle

møde i Rette mod Jørgen Rud om nogen Arvedeel, som

tvistes om (Lang. Ind. Dipl. ved K. R.). S. A.
skjøder han 2 Gaarde til Mariager Kloster i Jylland

(D. Mag. 6, p. 114), hvor hans Datter Elsebe var

eller maaskee netop da blev Nonne. 1495 forekommer

han endnu som Lehnsmand paa Holbek (Atl. 2, p. 394).
S. A. er han paa Retterthing i Ringsted (Ryges P.
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Oxe p. 14). S. A. Kong Hanses Confirmats paa
Palne Jensen af Vabens Tilladelse, at Jørgen Rud maa

indløse noget Gods i Sjælland og Fyen, hvilken Til¬

ladelse var given 1452 (eller maaskee snarere 1425 (da
Palne Jensen levede) og altsaa til Jørgen Rud den Æl¬

dre, men nu stadfæstes I. Nud den Yngre) med Bisp
Jens af Roskildes og Bisp Christiern af Ribes Under¬

skrift (Lang. Ind. Dipl. ved K. N.). S. A. Henril

Meinstrops Brev til Jørgen Rud om nogen Indførsel
i Bøndergods (l. c.). S. A. har man et Sognevidne,

som angaaer I. Nud, og som ikke alene beviser, hvor¬
ledes Datidens Adelsmænd selv i de mindste Smaating
maatte være deres Clienter

(eller Vornede) til Forsvar

paa Thinge, men ogsaa udvi er den omstændelige Maade,
hvorpaa et Sognevidne i hine Dage blev optaget og

meddeelt; det lyder nemlig om følger: Alle Men thette
Breff see eller høre læse, hilse vi Lauers Olssen, S.

Prest uti Hiembeck, LassMassen ibid. och Poel Eloffs¬

sen i Arnackæ euindelig meth Gud. Kongøre vi meth
thette vort obne Breff, atth Aar efther Gutz Byrd

MCDXC quinto then Søndag nest for Juel vor skyckid
for os paa Hiembeckæ Sognestefnæ och for Dannemend

flere velbyrdig Mantz Bud Jurghen Nutz, som vor Nis

Anderssen, och lydeligen spyrde sig for iblan Dannemend,
om thett vor nogen i Sogned enthen Man eller Suen
(ↄ: Svend), ther oß (o: hos) vor och hørde eller aff
vesthe, om Mattis Skræder aff Oreby (2) gaff Per

Claussen aff Hiembeck ledig eller quith for eth Løpte,
han louede hanum for 1 Styckæ bloth Dintirst (o: den¬
tersk) Elldey (7 formodentlig Cledæ 9: Klæde); tha vor

ther ingen ther af vessde eller hørd hade, at forte Mat¬
tis Skræder gaff forte Per Claussen qvit. Her poo

65

beder forte Ris Anderssen eth Sognevidnæ poo; tha
tilmeltes beskeden Mand Anders Perssen aff Sasserop,

ath hand skulle tage XI Danemend til sig och udgoo och
igen kome och vydnæ ther om; tha tog hand til sig XI
Mend (som opregnes); tiße XII Dannemend affgynge

(derpaa) i Berodh (ø: for at beraadslaae) och igien kome
velberode och vidneth poo theris gode Tro och Sanden

ath the ey aff vestæ eller i Sanden hade hørd eller

spyr, at forte Mattis Skræder gaff forte Per Claussen
guit for thet Loptæ, men vell veßde the i Sanden, ath

forte Mattis Skræder fyck 1 Styckæ Clæde, och thet vor
grønt och vor ickæ soo got, som hanum vor loffued; tha
annamede Jess (læs: Nis) Anderssen thet Styckæ Clede

ijgen af Mattis Skræder och fyck Per Claussen igen,
oc Per Claussen louede hannem 1 gotth Styckæ Clede

igen, som han vor hannem god for til forn (2). Ath

soo er gangid och saut (ø: sagt) och vunden for os,thet
vidne vi meth vor Inseylæ nedhen poo thette vortth obne

Breff. Anno, die § loco ut supra (kongl. Bibl.
Saml.). S. A. gjør Kong Hans vitterligt, at paa

Ryborg Slot var skikket Jørgen Rud og bød sig i Rette
mod Jørgen Wernersøn (Parsberg), Ridder om en

„Søsterdeel“ i Harrestedgaard, og var idag hans rette

Stævnedag; da, efterdi at Hr. Jørgen (Parsberg) er
skikket i vort og Rigens Forfald og derfor ei nu møde

kan, have vi opsat den Sag til idag 6 Uger (DipI
Lang, ved K. R.; jfr. 1494). S. A. gjør Kong
Hans vitterligt, at han kjendes af ret vitterlig Gjeld

skyldig at være „Jurgen Rud, vor elskelige Man, Thie¬

nere oc Embitzman paa Holbeck, ith hundred otte rinske
Gylden oc ith hundred fyre tyuge oc otte Marck danske
Peninge,“ for hvilken Sum Guld og Peninge Kongen
5
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under og i Pant sætter ham og hans Arvinger „alt

Rannijs Gotz i Kallø Læn som er tre Garde i Dag¬
storp tuo Garde i Mørke, tre Garde i Termenstorp,
Tiærøøgard fire Garde i Hvilssager oc Knudzstorp i
Holbergeherrit, som er fem Garde,“ med al forte Gaar¬

des rette Tilliggelse, kongl. Rente og Rettighed, liger¬
viis som Hr. Erik Ottesen (Rosenkrands, hans Sviger¬
fader) tilforn det af Kronen i Pant havde, at have,

nyde, bruge og beholde for et frit brugeligt Pant, saa¬
længe han lever; og naar han død og afgangen er, da

skulde hans Arvinger forskrevne „Rannijs Gotz i Kallø
Læn oc the fem Garde i Knudzstrop= have, nyde, bruge

og beholde med al kongl. Rente og Rettighed, saalænge

til det vorder dem afløst for saadan Sum Guld og Pen¬
ninge som forskrevet stander; „oc ere vij vell tillfredz

meth forskreffnne oß elskelig Hr. Erich Otzssen om thet
Skovhug, som hugget er paa Hasens.“ Givet paa Kjøb.

Slot S. Augustini Dag (o: den 28de Aug.) (Dipl.

Lang. ved K. R.). 1496 Jep Lauridsøns, Sognepræst
i Vedby, og Fleres Sognevidne, givet Jørgen Nud om

nogen Jordsmon og Eiendom ved Holbek i Sjælland
(Lang. Ind. Dipl. ved K. N.). 1497 omtales han i

Kongens Brev til hans Svigersøn, Hr. Henrik Krume¬

dige (D. Mag. 3 R. 2, p. 21). S. A. blev han be¬
stemt til at føre Skyttebanneret i Sverrig (Hvitf. p.

1015; jfr. D. Mag. 3 R. 1, p. 145). Wieland har

altsaa Ret, naar han siger, at han var med Kong Hans
i Sverrig det første Tog han gjorde derind; men der¬

imod Uret, naar han tilføier, at han siden fik Øland i
Forlehning. 1499 i August nævnes han som „Jørghen
Rudh, Hoffuitzmand paa Holbeck¬ (Dipl. Lang. ved

K. N.); og er dette sidste Gang han nævnes som Hol¬

67

beks Lehnsmand thi kort efter blev han Rigsraad (hvil¬
ket han allerede var 1502), og i denne Anledning var

det formodentlig, at han blev Høvidsmand paa Stege,

hvilket han var mellem Hr. Mogens Gjøe og Anders
Bilde, og som hvilket han allerede nævnes 1502. Jal

1500 skulde han, som Lehnsmand paa Møen, endogsaa
være falden i Dithmarsken (Hvitf. p. 1034, Paludans
Møen p. 279); men det er aldeles urigtigt; thi 1502

omtales han endnu som Væbner og Rigsraad (Kold.
Ros. D. 1, p. 27; jfr. Suhms Saml. 1, 3, 33;

Jahns Unionshist. p. 580). S. A. skrev „Jørien Rud¬¬

et Brev til sin Datter, Fru Anne Rudsdatter (gift med Hr.
Henrik Krumedige), dat. Kjøb. Tirsdagen næstefter hel¬

lig tre Kongers Dag, saaledes lydende: Kære Doter !
sereffr tu Cristine (ↄ: hans Frue og hendes Moder) tiill,

at tu vilde senne thin Dotther her nedher hviilchet ieg

kerlige bedher (at maatte skee) oc laad henne komme meth

thet snareste. Item haffuer (jeg) spurth, at tu haffuer

end sorth Gangere, hviilchen som tu viil selijæ; bedher

ieg teg, at tu senner meg hannom; ieg viil betale teg,
saa at tu skaltth tacke meg. Item Korneth geller end
nu liidhet meth (formodentlig weth o: hos) oß; ffortij

(ↄ: desaarsag) haffuer ieg end inthet solth aff tiith Korn;

men dog haffuer ieg nogle Peninge, som tu skulle hafft
for thiith Korn i Fioor; bind meg tiil, om ieg skall
senne teg tem meth thet Bud, som skall føræ thiin Dot¬

ther nedher, ællher ieg skall beholle the Peninge hoß
meg, intiil ath vij fijndes bodhe (ↄ: begge). Inthet
meræ; men sy Herr Henrik (Krumedige) mange gode

Netther (Kl.). S. A. Dominica passionis fik han

Kongens Brev om tilligemed Flere at anføre det Folk,
der skulde komme Dronning Christine til Undsætning i
5.
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Sverrig (Jahn I. e. p. 579—80); og kaldes han
der vor Mand, Raad og Embedsmand paa Stegehuus.
Ved samme Leilighed maa han ogsaa længere hen paa

Sommeren have opholdt sig en Tidlang hos sin Svi¬
gersøn, Hr. Henrik Krumedige, der var Høvidsmand

paa Bahuus; thi det hedder om Sidstnævnte, at han i
sin Fraværelse anbetroede Slottets Bevogtning til sin

Kone og „Svigerfadern (D. Mag. 3 R. 2, p. 10).
1503 skrev Jørgen Rud et Brev til Hr. Henrik Krume¬
dige (sin Svigersøn), Ridder og Høvidsmand paa Hol¬

bek (hvilket han altsaa ved Jørgen Ruds Aftrædelse var

bleven), saaledes lydende: Venligh och kersligh Helßen

altid tilforen skreffuen meth vor Herre. Maa Y vidhe,
kære Hr. Henrick, som Y seriffuer meg til, ath iegh
skulle recthe megh efther Spysningh, Suel (ↄ: Suul)

och Feske ath sendhnæ Octæ (ↄ: hans Søn Otte, som

da havde Bahuus Slot i Bevaring paa H. Krumediges
Vegne); maa Y vydhe, ath ieg feck ynghen Seriffuelsæ

aff Octæ sydhen Pynnßædag (ↄ: Pindsdag); ær thet
saa, ath Octæ skal holle Slotthet til Etherß Behoff,

ær thet best, ath Y sendhnæ hanem ath bespyssæ Slot¬

thet meth, til Gud vyel Y komæ til hanem.

It.

ganghr Reucthe (ↄ: Rygte) uty Køffnehanff, ath 9

haffue eth farsligh Breff offuer Octæ; ær thetsom
Reucthet gangher, tha er thet eth faarsligh Breff ath
taghe offuer syn Høsthre(s) Brodher. Inthet meerpaa
thenne Tid; her meth Ether Gud befalendes. Ex

Vedby fer. 2da post festum b. Mauricii § soci¬
oxum ejus (ↄ: 25de Sept.) An. M. D. 3º.
Jørghen Nud.

Udskrift: Hetherlig och velbyrdig Man, Hr. Henrick

Krumedyghe, Rydher och Hoffvetzman paa Holbek, kerl.
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sendendes thette Breff (kgl. Bibl. Saml.). S. A. døde
hans Svigerfader, Erik Ottesen Rosenkrands, og han
arvede derved en betydelig Deel Gods; thi man har i
det kongl. Bibl. Saml. et Ark Papir med Overskrift:

Thette efftherne Godz ffick Jørghen Nudt met Ffru Kir¬
sthenne epter Her Erick Otzenn, hwess Selle Gud nade:
XIX Læsther Kornn, IIII Pundt, X Skl., XI Td.
og saa fremdeles 10 forskjellige Poster (K. R.); men

da intet Stednavn eller andet Navn forekommer, saa
kan man ikke vide, hvori det bestod; dog maa det for¬

modentlig blandt Mere ogsaa have indbefattet Møgelkjær
Gods i Jylland; thi det fik han virkelig med sin Frue
(Atl. 4, p. 155). Dog er det et Spørgsmaal, om han

ikke allerede fik det i Medgift med hende, siden vi alle¬
rede see ham 1494 at bortskjøde Gods i Jylland.
1504 d. A omtales „Orghen Rudhu endnu som Høff¬

uitzmand paa Steghe (Dipl. Lang. ved K. R.); og

han var altsaa her indtil sin Død, hvorfor ogsaa Anders

Bilde først 1505 ibid. blev Lehnsmand (jfr. Paludans
Møen). Hvad Aar I. R. derimod var Lehnsmand paa

Aalholm, som han dog ogsaa skulde have været (Atl.

3, p. 304, Rhodes Laal., p. 57—58), formaaer jeg

ikke at bestemme, og det saameget mindre, som det rime¬

ligviis er en Forvexling med den senere Jørgen Rud
eller F 5. Men i et af disse sine sidste Leveaar synes

han at have forstrakt sin Svigersøn, Hr. Hendrik Krume¬
dige, med en betydelig Kapital (formodentl. i Anledning
af at Sidstnævnte 1503 havde tilkjøbt sig Herregaarden

Volden i Halland af Kongen; D. Mag. 3 N. 2, p.
129); thi man har i det kongl. Bibl. Saml. et Brev

fra ham, som vel er uden Aarstal, men dog maa være
fra 1503 eller 4 (da Hendrik Krumedige først 1503
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blev Lehnsmand paa Holbek, og han selv allerede døde
1504), og dette lyder som følger: Venligh ok kerligh
(Helssen) till forn sendh meth vor Heræ! ath I vidhe,
kære Hr. Henrich! ath iegh sendher Edher II tussyn
Marck, som iegh haffuer „udhlouedh for Edher= i Kiø¬

binghaffn, meth theße Breffuißere, Klaus Gerettssen ok
Jess Wynther; ok bedher iegh, ath I giffue megh ther

en Ovittantz ok Foruaringh ther oppo, ath iegh bliuer
ther foruareth meth. It. gaff iegh ok Knudh Knuds¬
sen C MMk oppo Edherß Vegnæ. It. gaff myn

Høstru C MMk udh i Maargen M (Morgengave?) meth
then Jomffru. It. haffuer iegh ok selff udhlaudh

(ↄ: udlagt) Peninge for Edher bodhe i Købinghaffn ok
andhenstedh, som vi vylle vell overleghæ, nar Gud vill
vy fynes; ok formueder iegh, ath ther stor icky terth
(ↄ: dyrt eller stort) ighen (af det, han havde udlovet);

i huadh thet er, ther stor ighen, thet skulle I foo till
godhe Redhe. Her meth Edher Gud befallendes. Serip¬

lum ex Wedhby fest. vigilia S. Jacoby.

Jørghen Nudh.
Udskrift: Hedherligh ok velbyrdigh Mandh, Hr.
Henrick Krumedyghe oppo Holbecsshuss, kerlighen sen¬
dendes thette Breff. 1504 vederkjender Niels Eriksen

(Rosenkrands) til Bjørnholm Ridder, sig skyldig at

være hæderlige og velbyrdige Mand Jørgen Rud 100
Mark danske Penninge, som hannem „paa min kjære

Søsters Vegne, Kirstine Eriksdatter,“ kunde tilfalde i
de to Tusind Mark, som hun og hendes Medarvinger

skulde have af ham for deres Deel i al den Bygning i

Skierne, med saa Skjel og Forord, at de kunde fri
ham og hans Arvinger for Hr. Preben Podebuskog

hans Hußfrue, Fru Wibeke, „miin kiere Søster=, og
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deres Arvinger i den Deel, som dem kunde tilfalle i

forte Bygning. Dat. octava Apostol. Petri g Pauli
(Dipl. Lang, ved K. N.). S. A. døde han og blev

i Antvorskov Kirke begraven (Atl. 6, p. 295, Gl. S.

2, 3, 30; og naar derfor M. D. 1, p. 143 og Ant.
An. 1, p. 157 først lade ham døe 1508, da er det
en ved hans Frues paa Liigstenen anbragt Dødsaar
foranlediget Vildfarelse). 1505, Tirsdagen næstefter

Guds Legemsdag (o: d. 27de Mai), under og tillader

Kong Hans, at Fru Kirstine, Jørgen Ruds Efterle¬
verske, og hendes Søn, Mikkel Rud, maae og skulle i
Begges Livstid, den Ene efter den Anden, have, nyde,
bruge og beholde for et frit brugeligt Pant og uafløst

dette efterskrevne -Ranis Godtz, i Kalle Leen liggendis¬
ic., for 108 rhinske Gylden og 148 Mark danske Pen¬

ninge, som Jørgen Rud i Pant havde (Klev.; jfr.

1495). 1509, Mandagen før Valentini Dag (o: 12te
Febr.), gjorde bemeldte hans Enke, Kirstine Eriksdatter

Rosenkrands, sit mærkelige Testamente (som findes ind¬
fort i D. Mag. 6, p. 186) paa Vedbygaard; omtaler

ved denne Leilighed ikke blot sin Sognekirke ved Ved¬

bygaard og ved Møgelkjær, men ogsaa ved „Alwedh i
Fyen= (som altsaa enten hendes Mand kort før sin
Død maa have faaet, eller ogsaa hun som Enke have

arvet), og bestemmer derhos, at hun ligesom hendes

Mand vilde begraves i Antvorskov, i hvis nu nedbrudte

Klosterkirke deres Liigsteen ogsaa laa med en Indskrift,
som følger: Her ligg begrasue erlig velbyrdig
Mad Jørge Rud til Vidby, so døde Aar 1e

(ↄ: Jesu Christi) MDIIII, met sin salig Hustru,

Fru Kyrstine Rosckradtz, ther døde Ano Dni

1508 (Abildg. Teg. ved K. R.). Hendes Dødsaar er
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saaledes urigtigt yaa Liigstenen angivet, hvilket hendes
ovenomtalte Testament af 1509 udviser; derimod kan

det være rimeligt nok, at hun strax efter Testamentets

Udfærdigelse kan være død; thi hendes Søn Henrik

skriver sig allerede s. A. d. 5te April til Elved. Deres
Børn see E 5—11 (D 9).
D10 (—) Otte (Mikkelsen) forbigaaes af Elis.

Bryske; men 1458 kaldes han allerede Ridder og Mik¬

kels Søn (see C 9). 1464 gjør Tyghe Jenssøn, Kan¬

nik i Roskilde, vitterligt, at han har kjøbt en Gaard i
Bucherop i Soderup S., Myærløse H., af velbyrdig
Mand og strænge Ridder, Hr. Otte Rudh i Witby,

med Artikler og Vilkaar, som det Hovedbrev indeholder,
som han ham derpaa givet haver i saa Maade, at naar

han eller hans Broder, Jørgen Rud, eller deres Ar¬
vinger ville forte Gaard og Gods igjenkjøbe for 60

rhinske Gylden, gode og gjæve, og for 60 lybske Mark
i hele hvide Peninge som i Sjælland ere gjæve og
gænge; da skulde de dertil fuld Magt have. Dat.

Roskild ipso die b. Egidii (Dipl. Lang. ved K.
R.) 1470 maa han være død; thi da stadfæster hans

Broder, Jørgen Rud, det Gavebrev, hans Fader Mik¬

kel og hans Broder Otthe havde udstedt til Antvorskov
Kloster (see Jørgen 1470 og Mikkel 1451).

DII (—) Else (Mikkelsdatter) forbigaaes af
Elis. Bryske, men synes at have været en Halvsøster

til de Andre og var allerede død 1452 (see et Doc. af
dette Aar under hendes Fader Mikkel).
Littr. E

o: femte Generation eller Slægtled.

E1(D2)Margrethe (Jensdatter), som ifølge

Elis. Bryske var gift med Jens Bille Pedersen, og som
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vistnok er den Samme som D4 efter Klevenfeld; imid¬

lertid tilskriver E. Bryske hende næstfølgende 2 Søstre,
som aldeles ikke nævnes af Klev., nemlig:

E2(—) Sophie (Jensdatter) og
E3(—) **** (Jensdatter), gift med
Henningsen.

E4 (D8) Peder (Vilhelmsen) til Vognserup.

Han nævnes 1460 (D. Mag. 3 N. 1 p. 66). 1468
var han som Væbner paa Landsthing i Sjælland (K.

Ros. D. 1, p. 5). 1470 er han Vitterlighedsvidne
ved et under Jørgen Nud anført Skjøde af Palne

Jonsenss Enke. 1477 forekommer han i følgende Brev:

Alle Men, thette Breff see eller høre læses, helse vy
David Araldsen, Rydder, Per Ruth och Jehan Sernyn
af Vapn evindeligh meth vor Herræ. Kungiøre vy alle
nerværende och kome sculendes meth thette vorth opne

Bref, ath then Tydh then hetherligh Ouinne och velbur¬
digh Fru Birgittæ Christierns Eftherlevesker och hans

Ervynghe vore forlicthe, tha sadhe (ↄ: sagde) Fru Elghor,
forde Christierns Systerdotter, som nest Arvingh vor pa
syn Modhers Veyne, thet hun ville staa (ved) forde Chri¬

stierns, hvas Syæl Gud haue! Testamente, „thet hun
aldri sculle føre 1 Penighe af Danmark¬ Ath sa vor

thaleth, thet vythne vy meth vor Yndseghel, trycthe næ¬

then for thette Breff. Scref. i Rydhe Aar effther Gudz
Byrdh MCDLXXVII in profesto Scti Georgii

Mrt. (kongl. Bibl. Saml.). 1479 og 86 nævnes han
ogsaa. 1490 skriver han sig til Voffnstrop og er med

at udstede et Tingsvidne, som under Jørgen Nud er
anført; ja! han nævnes endnu 1495 (Klev.) samt 1502
(see G 3). Forresten seer man saavel af Levetiden som
af Herregaarden, han skrev sig til, at han snarere maa
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være en Søn af C 5 end af D. 8. Men naar Annæ
Per(s)doter, Per Ruz „Effterlevækæ,“ 1504 anden Dag

Pindse i Reswijth pantsætter Oluf Daa af Navnstrup
en Gaard og Grund i Lijlæroidh o: Lillerød i Lynge¬
Frederiksborg Herred (Dipl. Lang. ved K. R.), da

kan det ikke (med mindre han var 2 Gange gift) være
denne Peder Ruds Enke; thi han var efter El. Bryske
gift med Johanne Nielsdatter Banner, men efter Klev.

med Ingeborg Banner, en Datter af Niels Eriksen og
Johanne Sappi af Asdal. Deres Børn see F 1 sg.
(E 4).

E 5(D9) Knud (Jørgensen). 1504 døde hans
Fader; og der findes i kongl. Bibl. Saml. et Blad

med Overskrift: Summa Summarum paa thet Godz,
Knud Rudt tillfeld till Møgelker (K. N.). Men jeg
veed ikke, om det angaaer Arv efter Fader, Moder eller
Brødre. 1505 fik han tilligemed sin Moder kongl.
Stadfæstelse paa den Panteret, hans Fader (see denne!)

havde havt i det saakaldte Rannis Gods. 1508 udsted¬
tes der et Gjeldsbrev til ham, saaledes lydende: Jeg

Mattis Rielssen aff Danmarck I) bekender meth thette

myt oppne Breff eller myne Arffuinge skildiig at vere

erlig Mand Knutth Nuth III oc XXXX r. Gl. oc

ther til V Hørnss Gl., som hand haffuer i got Troff
oc Loffue i myn Stet ganghen liguyß som hand var the
Peninghe selffuer skyldug; thi bevindher ieg Mattis Niels¬
sen meg till aldher myne Arfuinghe at holdhe forne Knut

Rudh udhen Skadhe indhen festum nativitatis Dn. ;

*) maaskee enten Kirkebyen Danmarre i Sønderherred paa
Laaland eller Landsbyen Tienemarke i Stokkeby Sogn i
samme Herred

75

er thett saa, at ieg Mattis holdher myne Ordh icky
indhen forne Tid, huatt Lassth oc Skadhe forne Knutt
tagher ther ouer thet skall ieg oppretthe hanem udhen

alle Arfflist (læs: Argelist); men ieg forbener (o: forbin¬
der) mig til at holle hanem udhen Skadhe indhen forne

Tid, „saa framtt som ieg vil sedhe til Faß (o: til Fads

eller til Bords) meth Danemenn.“ Script. in prose¬

sto Ste Marie nativitatis opido Smss An. Dn.
M. D. ocuo.

protestor manu propria.

Oven i Randen var desuden ogsaa skrevet: It. er ieg

oe skildug Xlj —— Langh - B—gh. (kongl.
Bibl. S.). Endvidere faa Dage efter følgende Brev fra

den Samme: Jeg Mesther Mathias Nielssen kendes met
thette mytt Breff oc eghen Hantserifft Aar effther Gutz
Byrdh MD 8ro, Louerdagen nesth effther festum scte
erucis exaltationis, at erlig oc velbyrdig Mand Knudh
Rudt haffuer loffueth, som ieg hannem venligh ombadh,

for mig i Colne (Kolding2) til Hr. Leuertth Marss for
hundrett oc trødugg oc fem rins. Gl. (ↄ: rhinske Gylden),

som ieg hannem skildug var ud at giffue indhen sclm

natv. Johannis bapte nu nesth komendis; thi til¬
byudher ieg meg oc myne Arffuinghe mett thenne

myn eghen Hantserifft ud at giffue oc vel at betalle
forne Som Peninghe indhen forne Tidh udhen alle Hindher,

Hjelperedhe eller Gensegelsse i noger Modhe; oc loffuer
ieg paa myn godhe Troff oc Sandhe at holle forne Knut
Rudh aldelss skadheløsth ther uti. Dat. Sanss. an.
Dn. ut supr.

Ego Magisther Mathias Nicolai protestor
manu mea propria, ut supr.
(kongl. Bibl. Saml.; men hvad oppidum Snss eller
Sanss, hvor den stakkels Magister formodentlig den Tid
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opholdt sig, skal betyde, har jeg endnu hidtil ikke kunnet
finde, medmindre det skulde være Saunsø i Vestenskov

Sogn, der ligeledes laa i Sønderherred paa Laaland).
1509 døde hans Moder, og fra den Tid eiede han og¬
saa Møgelkjær i Jylland (Atl. 4 p. 155). 1510 havde

han uden Tpivl faaet Oland med Borkholm i Forlehning
(eller forvaltede maaskee blot samme paa hans til Jeru

salem valfartende Broder Ottes Vegne); og da toge de

Svenske den efter 18 Ugers Beleiring fra ham (Hvitf.

p. 1078, Holb. 1 p. 843) d. 24de (Gl. Saml. 2, 3, 20)
ell. 25de Nov. (Jahn p. 450). Og at han ved denne

Leilighed, — uagtet Capitulationen tilstod Besætningen
fri Afmarsch til Danmark, — maa være bleven ført som

Fange til Sverrig, skjønnes ikke blot af et Brev i hans
Brevregister af 1550 (see inkra 1550 Brevregistrets
Littr. P. Num. ult.), der har til Udskrift: „Hr. Steen

Svantes Breff paa Knudtt Ruudtz Ffengssele; men man seer
tillige af et Brev af Rid. Ferber, som vil blive med¬
deelt under E 8, at han endnu d. 13de Mai 1511 hen¬

sad som Fange i Stokholm. 1515 omtales ligeledes den
Tid, da han var Fange i Sverrig (D. Mag. 5p. 110).
S. A. (1515) gjør Knud Rud i Vedby vitterligt, at

han sælger, skjøder og afhænder til Hr. Tyge Brade,

„min Suogern (o: gift med hans Søster Sophie), efter¬

krevne Gaarde og Gods, frit og ufrit (o: ubeheftet og
pantsat), i Vendsyssel, nemlig: 1 Mølle, Torss Mølle
kaldet, 1 Caard i Torss, 1 Boel ibid., 1 Gd. i To¬

strup, 1 Gd. i Thrøie, 1 Boel ibid. og en Sø, Over¬
siø kaldet, som er frit Gods, samt 2 Gd. Gaarde i Wro,

ufrit Gods, som Hr. Tyge Brahe skal indløse fra Bjørn
Andersen; hvorhos Knud Nud skulde have Magt til, om

han lystede, inden 20 Aars Dagen igjen at kjøbe for¬
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skrevne Gaarde, Gods og Sø af Hr. Tyge eller hans
Arvinger for 600 Mark danske Penninge og dertil saa¬
mange Penge, som Hr. Tyge indløser det Gods for fra

Bjørn Andersen. Kjøb. S. Margarethæ Aften 1515

(kongl. Bibl. Saml. ved K. R.). 1516 fik han For¬
lehningsbrev af Knud (læs: Lage) Urne, Biskop i Ros¬
kilde, med menige Kapitels Fuldbyrd og Samtykke paa

Kirkens Part udi Wentslef By og Arløsetorp udi Flache¬
bierg Herret med al Bispenß Tienere (læs: Tiende) af

forte Godß, sin Lifstid at beholde; dog saa, at han
1) aarlig giver Bispen 2 Læster Korn i hans Fadebuur
i Roskilde; 2) naar Bispen af Hans Kongl. Maj. bli¬

ver tilsagt om nogen Tjeneste inden Riget eller uden

Riget, da skal han være pligtig at skikke Bispen 2 vel¬

berußte Karle med Heste, Harnisk og Verie til Lands

og Vands, eftersom Behoff giøris; 3) skal han være
Bispen og hans Slot Solten redebon med Egt og Ar¬
beide og anden tilbørlig Tynge, naar Behof giøris, ic.
Actum Roschild ipso die passionis Canuti An.

1516 (af Canc. Reg. ved Klev. som mærkeligt nok
ved Afskriften af dette Lehnsbrev har skrevet Knud iste¬

detfor Lage Urne, Tienere istedetfor Tiende og 1516
istedetfor 1517, som ifølge K. R. er det rette Forleh¬

ningsaar). 1517 maa han have eiet Gods i Norge

(som han uden Tvivl efter sin Broder Otte maa have
arvet; see E7 1508 og E 5, 1551), hvilket skjønnes af

nedenstaaende Qvittering til hans Forvalter over samme:

Jeg Knudt Rudt till Vedby aff Vaben bekennes met
thette mit obne Breff at haffue anamet och upboret aff

bescheden Mand Anders Perssen XLIIII MM oc VI s
rede Peningh, som han upboret haffuer aff mit Gots i

Norge; ffor huilche Peninghe ieg lader hannem oc hans
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Arffuinghe frii oc quit for meg oc myne Arffuingh om
alt ydermere Kraff eller Tiltall ther om i noger Mode.
Till Vitnesburdh trycker ieg mit Signete næden for
thette mit obne Breff. Sereffuit i Kalendburgh Palme

Løffuerdag Aar C. tusinde femhundret paa thet XVII

(kongl. Bibl. Saml.). S. A. blev hans førstefødte Søn

Jørgen født (see denne F5), og fra 1517 til 21 havde
han, — som en ægte Kirkens Tjener, — den eiendom¬

melige Skik ved sine Børns Daab at byde Helgene til
Fadder (see F 5—8). 1518 skjenker han Klokken til
Otterslef Kirke (Atl. 6, p. 455); jfr. G 6, 1581.

S. A. skriver han følgende Brev til sin Søster Ane,

Henrik Krumediges Frue: „Broderlig kerlig Hilssen ffor¬
sent meth vor Herre! Kære Søster! tager (o: takker)
ieg teg gerne ffor alt got, tu haffuer altid beuist meg,

huilkit tu skal altit ffinne meg veluillig til at forschyllit
meth teg i mens ieg leffuer. Kere Søster som ieg skrefft

teg til i sistens om thee Peninge, ieg skulle haffue aff
Norge beder ieg teg gerne kere Søsster: at tu vil
senne meg them, om Hr. Hierricz (formodentlig hendes

Mand, Henrik Krumediges) Ffoit (ↄ: Foged) haffuer
verret hos teg oc fføit (o: flyet) teg tine, meth thet

fførste som ther steis (ↄ: stedes) Bud her net. It.

„hatte ieg aller troit, at Plich (ↄ: Blæk) oc Babir (ↄ:
Papir) skulle haffue pleffuit soo tyrt ffor teg; fforsmo
meg icke, ffor ieg er icke soo ryg, som tu est; vij haffue

bothe lyit (ø: ligget) i jen Barm oc haffuer ieg Eren
en nu.n Kere Søster! rot og byt offuer meg som teg

byr. Her meth teg Gud befallendes. Skreffuit til Vitby
nativitatis Marie An. D. MDXVIII. Knudh Rudh.¬

Udskrift: „Erlig oc velbyrdig Quinne, Ffruue Anne
Rudzdotter, syn kere Søster, kerl.“ ic. (Rngl. Bibl.
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Saml.). 1519 blev hans Søn Erik født (see F 6).

1520 blev hans Søn Otto født (see F 7). S. A.
skriver han til sin Søster, Fru Anne, Henrik Krume¬

diges Frue, dat. Vitby sanete Beist (7) Dag, blandt
Andet: Kere Søster! beder ieg teg gerne, at (tu vilt)

senne meg the Peninge af Norge oc Michels Rudhz met;

skreff han teg, at tu skalt senne meg tem; gørs meg nu
behoff. Kere Søster! byt meg til, huor thet goer teg,

om tu for tiin Forlenning igen, the Hr. Heenrig hatte
Bref paa. Alkerriste Søster! beder ieg teg gerne, at
(tu) vilt icke unfalle meg nu, at tu vilt komme til meg;

er miin Tro god til teg, at tu kommer ic. (kgl. Bibl.

Saml. ved K. R.). S. A. skriver han til sin Svoger,

Hr. Henrik Krumedige (D. Mag. 6, p. 269), at der

siges for visse Tidender, at hans (nemlig Knuds) Bro¬
der, Mikkel Rud, er død i Sverrig af Pest, og at han

i sit Testament har tilkjendegivet at ville begraves i Ma¬
riager 1); thi beder han Hr. Henrick at ville, naar Bø¬

ren føier sig, være tilstede i Kjøbenhavn, forat overvære
hans Begængelse. Dat. Vedby Søndagen før Marie
nativitatis 1520. (Der er den litterære Mærkelighed

ved dette Brev, at Klev. ved at anføre dets Indhold
tilføier: ex orig. chart. ap. Dn. Lang, oculis vis.

§ memor. comend.; hvoraf man altsaa seer, at de
ikke betroede hinanden deres litterære Skatte tillaans,

men dog forstode ved blot at see dem, at tilegne sig

deres bæsentligste Indhold). 1521 skrev Knud Rud føl¬
zende Brev til sin Svoger, Hr. Henrik Krumedige:

„Broderlig kerlig Helssen forsent met vor Herre! Kere
Hr. Henrich oc Suoger, synderlig gode Ven! som ieg

*) hvor hans Søster Elsebe var Ronne.
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skref Eder til om Artit (0= Aarstid, anniversarium)

efter myn kerre Broder (Mikkel, see 1520), huis Sel
Gud notte! thaa mo I vythe, at hun mo icke skee then

Søndag som ieg skref Eder til, for ty thet er tyrris
Gør= (eller Hør=) meße Dag i Hellygestes. Thii beder

ieg Eder gerne, at I vyville (o: vilde) komme hit then

Søndag nest for Pinnssedag oc vere her om Afthennen;
oc retter (Eder) efter thet Bref, som ieg skref Eder til

om Fyttalle (ↄ: Fetallie, formodentlig til Munkene)

Kere Suoger byer (ↄ: byder) Eders Ville tyl, at ieg

vet, huor efter ieg skal rette meg. Syer (ↄ: Siger)

myn kere Søster mange M (ↄ: tusind) gothe Retter.
Her met Eder Gud beffallendes oc „sancte Jerenlu
Skrefuet i Kofuenhafn sancte Jerens Dag An. Dn.

MDXXI. Knudh Rudh.“ Udskrift: Erlig oc velbir¬
dig Man, strænge Ridder, Her Henrig Krumediige, syn

kere Suoger, kerl.“ (kongl. Bibl. Saml.). S. A. blev

bans Datter Kirsten født (see F 8). S. A. Tings¬
vidne af Slagelse Herredsting, at s. A. Mandagen S.
Dionysii Dag var skikket for dem „beskædhen Svend,
Bertoll Rude, Foget paa Korssøør,“ og adspurgte

menige Tingmænd, om der var nogen, der nogen Tid

havde hørt eller i Sandhed af vidste, om Hr. Knud
Nud, Høvedsmand paa Korsør, eller nogen hans Foge¬
der eller Ombud nogen Tid have budt til enten her til

Tinge eller andetsteds, at de Dannemænd her i Herre¬
det ikke skulde indføre at sælge til Slagelse hverken Øxen,

Korn eller nogen anden Fetallie, eller ei. Dette beneg¬
tedes af menige Tingmænd, hvorpaa forte Bærtel bad

om og fik et Tingsvidne (kongl. Bibl. Saml. ved K.

R., som dog tilføier, at dette Brev ikke kan være af
1521, da Knud Rud til den Tid ikke var Ridder eller
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havde Korsørs Lehn, hvilket han først fik 1529, og at

det altsaa rimeligviis maa være af 1531). S. A. skrev
Knud Nud sin Søster, Fru Anne, Hr. Henrik Krume¬

diges, til, dat. Vitby sancte Elissabet Dag, blandt Mere

som følger: „Kere Søster! vit ieg icke, om ieg fiig
miin Til (0: Deel) ut af te Peninge, som miin Bro¬
der Mickel otte (ↄ: eiede) i Norge, hues Sel Gud nothe!

ic.“ (l. c.). 1523 var han Høvidsmand i Kjøbenhavn
(Orig. Hafn. p. 138). S. A. havde han Rannes

Gods i Kallø og Torup Lehn i Pant og paa Tjeneste

(N. D. Mag. 6, p. 283). S. A. havde han Ind¬
flydelse paa Provstiets Besættelse i Opslo, hvilket skjøn¬
nes af nedenstaaende Brev: „Jeg Mattis Hwøruss

Kannick i Roskylle, bekændis met thenne myn Handserefft.
att ieg haffuer loffvet oc tilsagt hederliig oc velbyrdig
Mand, Knud Nud till Weedby, en „Ulfffkinndis Kior¬

till“ aldelis godt oc ustraffeliig oc en Skænck saa gode

som 20 Gillen aff Mester Hanss (Mule; jfr. D. Mag.
4, p. 275 sg.), Hr. Electus Absloensis, foruden altt
Hinder eller Giensielße i naagen Maade, met saadan
Forord oc Vilkor, att ieg beholder mitt Proustii y

Opsslo quit oc frii for hver Mandtz Tilltall, undertagett
Fiindis (ↄ: Fjenders) Trengßell oc Skade, tha skall

thet være myn eyen Skade oc ey ther for quitte i forne
Sum, om the meg Skade gøre, efter ieg ther ing (ø:
ind) kommer i forne Prosti. Item skall oc forne Skænck,

bode Kiørtell oc (Pengene), paa Mester Hanssis Vegne
ubrødelige betalleß ingen (ↄ: inden) Sanete Martini
Dag nu nestkommendis. Ex Hassnia feria 6ta ante

Pentecosten 15237 (kongl. Bibl. Saml.). 1524 var

han Lehnsmand paa Sæby (Atl. 2, p. 423). S. A.
omtales et Brev fra ham til hans Søster Sophie (see

6
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denne eller E 10). 1526 blev hans Søn Mikkel født
(see F 9). S. A. troer K. R. (paa Grund af at det

deri omtalte Skifte synes at omtales 1527 i D. Mag.
6, p. 270), at Knud Rud har tilskrevet sin Søster,

Fru Anne, Hr. Henriks, det Brev uden Aarstal, som
jeg siden under 1532 skal anføre (hvor jeg altsaa be¬
der foreløbigen at efterslaae samme). Hvorvidt for¬

resten dette Brev virkelig er af 1526 eller ikke, tør
jeg ingenlunde bestemme; thi der staaer under samme

istedetfor et fuldstændigt Aarstal blot: Ano 2II,
som man snarest skulde troe at være XII og altsaa at
betegne 1512 (thi vel omtales der i samme ikke blot
Skiftet efter Forældrene, men ogsaa efter Bror eller

Brør o: Broder eller Brødre; men den ene om ikke

de 2 af disse vare virkelig den Tid døde); men da 2

ogsaa undertiden betegner det samme som ic. eller at
Noget er udeladt, saa kunde det derhos være ligesaa

muligt, at dette halverede Aarstalsmærke kunde betegne
1522 eller 1532 som 1512. Og vilde jeg i dette Til¬
fælde vel snarest antage 1532 for det rette; thi mig

synes, at Udtrykkene i samme næsten hentyde paa, at
Fru Anne allerede da var Enke, helst da hendes Mand,

Henrik Krumedige ikke ligesaavel som hendes Søster

Sophies Mand, Erik Bølle (hvad som 1528 var Til¬

fældet), gives Varsel om at møde. Og man har virkelig
Grund til at formode, at Skiftet endnu ikke 1532 var

afsluttet; thi som et Exempel paa, hvor uendelig hine
Tiders Skiftebehandling var fortjener det ved denne

Leilighed billigt som en foreløbigt Udsigt (og for at have
det Derhenhørende paa eet Sted samlet) herved at an¬
føres, at deres Morfader, Erik Otsen Rosenkrantz, vel

allerede døde 1503 og deres Fader, Jørgen Rud, 1504;
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men det henstod med Skifterne, til ogsaa deres Moder
var død 1509; da gjordes der et Tokkeskifte med den

Betingelse at 1510 i Pindse skulde der holdes lovligt

Skifte i Kjøbenhavn (see E 7 og 8, 1509). Dette
Sidste blev formodentlig forhindret ved at en af Brø¬

drene (Otte) allerede s. A. døde og den anden Broder

(Henrik) et Par Aar senere; ja! det synes ikke alene
at have henstaaet, til ogsaa den tredie Broder (Mikkel)
1520 afgik ved Døden; men først, som sagt, 1526 sy¬
nes der at have været Tale om et Skifte, der 1527 i

Jylland (om just ikke i Randers og derhos for Pindse)
skulde holdes (D. Mag. 6, p. 270). Og at der vir¬

kelig da maa være holdt et Slags Deling, skjønnes

deraf, at Knud Nud 1527 giver en Fortegnelse over
de Adkomstbreve, han baade for sig og for begge sine
Søstre har i Forvaring (see Knud 1527). Imidlertid

var det langt fra, at Skiftet endnu dermed var tilende;
thi 1528 (see Knud 1528) berammes Skiftet at holdes

14 Dage efter Juul (altsaa 1529) i Roskilde; men der

blev Intet af, og det opsattes (see Knud 1529) til s. A.
i Fasten. S. A. var der virkelig ogsaa, skjøndt som

det synes, sildigere, et Slags Skiftemøde (see Sophie
1529), og det i Randers (see Anne 1529); men Be¬

slutningen blev udsat til Paaske 1530, da der skulde

være Sødskendemøde i Kjøbenhavn og siden Skiftet efter

Morfaderen, Erik Otsen, foretages paa Herredagen,
som s. A. og s. St. ved S. Hansdag skulde holdes.
Men Henrik Krumedige døde s. A., og hans Frue, Anne

Rud, undskyldte sig desaarsag for at møde (see Anne

og Knud); hvoraf man saaledes seer, at den Skiftelod

efter Erik Otsen, Henrik Krumedige allerede for sin
Død omtaler eller opregner (see Anna 1504), ikke kan
6“
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grunde sig paa det virkelige Skifte, men blot paa et
foreløbigt Tokkeskifte. Og jeg finder intet Sted i Bre¬
vene for de næstfølgende Aar omtalt, naar det Hele
omsider blev sluttet eller, som det heelt naivt i et Brev

af 1529 hedder, „kom til en endelig Ende.“ Imidler¬
tid er Saameget vist, at 1543 (hvor nu ogsaa Søste¬
ren Anne 1536 var afgaaet ved Døden) vare deres

Arveanliggender endnu ikke fuldkomment paa det Rene
(see Sophie); og først i Knuds Brevregister af 1550
omtales omsider Littr. G Skiftebrevet efter Hr. Erik
Otsen og Littr. CC de Ruders Brev paa det Skifte
oc (de) Loder, som gik dem imellem. 1527 var Knud
Nud Ridder, da han tiltraadte den Forening af Adels¬

mænd, der paatog sig at beskytte Hr. Mogens Bille,

naar han ved Retten tiltalte Hartvig v. der Wisch (der

paa en uærlig og uredelig Maade havde hugget og lem¬
læstet ham paa Kongens Slot), mod dennes Frænder
og Venner (N. Orion 1, p. 232—36). S. A. synes
ogsaa (Aarstallet skrives nemlig to Steder 1724) at

være udfærdiget et Register, saa lydende: „Registher paa

the Breff, som Hr. Knud Rud (som Familiens davæ¬

rende Overhoved) hand haffuer atth foruare paa sine
egne Vegne oc paa Ffru Ane Rudzdotthers Vegne oc
Ffru Soffij Rudtzdottherß Vegne (formodentlig i Anled¬
ning af Skiftet efter deres Forældre og Brødre), nem¬
lig epthersereffne:

Eth Lagheffs Breff, Chresthen Hanssen i Vredsthet
togh paa en Jord, ligendes vesthen ved thend Gard i
Grenn, Søuren Juell iboor; meth VIII Indzegell.
S. Haldherret: Eth Lagheffs Breff paa II Garde
i Heylskoff, Jenss Michelssen oc Niss Michelssen iboor;

II Garde i Kaad, en, Morthen Perssen ibor, then
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andhen, Michell Perssen iboer; 1 Gard i Ottrop, Søu¬
ren Perssen iboer; it. Stenssgard i Benstrop i Hvilss¬
agher Soghn, Nielss Esbenssen iboor; 1 Gard i Ande,

Jep Michelssen iboor; Borupgard i Kroxbeck Soghn,
Per Skytthe ibor; meth VII Indzegell.

Synderherit: Eth Lagheffds Breff, Per Brun togh
paa tredie Dellen offuer all Mordrup Mark; meth VIII
Indzegell.

Skodtburgherith: Eth Lagheffds Breff, Cresthen

Hanssen togh paa en Gard i Hellen Soghn, kalled

Syndher=Lankell, som Morthen Perssen ibor; it. IIII

Agher i Redertofft i Hedenstedh Mark; meth VII
Indzegell.

Uti Biergheherith: Eth Lagheffds Breff paa IIII
Garde i Stouby, Cresthen Hanssen togh; meth VI
Indzegell. Eth Lagheffds Breff, Morthen Keylssen

togh pa eth Boll i Biergh; II Garde og III Bolligh

i forne Berg; meth VII Indzegell.

Skotborigherrit: Eth Tingsvintne, Cresthen Hans¬

sen togh paa noghen Jord i Hedstrud Mark aff syn
Lankellss Gardz Jord, Jes Matssen i samestedh i Være
haffde; meth V Indzegell. Og Bierghherit: Eth Tings¬

Vinthne, at Ane Perssen i Klackerendt oc henneß rette
Verri skøtthe oc oplod Jørghen Rud en Humell (en Humle¬
hauge2) ved Vedell; meth VIII Indzegell“ (kgl. Bibl.
Saml.). 1528 kom endelig Knud Rud og hans Søstre

i Tanke om at ville have Arven efter deres for flere
Aar siden afdøde Forældre og Sødskende lovformeligt
skiftet imellem sig (da de formodentlig indtil den Tid

havde nøiedes med det saakaldte Tockeskifte o: et Skifte

eller en Deling efter Vedkommendes eget Tykke); og i
den Anledning udstedtes folgende Overeenskomst: „Vii
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efftherne Knud Rudt till Vedby paa myne egne Vegne,

Henrik Krumdige til Vallen, Ridder Erick Matssen
(Bolle) till Eluidt, paa vore kære Høstruers Vegne,

Anne Rudtzdotter och Soffij Rudzdotter, gøre vitterligt
for alle meth thiße vor obne Breff, ath vii nu haffue
huer andre loffuith och tillsagt och loffue och tillsie, ath

vii nu XIIII Dage nesthen epther tiuende Dagh Julle

nu nest tillkommendes skulle indkome uti Raaskild i Sie¬
landt och ther ath sidde offuer eth venligt och kerligt

Sysken=skyffthe om all then Arff och Eyndom, som oß
er fallen uti Syskensküffthe epter (deres Fader) Jørren

Rudt († 1504), (Moder) Ffru Kirsthine († 1509, og
Brødre), Henrick Rudt († mell. 1510—13), Otthe Nud
(† 1510) og Mickell Nud († 1520); Gud alle theres

Sielle nade! och ther ath indføre alle vore Jordebøgher

paa alth vorth Godz, besiddith (o: beboet) och øde, hvor

thet helst kandt findiß, ligendes uti Sjelandt, Jullendt,
Ffyen och Norri, som vij epther thennem erffuit haffue,

och tha ath gore eth reth Sysskenskyffthe paa alle Garde

och Godz, som skall staa undher oß och vore Arffuinge
och Affkome till euige Tiidt; och ther icke aff at ffare,
for end vij saa skiifft och giorth haffue, och gøre huer

andher eth fulth och fast Affkall paa vorth Skyffthe, som

Sysskene bør ath gøre epther Loghen; och beplecthe vii
oss, ath huer aff off skall haffue meth seg en aff vore
fellidz Venner, som skall være offuer same Skyffthe
meth oss. Paa thet vii thet i alle Made saa holle och

gøre ville, som forsereffuet staar, vedh vor gode Troo och

Sandinghen udhen all Gensielse, trycke vii vor Sing¬
nette nedhen for thesse vor obne Breff, som sereffuet er

uti Nyborgh Fredaghen nest epter S. Kanuti Kong. 4
Martyrs Dagh M. D. XXVIII, (kongl. Bibl. Saml.,
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men kun forseglet af Krumedige). Desuagtet blev der

dog for denne Gang Intet af bemeldte Skifte hvilket

sees af følgende fra Knud Nud i næste Aar (1529) til
Henr. Krumedige stilede Brev: „Brodherligh kærligh

Helssen altiid forssendt met vor Herre! Kiære Hr.
Henrick, Suogher oc syndherligh godhe Ven! tacker ieg

Etther ganske kerl. oc gerne for hues Gode, som I mig

altiid beuisth haffue, huilket I skulle altiid fynde mig
ganske viillig til at forskylle met Etther, som mig bør at

gøre. Kære Hr. Henrick, som I skriiffue meg til, at I
icke kunne komme til det Modhe, som vor beramth udi
Roskild imellom oß ued XX Dag Julle, saa tyckes mig
gotth vare, effther thii I icke nu komme, ati thaa viille

komme i Fasthe (altsaa maa den S. Knudsdag, da dette

Brev er skrevet, være S. Canutus Dux a Martyr,

Ringsladensis a: 7de Jan.), oc I viille skriffue mig
och Eriick (Bølle) til, om I viille thet gøre, at vii viidhe
at retthe oß efftherett (ø: efter det); thii thet vore gotth,
at thet komme til en endheliigh Endhe. It. Kære Suogher,
som I skriiffue om Etther(s) Bondhe, at hand kom for

Skaadhe oe slo en Karl udi Hyll, som vor Priors Tie¬
nere, thaa ma ij viidhe, at ieg haffuer flytt (o= flyet eller
skaffet) hanum Priors Venskap, saa at han er tillfredz
met hanum; oc viil ieg met Gutz Hyellp nu paa Ons

Dagh, Søgne=Tyngh er, føre hannom med paa Landz¬
tynghett, oc føll (o: følge) Hr. Jøren migh oc Erick
Mattssen (Bølle); oc viil ieg siidhen hielpe hannom til

at hand skall komme til Bødher mett Slegtt oc Venner
aff myn ydherste Formughe. Her mett Etther Gud be¬
ffalendes. Nadher oc byudher altiid offuer meg, som

Etther bør at gøre. Skreffuett i Roskyld Løffuerdagen
nest effter Sete Knudz (duc. § marlyr.) Dag (d. 7de

88

Jan.) An. Dn. M. D. XXIX. Knud Rudth, Riider.“

Udskrift: „Erligh og velbyrdigh Mand, strænge Riider,
Hr. Henrick Krumedicke, sin kære Suogher, kerl. senden¬
des (l. c.). S. A. (1529) blev han Lehnsmand paa

Korsør (jfr. Atl. 3 p. 45) ved følgende kongl. Lehns¬
brev, som tillige viser, at han allerede da var Rigsraad:
„Vii Fr. met Guds N. D. oc N. ic. giøre alle vitter¬
ligt, at vi af vor synderlige Gunst og Raade, saa og

for Troskab og villig Tieneste, som Oß elskelige Hr.

Knud Rud, Ridder, vor Mand og Raad, Oß og Riget

hertil giort og beviist haver og herefter troeligen bevist
maae og skall, have undt og forlent oc med dette vort
obne Brev under og forlæner ham vort og Kronenß

Slott og (Fæste) Korsør met al sin Tilliggelse, som der
nu tilligger, at have, nyde, bruge og beholde med al

kongl. Rente og Rettighed udi hans Livstiid og saa

længe han lever uden al Afgift; dog saa, at han deraf
skal være Oß og Riget til Tieneste selv siette velfærdige
gode Karle med Heste, Harnisk og Glavinde og holde
Oß og vore daglige Folk til Mad, Oll og Hestefoder,
naar vi giennem Landet der fremdragendes vorde; og

huis Vrag, der falder under Landet, skal komme Oß
selv til gode. Og skal han bygge og forbedre Slottet,
saa det ikke forfalder, og holde Tienerne, der til ligge,
ved god Logh, Skæll og Rett og ingen af dem forurette

imod Loven i nogen Maade; og ei forhugge eller hugge

lade de Skove, der til ligge, til Upligt; og skal han
ikke „sælge eller afhænde“ nogen de Vordnedes og Tie¬

neres Sønner, som fødte ere eller fødes der paa Godset.

Thi forbyde vi alle vore Fogeder, Embedsmænd og alle

andre, forte Hr. Knud Rud herimod paa forte Korsør
Slott (og Fæste) at hindre ic. Givet paa Kallundborg
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Slott Fredag næstefter vor Frue Dag Assumptionis
An. 1529, (l. c.). S. A. kender Knud Nudt, Rid¬

der, tiill Vedby sig at hafve anammet af Hr. Lage

Urne, Biskop i Rosk., Wentzloff Læn, som er all Kir¬
kenß Godz udi Wentzløff, Arløsebye og Arløsetorp med

Biscopstiende (hvorpaa han forhen havde havt Bispens

Bref; jfr. 1516), og samme beholde i syn, syn kiere
Hußfruis, Dorothe Byllies Datther, oc begge deris Søn,

Otte Rudtz, Tiid med svodan Skiel: 1) at bygge og
forbedre Godset og gifve deraf til aarlig Landgilde 2
Lester Korn, half Rug og halff Byg, i Bispens Fade¬

burd i Roskild, inden Kyndelmøße; 2) at skicke og giøre
Bispen II ferdige Karle met Hæst, Glaven og Drabetøy
til Land og to ferdige Skytter til Vand, naar Bispen

af Hans May. tilsigiß ic. Dat. An. 1529 S. Thomæ
Cantuariensis Dag (ex orig. Arch. reg. ved Klev.).

S. A. testamenterer Biskop Lage Urne ham og hans
Frue Dorethe hver en Ungersk Gylden (Pont. 2 p. 425).
S. A. giver Abbeden i Ringsted ham Forlehning ved

følgende Brev: „Vide maa I, vore og Closters Tienere

i ——, det ieg, Brother Nielss Hansen, Abbed i
Ringstæd Kloster, haver undt og forlænt Erlig og Vel¬
byrdig Mand og strænge Ridder, Knud Rudh paa Ved¬

by, med samme vort Closters Godtz i Gørlund ic. Dat.
in Monasterio Ringstadensisexta feria ante ——

anno „virginei partuss Millesimo qvingentesimo

viges. nonos (Lang. Ind. Dipl. ved K. R., hvor
dog det bortfæstede Gods i en anden Afskrift kaldes Tør¬

lundh; jfr. 1536). S. A. gjør Eskild Thomesen, Prior

i Antvorskov, Hans Krafse, Ridder, til Barsnæs, Knud

Gyldenstiern, Lehnsmand til Kallundborg, og Søren
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Stampe til Gerderop vitterligt, at 1529 1) altera die

Nicolai (ø: 7de Dec.) hørte de i Antvorskov, at Hr.

Knud Rud, Høvidsmand til Korsør, adspurgte ærlige

og fornumstige Mænd ic., Borgemester, Byfoged, Raad¬
mænd og Borgere i Slagelse, om dem var vitterligt, at
han havde ladet læse kongl. Maj.s Forbudsbrev i Skjel¬
skør, førend han lod tage det Skib som var der for
Byen ladet og tilskibet med saltet Kjød og andre Varer,
som forbudne vare at føre til Tydskland; da vandt de,

at det var dem fuldvitterligt, at førend Hr. Knud Nud

lod tage samme Skib, da skrev Hans Olsen, Byfoged i
Skjelskør, til en Børger sammesteds, Oluf Persen, som
da var i Slagelse til et Bryllup, at han skulde vide at

rette sig efter, at kongl. Maj.s Forbudsbrev, at intet
saltet Kjød maatte udføres, var læst der i Byen, og ikke

kjøbe sig til Skade enten paa Oxne eller Kjød. Hr.
Hans Krafse og Søren Stampe vidnede, at de talte med

samme Hans Olsen udenfor Byen; da bekjendte og til¬
stod han for dem, at 14 Dage førend Skibet blev taget,

da var han paa Korsør, og da lod Hr. Knud Nuds

Foged læse for ham forte Forbudsbrev og bad ham for¬
kynde det for Borgemester og hans Medborgere der i

Byen, hvilket han ogsaa strax gjorde; ydermere tilstod

han for dem, at hans Skib laa den Tid ledigt og ikke

indskibet, og at han forbød sin Søn, at han intet sligt
forbudt Gods skulde lade skibe i hans Skib i hans Fra¬
værelse; thi han agtede sig inden en Dag eller to paa

*) Der staaer egentlig MDXIX; men da var Hans Krafse og

Knud Rud endnu ikke Riddere, ei heller Knud Pedersen
Gyldenstiern Lehnsmand paa Kallundborg eller Knud Rud

paa Korsor; dette blev Hr. Knud Rud, som sagt, først 1529
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Veien til Møen. S. D. vare de (Hr. H. Krafse og S.

Stampe) i Skjelskør efter Hr. Knud Ruds Begjering
og adspurgte Borgemestre og nogle Raadmænd, om Hr.

Knud Rud havde ladet læse forte kongl. Maj.s Forbuds¬
brev for dem der i Byen, førend han lod tage det Skil
der for Byen, eller ikke; da tilstode de, at 8 Dage før¬
end Skibet blev taget, da var Hr. Knud Ruds egen

Foged der i Byen og lod læse Brevet lydeligen for dem

„twenne Reyssø (ↄ: tvende Gange) i een Dag (kongl.
Bibl. Saml. ved K. R.). 1530 lader han sig Værgemaalet

for et Alter i Slagelse overdrage ved følgende Fuldmagt

eller Magtebrev: „Jeg Per Oelssen, Borger i Slagelse,
gør vitterlickt meth thette mit obne Breff, thet (o: at, det
tydske: dass) ieg haffuer loffuett oc tilsagt oc meth thette

mit obne Breff paa myne oe myn Broderß Vegne loffuer

oc tilsiger ærliigh og velbyrdig Mand, Knud Nudt till

Weedtby, Ridder, att vinder hand thet Vergemall paa
myne Vegne, som myn Broder hadde paa Ste Anne
Capelle, tha skall hand thet haffue, nyde oc beholle, lige¬

som thet ær mig oe myn Broder tilfallett; oe hueß Arff

hand kand fly mig, tha beplicter ieg meg at være y hanff

Nøffue (ↄ: skyldig at fornøie ham) for hanns Umage. Til
Vendesbyrdt trøcker ieg mett Ingseygle neden for thette

mitt obne Breff, tilbedendes ærliig og fornumstig Mand,
Mester Ingemer, att hand beseygler meth meg. Giffuit

y Slagelse Løffuerdag for Dominica Oculi MDXXX°
Udskrift: „Per Oelssens Macktebreff att anname thet

Vergemall“ (kongl. Bibl. Saml.; Klev. læser 1532).
S. A. indløser han Gaarde i Artzherred ifølge neden¬

staaende Tingsvidne: „Jeg Oluff Hanssen, Heretsfogd
till Arsherit, giør vittherlig meth thette myt obne Breff,
at Ar effther Gutz Byrdt M. D. XXX, Torsdaghen
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nest ffor Sancte Knud Kongs Dag, paa Arsherets Tyng
tha var Erlig oc Velburdig Mandz, Hr. Knud Rudz

till Vydbygard, fullmegtyge Budt i then Sag oc tha

lofflige haffde opbudit Gulld og Pendinge pa II Garde,

lygendes uti Kolstrup uti Arsherit, till Igenløselsæ ffra
Erlig oc Velbyrdig Mand, Hr. Axel Brade, huilcke nu
Hans Lauritssen oc Niels Lauritssen uti boer. Till
ytthermere Vitnesbiurd oc bedre Foruariing trycker ieg

myt Indsegell nedhen pa thette myt obne Breff; giffuet
en Dag oc Stedt, som her nu forskreffuet standher¬ (I.
c.). S. A., Tamperonsdag før Juul, tilskrev han sin

Søster, Fru Anne, et Brev, som under hende eller E 9

findes indført. S. A. var det formodentlig ogsaa, skjøndt
Aarstallet mangler paa Brevet at han fra Markie i
Skaane 1) tilskrev sin Søster, Fru Anne, som den Tid

opholdt sig paa Valden, men havde undskyldt sig for at
møde til det berammede Skifte, i følgende Udtryk: „Kere

Søster! som tu skriffver meg til, at tu est vorren syg,

at tu kanst icke ferris ic. Kere Søster: vilt tu hafvæ
Dorete (ↄ: hans Frue) til teg, ta byd meg til, ta skal

hun gerne komme til teg. Ville vij lathe bestøid met
Skiifftthe intil S. Hans Dag i then Herredag, tha ville

vij gøret til Enne. Ex Markij met Hast= (kgl. Bibl.
Saml. ved K. R.). 1531 nævnes han som Ridder og

Rigsraad (N. D. Mag. 1 p. 227). S. A. skriver han
ved Paasketid følgende Brev til sin Søster, Ane Nud,

som nu var Hr. Henrik Krumediges Enke, dat. Korssør
Mand. n. efter Palmesøndag og underskrevet Knud Rud,

Ridder: „Kære Syster! maa tu viide, at the Penninge,

*) hvis ikke i Tudseherred i Sjælland; see det næstforegaaende
Brev.
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meste Partthen alle Riiddermendzmend skaal giiffue,
ssaa skriiffuer Hr. Magens meg til, at the skulle

være ude nu Paskedag, ßaa framtth som the viille
haffue nogen Forvaring udigen; ssom tu begerer miin

Trøst i thyn Skriiffuelße, om tu skulle ssende thøm fram,

for tu haffuer ingen Skriiffuelße faatt nylig ther om,
thet tørff (: darf) ieg icke raade tiig for mange Ssaa¬

ger Skijll, ssom ieg icke nu kand skriiffue tiig tiill, ßaa
maattu viide, at mijt Budt vor aldeles rede oc skulle

veritt affstedt til Skandelborg, ssom tyn Dreng kand
syge tiig. Nu laader ieg hannom fortøffue til Torßdagh

for thyne Penninge Skijlld, at the kunde komme fram,

at tu ther fore skall faa ingen Ugynsth fore oc haffuer
skreffuet thyn Fogetth til, at hand lader thennom møde
paa Wedby Torßdag i thet senesthe. Kere Syster! skalt

tu piisth forlade tiig ther tiil, at thersom ieg viiste nogle
Radt, at ieg icke skulle faa ther nogen Ugynsth fore,

thaa skulle ieg icke ßende VC Marck fran meg paa
—

thenne Tiid; oc haffuer ieg ladetth giortth Bøn ther fore,
(men) thet kunde intthet hyelpe meg; ffordi tørff ieg icke

anden rade, en tu laader thyne Penninge komme fram;
dogh skallt tu viide, at ieg icke viil lade anttvorde thøm
fran meg men (læs med) miindre Skel, en the viille giiffue

tiig slijgt ith Breff udigen, som tu begerer paa thønom;

oc haffuer ieg skreffuet Hr. Magnus tiil oc Hr. Johan
Friis, at the viille giøre tiig then Veluillighetth oc fly
tüig thett Breff paa samme Penninge; oc betencktte tu

tüg icke rett i thet, at tu icke selff skreffts; hand vedt
nu icke anden, en thet ær udaff myn Dyctth, hues ieg

skriiffuer ther paa. It. haffuer ieg oc begeretth paa

thyne Vegne, at the viille ladett opstaa, intil Herredag
bleffue, at dog (læs: du) ßelff kunnde talle ydermere
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therom, at ieg skulle icke faa nogen Uvijlle udaff tiig;
therfore ieg aldelis (vil) retthe meg efter thett Breff,

som tu skriffuer meg tiil. Tag tiig ingen Gremmelße
til met then Dele, tu haffuer met Børre Hansen om thet

Gottz; the maa vel forhale tiig ther met; thet kand tog
intthet hyelpe thennom, tu faar vel Fyllesth; hand tager
thet icke allt udaff ßeg ßelff. Jeg ær glad tiillett, at
tu viiltth hyd udi Landett til Roskilde Marckett, at ieg

kand komme tiig til Ordz ic.“ (af Klev. Saml. ved K.

N., som tillige anmærker, at det Stykke, som angik
Mikkel Nuds Reise, og som under denne er anført, var
en Seddel, der laa inden i dette Brev og altsaa ogsaa

skulde synes at være af samme Aar eller 1531; men
Mikkel Nud døde jo allerede 1530). Dernæst tilskrev

han endnu s. A. bemeldte sin Søster Anne som følger:

„Broderliig Helssen altiid kerl. forsendt medt vor Herre!
Kere Søster! ieg tacker tiig gantzse kerl. oe gerne for

thin Seriffuelse oc megett gode, thu haffuer meg beuiist
altiid, huikkett thu skallt fende meg gantse villig till att

forskylle oc fortienne moth teg meth, hueß i myn Mackt
er, som ieg tig plictug er. Kære Søster: som thu
seriuer, om Erich Krumedige haffuer kynditt Løßen paa

naagetth Godtz, som hand satte thin Hofbonde i Pant,

hueß Sjell Gudtt naadel saa haffuer thu inted Behoff

att rette tiig efter anditt end efter thet Breff, hand
haffuer giffuit thin Hosbonde oc tiig paa forne Godtz,

uden thu villt ellers velvillelig gaa till oc slippitt (o:

slippe det); och som thu seriffuer meg till om thet Breff,
Anderss Inde haffuer, thet vill ieg fly tiig offuer, nar

som hand faaer laett (ↄ: ladet det) læsstth till Landtz¬
ting. Kiere Søster! som thu seriffuer, att thu haffuer

faaet Breff, att thu skalt lade tine Svenne kome her
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offuer; thet tørfft (ↄ: bedarfst) tu inted ved att gøre;

ladt thennem enu (2) bliffue ther, som the ære. Kiere
Søster! mott thu vide, att her er ingen anden Tiding,

end ssom ieg sereff tiig till sesten (ø: sidst); vii legge her
endnu saa forsamlet her i Byen oc vente Arbede; komer
ther naager visse Tidinger, tha vell ieg binde tiig till
ufortøffuet. Her meth tiig Gudt befallindes. Raad oc

biud altiid offuer meg, som tiig bør. Sereffuet i Ko¬

penhaffn. Søndag effter Martini M.D.XXXI. Knud

Nudt, Ridder.“ Udskrift: „Erliig oe velbyrdig Ovinde,
Fru Anne Rudzdatter til Maanstrup sin kiere Søster,
venligen“ (kongl. Bibl. Saml.). 1532 havde han Le¬
verance af Havre til Kjøbenhavns Slot og modtog der¬
paa følgende Ovittering. „Jegh Peder Willatzenn, vor

nadigste Herres Schriffuer po Køpnnehaffuenn Slott,
kendes meth thette mith obne Breff, ath haffue ladeth

anname ßom Erligh velburdig Mandh och strenngk
Rüidder Hr. Knud Rundt, haffuer framßennd fyres¬
indzstiuge och IIIJ Tøne Haffre. Tiill ythermere Viid¬
nesbirdt trøcker ieg mith Signett nedenn thette mit obnne

Breff. Schreffuit po Kopnehaffn Slott Onsdagenn nest

effter Ste Marie Magdalenne Dag Aar M.D.XXXII¬
(I. C.). S. A. fik han Brev fra Kongen paa i sin
Livstid at maatte oplade til sin Søn, Jørgen Nud,

Korsør Slot eller og, om Jørgen Rud sin Fader over¬
lever, da bemeldte Slot at annamme med Herlighed ic.

Dog med saa Skjel: 1) at han forbedrer og færdiger
det inden i med Stuer og Gemakker, saa at Hans May.

kan have der gode Værelser naar han igjennemfarer;

2) oprenser Graven om Slottet; 3) gjør Tjeneste deraf

efter hans Faders Forlehningsbrev. Ackum Gottorp
S. Andreæ Ap. Dag An. 1532 (Canc. Reg. ved
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Klev.). S. A. (uden Tvivl; thi Aarstallet er utyde¬
ligt, og K. R. henfører det, som sagt, til 1526) tilskrev
han sin Søster, Fru Ane Rud, som folger: „Broder¬

lyg Helssen kerl. tylsereffueth meth vor Herræ! kiære

Søsther! moo thu vydhe, at ieg er Helbred; Gud undhe
meg altyd thet same tyl tyg ath sspøre! tacker ieg tyg

ganske gernæ ffor møgyt Goth, ssom thu meg bevysth
haffuer; ieg vyl gernæ fforskylled (o: forskylde det), y
hveylke Modhe ieg kand, aff myn ydersthe Fformue. Kiære

Søster! moo thu vydhe, ath Hr. Moness (læs: Mogens)
Gyøe och fflere vore Meth=Arvynge effther Hr. Eryck
Ooss (0= Ottesen Rosenkrands), hueß Syell Gud nodhe!

haffuer sereffuyt meg tyl och selff talled meth meg, ath
thæ haffue sso oplaffth (o= oplagt eller aftalt), ath vy
alle sskulle mødhe y Ranerss S. Morthnss Dag oc ther
at gyøre Jeffned (ↄ: Deling) oc gyffue huer annen

Affkaffuz (: Afkald) effther Hr. Eryck; tyckeß meg

rolygt (ↄ: raadeligt) at være, (at) thu møder ther, ath
Skyllen ycke ffyneß hoß voß; och haffuer ieg sereffueth

Eryck Bølle thet same tyl. Kjære Ssøster: haffuer ieg
och sereffueth oc begæred aff Eryck, ath hand vyel och
myn Sføster ræthe sseg efftered (ↄ: efter det), oc ath,

therssom thu oc hand oc myn Søster (Sophie, gift med

Erik Bølle) vyl mødhe, tha beder ieg tyg gernæ, at

thu vyle oc ræffthe (ↄ: rette) tyg effter och lade voß

gijøre ffuylt (ø: fuldt) Skefthe, Jeffned och Alkæl (ↄ:
Afkald) effther vore Ffader oc Modher oc Brør (o: Brø¬

dre) (som altsaa ikke endnu var skeet; jfr. 1528 og 29),

hueß Ssyel Gud haffve! Vær her ffortenckt udij! thet

er icke goth, ath thet sso lenger sskal stoo, och mødher
ther vore Vænner; fforty (o: desaarsag) tycker meg thet

goth ath være paa ssame Tyd, mens vy ære fforssamled.
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Kyæræ Ssøsther! ssom tyg del ffortencker om the C Marck,
ieg ffyck aff Hr. Hyendryck oc tyg nu ffor et Orssyen
(Aar siden), vor Edres Ffoijed (ø. Foged) her oe begerthe

tønom paa Edres Vegne; sender ieg tyg en Skreffth
paa nogen Pænyge, ssom Hr. Hændryck er meg skylyg;

vyl thu kvyffte (ↄ: qvitte) ssoø langt som the no, tha ser

ieg thet gernæ; vyl thu ycke, tha skal thu gernæ ffoo
thøm. Kiære Ssøsther! beder ieg tyg gernæ, at thu vylt

seriffue meg Svar her paa alle thesse Æryndhæ. Her

meth tyg Gud befallendes. Rod oe byd altyd offuer
meg, som tyg bør at gyøre offuer tyn Broder. Seriffuit

tyl Wedby Lørdag effther Stæ Lussess (neppe Luciæ,

men derimod Lucii) Dag Ano II. Knud Nud, Red¬
der.“ „It. lader Dorethæ (o: hans Hustru) sye tyg
mane M (ↄ: tusind) gode Næther.“ Udskrift: „Erligh
oc velburdig Quenne, Fruue Anne, Hr. Henrighs, syn

kere Søster, kerl. tilskreffuet= (kongl. Bibl. Saml.).

1533 nævnes han som Rid. og Rigsraad (Krag Chr. 3.

3, p. 13; N. D. Mag. 2, p. 251, 255), og s. A. bar
han med ved Elisabeth Krabbes Trolovelse (det mærk¬

værdigste =Henten Svarø eller Jaord i Kirken af alle.
Hofm. 2, p. 206). 1534 nævnes han som Rigsraad

(N. D. Mag. 5, p. 131). S. A. faaer han Tilladelse
til at indløse en af Ane Falsters pantsatte Gaarde ved

følgende Skrivelse: „Jeg Anne Ffalsterss Datter, Ehre¬
stiern Matzssøns Effterleffuerske, gor vitterlichtt oc beken¬
der meth thette mett obne Breff, ihet ieg meth myn ffry
Villie haffuer undtt og tilladitt oe meth thette mit obne
Breff under oc tillader, att ærliig oc velbyrdiig Mandt,
Hr. Knudt Ruudt till Widtby, Rytther, maa indtløße

en myn Gaardtt, liggendiß y Feletzløffue,1) som Jeppe

*) formodentlig i Skippingsherred, Kallundborgs Amt.
7
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Bierre udy boer, oc ieg haffde holdt myn kære Broder,

Hr. Lauritz Falster, tell ett Vederkøff (o: med Gjenkjøbs¬
ret), hueß Siell Gudtt haffuel Thy giffuer ieg hannom
Fuldtmacktt att indtløsse forne Gaardt till siig oc sine

Arffuinge aff ærliig oc fornumstiig Jomfru, Jomfru Anne

Lauritzdatter y vor Ffrue Closter y Roskle Till Vindes¬
byrdt trøcker ieg mett Indseygle nedenfor thette mett

obne Breff. Dat. Vedby Søndag effter Nativitatis

Marie. M. D. XXXIIIIs (kongl. Bibl. Saml.).
1535 var han med at forsbare Dragsholm mod Grev

Christoffer (Krags Chr. 3. 1 p. 89). 1536 gjør
Sophie Emicksdotter vitterligt og kjendes, at hun fuld¬

kommelig tilstaaer, vat myn Hosbonde Henrick, hveß
Sjell Gud haffuel oe ieg vore paa Korssør S. Michilss

Dags Tiid (altsaa 1535) oc ville tha offuerdraffue tyll

Jullend; oc tha paa same Dag oc Tiid solde vy Erlig
oc Velbyrdig Quinde, Fru Dorete, Hr. Knud Ruds,

II Gulldringe, then ene vor med en Saphyr og then

anden vor slett vræen (o: vreden eller snoet); oc uppebar

han oc ieg hundrede Mare paa same Ringe oc haffde

vy slittet for Ord (ↄ: gjort Aftale2) med henne ther om,
at vy skulle sellff behollde thennem, indtyll vy kome til¬
bage tyll henne igen fra Jullend. Dat. Slaffuillse Mid¬
faste Søndag 15367 (kongl. Bibl. Saml. ved K. R.).

S. A. er formodentlig Registret over, hvad han mistede
i Grevefeiden, udfærdiget og lyder som følger: „Thette

effterne er noghet aff thet Godtz, vy haffve myst paa
Kaarssør och paa Veedby och hooß myne Tienere: 50

Lesther Korn och mere y allehondhe Korn; it. 600 Sidher
Flesk, 300 Foresidher, 20 Øxen Kroppe, 12 Tønner met
Gæs och Vilbrad och allehondhe Mad, som mand skall

haffue att holle sliig Huß medh. It. 2 Lesther Siildh,
5 Lesth Aall, gammel Fiisk, Lax, Oridh och Heltt,
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beyere (ↄ: bedre) end 1½ hundred Marck. It. 2 Lester

Smør, it. 1½ Lest Myød, 2 Ammer rynsk Vyn, 2 Fadh
och 2 Tønner Pryßzing, 2 Tønner Hamborre Oll; ½ Lesth

Rostock Øll; 10 Lester dansthe (ↄ: Danziger) Oll; 1

Lesth Ædicke, 2 Tønner Musth, 4 Skippund Humle.
It. 2 besegledhe røgghe Kiisther, (som) hørdhe meg och
myne Mett=arffuinge till; vare fuldhe aff Jordbreff (jfr.

1527). It. Sølff, Guldt och rede Penninghe, som ieg icke

met Skriffth vill giffue till kendhe. It. en Brøggepandhe,

ieg haffuer ssaa kiær som 200 M.M; en nøy Kædell paa
4 Tønner stoer; 4 nøy Kælle, gick 1½ Tønne Vand y
huer; 8 Halv=Tønne Kælle och Fierdings Kælle; 60

Grydher; 4 Kobbirkandher; 12 stoore hambrede Fad;
12 store ængelske Thenfadh; 14 Fad, ßom daglighe var

for Hendhe y Stegerssed; 8 smaa Theenfad; 1 Theen¬
fad med eth Logh; 12 Then Tallercken; 12 Tallercken,
Eom daglighe vor veed Handhe; it. 6 stoore skreffne och

slætte (ø: stribede og glatte) Hand=Muluer, 12 smaa

Muluer, skreffne og slætte, 10 Merßing Lyußestagher

2 Mersing Kroner; 6 Jern Kroner met mange Pibber; 2
store Jernstager; 2 Morthere; 2 Seygerverck; 2 Lpffue¬
kar; eth Brandhejern y Stegersset; Kockeknyff och Skeedh
och andhet, hueß tillhør y Stegersset; en Treefodh,4

Foed (el. Faed) jern; it. en Kiiste met Fod, ieg gaff 6
M.s for. Jt. 3 stoore Heste; 2 huide Vognheste; 6
andhre Voghnhesthe till Arbeytzvogne; 4 Foller, 2 brune,

1 soertt, 1 braaghet; 4 Foller, (som) hørde mine Suenne
till; 2 Halß Brysth oc Stierner; 6 Drabtøygh; eth

Kyøretz; 5 beslagne Sadell; et Par Flancker och Skiørtt
ett franßoßer Tøygh; 8 nøy Biidh; 3 Par Køritzse

Bøyle met Lencker; 4 halffue Stierner; mitth Sverd;

5 Knapßadell; myn Hatth met en Federbusk; och andhre
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Federbuske for hundrid Gylden; 10 nøy Mundstøcke till

Biid; 2 Trecæggher; 3 Tversaddell, Lomnetter och Hyn¬
dertygh och Spærkledhe och 2 bespærde Vogne, myn

Høstru tillhørde ic. Jt. 50 Øxen; 40 Køør; 10 Ovier;

30 unghe Nød ßom vor hooß Bøndher till Foer; 3
Tyure, 10 Kalffue, 80 Faar, (og) vor ther 20 væn¬
gelske“ Faar eblandt; 250 Geedher; 50 Støcke Svin;

11 stoore Sogh. It. ett Støcke bruntt Ængelst, (som)
staar meg 100 MM; ½ Støcke askefarffue Kyrshey; 14

St.sk suortt Leydesk; ½ StMk bruntt groffth Klædhe; it.
en Sayen y Dammaske Blommer; ½ Sardug; 100 Alen

Hollandtz Lærid; och vor ther en Partt, (hvoraf) Alnen
stod meg 2 M.Mk; 50 Alne Peckelin; 100 Alne groffth

Lærid, (som) laa udhe att bleghe; 3 nøy Mantell spæt¬

tet Foorz 2 nøy Mantell Graaverck; ½ Mantell Herme¬
lyn; eth nøytt Ræffskind=fodher till en viid Kiortell; en
Damask Kobe, (som) vor 8 Alne, ybræmmid met svortt
Floell och undherforid; en svortt spansk Mantell, for¬

bræmid met svortth Floell; eth Par Skarlaghens Hoßer,

(som) stoid meg 10 Gyllen; en Damask Brystdugh met
Maartt (: Maarskind); 2 Floels Kraffuer, brune och

svorthe; en leffuerfaret (ↄ: farvet) Pallttzrock af Purre¬
prian; en graa ængelske Kiortell; viid (o: henved) 4

Møttzer (som der) hengde Støcker Guld y. It. en
Perlehue saa goed som 100 Gyllen; en Perle=benicke

(med) 2 slagne Guldladh; 8 Skryn met myn Hostrus
Lynkledher oc andhet; 10 Alne Sløyer; ett Gyldhen¬

stycke Sengeklædhe; ett Hoffvid Dyne=Voor og 3 Pudhe¬
vor aff Gyllenstycke och røtt Floell fordeelth; 4 Lyster
met Guldt oc Splff till en Sæng; it. grøne og rødhe
Silcke=Sperlaghen aff Taffth till 4 Sænghe trintt om¬

kringh, 4 Alne sidhe; 2 Kapper aff Szindalt; ett nøytt
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Spærlaghen om en Sæng y mange Farffuer; 4 nøy

Araske=Spærlaghen, grøne och rødhe, 4 Alne sidhe; 3
Kapper met Knøttingh och Sayen till 3 Sænghe; 6

Dvellicken Spærlaghen, 3 Alne side. It. etth Silckestøcke
Sengkledhe met Floell och „Voben= (som) kom aldher

(ↄ: aldrig) paa Sengh (og) støid meg 100 M.M; 2
Silcke=Kylter aff Szindall, nøy; 10 flamske Sengkledhe

5 Nørrenbærig Sengkledhe; 2 Støcke met Guldskendt
(ↄ: Guldskind); 12 stoore Sengklædhe, ßom vore giordhe

ymitt eghet Huuß; 30 spiiße Sengklædhe; 3 nøy Flamske

Drætther (o: Overtræk); 3 nøy sidhe Drætther; 6 gamle
sidhe Drætther; 10 nøy Hivendhes (ↄ: Hyndes) Vaar;

12 Offuer=Sletther af Sayn og Knøtting; 10 Bæncke¬

dyner; 50 Hivendher (ↄ: Hynder), nøy och gamle; 40
Lærlaghen. It. 6 Dægher Rottlask oc Sømske Skind;

40 blaa Dictenß Herredyner; 5 Dundyner; 12 Pudher

60 spiiße Dyner 5 skaff (ↄ: Fiffskaft); 5 Follebordh; 12
Skiiffuer; 30 Orcker oc Pryske Kiisther; 6 hollandtske

Senghe; 4 Par Hollantz Lærritz Laghen; 80 Par spiiße
Laghen; 10 Dughe, sprængedh och føyde met Silcke, 15
Alne langhe, 24 Alne bredhe; en Dræygelß Dugh, 16

Alne langh; 10 langhe blaa seydhe Dughe; 5 Dughe,

(som) ærre veffne y Dræygell och Skafftaffll (ↄ: Skak¬

tavl); 10 Hørgarns Dughe, 13 Alne langhe; 3 Skiiffue¬
dughe, met Silcke spranghed, en aff Damaskis Dræyell,
2 aff rætt Dræyell, 2 aff smaat Hollantz Lærit; 20 huidhe

Skiffuedughe aff Hollantz Lærid; 2 blaa søydhe Skiffue¬

dughe; eth hollantz Læridtz Handklædhe, (med) Silcke
sprænged; 2 Silcke søydhe Handklædhe; 4 Drægels
Handkledhe; 5 blaa søydhe Handkledhe; 10 Bylæghe,
saa langhe, (at) the kundhe naa om en Skiiffue; 15

smaa Hørgarns Handkledhe; 12 Szervitt (9: Servietter)
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aff Dræygell och Hollantz Læriidt; 10 Hollantz Læridtz

Pudhe=Vaar, 4 aff them vor medt Silcker (kongl. Bibl.
Saml.). S. A. nævnes han som Rigsraad (Krag 2p.
33, 54, 56; Schl. Saml. 2, 2, 164, 165, 166—69

og s. A. under og tilsteder Broder Niels Hanssen, Ab¬
bed, og ganske Convent i Ringsted Kloster, „at ærlig og
velbyrdig Mand og strænge Ridder, Hr. Knud Ruudt
til Vidby, og hans kiære Høstru, Fru Dorethe Bølles¬

datter, med et „begge theris Barn= som efter dennem
Vidbygaard i Arv tilfalder, mue i alles theris Liffstiid

nyde og oppebærge Giæsterie, Jordfæstning, Ægter og

anden Herlighed, som pleier at falde og af at gaae
af Klostrets Gods Tiørlunde, i Løffveherret liggendis
(dog Hoffvedlandgildet reserveret); og alt sligt for Villie
(2: Villighed), Hiælp og Bistand, den Hr. Knud Nud

Klostret i Ringsted i deres store Nød og Trang giort

og bevist havde; med hvilken Hiælp de kongl. May. og

Riget er kommen til Hiælp og Tieneste. Actum Ring¬
stedkloster S. Laurentii Mart. Dag An. 1536º (af

Stiftamtmd. Pritzburs Saml. ved Kl.). 1537 nævnes
han som Ridder (K. Ros. D. 2 p. 56). S. A. pant¬
sætter Sophie Emikesdatter (ifr. 1536) ham en Gaard,

som var hende pantsat for en Guldkjæde ifølge neden¬

staaende Brev: „Jeg Saffye Emyckess Dather giør vyt¬
therligdt och kiendes mett thette mytt obne Breff, thet

igg haffuer lonth aff eerlig och velbyrdigh Mand, Hr.
Knudh Rudt tyll Wedby, Rydher, etth hundredh Marck

y gamble fier Skellingh(er), Koningh Fredericks Mynthe;
for huilcke forneffnthe hundretth M.M ieg hanem y Panth

setther en myn Gaardtth, legendes y Nør=Julandth y
Kalløp Leen y Keelstrop By och giffuer oorligh tyll Land¬
gyldth III Orther Kuuorn, 1 Ottbyngh Smor, XXIIII E,
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med alle syn retthe Tillleggellße, Agger och Engh,

Skoff och Marck (og) Feedgangh, inthet undhertageth,

huad thet helst eer oc tillligher aff Retthe, att haffue och

nydhe oc bruge och beholle for ett frytth brugeligt Pantth
intill ssaa lenge, myn Søsther, Dorethe Emmickssdatther,

indløßer ßame Gaardth aff forsereffne Her Knudth Rudth

heller hans Arffuinghe och „anttvorder hannem en myn
Guldkiede, som er giordt y Eß (ↄ: i Form af S) och
vegher (Vægten udeladt), ungerss Guldt och Rynsske

Guldth, ßom hun haffuer aff megh, och ieg fornenffthe
Gaardth aff hendhe y Panth haffuer forz“ dhaa skall
forskreffne Hr. Knudt Nudt beholle ßame myn Guldkiede
intill ßaa lenge, att ieg giffuer hannem eller hans Arffuinge
forneffnthe hundrett Marck, ßom forsereffuett staar, udi

slygh Mynthe. Skede thet ßaa, adh ßame Gaard bliffuer

Hr. Knud Rudth affvundhen mett noghen Rettergangh,

da beplygther ieg megh och myne Arffuinge att bethale

forne Hr. Knudt Nud eller hanß Arffuinge indhen ser
Uggher och hollde them ther aldelis udhen Skaadhe y
noghen Maadhe. Tiill ydhermere Forvaringh trycker ieg
mytt Indßegell nedhen for thette mytt obne Breff, tyl¬

bedendes erlig oe velbyrdig Mand, Eryck Daa til Wolle¬
rup och Nielss Markuorssen till Braadhe, (at) dhy vyll
bessegle mett megh. Giffuett paa Korssør hellig tre
Kongher Dagh M. D. XXXVII.“ Udskrift: „Høstru¬

Soffyess Breff paa IC Marck“ (kongl. Bibl. Saml.

men hvorfor hun fortrinsviis saavel her som i hans
Brevregister af 1550 kaldes „Hustru=, er i Grunden
vanskeligt at bestemme). 1538 blev hans Datter Birthe
født (see F 10). S. A. maa han have været i en eller

anden Forlegenhed; thi da tilskriver han Hr. Eske Bilde
til Vallen (som var gift med hans Søsterdatter, Sophie
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Krumedige) i følgende gaadefulde Udtryk: „Venliig Helssen
kerl. tillsereffuett mett vor Herrel Kære Her Æske,

Svaager och synderlige gode Ven! jeg tacker tiig gantzse
kerl. och gierne ffor megett Ære oc Gott oc Velvellig¬
hiidt, thu meg altiidt beviist haffuer oc idelige ieg beffin¬

der aff tiigh, hvilkett thu skalltt altiidt forlade tiig till,
at ieg vill være villigh till att forskyllett och fortiennett
(ↄ: forskylde det og fortjene det) mett (ↄ: mod) tiigh i
alle the Maade, iegh kand, ther y myn Macktt ær oc jeg

veedt tiig till Villie ær. Kære Her Æske och Svaager!

som thu begerer udy thitt Breff, att ieg serepttlige skall
giffue tiig myn Villie och Meningh tilkiende om then

Talle och Handell, som tbyn Huffru oc myn kære Søster¬

datter tiig tilkiende haffuer giffuett paa myne Veygne,
saa staar thett meg icke fuldelige till att seriffue aldt
Meninggen till therom; jeg talde gierne selff mett tiig,

ther som thett stode till gørendeß; then Tiidt thu komst
offuer ffra Fyen oc till Kaarssør, tha vorst thu hastiig

att drage ffra migh; then Tiidt haffde ieg gierne tallett
mett theg baade ther om oc anditt, som meg Macktt paa

laa; tha begaff thet siig icke saa, att jeg kunde talle naa¬
gett hemelige Talle mett tiig paa then Tiidt. Hvadt
Fordragning paa Ferde ær eller Forhalendt (Forhand¬
ling*), ær icke for andett, endtt ieg icke kandt komme

myne Venner till Ordtz; ther mott thu vist forlade tiig
till. Kære Hr. Æskel thyn Tienere Jørgen Rielssen

antvorde meg XLIII vecktige Gylden; de andre stode
icke Vecktt. Haffuer ieg anten Guldt eller naagen Deel,

ther thu kantt gøre tiig eller thyne Børn Gaffn mett,
tha raadt ther offuer, som thett vaare thitt eygett. Her
mett tiig Gundt beffallendeß. Lader Daarethy (Bølle,

hans Hustru) oc iegh sie tiigh oe myn kære Søsterdatter,
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Jomffruer oc thyne Børn mange gode Retter. Ex

Wiidtbey Torsdag nest epter S. Galli Dagh.

M. D. XXXVIII. Knudt Nudt, Rytther.“ Udskrift:

„Erliigh vellbyrdiig Mandt och strenge Rytther, Her
Æsge Bilde till Walden, syndt kære Svaager, ven¬
ligen“ (l. c.). 1539 havde han den Ubehagelighed, at
hans Søn Otte (see denne!) blev sat i Fængsel i Ham¬

borg. S. A. var han (maaskee netop i denne Anledning)
i Pengeforlegenhed, som man seer af følgende Brev til

den ovenomtalte Hr. Eske Bilde: „Venliig Helssen kerl.

fforssendt mett vor Herre! Kære Hr. Æske, Svaager oc

synderlige gode Venl betacker ieg tiig gantzse flyttelig oc
gierne ffor hueß Gode, thu megh altiidt giort oc beuiißtt

haffuer udi mange Maade, hvilckett thu schaltt ffende
meg gantße villigh till att forskylle oc fortienne meth

tüig y alle the Maade, ieg kand oe veedt tiigh till Villie
kandt være, som ieg deß plictugh ær, Kære Her Æske!

beder ieg tiig gantzse gierne for hueß ieg kandt fortienne

medt tiigh, att thu viltt vell gore och lænne megh naa¬
gett Guldt eller Daller eller oc Sølff paa en Dagh
eller Tiidt, som tiigh selff tøckes; tha vill ieg betalle
tiig tiill gode Rede ygen eller oc gøre tiig foruariidt
mett mitt Godtz epter thiin eygen Nøyge. Kære Suaa¬

ger! hielp mig nu medt hvadt thu kantt affstedtt komme,
tüig uden Skade, att ieg kunde faa thett mett thett første,

aldersist till thenne Herre Dag, som nu forsereffuen ær;

oc ackter ieg medt Guudz Hielp att legge myne Børn

ther naagitt till gode mett.*) Forladt mig, att ieg
*) Hvoraf man saaledes næsten skulde troe, at han havde den

Hensigt at drive en eller anden fordeelagtig Handel med

bemeldte Penge og ikke blot dermed at udløse sin fæng¬
slede Søn.
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binder saa dristelige udt offuer tiigh; vill ieg medt Gudtz

Hiellp gøre tiig thet samme Skeel en anden Tiidt ygen
baade y slig oc andre Maade, nar thu mig tilsigendes

vorder, som ieg deß plictug ær. Kære Hr. Æske! gør
vell oc bindt mig Suar till medt thenne Breffuißer.
Her medt tiig Guudt befallindeß. Raadt oc bindt altiidt

offuer meg, som tiig bør att gøre, oc ther thu ingen

Tuiffuell haffuer paa. Gør vell oc sie thyn kære Hustrue
oc Børn mange tusinde gode Retter paa Dorithess Veygne

oc myne. Ex Viidtbøy Torsdag epter Sancte Lucie
Dagh M.D.XXXIX. Knudt Ruudt, Rytther.“ „Kære

Hr. Æske! bindt mig ænckinde (ↄ: alene) Suar till medt
thette Buudt, huor megett ieg maa forlade mig till.“

Udskrift: „Erliigh velbyrdiigh Mandtt oc strænge Ryt¬
ther, Her Æske Bilde till Walden, sindt kiære Svaager,

venligenn tilsereffuett“ (I. c.). S. A. nævnes han som

Rigsraad (Pont. 3, p. 245) og som Ridder og Rigs¬
raad (K. Ros. D. 1, p. 51), 1539 og 40 som Lehns¬

mand paa Korsor (D. Mag. 6, p. 37), 1541 som
Ridder og Rigsraad (Ryge p. 44). S. A. sættes han

til Gidsel hos Kong Gustav i Sverrig (Krag p. 242;

Holb. 2, p. 360). 1542 er han i Strid med en af
sine Naboer om en Bondekarl, som begge vilde tilegne
sig, og hvorom man har hans Brev som følger: „Ven¬
lig Helssen medt Guudt forßendt! Kiere Knudt! (men

hans Tilnavn nævnes ikke, og Udskriften mangler paa
Brevet)1) som thu giffuer tilkiende, att ieg sagde tiig till
medt Handt oe Mundtt, att ieg vilde ssende tiig then

1) Dog var det uden Tvivl Knud Gyldenstjerne, som den Tid
havde Kallundborg i Forlehning og altsaa var hans Nabo

som Lehnsmand.
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Karll, nar vii komme aff Skaane; saa haffuer ieg aldre
sagdt tiig eller naagen goidt Mandt (ↄ: Adelsmand)
naagett till, att ieg jo haffuer holdett (o: holdt det).

Thett Breff, kongl. May. sereff tiig till, thet lydde paa
tiig eller thyn Fogett y thyn Fraværelße; for thet Ordtz
Skyldtt torde huerken myn Huffru eller myn Fogett len¬

ger forholde thett hooß thennum, men skickede baade
Breffuit oc Karlen till thyn Fogett, Niels Scriffuere,

oc bøett myn Fogett Erich første Gangh till, huor handt

kunde komme hannom till Ordtz, tha vilde handt komme
till hannom; saa bøett Erich myn Fogett till, att hand
schulde finde hannom udy Auerop then samme Dag, ther

handt kom tiidt till Erich. Then Tiidt myn Fogett kom
till Auerop, tha var Erich ude paa Aarnumme; saa foer

myn Fogett ther udtt till hannom oc antvorde Erich
kongl. Maj. Breff, som handt læsde først hemelige for

siig selff oc siden offuerliudt, som huer Mandt hørde,
ther tillstede vor; saa kantt thu vell betæncke, att the

icke kunde vide, huadt ther støidt i kongl. May. luckte
Breff, mett mindre endt the haffde hørdtt thett læsis.

Tha haffde handt samme Karll medt segh, oc holtt handt

viidt Ledett, som mandt far indtt paa forne Ornummen;
tha tilbøett myn Fogett Erich Scriffuere att samme

Karll vaar tilstæde oc schulde gøre kongl. Maj. Breff
Fylleste; haffde Erich begerett, att handt schulde førdtt

hannom andenstedtz, tha haffde handt gerne giortt thet;

tha gaff Erech saa for Suar, att haffde kongl. May.
undtt oc giffuet megh samme Karll, tha motte ieg eller
myn Fogett „hende“ then Eedtt aff hannom. Paa the

Ordtt drog handt hiem, oc viste ieg icke andett endt
thet, ther vell motte haffue bleffuittt viidt oc ther meth

være beslutiidt. Som thu giffuer tilkiende, ath thett ær
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klar aabenbarlige Løygen, som myn Suendtt sagde tiig
om samme Karll, tha schalltt thu forlade tiig tiill, att

ieg haffuer aldre førdtt Løygen for tiig eller naagen.
Som thu giffuer tilkiende, att ther er øen Meglere¬

emellom oß, huikett ieg befinder att saa ær; Guudt
giffue, att thu vilde legge hannom aff; hoeß meg schall

handt intiidt befindeß. Kære Knudt! giffuer thu meg
oc seriptlige tilkiende, att thett ær ett aff myn Hustrueß

„Prackticher, som hun ær vann att bruge,“ saa vilde ieg

gierne haffue tiig ther om bert, att thersom thu veedtz

naagre Prackticher, ther hun haffuer brugett anderledes,

end som en ærliigh Dannekone bør att gøre, att thu

vilde vel gøre oc giffue meg thett tilkiende; thi ieg icke
kandtt forstaa thyn Menningh ther udy. Item Kære
Knudtl epterthy att thu est then Karll saa hartt bege¬

rindes, saa sender ieg tiig hannom endtt nu, som ieg

tillforn haffuer sendtt hannom till thyn Fogett, oc beder

tiig gierne, att thu viltt lade hannom nyde kongl. May.

Breff gott att (ↄ: Godt af Kongens Brev); hueß thu
icke viltt gøre for myn Skyldtt; och icke offuerfalde han¬
nom udy naagre Maade oc gøre meg thet Hoffmoidt

(ↄ: Spott) uforskyldtt. Her mett tiig Guudt befallen¬
des; gør ieg altiidt gerne, hueß tiig leefft (a: lieb ist)

oc til Vellie ær. Ex Viidbey sancte Poelss Afften.
M.D.XL.II. Knudt Rundt, Ridder. „It. Kære

Knudt! mott thu vide, att ieg vilde sendtt tiig samme

Karll tilfforn, (men) tha vaar handt siuger; saa sender

ieg tiig hannem nu, handtt ær vorden till Paß, oc ieg
ær kommen hiidt till Gaarden. Kære Knudtl ær thet
saa, att thu icke endttnu viltt troff, att thett ær saa til¬

gaaett viidtt Punckte oc Article, som ieg nu haffuer
sereffuitt, tha vill ieg fløy tiig ther Sognevidende paa
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aff gode Dannemendt oc Tingisvidende mett, om thu est
thet begerindisø (kgl. Bibl. Saml.). S. A. blev han
med Flere forskikket til Bremen for at handle med de
nederlandske Sendebud om en Fred mellem Kongen og

Keiseren (Krag p. 247; D. Mag. 4, p. 49). 1543

seer man af et Brev, hans Søster, Fru Sophie (gif
med Erik Bølle), har tilskrevet ham Fredagen før Mid¬

faste Søndag (og som under E 10 vil blive anført),
at han og Hr. Eske Bilde havde forlangt, at hun skulde

møde dem til en bestemt Tid for at afgjøre deres Arve¬
anliggender. S. A. tilskriver hans Frue, Dorthe Bølle, den
————
ovenomtalte Knud Gyldenstjerne (see 1542):

„Kiere Knudl giffuer ieg Etther kierliigenn tiill kende, att
ieg loffuede Hr. Christiern Friiss och miinn Søstherssøn,

Clauss Bassse, att fare tiil Bygholm tiill Etthers Bro¬

der och the andre gode Mendtt, som ther vore forsam¬
lett, och forhørde meg, huij ieg icke fik thet Triickes
Breff (ↄ: Trygheds Brev), som var gangen emellom
thæ Skramer och miinn Ssønn (Erik eller F 6, som

havde ihjelslaget Niels Skram); tha gaff the thennom

saa for Svar, att 9 toge thet mett Etther emod alle

theris Vilije och giorde theris Undschiillinge ther paa;
kiere Knudtt! saa forstander ieg icke Ettherß Meninge
ther paa, huij Y saa haffue tagett same Breff och aller
(ↄ: aldrig) huerckenn sereffue eller gaff meg tiil kiende
nogenn Deelle ther om Ettherß Vilie; och tiill mett

haffue 9 mijtt Breff och Segell ther offuen paa, lijden¬
des att holle Etther och the andre gode Mendt the IIm
Jochims Daller och Steder= (ↄ: hanseatiske) Penninge

(som formodentlig udgjorde Mandeboden) udenn Skade;
saa tøcker meg, att 9 gøre meg Urett ij saa Maade,

att Y beholle mijtt Breff tiill thett andett. Jeg agther
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mett Gudtz Hielp att vere hoß Hr. Knud (o: hendes
Mand) ij Sjælliind, om Gud viill føye meg Bør, indenn
Mandag Affthenn; nar Gud vijll ieg kommer til han¬

num, tha maa hann bliiffue vunderliige veedtt, att han¬
nom och meg sliigtt vederfariß aff the, thet icke burde

att gøre; och maa han tencke, att ieg haffuer skickett meg
ubesynderlige (ø: ubesindig) y same Sag, ments) megh
slijgtt er offuer gangenn; saa beder ieg Etther gerne,
att Y vill besynde Etther y same Sag, huad Urett och

Foragtt Yhaffue begiintt och giortt meg uti thet Stycke,

att A saa beholle miin Breff, bode II; och sender meg
mijtt igenn, om 9 icke slaa Loffue tiill thett, och beholler

thet andett, tiill saa lenge att 9 faa Hr. Knudtz Breff
paa thet Løfftte och Tiillsaffn, ieg haffuer sagt Etther

tiill; dog schulle Y alle (ↄ: aldrig) spørgett eller leffuett,

att ieg (jo) vill holle mijtt Breff och Segell saa erligenn
och vell som nogenn haffuer giord eller schall gøre,
ehuem the æræ, om Gud vill unde meg then Samvit¬
tighed, ieg haffuer paa thenne Dag. Thet Sticke, 9

haffue gjord meg mett miinn Breff, thett giorde meg

verre end all then Skade, ieg haffuer faatt paa thenne
Reijße; haffde Y sereffde eller budett meg tiill y nogen
Maade, for huad Sag 9 haffde giordtt thett, och ieg

icke tha ville haffue rett meg emod Etther, tha ville ieg

vell haffue verett tiilfredtz, om Yhaffde haffd nogen Or¬
sage att giord meg slijgtt ett Stycke; othett gør vell enn

Quinde saa ondtt som en Mandt, att hende skeer Urett

uden all Orsage;“ jeg beder Etther gerne, retther sielff
och sender meg ett aff miine Breff, huilckett Etther
tøcker. Her mett Etther Gud befalendes. Ex Møg¬
gelkier Odensdagh nest epther Misericordie Søndag
Aar MD. XLIII. Dorrethe Bøllerssdatther.“ „Be¬
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dendes Etther gerne, att Y vill sije Etther Høstru
mange M gode Natther= (af Klev. Saml. ved K. R.).

Hertil slutter sig et Doc. uden Aarstal, betitlet: „Thenn

Serijft efftersom then Tale tiill gick emellom the Schra¬
mer och meg (Dorrethe Bollerss Datter),“ saaledes
lydende. „It. thette epthersereffne bestaar ieg Dorrethe,

Hr. Knud Rundtz, att thett seg saa forløb ij Horssnes
æmellum the gode Mend och meg, som Hr. Knud

Nud haffde tiillsereffuett, ther schulle forhandle thenn

Sag æmellom the Skrammer och miinn Sønn, Erich
Ruudtt. It. the først tiillspurde meg, om ieg haffde

Fullmagtt; ther svarede ieg saa tiill, att hueß ieg viille

indgaa ij then Sag, ther ville ieg haffue Fullmagtt och
giffue them Breff och Segell ther paa; och hueß ieg

tiilsagde thennom, thett ville ieg holle thennom. It. saa

begiintte the att tale och handle utti same Sag och bøde
thennom Im Jochimdaler epther miin Befalinge og theris

2

egett Raad och Samtycke; the gode Mend ginge och tij

emellom och haffde mange Ord paa bode Syder, att thett

schulle komme tiill ænn goedt Ænde; tha paa syste, tha

indgick ieg, att the schulle lade staa paa och biude then¬

nom Im Jochimsdaler, thett ville ieg och villigenn indgaa;
tha gaff the meg saa for Svar, att thersom ieg ville ud¬

loffue IIm, tha ville the gøre thet strax tiill en god Ende
emellom oß; ther sagde ieg neij tiill, att ieg icke kunde
eller villde indgaa; thernest tha bade the gode Mend meg
mett stor Bøn och raadde meg, att ieg schulle indgaa

thet och lade komme thet tiill en endelig Ende; tha gaff
vij thennom saa for Svar, att eptherdij Hr. Knud (Rud)

haffde tiillsereffuitt och tilltroffuitt thennom att forhandle
ij then Sag, tha ville ieg giøre eptheris (: efter deres)
Velie, dog mett sligt ett Velkor, att ieg kunde faa III
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Aarß Dag paa fort= Sum, att Hr. Knud Rund icke
schulle bliffue ordloß, att ieg schulle loffue thenn Pen¬

ninge udtt, att hann eller miin Ssøn icke kunde kome
affsteedt, thett ville ieg icke indgaa. Tha tiillginge Knud
oc Otte Gyllenstern (og) Hr. Christern Friiss; the sagde

meg saa tiill, deß ieg ville indgaa thett mett forne IIm,
tha ville the paa Sti Antonij Dag forlegge och betale

then første Penninge, som var Haldelen, att Hr. Knud

eller ieg ingen Omhoff schulle haffue therfor. Tha gaff
ieg ther saa for Svar paa, att ville the gode Mend thek
gøre, tha ville ieg samtycke, att Hr. Knud och hanß Søn

schulle udgiffue the andre VIII § paa Sti Antonij Dag,

som kommer, beregnett uti Gudtz Aar MDXLV; och
mett the Ord tha besluttett the all vor Tale tiill æn

ændeliig Ænde; och sagde ieg tiill the gode Mendtt,
thersom thet bleffue nogen Hynder paa, att forte Penninge
icke komme frem som forschreffuett stander, tha schulle
miin Hoßbunde udlegge thennom Jordegotz och Fylleste,

saa the haffde Skiell for forte Penninge. Saa giorde
the Breff och Segell, som the ville haffuet, och intiid
epther mijtt Raadtt; the droge strax fra meg tiill Bigg¬
holm, och ieg var ij bøyden (ↄ- indbuden); (men) ther

ieg hørde thet Breff, the ville giffue the Skramer, før¬
end thett bleff beseglett, tha svarede ieg thennom att

ieg icke saa vell indgaa thet; thi ther stoed saa sereffued,
the schulle vindriiden ij Riibe och ther lüigge, thiill the
faa theris Penninge; thet Stijcke ville ieg icke samtijcke;
meg sijuntiss att haffue Skade nog; dog gaff iegh the

gode Mend Breff och Segell, om saa skeer, att the no¬

gett udlegge aff theris Penninge for mijn Ssønn, tha
schulle the faa Fylleste igenn ij vortt Jordegotz, om vij
icke formaa att giffue thennom Daler eller Steder=Pen¬
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ninge“ (l. c.). S. A. faaer Knud Nud Pant i en
Gaard i Slagelse ved følgende Brev: „Jeg Luße,
Nielss Schriffuerß Eptherlæffuerske, y Slaffuelsse gør
vittherliegtt och kendes mett thette mytt obne Breff, att

ieg var paa Korssor hoß erliigh och velbyrdiig Mandtt,

Hr. Knud Ruudtt, och hann aff ett venliigtt Lonn och
y myn „store Nød och Trangh“ lonthe meg ty Marck
udy „fiorthenn Peninge“ och i Synde (o: en halv
Snees) Jachimss Dalere; (for) hvilke forserne Peninge

ieg hanem y Pantt setther mynn och myne Børnß
Gordtt som ieg sielff nu y bver, uti Slaffvelsse ffor
ett frytt brugeligtt Pantt indtiil saa lenge ieg giffuer
hannom eller hanß Arffuinge forserne Peninge igenn y

slüig Møntth, ßom forsereffuett staar. Och bepliigther

ieg meg och myne Arffuinge att holle Gordenn viid Liige

och Heffdtt, som hand nu forfunden er, och giffue ha¬

nom eller hanß Arffuinge huertt Aar tiill Hußleye tiill
Juel „fyræ Marckø rede Peninge. Er thet saa, att ieg

tagher fleræ Peninge aff forserne Hr. Knud Rundtt paa
same Gordtt tha bepliigthe ieg meg eller myne Arff¬

uinge att giffue forserne Hr. Knud Rundtt eller hanß

Arffuinge flere Peninge tiill Leye om Aaritt, ssom Skiell

kan følge; och schall ther ingenn faa same Gordtt entthen
tiill Pantth eller tiill Kiøpß uden forserne Hr. Knud

Ruudtt eller hanß Arffuinge. Tiill ydermere Vettnes¬
byrdtt och bedre Foruaringh tiilbeindis (ↄ: tilbedendes)

thiße epterserne Dannemendtt, som er Mesther Ingymer.
Sogneprest y Korssør, Hanss Thomessen, Borgemesther

och Efbernn, Byfogitt ibid., att the vyll besegle for
meg, „thy ieg haffuer icke sielff Indtzegle.“ Screffuett
paa Korssør Divi Antonii Dag (o: den 17de Jan.

eller 13de Juni) An. Dn. M. D. XLIIIo.“ Udskrift:
*
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„Lusze Degenss Breff paa thenn Gordtt y Slaffuelsse¬
(kongl. Bibl. Saml.). Den gode Kone maa imidlertid

kort efter have trængt til flere Penge paany; thi endnu
i s. A. solgte hun Gaarden til Knud Rud, hvorom det

i et andet Document hedder som følger: Jegh Oluff
Nielssen kiendis mett thene myn egen Handskrifft ath

ieg paa alle myne Søsken Vegne ssamtycker och tiillstaar,
ath thet er vor ffullkomeligh Vilghe ath vor Modher

haffuer pantet och sold till enindeligh Eye Erligh och

Velbyrdiigh Mandh, Hr. Knudt Rudt, Høffuismand paa

Korsør, vor fferne (ↄ: fædrene) Gaard, ligendis y Sla¬
uelße paa Smedegade, y Lenge och Brede effther Skipde¬
breffuens Lydelße, ßom myn Moder och Søstre ther paa

haffuer; ath myn Moder och iegh paa mine Søtsken

Vegne haffuer anamit ffyllyst och ffult Verd derffore;

ath vy tacke hannum ffor govdt Betaling och vell nøffuis

och tacke hanum, ath handt ville hielpe oß mett syn Pe¬
ninge y vor Trang och Rødt; thet bestaar ieg meth
thenne myn egen Handschrifft ath ßaa er y Sandhedt.
Screffuit paa Korsør alle Helgen Afften. M.D.XL.III.¬

Udskrift: „Olluff Nielssens Breff paa ten Gaar y

Slaffuelßen (l. e.). 1544 omtales han som Eier af

Vedbygaard, den han ombygte (Atl. 2, p. 422; 6, p.
254) af massiv Grundmuur i en sluttet Fiirkant, den
søndre Længde paa 3 Etagers Høide med Grave og
Vindebro (thi at det var ham og ikke hans senere Nav¬

ner, der opførte den, sees deraf, at det hedder, at han

vel bygte den, men at hans Familie dog først fuldendte
hans Bygning). S. A. skulde han være død (Hvitf.

p. 1538; F. 8, p. 264); men det er urigtigt og for¬
modentlig en Forvexling med hans Frue, Dorthe Bøl¬

les, Død 1545 (see infrah); thi 1546, den 30te Juni,
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tilskrev Oluf Galde ham et Brev, hvoraf Noget er an¬
ført i Saml. til det norske Folks Sprog og Historie 1,
p. 382 (ved K. R.; hvor tillige gjøres opmærksom paa,

at den Familie, hvortil denne Knud Rud hørte, ikke
maa sammenblandes med Familien Nød, hvoraf den i

Reformationstiden i Norge berygtede jydske Adelsmand,
Thore eller Thord Rød var som undertiden skrives

Thor Rudt). 1547 sidder han endnu i Raadet (Krag
2, p. 177). 1549 (rettere 1548; Krag p. 314) sei¬
lede han med Fred. 2den som Prinds til Norge, da

han der skulde hyldes (N. Saml. 3, p. 276, hvor denne

norske Hylding urettelig ansættes til 1549, ligesom i

Hvitf. p. 1541 til 1547, da derimod Sandheden ligger
midt imellem begge). 1550 skriver han følgende Brev
til Hr. Eske Bilde (som var gift med hans Søsterdatter,
Sophie Krumedige): „Venliig kierliig Hielssen forsendtt

mett vor Herre! Kiere Hr. Esske, Rersyskenne Barnn
oc synderlig gode Ven! betacker ieg teg ganske flittiig oc

gierne for alt Er (o: Ære) oc Gott, tu altiidt haffuer
beuist meg y mange Made, huilcke tu skalt altiid finde

meg ganske velluilligen till att fortienne oc forskylde mett
teg mett huis Made, ieg kand oc ved teg till Ville kand

vere. Kiere Hr. Esske! giffuer ieg teg kierliigen tiill

kende, att thitt Breff kam meg till Hende y iafftis, ly¬
dendes att myn Fogit paa Møgelkier skulle lade felle

oc hugge y Din Skuoff, som kallis Raadall; ieg ved
inthet theraff; ieg ved icke retther, ind Raadall ligger till

Møgilkier; oc skal tu findit (ø: finde det) saa, att thine

Fogder oc Erie Mattssens (Bølles) Fogder thi haffuer

forhuggit Eders Skouffue, nu ville thi gierne vere ind
mett mitt (o: i med mit), for ieg haffuer latt frie (ø:
8“

116

fredet) myne Skouffue; thet skaltu finde saa, naar Gud
vill, thu kumer paa Skouffuen. Som tu oc skriffuer om
en Jord som ligger paa Belløø Marck som heder

„Tretthejord;“ thend Jord ved ieg inthet aff, och vill
ieg skriffue myne Fogit, huor thet er fatt om thend Jord,

oc vill ieg ocsaa seriffue hannom, att han skall vere thit

ubeuard (ↄ; ikke befatte sig dermed); oc hobes meg,
naar han kumer selff til Ords, att thett skall icke alt

saa vere, som the haffuer sagtt for teg; oc ville ieg nø¬
dig, att enthen ieg eller nogenn aff mynne skulle føre
seg ind mett nogen paa teg eller thine Bynder; vaar

ieg tilstæde, taa ville ieg saa vell suare for thine Byn¬
der som for myne, som vy er hueranden plectiig. Her

mett teg thend euige Gud befalendes' Rad oc byd al¬
iid offuer meg, som teg bør att gøre. Skreffuitt till

Wiidby Fredag nest effther sante Mathei Dag Arr
M. D. L. Knudtt Rudtt, Riidder.“ Udskrift: „Erliig

oc velbyrdiige Mand oc strænge Riidder, Hr. Esche Bilde

tiill Wallind sin kiere Reersyssken Barn oc synderliige

goude Ven venliig tiillsereffuett= (kgl. Bibl. Saml.).
S. A. har han ladet optage et Brevregister over sine
Adkomstbreve og Documenter; og da vi tilforn have

seet en Deel af hans Bohave og øvrige Løsøre (1536)

opregnet, vil det vel heller ikke være uinteressant at see

sig om i hans Archiv eller Brevkammer, hvor i Grun¬
den hans vigtigste Rigdom fandtes. Bemeldte Brev¬

register lyder saaledes som følger: „Thette epterne ær
Register paa myne (Knud Rud til Vedbys) Jordttbreff

epter A. B. C., saa att mandt thess redeligere (o: mere
paa rede Haand) oc beydre kandtt finde them, nar the

udy Æsker oc Skryn opledis skulle. 1550:
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A. Ythenne Æske ær Breff paa thet Bøggestedt

oc Skægg=Ængh y Tornbaareg, som ieg køffte aff An¬

derss Knudtssøn.

it. ett Breff paa then Gaardt viidt Stranden y
Kaarssør.

Eygendomß Breff paa then Gaardt y Torn¬

—

baarigh.
—

endt itt Eygendomß Breff paa samme Gaardt.

— ett Skødebreff paa then Gaardt udy Kaarssør,
som Nielss Maagenssen solde.
—

—

itt andet Skødebreff paa samme Gaardt.

Breff paa then Gaardt y Strandtgaden viidt

Kaarssør.
—

Skødebreff paa then Gaardt, ieg køffte y Sla¬

gelsse aff Nielss Scriffuere y (o: ibid.), som kaldes
Stegere.

—

Autzse (læs: Lutze) Deygenß Breff paa samme

Gaard oe hendes Sønß Breff paa samme Gaardt (jfr.
1543).

B. Y thenne Æske ær Eygendomß Breff paa then
Gaardt y Kongstedt udy Ffaxeherritt.

it. Laaug paa Lagheffdtt paa Juenss (2) lundt y
samme Herrett.

—

Eygendomß Breff paa then Gaardtt y Dalby

y Namssø Herrett.
—

Eygendomß Breff paa Hanss Deygensønss

Gaardtt y Ugerløsse.
—

Oluff Daaiss Breff paa then Andtpartt, som

handt solde Hr. Matz Erichsen (Bølle) y then Gaardt
y Orssloff.

— Eygendomß Breff paa then Gaardt y Ryge.
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C. Y thenne Æske ær Hr. Tønniss Breff paa
III Gaarde y Marky oc II Gaarde y Torsslunde.

it. Forhøygelße Breff paa thet Godtz udy Marcky.
—

Palne Jenssønss Skiiftebreff meth Hr. Ave

Hasse om II Gaarde y Marcky.
D. Y thenne Æske ær II Skødebreff paa then

Gaardtt y Ffulebierigh.
It. II Skødebreff paa then Gaardtt udy Ffaarderop.
E. I thenne Æske ære Eygendomß Breffue paa
—

Wudtbpy.

F. Y thenne Æske ære ett Breff om en Biscopß

Hatt, (som) kom till Aaboo.

It. ett Breff paa Jenss Perssønss Gaardt udy
Kulby oc paa Nielss Cantorss Gaardtt y Hersloff oc
paa en Gaardt y Konghstedtt y Faxeherritt.

ett Breff paa then Gaardt y Felitzloff oc Eygen¬
domß Breff paa samme Gaardt.
—

ett Papyrß Breff, lydendes paa samme Gaardtt.

—

Skødebreff paa en Gaardt y Flackebiergh, lig¬

gendis y Bierge.

Breff paa Luntoffte.

G. Y thenne Æske ære Skiiffte Breff epter Hr.
Erich Otzssøn (Rosenkrantz).

Jt. II Breff, Hr. Niells Erichssøn (Rosenkrands)

gaff Jørgen Nuudtt, lødendes pa III C M.M.
— et Register pa then Lad, som gick effter Hr.
Erick Otssen.

H. Y thenne Æske ær itt Breff paa then Gaardt
y Buckerop.

Jt. Hr. Hynrich Meynsteropss Breff paa Tosterop.
— Breff paa Røerbøy oc Wæsløff.

119

— ett Breff, lydendes paa en Gaardt udy Halle¬

bøy og en udy Muldrop.
Eygendomß oc Pantebreff paa then Gaardt y
Sqvaldrop.

Hr. Erich Æffuertssønss Breff paa XXX M.A.

—

Skiifftebreff epter Biscop Nielss Skaffve.
Hr. Peder Anderssønss Testamente, som vaar
Cannick y Roskle.

Eygendomf

—

Breff paa then Gaardtt y Søerop.

Eygendomf Breff paa then Gaardtt y Taageskou.
Eygendomß Breff paa then Gaardtt y Nørre¬

—

Dalbye.

Breffue paa thet Godtz y Luntoffte oc Bol¬

—

dersbrøndt.

Breff paa then Gaardtt y Ugledye.

—

—

—

Eygendomß Breff paa then Gaardtt y Hverløsse.
thu Breff paa en Gaardt y Faarderop y Ham¬

mersherritt.

—

Pantebreff paa then Gaardt udy Orsløff y

Ringstedeherritt.

Biscop Nielss Skaffvess Breff paa en Gaardt
y Tosterop.
—

—

Breff paa II Gaarde y Herfføygle.

Eygendomß Breff paa en Gaardtt y Ørsloff y

Flackebiierg Herrit.
—

Breff paa II Gaarde y Herfføygle oc y

Svansberig.
—

—
—

—

Breff paa Herritzløff y Laalandt.

Breff paa Tyerstedt oc paa Søerop.

Eygendomß Breff paa en Gaardt udy Stubberop.
Nielss Marqvorssønss Breff paa thet Godtz y

Laalandtt.
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I. Y thenne Æske ær en Tinghørindt paa Taa¬
berop Skouff.

It. Tingsvinde paa en Jordt y Dalby.
Hr. Pederss Bekiendelße Breff paa Redersloff
Saagen.

Hr. Oluff Nielssenss Breff paa I § Marck.

—

Baffes Breff paa X Skp. Bygh y en Gaardt

y Ffaardrop.

— Sognevidende paa then samme Jordtt.

— Ouittanß att (o: aff) Peder Nielss., nar handt

sist annammit Leyge aff then Gaardt y Slagelsse aff
Oluff Fønboe, som thet Steenhuß staaer paa.
—

Hr. Æske Bildes Breff paa the Gaarde y

Liungsbeck.

Hr. Holger Rosenkrandtzsis Breff, att handt
haffuer annamit itt Skrin, fult aff Breffue, som haffuer

staaitt paa Widtbøy y lang Tiidt.
en Udtserifft att Hans Ruudt haffuer thet
Breff paa Brende Mølle.
—

Melcher Rantzsouis Breff paa naagit Guldtt,

ieg betalde hannom.
—

en Quitantz aff Fru Anne Holgerss paa hun¬

dritMarck.
—

—

Hr. Matz Erichssøns Breff paa IC Gyl.

en udtskaaren Scrifft paa thet Godtz, ieg ffick

9Skelskør y then Kiiste (2).

— II aff Huffru Saaphiess Breffue (jfr. 1537) 1).
*) Jeg veed ikke, om den Titel af „Husfru,“ paa hvis Eien¬
dommelighed jeg allerede under 1537 har gjort opmærksom,
skulde betegne det Samme som „Hustru,“ der efter P. Syvs
Forklaring var en Titel for Væbnernes Koner, medens der¬

imod blot Riddernes Koner kaldtes Fruer; jfr. Orion 2, p. 204.
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K. Y thenne Æske ær Ffru Anne, Hr. Oluff
Galdess, Breff paa V Gaarde y Laalandt.

It. Clauss Æggertzsønss Breff.
—

—

ett Sognevindene paa Grønolthe Slett.

ett Breff, lydendes paa en Gaardt y Orstede,

en y Bandrop oc en y Gummerødtt.

— Breff paa II Gaarde y Høynge oc II y Olby
oc en y Wandtløsse oc flere Fru Anness Papyrsf Breffue.

L. 9 thenne Æske ær Otthe Rundtz Breff paa
then

Skade, handt kom y, ther handt laa y Hambaarigh.
It. et Mandrop Holcks Breff paa Søffren Stam¬

pis Veygne.
Jenss Daaess Breff paa hundret Marck.

Breff paa Biscopß Tienden y Skellebierig.
Breff paa XI. Gl. aff Hr. Johan Walkendrop

oc hans Søtzsken.
—

Breff paa Orsløff oc Saalbierig Kyrcketiende.

M. Y thenne Æske ær Inventarium till Kaars¬

sørSlott.

It. Konningh Cristierns Breff paa Sæbye.
—

et Breff paa Godtz, ieg køffte aff Sver.

— ett Eygendomß Breff paa then Gaardt y Gør¬
stinge.
—

Breff paa Kongstedt.
Breff paa Wendtzløff.
Breff paa IIII Gaarde y Baaerop, Tengerop

oc Osterop.

Pantebreff paa Kongstedt.
Suitantz paa IIII E Daller paa Jep Tordt (*)
føns (maaskee Thordssøns) Veygne.

Jørgen Rundtz Breff paa Kaarssør.
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—

Pantebreff paa Godtz aff Andtuorskoff oc Breff

paa then Gaardt y Slagelsse aff Peder ——

—

Breff paa Kaarssør till migh.

—

Breff paa Ranniss Godtz.

Breff paa Wendtzløff.
Breff paa II Gaarde y Mierløsse.
— III Breff paa Tiøxlunde (o: Tiørlunde).

— 1 Perg. Matte (ↄ: Magte) Breff paa V C
Daller oc Otte Nutz Breff paa Ventzløff.
N. Y thenne Æske ffandeß alle the Breffue paa

then Gaardtt oc Godtz y Køpnehaffn.
O. Y thenne Æske ær Ffru Inger, Lauritz

Matzssønss, Breff paa III Gaarde, som myn Herre y
Pant haffuer (senere udslettet).

It. Huusfru Saaphiess Skødebreff paa en Gaardtt

y Kælsterop y Kalløø Læen.
— III Knippe meth Quitantzse Breff paa Kong¬
skatt oc andre Pendinge.

P. 9 thenne Æske ær Breff af Peder Greygers¬

søn paa en øde Jordt y Oreby y Høffve Saagen.
Jt. Nielss Marquorssønss Breff paa VIII Gaarde

y Laalandtt till Eygendom.
—

then

Eygendomß Breff aff Nielss Marqvorssøn paa

Gaardt y Orsloff.
Nielss Marquorssønss Breff paa thet Altere¬

Godtz.

— Genbreff aff Nielss Marquorssøn paa VII
Gaarde y Fflackebiergh Herret.
—

II Breffue paa en Gaardt y Kulby.

— II Breffue paa en Gaardt y Horsløff, (som)

ligger till Hellig Giesthuß y Slagelsse (derhos skre¬
vet: løst).
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—

Magelagsbreff aff Fru Leene paa thet Godtz

paa Stiisness.
—

Hr. Steen Svantes Breff paa Knudtt Rundtz

Ffengßel(jfr. 1510).
2. 9 thenne Æske ære Skiiffthebreff paa Fule¬

anghgaardt y Laalandt epter Erich Neb.
It.Breff paa Gremmelsterop ibid.
—

itt Laasebreff paa Ffulesangh.

—

Skødebreff oc Laasebreff paa Fulsang.

itt Siunsbreff paa en Æng udy Glymminge
(eller

Slymminge).

ett Tingsvinde, att Oluff Gøye haffuer laage¬

lige forfuldt syndt Diele till Laalandtz Landtztingh om
Fulsanghgaardt.

Abbeditsenß Breff y Mariboo paa Fulesangh.
Breff paa en Gaardt y Herritzløff.

Skiifftebreff paa Fuelsangh.
fierde Dom paa Pergment, att Fuelsang er
forffuldt till Laaeß.
—

II Breffue paa Lille Bregninde y Ffalster.

R. Y thenne Æske ligger alle the Breffue paa

S. Anne Capelle Godtz y Slagelsse oc Dombreff, som
mig bleff tildømdtt (jfr. 1530).

S. Y thenn Æske ære Breff paa II Gaarde, som
ieg fick aff Hr. Tyge y Skiolde oe Klackrundt.

It. Breff, att Peder Holck beplictiidt segh ingen

anden att sellie sit Godtz Møgelker endt Hr. Hynrich
Knudtzsen.

Skødebreff aff Peder Holck paa Møgelker.

—

itt Vederkendelsse Breff aff Hr. Axell Lauessen

—

till Clausholm.
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Tingsvinde, at Hr. Erich Otzssønss Ffogett

—

bod seg y Rette met Fru Gretøff (ↄ: Grethe), Hennicke

Lymbecks, ther hun talde om Møgelkær.

Skødebreff paa en Gaardt y Stoerop.

—

— Drottningh Daarithyss Breff, att Hennicke Lym¬
beck skøtte Møgelker till Hr. Erich Otzssøn oc Hr. Knudt
Henrichsen Møgelkærgaardtt.

Breff, att Hennicke Lymbeck haffuer annamit
Fylliste for Møgelker aff Hr. Erich Otzssen.

Skødebreff paa Møgelkær oc Holmen.

— it Tingsvinde, lydendis paa the Breffue, som
ære till Møgelkærgaardtt.
— endt itt Skødebreff paa forne Møgelkærgaardt.
ett Tingsvinde paa Skulffholt.

—

Peder Holcks Breff, at Møgelkær vaar opboit
(0- opbudet) till Tinge, før thet bleff soldtt.

T. Y thenne Æske ær Tingsvinde om Marckeskel
mellom Møgelker och Gram, østre oc vestre Nøbølle
Marcker.

It. Breff paa then Gaardt y Geedtstedtt.
—

Bertell Ffrisses Breff paa en Gaardt udy

Skiolde.
—

Hr. Henrich Nielssøns Breff paa en Gaardt

y Frederop.
—

Breff paa then Gaardt paa østre Nebelle.

W. 9 thenne Æske ær II Breff paa II Gaarde
y Løgetuedt.

Jt. II Breff paa Stenløsse lille.
—

—
—

X Breff paa Skellindtztuedt.

Breff paa en Gaardt y Baarseherrit.
et lidet Latine Breff paa Stersterop (eller

Stersserop).
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—

Rigenß Breff paa en Gaardtt udy Karlsholm.

Per Greygerssons Breff (paa) II Gaarde y
Laalandt.

Breff paa IC Marck, Hr. Matz Bøllier betal¬
litt Æskeldt Goye.
—

Breff paa Im Marck, Otte Ruudt betalde Hr.

Hynrich Krummedige.

Breff paa en Gaardt y Særslosse (ell. Særc¬

—

løsse).

Breff paa en Gaardt y Restuidt.

—

—

—

Breff paa Vedermøllen for Kaarssør.

Pantebreff paa en Gaardt y Taageskouff.

—

Eygendomß Breff paa then Gaardt y Bøge¬

lundt.

Tage Olssøns Pantebreff paa II Gaarde y
Skellendtztuedt.

Breff paa the Gaarde y Helsenge.

Per Andersons Skødebreff paa en Gaardt y
Kaarssør.

—
—

Breff paa then Gaardt y Høstentorp.
et Breff paa Torpe om IIIE Daller.

Breff paa Hallager oc Baaselunde.
—

Søffren Stampts Breff paa Karusholte oc

Drøslebierigh.
—

—

—
—

nes

Breff paa Roerbøy, II paa Wæsløff.
endt II Breffue paa Karsholte.

Breff paa then Gaardt y Buckerop.
Eskell Gøyess Breff paa II Gaarde paa Stiis¬

(senere overstreget).
—

Eyendom paa Gerløffve.
Breff paa en Gaardt y Mullerop meth mere

Godtz.
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—

Fforhøygelse Breff paa II Gaarde udy Hersløff.

—

Abbedenß Breff aff Soere paa IIII Gaarde y

Muldrop Pantt.

Hr. Tyge Krabbiss Breff paa en Gaardt y
samme Stedt (senere overstreget).

— IIII Breffue paa Hallebøy oc Helsenge.
itt Breff aff Erich Morthenssen paa en Gaardt

—

y lille Fulden.

ett Breff aff Per Oxe pa Valby Mølle.

—

X. Y thenne (Æske) ære ett Bekendelse Breff aff
Erich Bøllier paa nogen Jordtbreff, som handt haffuer

att gemme ffor oß baade.
It. Breff, Fru Margrethe Bøllier haffuer schreff¬

uit, att hun haffuer anttuordet Erich Matzssøn (Bølle)
et Breff, som lyder oß baade paa.

Skiifftebreff paa Eygendomß Godtz epter Hr.

Matz Erichssøn (Bølle).
— Pantebreff paa altt thet Godtz, som mig til¬
ffaldtt epter Hr. Matz Bøllier y Selandt.
—

Skifftebreff paa Fuelsang emellom Erich Bøl¬

lier oe mig.

Eygendomß Breff paa Nybølle Haffue.

—

Eygendomß Breff paa then Søsterdeel, jeg fick

aff Erich Bøllier paa Møgelkær.
—

—

Breff paa Møgelkær aff Hr. Æske Bilde.

Erich Ruudtz Orffeyde Breff (see 1543).

It. y thet lilde beslagne Skrin:
—

Breff paa Harestedtt Gaardt och Bøy meth

andre løse Pergementz oc Papyers Breffue.

It. ett Genbreff aff Hr. Ængelbrecktt paa IIII
Gaarde.
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V. Y thenne Æske ære naagen løse Handtseriff¬

ter udy; och y then anden ære the Breff, som lyde paa

Landtzdommerens Sønner (læs: Bønner o: Bønder).

2. Y thenne Æske ære the Breffue, som lyde paa
thet Skiiff, ieg loedt tage for Skelskør.

It. y then lilde Tønne er Ouitanser, Regnskaff;
gamble, som ingen Mackt paa ligger.
Jt. y then lilde Kiiste ere ingen Breffue, ßom

anrørindes ære, uden gamble udtloffuede (ↄ: udløbne)
Breffue; oc en Æske er ther meth Breffue, ssom lyde

paa Suingelbierigh, som ther staaer sereffuit uden paa
samme Æske.
AA. Hans Villomssens Breff pa the II Gorde

i Dystitt ere y dene Esge.

It. ett Skifftebreff aff Hr. Jens Rund, Jøren
Ruud och Vilhielm Nund (1429).

BB. Y thenne Eske er Fru Anne Pederssdatterß

(Jernskjægs) Breffue och Svend Gallis; oc er i II
s1ker.

Jt. Torbørn Billes Breff.

CC. 9 dene Eske er Per Oxis Breff pa the III
Gorde, han fick aff myn Herre pa Stifnes, oc the, myn

Herre fick aff hannum.

It. thi Rudirs Breff paa thet Skyffthe oc Loder,
som

gick y mellum thenom= (kongl. Bibl. Saml.).
1551 var Kuud Rud endnu paa Retterthing i Kjø¬

benhavn (K. Nos. D. 1, p. 149). S. A. omtaler Eras¬

mus Lætus ham ogsaa i sit Carmen gratulatorium

in redit. C. 3 paa følgende Maade:
Hune segvitur, nomen tribuit cni Rudhe, Kanutus,
moribus insignem“ gvem ligvet esse virum;
ille senex venerandus & omni dignus honore
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dinumerat vitæ plurima lustra suæ.

Huie grogve Sicilides non tristi lumine „Musæ“

Pegaseo dederant slumina larga sina,
& cultam „studiis“ primam secere iuventam,
gvæ monimenta ætas fida senilis habet.

Penegre postremis gindustrig“ vera diehus,

olim gva viguit chara iuventa, manet (K. R.).

S. A. gjør Chr. 3 vitterligt, af ret vitterlig Gjeld skyl¬

dig at være Hr. Knud Rud til Vedby, vor Mand og
Raad, 228 rhinske Gylden i Guld 8 Jochimsdaler,

94 Mk Lybsk og 248 Mk danske Peninge, for hvilke han
pantsætter ham vort og Kronens Gods, som kaldes Nan¬
nes Gods i N. Jylland i Kallø Len, som er 3 Gaarde

i Dagstrup, 2 Gaarde i Mørke, 3 Gd. i Tømmestrup,

item 3 øde Gaarde item 4 Gaarde i Hvilsager og
Koustrup i Holbiergherred (læs; S. Haldherred), som
er 5 (læs: 15) Gaarde, som han nu selv i Være haver.

Dat. Nyborg Sønd. næstefter hellig 3 Kongers Dag
1551 (af Reg. o. a. Lande ved K. R.). 1552 tilskrive

den s. A. afdøde Eske Bildes Sønner, Peder, Jørgen

og Hartvig Bilde, Hr. Knud Rud følgende Brev, dat.
Malmø Løverdagen post visitat. Mariæ: „Kiere Hr.

Knudt, kiere Morbroder! (ø: Mormoders Broder) giiffuer

vij Etther venligenn att ville viide, thett uti Dag vith
Etthers Thiennere er oß komenn Etther Schriiffuelse til¬
hannde, huilkenn vij vel forstaaett haffue, giiffuenndes
ther udindenn tilkiende om ett Gaffuebreff, som Koning

Hans skulle hagde giiffnett Etther salie Broder, Otthe

Rundt, paa nagett Gondtz uti Norghe (see Otte Nud
eller E 7), och same Breff skulle findes uti vore Verre;

oc vore begerindes, att vij mett samme Etther Thiennere

skulle sennde Etther same Breff offuer; ßaa giffue vij

Etther therpaa vennligenn tilkiende att vii mett vore
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Mettarffuinge haffue samptøcktt icke att ville opbrijde vore
Breffuekijster, for vij ere alsammen tilstede; saa kunde
vij nu paa thenne Tiidt icke opbrijde samme Kijster; thi

hverckenn Henrick Biilde eller Laue Brock ere her til¬

stede; men nar Gudt vill vij forsamlendes vorde, och

same Breff tha findes uti vore Gemme, tha skulle 2

thet giernne fannge; eller thersom vij kunde uti medell

tiidt thet nogersteidz offuerkome, tha skulle Ij vere thet

veist= (af Klev. Saml. ved K. R.).

Af 1553 har man endnu Tingsvidne af Tudseher¬
red, Jordegods angaaende, Knud Rud af Vidby ved¬
kommende; ditto af Flakkebjergherred taget af Knud
Nud, Adkomster og Afhændelser paa Gods angaaende,
og endelig Erik Bølles Missive til Knud Rud om no¬

get Gods (Lang. Ind. Dipl. ved K. N.). Og saa¬

ledes døde han først 1554 (Krag p. 376), hvorom

det hedder i den gamle Familieantegnelse: „1554 tredie
Paaschedaug, der Klockenn vaar emellom 4 och 5, da
døde Hr. Knud Rudt till Vidbye och (bleff) der be¬

graffuenn“ (Gl. Saml. 2, 1, 207). Elis. Bryske siger,
at han var lærd og skulde have været Bisp; men han
vilde intet og giftede sig derimod med Dorthe Bølle,

Datter af Mads B. til Tersløse og Birthe Daae, som
allerede døde 1545 (Klev. siger 1543), og hvorom det

i den gamle Familieantegnelse (i Gl. S. 2, 1, p. 207)
hedder: „1545 thend Torsdag nest epther S. Mortenns

Dagh, der Klocken vaar emellum 4 och 5, døde Fru
Dorethe, Hr. Knud Rudtz till Vidby, i Kiøpnehaffnn och
bleff ført der fraa och till Vidbye.“ Deres Børn see

F5sg. (E 5).
E6(—) Mikkel (Jørgensen). Af ham har
man et Brev, dat. Roskillie vigilia omnium sane¬

9
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tor. 1514, til Hr. Henrik Krumedige (hans Svoger),
hvori det hedder: „som Edher vell fortencker om the

hundhret Marck, som Jens Stingher skulle haffue, tha
ma I vidhe, at Hr. Tyge Krabbe ville manett meg nu

Herredag i Kalenborg pa hans Vegne; thi bidher ieg

Edher gerne oc kerlige, thett I ville vell giøre oc lade
hannom fo tesse forte Penninge, thet snareste I kunne,
at ieg skall icke bliffue ordløß ther for ic.“ (Klev.). Der¬

næst et Brev fra ham til hans Søster Anne (H. Krume¬

diges Frue), men uden Aarstal ic., hvori det hedder:
„Kere Søsther! kan ieg ichke skrijve Edder, saa leth

(o: modbydeligt) thet er megh, thet I erre saa kommen
i then Ungenadhe med miin Herres Nadhe; oc thør I
ther inthet tvijle a, thet the for eij Straff ther for,

(som) ingen om gar (o- undgaaer). Kere Søsther!
haffver Eddher Sven thalt megb thil om then Gar i

Sterterop, och vedh ieg Eddher iingen Dhel ath hafve

i then Gaar ic. Kere Søsther! om thij Peninge, iegh

skal hafve af Norre, nar the kommer udh, tha skech them
myn Brodher *) ac.“ (l. c.). Fremdeles et Blad uden
Aarstal, Underskrift eller Udskrift, hvori det hedder:

„Kere Fencke! mue I viide, at Ether Broder, Michill
Rudh, acther seg strax i Faste aff Riiget oc acther no¬

ger Stund at bliffue udenlandz. Kere Fenckel sender
ieg Ether I Ask Ovenkrudh (ↄ: Angelika) Fasthekosth¬

(kongl. Bibl. Saml. ved K. R.). Og endelig et Brev
fra Mikkel til Hr. Henrik Krumedige, som vel er uden

Aarstal, men rimeligviis maa være fra 1520, da det
er skrevet paa Syndhermalmen de 10000 Ridderes Dag,

og hvori det hedder: „Kere Hr. Henriijch; bedher iegh

1) jfr. Knud eller E 5, 15201
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Eder, for hueß iegh maa forskijle meth Eder, thet I

ville lanne megh hundhret March; thij megh threnger
storliig ther thel, och vedh iegh megh inghen Unsetthynn
(ↄ: Undsætning), en (ↄ: inden) iegh for them aff Eder;

thy iegh haffuer gyvet Ssess hundhret Mark udh paa
myn Brodherß Venne (ↄ: Vegne), at løße thet Goß

fra Hr. Thyge i Vensyssel“ (Klev.; jfr. Knud Ruds
Skjøde til Hr. Tyge Brade af 1515). S. A. o: 1520

døde han af Pesten i Sverrig (D. Mag. 6, p. 269).
Han maa i sin Tid have eiet Møgelkjær; thi i hans

Søster, Fru Annes (Henrik Krumediges Frues), Pa¬
pirer findes følgende Antegnelse: „Thette er thet Gooß,
som iegh, Anne Rudssdotther, førde fra Møgelker effther

myn Brodher Mychil, huijs Siel Gudh node: 1 Nør¬

berre Senklede, — I Par Laghen, I Lerlaghen, — III
Hønner, — I Benkedønne, — I syit Boneth, — I

stakidh Benkedyniß Vor, — III Tindfadh, — I Taler¬

ken, — I Salsirken, — VIII Grydher, — I Mor¬

ther, — I Handhpane, — I Lydzløcker (o: Lyseslukker),
— III gamle Kellæ, —I Koffuerkanne, — II Tinkanner,
II Sengedyner, — II Hoffuidhdønir, — I blo syit

Dugh, —I Skyffuedugh, II Handklee og II Molluer¬

(kgl. Bibl. Saml.). Om hans Begravelse og Aarstid
see den foregaaende Knud 1520 og 211
ET (—) Otto (Jørgensen). 1482 see hans

Fader Jørgen! 1501 nævnes han som Væbner i Stiern¬
mans Swea och Golha Höfdinga Minne p. 285
(K. R.). Han var forresten Kong Hanses Favorit og

saa yndet af ham, at han turde sige til ham, at var

der mange Konger som Kong Arthur, saa var der ogsaa

mange Helte som Hr. Ivent og Hr. Gaudian (Hvitf.

p. 1047: Holb. 1, p. 824). 1502 beskyldtes han
97
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saagar for at være Kongens Medbeiler hvs Edel Jern¬

skæg paa Kallundborg (Hvitf. p. 1048; Holb. 1, p.
828). Hofm. 3, p. 362 opregner ham blandt Rigs¬
marskerne; men det var han vist neppe; derimod var

han 1502 Overste (ↄ: Oberst) for Hertug Christians
Fodfolk, da han i Anledning af Aage Johansens Over¬

fald, som hans Tapperhed mandigt afviste, kom i Strid
med Anders Bilde som var Arkeliemester (Hvitf. p.

1046, 1097: Hofm. 3, p. 324; jfr. Jahn p. 405,
som henfører det til 1503), og s. A. indtog han Ols¬

borg ved en Krigslist Juleaften, hvorfor Kongen for¬
ærede ham samme (Hvitf. p. 1047, 1097; Hofm.1,
p. 74; Holb. p. 824). Mærkeligt er det forresten, at

da han 1503 sendtes til Bahuus for at afløse Hr. Hen¬

rik Krumedige i Høvidsmandsposten, kaldes han endnu

kun „Hoffsinder (D. Mag. 3 R. 2, p. 11, 53—54);
og var det over den Maade, hvorpaa H. Krumedige
overdrog ham denne Post, at hans Fader, Jørgen Nud,
som vi i det Foregaaende have seet, blev saa forbittret
(see D 9½. 1504 skulde han være død ifølge Atl. 6,
p. 295 og i Antvorskov være begraven (M. D. 1, p.
143 siger blot, at baade Otto og Mikkel vare i Ant¬

vorskov begravne, men tilføier intet Aarstal ved samme).

Dog det er aldeles urigtigt; thi 1506 gjør Kong Hans
bitterligt, rat s. A. S. Marcelli Dag var paa Kjøben¬

havns Slot for ham og Flere skikkede Anders Bilde og
Otte Rud,“ vore Men och Thiennere, om nogre Ordh
och Thale, som Otte Rudh skulde haffue thalet oc haffth

paa Anders Bilde, svaa thet hand icke skulde hafft segh

tilbørligen emod Otte Rudh, then Tiidh forte Anders
Bilde oc Otte Rudh vore skickede met vor kære Sønn

fore Elinsborg mod vore och Riigens Fiender, the
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Suenske; oe menthe forte Anders Bilde, ath samme

Ordh och Thale, som Otte Nudh i spaa Mode haffth
haffuer om hannom, skulde vaare hanß Ære anrørendes;
da har Kongen med sit Raad og gode Mænd grandsket,

overveiet og forfaret, spaa thet forde A. Bilde haffuer

haffth segh effter vor och vor kære Sønß Befalling paa
forte Reijse erliigh, trolig och vell, som hannum aff Ære

och Retthe burde at giøre oc eij anderledis, thet han¬
num eller hanß Ære kandh vaare anrørendis eller til

Forfangh i noger Mode; och funde vij forte A. Bilde

ther om aldelis orsage (ↄ: sagløs)“ (Dipl. Lang. ved

K. N.). Dernæst blev O. Rud 1508 forlehnet med

Oland og Borkholm, hvor han allerede i Fasten var

Høvidsmand (Jahns Union. p. 428). S. A. under og
giver Kong Hans „fore Troskab oc villige Thieneste,
somm oß ellskelige Otte Rudt, vor Mann oc Thienere,
oß oc Riiget her till giortt oc beviist haffuer ac.,“ ham

og hans rette Arvinger „alle Niels Raffvilsens Godz
met alle theris ræte Tilliggelsæ ac., ehvar thet helst lig¬

gendis er udi vort Riige Norge eller andherstedz, at
haffve, nyde ic., sva friit som Nielss Raffwilsson thet

tillforne haffde, førre ænd han thet forbrødt till oß, oc
er therfore oß tilldømpt met mere Godz fore then
Upressninge oc Affvendzskiold, han i mange Maade giorde

oc førde emodt oß, syn ræte Herre och Konningh, oc
Riiget ic. Givet paa Kiøbenhavns Slot Palmesøndag.

Dominus Rex per se (Dipl. Lang, ved K. R.)1).

*) Hvorved det er gt mærke, at Niels Ragwaldsen netop var

den Høvidsmand, fra hvem O. Rud 1503 havde indtaget
Olsborg (see Jahn p. 411), og som Hofm. D. Ad. I, p.
74 forvexler med Niels Rantzau.
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Om denne Gave er senere nemlig 1549, udstedt et
Beviis, saaledes lydende: „Jegh Axell Brade till Kraag¬
holm, Ridder, kiendeß oc giør vitterlichtt for alle mett

thette mitt obne Breff, att mig fuld vitterlichtt er, att
then Tiidt ieg tienthe Salige Herre Konningh Hanss,

tha gaff forne Konningh Hanss Salige Otthe Rundtt
for troff Tienniste, ssom handt Rigett oc hanß Naades
Høgmectighiidtt giordtt haffde, Niels RaffuelssenssGaardtt

oc Godtz, ssom hider Jorde, till vordeliigh Eyge; att
saa y Sandthiidtt eer, trøcker ieg mitt Siegnette neden
for thette mit obne Breff. Dat. Køpnehaffn Tiisdag

epter vor Frue Dag Nativitatis M. D. XLIXu (af
Klev. Saml. ved K. R.). S. A. (nemlig 1508) ud¬
steder Otte Rud sin Ovittantze for det paa Borkholm

modtagne Inventarium som følger: „Jeg Otte Rudt aff

Vaben, Høvitzmand paa Borckholm paa hogborne Für¬

stes Vegerne, vor nadiigste Herre Konning Hansss &c.,

gør alle vitherligt met thette mytt obne Breff, at ieg
haffuer anamet thette efftr Gotz for Inventarium paa
Borckholm aff erlig oc velborenn Mand, Hr. Nielss
Boossen, Ridder, huilket han siger sig fordum haffue
her annamet som Inventarium: først tolff Td. Malt,

fem hundert Spidfisk, tiunge Sier Flesk, sersintztiue

Faarekroppe, fiorten Kookroppe, et Skippund Salt, en

Td. Smør, ett Skippund Humble, femten Stenbyßer

uferduge, uthen Kamre, tre Skærmebrecker met try
Kamre, atten Td. Meell; udi Stegerset siu (ↄ: syp)
brudne Kædle smaa oc store, siu Gryder smaa oc store,

ett Brandejerin, en Ryst oc ett Braerspidt. Till Vit¬

nesbyrdt trycker ieg mytt Signet uthen paa thette myt
obne Breff. Giffuet paa Borckholm Løffuerdagen nest

effter vor Herres Himmelfars Dag. Aar X (o: Christi)
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MD. VIIIe (kongl. Bibl. Saml.). Han nævnes endnu
1509 den 12te Febr. som overværende ved sin Moders
Testament (D. Mag. 6, p. 187). S. A. (1509) træf¬

fer han følgende Magelæg med sin Søster Ane, Henrik

Krumediges Frue: „Jegh Otte Rudh, Høvitzmand pa

Borckholm pa vor nadighe Herres Vegnæ, Kong Hans¬
ses, gor vitherligt meth thette mith obne Breff, ath ieg
haffuer giorth eth venligt oc kærligt Maglagh meth erligh

oc velburdig Mand, Hr. Henrick Krumedige, oc myn
kære Søster, Annæ Rudzdotter, om nogle Gordhe, som
os var fallen i mellum effter vor kære Fader ock Mo¬

dher, Jøren Rudh oc Fru (Kirstine), hueß Siæll Gud
nadhæl først skall hand haffue aff meg theße eptue Gor¬
dhe meth Agger oc Engh, Skov oc Marck oc Fiskævatn

ock alth andhit, som ther tiil ligger, it. (nemlig) først
en Gord i Bievelse, som Per Nielssen ibor, skiller

—

Big, eth Pund Rug, V s; it. Truelss ibid. IJ Pund

Big, I 8 Rugh, XII s; it. Jenss Hanssen i Tyrn¬

tveth I Td. Smør, III Gl.; it. Age ibid. I Fd.
(Smor); it. Per Nielssen i Nørreager XXXIII Skp.

Bigh, XVIIJ Skp. Rug, IX Gl., eth Lam, en Goß,

III Hønß; skal myn kære Suauer oc myn kære Søster,

Ane Rudzdoth., haffuæ thette Gootz i theres fry haff¬

uende Være for eth Tockæskiffte til Pintzedag nu om eth
Ar och tha ath mødhe i Køffuenhaffn XIIII Dage (efter)

Pentzedag ock tha eth fulth ændeligt Skiffthæ oc Akall
ath giffuæ (effther) Loghn. Tiil ytermere Beuissnyng oc

betre Foruaring her om tricker ieg meth Indzegle nedhen
for thette mith obne Breff; oc beter ieg myne kære Brø¬

dre, Henrick ock Knut Rud, athi oc tricke thøris Ind¬

zegle ock Signeth neden for thette myth obne Breff.
Dat. Vedby Skeertorsdag An. Dn. 1509u (kgl. Bibl.

136

Saml.). S. A. i Aug. indtog han Aabo i Finland
med Storm og plyndrede Domkirken (hvorfor han ogsaa
i Juustens finske Bispekrønike, Porthans Udgave p. 31,

ifølge K. R. kaldes qvidam prædo Otto Ruuth,
silius iniqvitatis), gjorde et umaadeligt Bytte og for¬
drede desuagtet en Brandskat af 12000 Mark af Byen
og ligesaa Meget i Løsepenge for Bispens perlebrode¬

rede Hue og Krykke eller Bispestav af Sølv (Jahn p.
428—29). Det Sidste maa formodentlig ikke være ble¬

vet indløst; thi i Knud Ruds Brevregister af 1550 om¬
tales endnu under Littr. F ett Breff om en Biscopß

Hatt, (som) kom till Aaboo; ligesom ogsaa en mærkelig
Kalk, som han den Tid borttog fra Aabo Domkirke, og
til hvis historiske Beskrivelse Cand. K. N. samler Ma¬
terialier, endnu skal forefindes her i Danmark. Kort
efter erøbrede han ogsaa nogle lybske Skibe i Østersøen

(Jahn p. 434; jfr. 448). Forresten er det mærkeligt

nok, at uagtet alt det uhyre Bytte, han havde gjort i

Aabo, maatte han dog selv laane Penge; thi endnu s.
A. udsteder han følgende Gjeldsbrev: „Jegh Otthe

Nudh aff Witby Vebner kendes och gør vittherligth
meth thette myth opne Breff, ath iegh aff ith venligth
Laan laanth haffuer aff Erligh oc velbyrdigh Mandh,

Oleff Holgerdtssen Høuitzman paa Nykøping, tiuffue

Rinske Gyllen, huilke forne tiuffue Rinske Gyllen iegh
beplichter mygh meth thette myt opne Breff ath betale

hannem till gode Rede innen Pindtzdagh nu nesthko¬
mendis, huilketh saa er i Sandheth; till Vindesbyrdt

trycker iegh myt Signeth neden ffor thette myt opne

Breff. Giiffuet paa —— køping (ø: formodentlig Ny¬
køping) Onsdaghen nest ffor Calixti pape Dagh An.
Dn. M. D. nonod (l. e.). Maaskee har han derpaa
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endnu i s. A. deeltaget i det Tog, Kongen fra Nykjø¬

bing af lod foretage mod Lybek (jfr. Jahn p. 437—39).
Men vissere er det, at han, maaskee i Skrupler over

at have plyndret den finlandske Domkirke, drog til

Jerusalem, men døde 1510 paa Veien did i Landsberg

i Nærheden af Augsburg (Hvitf. p. 1047, 1078, 1097;

Holb. p. 825). Endelig har man endnu af 1511 et

Brev ham angaaende fra Eberhard Ferber, Ritter, dat.
auß Danczk (ↄ: Danzig) am Dinstage vor Sophi (ↄ: 13de
Mai), til Hr. Henrik Krumedige, hvori det hedder:
„A. G.1) Berif (ↄ: Brief) bey Cort Fincken ist mir
behendet, in vellichem Ir mir sereibet, das Ir van Stock¬
holm Botschaft haben van Knaut Rauthe (som NB. da

der sad fangen), das A. G. beij mir Botschaft sold ha¬
ben des Schiffes und Gutes halber, ßeliger Otte Rawthe

bey mir habe sten, und waß der halben bey mirist
forderen, daßelbtige A. G. bey Cort Fincken czu schicken
ic. Habe ich des Briffes Einhald wol vorstanden und
fuge A. G. derhalben gutlich czu wissen, daß mir der

Abegangk und Tod ßelige Otte Rawtte, meines gar
gelibtten Friindes, getreulich led ist ic. Welde God,der

frome Otte Rawthe hette mögen leben, alles was ich Im

czuw Dinste und den seinen mocht gesein, sold nid vor¬
bleiben ic.“ (Klev. Saml. ved K. N.).

E8(—) Henrik (Jørgensen), som omtales i
Moderens Testament af 1509 (D. Mag. 6, p. 187) og

s. A. skrev sig til Elved, idet han overdrager Gods til

sin Svoger, Hr. Henrik Krumedige, ved følgende Brev:

Jeg Henrick Nud till Eluit gor vitherligt meth thette

v3

meth obne Breff, ath iegh beter oc byudher Eter, Oluff

1) o: Eure Gestrenge! som var Riddernes Titel.
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Hogh oc LassHøgh i Glamsø ock then myn Bondhe ær

i Stenstrup, ath Ij ere Erlig ock velburdig Mand, Hr.

Henrick Krumedigh, hørigh ock lydigh som (2) pa myne
Vegne ock giffue hannem hueß Landgillæ, som Y orligh

Orß giffue skullæ, ock inghen andhen ath suare udhen

hannem intell XIIII Daghe effter Pintzedagh nu om ith

Ar. Till ytermere Beuißnyng tricker ieg meth Signeth
nedhen for thette meth obne Breff. Dat. Vedby Sker¬

torsdag An. Dn. M. D. IX7 (kgl. Bibl. Saml.). Han

maa være død imellem 1510 og 1513; thi 1510 ud¬

steder han følgende Gjeldsbrev: „Jeg Henric Rud aff
Voben gør vittherligt oc kennes i thette mitt obne Breff,

at ieg ud aff eth kerligt Lon skuldiig att være erlig oc
velbyrdiig Quinne, Ffrue Kyrstinne i Kogsbølle, Ebbe
Andherssens (Ulfelds) Efftherleffuerske, IXXX Marc

danske Peninge, som nu gylle oe geffue ære, huilcken
førne Som Peninge iegh tilplicther mig oc myne sande

Arffuinge att betalle till gode Redhe udhen alt Hindher
fforte Frue Kyrstinne Ebbess eller hindes sande Arffuinge

indhen Poskæ nu nestkommendes oc holle hinde thes ald¬

tinges udhen Skade. Till ydermere Vindesbyrd tricker
ieg mytt Indzelæ nedhen for thette mitt obne Breff

tilbedhendes velbyrdiig Mandh Andhers Ebbessen (Ul¬
feld) att bezeglæ meth mig. Dat. in Kogsbölle ipso
die S. Clementis Martyris (ↄ: 23de Novbr.) An.
Dn. M.D.Xov (l. e.). Men derpaa udsteder bemeldte
Anders Ebbesen Ulfeld 1513 følgende Brev: „Jeg An¬

dhers Ebbessen kendes i thettæ mith opne Breff, ath

ieg haffuer Ffuldhmacth giveth thenne Breffuiser, „Søw¬
ren Norby,“ ind ath kreffue och opp ath bære ffiresindtiuge

MM danske Peninge aff Hierick (læs: Henrick) Ruds
Arvinge, som han lenthe aff min Modher i gode Tro
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och Loffue, och hun hans Breff ther po haffuer; nar

thi haffue ffornøyghet fførne Søuren Norby forte Pe¬
ninge, tha skall han antvorde thennem Hienrick Ruds

Breff igien, som min Modher haffuer aff hannem, och

giffue thennem alltinghes Quittering och kravsløß ffor
hver Mantz Tilltall ic. Till Vitnesbyrdh trycker ieg
mith Indseygell neden ffor thettæ mith opne Breff.
Schreffuet i Københaffn S. Margarelhæ Dag (ↄ: 13de
eller 20de Juli) sub (2) An. Dn. 1513º (l. e.). En¬
delig har hans Søster, Hr. Henrik Krumediges Frue

Ane (efter sin Broder Mikkels Død 1520), udstedt en
Fortegnelse over, hvad Løsøre hun havde arvet efter sine
Brødre, og deri lyder den ene som følger: „Thette er

thet Gooß, som iegh, Anne Rudssdotther, fic po Eluidh
efther myn Broer Henric, hueß Siel Gud node! I storth
Teppedh, hvidht och blodh, —Istorht Teppedh, bronth och

hvith, —I Engelß Senklede, — VI Geste Senklede,—I
stor Herredøne, — III Hoffuedhdøner, —I veffuedh Bo¬

nedh, — I syet Bonedh, — III Høner, — III flamske
Hønijsuor, — syit Hønißvor, — II Pudher, —IIIII

Pr. Herrelaghn, —III Pr. Hørgarßlaghn, —I Par Blo¬

garßlaghn, — I silke syit Skyffvedyge, — I langh sydh

Dogh, — I blo ranidh Dogh, — I Silke syit Hand¬
klee, — I hvidh Handhklee, — I blo renedh Handh¬

klee, — IIII smo Keller, — I stordh Keldel, — III
Grydher, — I Koffuerkanne, — II Tinkanner, —

gamel Lypßmollo og III Bøgger¬ (l. c.).

E9(—) Anne (Jørgensdatter, som Oluf Ro¬
senkrantz til Vallø ifølge Klev. i et Brev kalder sin Far¬
søsters Datter) blev 1493 (da de maatte søge Dispen¬

sation, fordi de i 2den og 3die Grad vare beslægtede;
D. Mag. 3 N. 2, p. 4) gift med Henrik Krumedige
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til Vallen, Høvidsmand paa Bahuus (jfr. Rothe 2, p.

91, 200; Hofm. 3, p. 323 T. 1 Nr. 8 og N. D.
Mag. 6, p. 3, 20), hvis Levnet findes i D. Mag.
3 N. 2, p. 1 sa. Om hun den Tid var i Kloster, skal

jeg ikke kunne sige; men blandt hendes efterladte Papi¬

rer findes en Fortegnelse, der synes at være skreven efter
1520 og lyder som følger: „Thette er deth, som iegh,

Anne Rudsdotther, tagher hedhen (: bort) aff deth,
som ieg førde til Klossther: II Bonedh, — I engelß

Senklede, — II Teppedh, — III flamske Hønißuor,
—

III Honer, — I sylkesyit Dugh, — I hvydh Dugh,
I bloranedh Dugh, — I sylkesyith Handhklee, —

I bloranedh Handhklee, — II hvide Handhklæe,
IIII Par Herrelaghen, — III Par Gestelaghen,

—

I Nørberrij Senklede, — II Molloer. (Dernæst) Sti
Augustini Dag: II langhe Dughe til Burbordt (:

Borgestuebord2) —IIII Par Laghn, gijørdheh i Gardhen
(o: hjemmegjorte?) 1 Par Laghn, iek fyck henne (ↄ:

maaskee hendes Søster, som ogsaa var i Kloster),
III Sengekledhe, gijørdheh i Gardhen, — I Sengklede,
ieg fyck henne, alle til Gesthe Senghe, (og) I Bencke¬

dyone“ (l. c.). 1497 skriver hun følgende Brev til sin
Mand: „Venligh oc kierligh Hielssen altidh forsendh

meth vor Herre! Maaj vidhe, kiere Herrel at som I

seriffue meg till i Fredagh, thet (o: at) I sændhe megh
eth Breff, som Byspen i Ska— sereff megb till, tha

maaj vidhe, at ieg fick thet; men som ieg formercker (2)

i Ethers Seriffuelße, tha skulle I oc haffue sænth meg
eth Breff, som Bispen skulle sereffuet Ether till, oc thet

skulle ieg hafft ladh Proffuesthen seeth; men jegh fick

thet inthet uthen thet, som ieg nu sændher Ether igien,
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(og som) Hr. Jes Muss1) skreff Ether till; oc vedh
ieg ey, om thet var thet, I meenthæ; oc lodh iegh
Proffuesthen see thet. Sændher ieg Ether nu en Læsth

Øll, IIII Td. Brødh oc I Pd. færsk Smør; maaj

vidhe, at Proffusthen hadde Budh till megh, at ieg skulle
læe (o: læne eller laane) hannem II eller III Td. Smør

till at kiøbæ sigh Fisk for aff Skaffboo som her er
kommen; bether ieg Ether, athi seriffue meg Ethers

Vilghe till ther om. Oe bether ieg Ether kierlighen,
thet I villæ ladhe meg komme uth till Ether, som I

loffueth meg i sisth. Her meth Ether Gud althmectiigste
oc „Ridder S. Jorghen= befalendes; bether ieg Ether
gernæ, thet I ville seriffue meg Suar paa thet Breff,

ieg skreff Ether till i sisth. Ex Bahus octav. Mag¬
dal. Mar. XCVIIo. Anne Rudzdatter.“ Udskrift:
„Velbyrdiigh Mand oc strængh Ridder, Hr. Henrich

Kromedick, sin kiære Hußbonde, kierlighen“ (l.e.) 1498

fik hun tilligemed hendes Mand Livsbrev paa Numme¬

dal, Vigen, Mandal, o. s. v. (D. Mag. 3 R. 2, p. 6).
1500 tilskriver Dronningen hende fra Flensborg (Jahns

Union p. 389). 1502 ved hellig 3 Kongers Dags
Tide faaer hun Brev fra sin Fader om at sende sin
Datter ned til ham (see under Faderen); længere hen

paa Sommeren besøgte han hende selv paa Bahuus,

hvis Bevogtning hendes Mand i sin Fraværelse anbe¬
troede til hende og sin Svigerfader (D. Mag. 3 R. 2,

p. 10). S. A. i Juli Maaned fik hun Brev fra en

*) Mon her ikke skulde være en Skrivfeil indløben? thi Bi¬
spen af Opslo hed jo Anders Muus, men Provsten, han

laa i Strid med hed Hans eller Jess Mule; Hvitf. p.

1123; D. Mag. 4, p. 275; Giess. 2, p. 132.
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af sine Folk, som for Tiden var i Kjøbenhavn, saaledes

lydende: „Min ødmygel. Helssen altiid forssendt meth

vor Herræ! Maaj vidhe, kære Frue! at jag haffuer nu
tuenne sine sendt Ether(s) Modher Budh, at hun skulle

kome hiidh, oc sendhe iag henne Ether(s) Breff strax;

tha sende hun meg thette Breff, jag sendher Ether; icke
veedh iag, huor thet er om (o= hvorledes det har sig
med) the Klædher, som ære uti the opne Kisther; icke

thør iag oc enthen røre vidh thennem, for æn hun komæ

hiid. Som I befole meg, at iag skulle seriffue myn
Herres Nade (ↄ: Kongen) till, thet giorde iag, oc sua¬
redhe hans Nade meg vell om the Peninge; fornam iag
oc paa Hans Nade, at myn Herre maa fulleliige settbe

syn Liidh till hans Nade, i huad Madhe myn Herre
behøffuer hans Nade uti; thet bad hans Nade hannem

fulkomelige lidhe paa. Fick Hans Nade Thidende, at
myn Herre oc Bispen aff Sielendh vaare Uvenner, huil¬

keth iag fornam paa hans Nade, at hannem totthe thet
icke vell være; thii vaar thet gaat, at thet bleffue for¬

ligt, føræn the kome hiidh ic. Enghen Armbørst kan
Anders Laus sende Ethers Nade, æn oc han sigher seg

enghen kunne faa fall for effther Ste Laurentii Dag.
Maaj vidhe, at myn unge Herre (ↄ: Prindsen) er ven¬

thende till Koffneh. i Morghen meth alt Folketh, oc for¬
formodher iag, at hans Nade vill giffue meesthe Parten
Orloff; oc meen jag, at han vill gøre nogen Skiff uth

i Ostersiøen. Kom her nu Baadh fraa myn Frues
Nade, at hennes Rade lidher vell*), oc Hr. Sten ligher

i Findland for Aabo, oc Hr. Erick Erickssen sloghe

1) Uagtet hun den Tid paa Grund af Capitulationen af 6te
Mai 1502 (ahns Union p. 399) var Steen Stures Fange
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Bøndherne ihiell, the suenske1). Om Ether(s) Smør

kan C—— sighe Ether (Besked); om thet Smør utaff

Halland atj biuthe meg till, huadh ther skall gøres aff,

oc annen Deel, hues Toedhn (ↄ: Tøen) komæ. Kære
Frue! biuther meg nu snarligen till om alle Ærendhe;
enghen Peninge haffuer iag till at salte Ether(s) Sildh

meth, ther maaj være fortencht uti. Andher Tidendbe

ær her icke. Her meth Ether Gud befalendes. Aff

Køffneh. Tisdagen nest effther Sti Olaui Dag An.
Dn. MD. 2do. Etherts) troo Thiener Per Søffue¬
renssen.“ Udskrift: „Erlig oc Velburdig Quinn, Ffru

Anne Rudzdotther paa Bahus, sendendes thette Breff¬
(kongl. Bibl. Saml.). S. A. og s. Maaned fik hun

Brev fra hendes Mand, som stod for Tønsberg (D. Mag.

3 R. 2, p. 46—47), og næste Maaned ligeledes fra

ham, som da stod for Opslo (ibid. p. 48). 1503 blev
hendes Mand Befalingsmand paa Holbek (ibid. p. 11),
og hun fulgtes rimeligviis med ham til Danmark. 1504
døer hendes Fader, og man har blandt hendes Mands

efterladte Papirer en Fortegnelse, saaledes lydende:

„Thette er then Lodh, som myn (Henrik Krumediges)
Hustru Anne er tilfallen effter syn Fadher i Sjælynd
ock Fyn:

Nøragger: Lass Yngverssen (som skylder) XXXIII
Skp. Bigh, XVIII Rugh, I Suyn, IX Gl. (: Grott
eller Groschen), I Lam, 1 Gooß, III Hønß.
Widby: Nielss Anderssen I Pund Bigh, I Pund
Nug, 1 s Gl., II Hønß. — Jep Olssen I I Big,

I Pund Rug, I s Gl. — Jep Perssen I Td. Smør,

) Hvitf. p. 1045, 1046, 1097.
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II s Gl., II Hønß. — Oluff Matssen I Pund Big,
I Pund Rugh. — Karll Nielss Klauessen I Td. Smør,
I s Gl., II Hønß.

Herløff: en øde Gord I Pund Big, I Pund Nugh,
II ß Gl.

Holstægordh: Jep Holme V Pund Big, V s Gl.
Tyrntvedh: Lusse Maghnussen § Td. Smør, III Gl.
Sterstrup: Jep Moghenssen II Pund Big, II
Pund Nug, III s Gl., I Suyn, J Faar, I Lam, I
Gooß, II Hønß.
Elwydh i Ffyndh.

Roselth II Pund Bigh, III s.

It. skal ieg haffue aff Otte Nudh († 1510) IIII
Pund Big, II Skl. for Gorsenß Auell ock for Lundhen,
ock skall ieg haffuæ en Laad i allæ Skouæ her uti Sjælændh.
Aff Otte Rudh (faaet; jfr. 1509 under Otte!):

Bavelse: Per Nielssen I Td. Bygh, 1 Td. Nu, II s.

— Truels IJ Td. Bygh, 1 Td. Nu, I Suin, XII s.
Tynntvedh: Jenss Hanssen I Td. Smør, III Gl.

Age I Fd. Smør, III Gl.
Noragger: Per Nielssen XXVIII Skp. Bygh,
XVIIJ Skp. Nu, I Td. Gra— I Suin, I Lam,I
Gof, III Høns.

It. thette er thet Gotz, som ieg haffuer fanget aff

myn kere Suauer, Henrick Rud († 1510—13), til Mag¬

lagh (see 1509 under Henrik!):

I Gord i Glomsøø Lass Høg iboor, skiller III
Pund Big, 1 Pund Rugh oc III s Gl.

I Gord ibid., Oluff Høg iboor, skiller III Pund

Big, eth Pund Rug, III s Gl.

I Gord i Stenstrup skiller II Pund Big, II
Pund Rugh, III s Gl.“ (kgl. Bibl. Saml.).
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1506 faaer Ane Nud Brev fra sin Mand, dat. Ødesø

den 6te Febr. (D. Mag. 3 R. 2, p. 144). S. A.
tilskriver hun Fru Ane (Gyldenstjerne), Oluf Stigsens
(Krognos) Enke, følgende Brev: „Søstherligh kerlig
Helssen forsend met vor Herræl Kiere Fruæ Anna!

tacker ieg teg kl. for alld Dyd oc Kerligheth, som thu

haffuer beuist emodh meg, huilket ieg altid gernæ for¬
skylle vill, imen jeg leffuer. It. Keræ Søsther! maa

thu vidhe, ath myn Modher=Søsther, Frue Wibbeckæ

(Rosenkrantz, gift med Præben Podebusk), sereff meg
till, ath ieg skullæ redhæ hennes Dotther tiill siith Brøl¬

lopp; bether ieg tig gernæ, ath thu vilt lænæ megh

tiinnæ Span oc sendhæ meg thenem till Roskild, eller
oc thu villæ sæll føræ meg thenom, om thu komer

till Brølloppet. It. keræ Søsther! udhen thu vilt un¬
settæ meg, tha veedh ieg meg inghen Væyæ (ↄ: Udvei).

Giør nu (*) thu, som myn gode Tro er till teg oe ieg
altid kl. forskylle viill i huad Moodhæ, som ieg kand.

Her met teg Gud beffl. Ex Holbek feria s. post
vincl. Petri An. Dn. 6t0. Annæ Rudhs Dotther.“
„It. keræ Søsther, send meg thenem till then Løffuer¬

dag nest for S. Bartollomei Dag.“ Udskrift: „Hether¬

ligh oc velbyrdigh Ovynnæ, Ffruæ Annæ, Hr. Oluff
Stygsens Efftherleffuerskæ, kl. sendendis thette Breff¬

(kgl. Bibl. Saml.). Til ovenstaaende Bryllupsfærd og
altsaa ogsaa til Aaret 1506 henhører formodentlig lige¬

ledes et Brev til hende, der er uden Aarstal og lyder

som følger: „Min Tyeneste och kerlige Helsen Eder nu och

altijede telleforen skrefetth meth vor Herrel Kiære Fru

Anne! taker ieg Eder kerlege ffor megeth Gothte, ßom
I meg i mange Made bevyste hafe, deth ieg velle folle¬
gerne haffe Hu och Velle telle ath forskylle meth Eder
10
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och alle Eders, saa lenge ieg leffer. Kære Fru Anne!

som I skrife meg telle om min Piege, ath hun hafer
væreth syuch, och de (Børnene*) have føiie lert af

hen(ne); Kære Fro Anne! ieg sade deth Hr. Henrek
Krumedige i Afftes, ath dersom I vylle hafe Piegen

hos Eder denne helle Uge och sende meg en (ↄ: hende)
hiem nu i Morgen offer 8 Dafe, deth er ieg vælle
tellefres meth, ath hun blifer hos Eder denne tellekom¬
minde Uge. Kære Ffru Anne! ßom I skriffe meg telle,

ath ieg skulle være Eders Buth telle Ffru Anne, Hr.

Clauses,*) om „deth Hoffethgulle;“ kære Fru Anne!

ieg velle fullegerne være Budeth saa trollege, som deth
gulle (ø: gjeldte?) meg sellef pa. Her meth Eder den

Allemectigeste Guth befallendes telle eueg Tyede och min
Tyeneste alle Tyede. Skrefeth i Mallemøe Sante Ip¬

pes Dav. Ssijze Korsdater2).“ Udskrift: „Hederlee oc

vællebyrdeg Ovinde, Fru Anne, Hr. Henrek Krumedi¬
ges, pa Monstrop, kerlege telleskreffethø (l. C.). 1507 ell.

8 blev hendes Mand igjen forflyttet som Høvidsmand

fra Holbek til Laholm (D. Mag. 3 R. 2, p. 1 og 131).
Ved samme Tid maa hun formodentlig ogsaa have faaet
et Brev (som er uden Aarstal) fra hendes Broder
Ottes Foged paa Bahus, der lyder som følger: „Ven¬

*) formodentl. Claus Podebuskes Frue, Anne Krognos,som

var en Datter af Oluf Stigsen og Ane Gyldenstjerne, til
hvem det foregaaende Brev var adresseret.
2) Jeg

troede først, at Korsdatter maaskee kunde betyde Kaas,

ligesom Tilfældet synes at have været med den Ellen Kors¬
datter, der var gift med Erik Nielsen Tornekrands, M. D.
2, p. 169; men senere har jeg fundet, at Sidse Kortsdatter

var den bekjendte Jørgen Koch eller Myntmesters Hustru i
Malmø; jfr. Hist. Tidsskr. 4, p. 563.
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ligh ok kerliigh Helsen tilskreffuin met vor Herre! Kære

Fru Anne! som I skrifue megh til om then Man, ther

sloo then Karl ihel, ath thet skulle være Etherß Tenere,
thet iek throer thet icke er, forthy haffdhe jecke Otthe

(formodentlig, som sagt, hendes Broder, der var Lehns¬

mand paa Bahus fra 1503 til 8) væreth ter enß med
Hr. Henryck, tha haffdhe icke Otthe skrefvet hannum i
syn Jorbogh ok befallt megh ath kræfve Landgylle af

hannum ok saa manghe, som i Kragherope er; thy be¬

dher iek Ether, ath I være tilfredh(s) therom, sa lenghe

(til) Otthe komer tilstædhe; skulle I hafve Landgylle af

hanum eller noghet andhet, som Otthe hafver megh ned¬
skrefvet, tha skal thet være tilstædhe po Gordhen; ok

skulle I vel foo thet ighen, hvad thet er helts (o: helst).
It. vysthe iek, hvylke Ether(s) Thenere ere, them vyl

iek intyth opebære af po Otthyss Veghne ok inghen

Umaghe gøre i nogher Madhe. Kære Fru Anne! som
I skrefve om en Oxe, iek skulle hafve thaget fra han¬

num, thet iek icke gyordh; (thi) thet vor I Studh po
fyrdhe Or; ther gaf iek hannum IIII s gl. redhe
Peninge fore for hanß Trangh(s) Skyl; ok bad han
gerne, før han kunne foo Penninghe for hannum, ok

bødh han hannum manghe Stædhe udh, for iek køfthe
hannum, som iek vel bevyße med Dannemen. It. thal¬
ledhe han ok om en Hest, som iek fyck po Ottes Veghne;
then bød han megh med Vellye, och bedes iek inthet af

hannum, for iek skulle ladhe fulle hannum til Skrifthe;
men han gaff meg hannum po Otthyss Veghne, ath iek
skulle ladhe fulle hannum, forthy han sloo Karllen uerlighe,
ok slo han hannum som en Forrædher, som han stod ok
løsthe I Lam po syn Vaghen, sa løff han bagh po han¬

num ok hugh Hofvedhet af hannum, ok talledhe the icke
10“
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I Or sammen (2) i the samme (2) Daghe, hverken Onth
eller Goth; men sadhe han andhet for Ether, tha løwøff

han po megh som inghen Danneman. It. er thet Ethers
Thener, ath thet kan fyndes, nar Otthe kommer tilstædhe,
tha mo y redhe Ether po en andhen Man igen, forthy

ath han haffuer inghen Vedherhætthyngh, ok er han

Ullendingh, ok er han ey vydh eller gyfven vedh Kon¬

nen, ther iek kan spøre; forthy hafve vij inthet af han¬
num. Kære Fru Anne! iek vyl sa vel vydhe oc for¬

suare Her Henrygh(s) Thenere, the ther er omkryngh,
af myn Formøe po Otthyss Vegne, som Otthys eghne

Tenere. Her med Ether Gudh befallendes till evydh
Tydh. Nyels Skrifvere.“ Udskrift: „Erligh ok velbyr¬

diigh Ovynne, Fru Anne, Hr. Henrygh Krummedyges,
kerlighe sendendes thette Breff“ (kgl. Bibl. Saml.).
1509 døde hendes Moder, og s. A. traf hun et Mage¬

læg med sin Broder Otte (see under dennel). 1510
døde hendes Broder Otto og kort efter hendes Broder

Henrik (og hvad hun efter dem arvede, see under dem

i det Foregaaende!). S. A. fik hun Brev fra sin Mand

(see D. Mag. 3 R. 2, p. 150). S. A. fik hun og

hendes Mand Livsbrev paa alle 40 Marks Sager af
deres Tjenere (D. Mag. 3 R. 2, p. 133). 1511
kjøbte hendes Mand Herregaarden Ellinge i Skaane

(l. c. p. 134), som han siden overdrog til sin Sviger¬

søn, Eske Bilde; og 1513 kjøbte han ligeledes Mogen¬

strup, men maatte om sammes Besiddelse føre langvarige
Processer (l. c. p. 135 sg.). 1515 udstedte Anne
Flemming 1) følgende Ovittering til hende: „Jegh Annæ

2) Af Sigillet seer man, at hun var af de Flemminger, der

fore 3 Bjelker i Skjoldet; men da hun er for gammel til
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Flæmmingsdotter gor vidherlight meth detthæ myth obnæ
Breff, ath erligh och vælbyrdigh Quinnæ, Ffr. Annæ

Rudzdotther, myn kære Fænckæ, haffuer nu fornøgdh

och giffuet megh redhælighæ XXII MM paa hennis
kære Modhers Vegnæ (altsaa Kirstine Rosenkrantzs

Vegne), saa moghet (som) paa hennis Anparth løb eff¬
ter ræth Rægenschab, som lagdes melom henne och hen¬

nis Medarffuæ oc Sødsken, saa iegh hinnæ takær for
godh Bethalingh; och giffuer och ladher iegh hinnæ oc

hennis Arffuingæ frii, qvit, ledigh oc løß for megh oc

mine Arffuinge om forne Pendinge, och beplicther iegh
megh igen at leuere forne Ffr. Annæ oc hennis Medh¬

arffuæ theris forne kære Modhers Breff, som hun megh
paa forne Gieldh giffuit hadhæ. Och mælær iegh nu

meth thette myth Breff forne theres kære Modhers Breff
om forge Gældh døth och machtløsth, saa thet icke skal

kome forne Ffr. Annæ eller hinnes Medharffuæ til

naaghen Effthertal, Kraff eller Maaningh effter thenne
Dagh for naaghen Rettergangh aandeligh eller værdsligh
i noghen Maadhæ. Til Vidhnißbyrdh her om ladher
iegh trycke myth Signeth nædhen for thette myth obnæ
Breff, som giffuit oc seriffuit ær i Københaffn Sønda¬

gen effther Dyræ vor Fruedagh effther Guds Byrdh
Tusindæ fæm hundredhæ paa thet fæmthender (kgl. Bibl.
Saml.). 1517 blev hendes Mand Slotsherre paa Var¬
berg (D. Mag. 3 R. 2, p. 139). 1518 faaer hun et

Brev fra hendes Broder Knud, hvori han bebreider

at være den bekjendte Anne F., der var Jacob Ukfeld til
Koxbølles Frue, maa hun formodentl. være den Anne F.,

der var gift med Jacob Reventlou til Søbo og Brolykke,

og som var en Datter af Anders Fl. og Anne Rantzau.
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hende, at hun blev stolt af sin Rigdom (see Knud 1518½).
1520 døde hendes Broder Michel, og hvad Gods hun

arvede efter ham, see Mikkel 15201 S. A. faaer hun
Brev fra sin Broder Knud (see denne!) og sin Spster

Sophie (see denne)). 1520 el. 21 nedlagde hendes
Mand sit Høvidsmandskab paa Varberg, trak sig tilbage

fra Forretningerne og levede paa sine Godser (D. Mag.

3 N. 2, p. 1) og formodentlig især paa sine Herre¬
gaarde Valden i Halland og Mønstrup i Skaane, dem

ogsaa hans Enke fra 1530—36 afvexlende beboede;
den første, som var en af Poul Laxmands Herregaarde,

havde Henr. Krumedige kjøbt 1503 af Kongen (D. Mag.

3 R. 2, p. 129)1); og den sidste, som han dog først

efter en langvarig Proces kom i Besiddelse af, af Riels
Hack (l. c. p. 135 sg.). 1521 faaer hun Brev fra
sin Broder Knud (see E 5.) og fra sin Søster Sophie

(see E 10½. Før 1523 fik hun Brev fra sin Søster

Sophie, som var gift med Tyge Brahe til Tostrup, og
hvem hun havde bebreidet, at de betroede snarere deres
Børn til en Bonde end til deres egen Slægt (see So¬

phie 15209. 1524 kjendes Hans Jensen, Borger i
Malmø, at have „tiil troer Handz Gømme“ annammet
af Fru Anne Rudzdatter 410 Mark Penninge, som Hr.
Lave Brocks Arvinger annamme skulle af Hr. Henrik

Krummedige. Malmø Søndagen for omnium sane¬
torum (kgl. Bibl. Saml. ved K. N.). S. A. (1524)

faaer hun Brev fra Kong Fred. 1 om, i Anledning af
hans forestaaende Møde med Kong Gustav, at komme
til Malmø for „at „dragen vort kongelige Mag, som

*) Et godt Eventyr i Anledning af dette hans Kjøb see Eske
Brock 1, p. 140)
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vi selv ligge skulle, med silke Sperlagen og flamske Kledher¬

(D. Mag. 6, p. 188). 1526 faaer hun maaskee Brev
fra sin Broder Knud (see E 5.). 1527 faaer hun Brev
fra sin Søster Elsebe, der var Nonne i Mariager Klo¬

ster (D. Mag. 6, p. 270—71); 1528 ligeledes ( e.
p. 271—72). S. A. besluttes det at holde ordentligt
Skifte efter hendes Forældre og Sødskende (see supra

under Knud)). 1529 tilskriver hun sin Datter, Sophie
Krumedige, som var gift med Eske Bilde, følgende Brev:

„Moderligh kiærligh Helssen altiidt fforsendt medt vor
Herre! Kiære Datther! tacker iegh tiigh kiærlighen oc

giærne ffor alt Gott, thu haffuer migh beuisth, hueß

thu skallt altiidt ffinde migh villige at fforskylle, hues i
myn Mactt ær, som migh bør at giøre medt myn kiære

Dotther. Kiære Dotther! som thu seriffuer migh till om
then Hanell, ther er goetth meldom vor kgl. Nadige

Herre oc Esge (Bilde om Høvidsmandsposten i Bergen),
oe at thin Ffadher oe jagh vii skulle giffue tigh thee

besthe Radt; Gud Fadher, Søn oc then Heli Andt
giffue Edher thee Raadt, hanem er teckeligh oc Edher
oc Edhers Børn ere nyttelighe. Kiære Dotther: vedt

iegh inghen bedher Raadt, endt efftherdii at Hanel¬
len er goeth (ↄ: gaaet for sig), oc vor kgl. nadige

Herre haffuer tillsagdt hanem Læneth, at I bliffuer ther
vedt oc giør ther en endeliigh Ende ther paa, at ther
ey komer andhre i Veyen tillfforn; thii at thu kandt

siellff tenke, at huilcken i Danemarck, ther haffuer no¬

gett, handt slipper thett nødighen. Kiære Dotther! mo

thu vide, at Hr. Maagens Gyldhenstiern)) er po Veyen
till vor nad. Herre oc vill haffue Bern (ↄ: Vergen)

*) Høvidsmand paa Aggershuus.
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Sloth oe vill ffly Michel Blick Aggershuss; so goer
Rycthett. Kiære Dotther! som thu seriffuer, at thu ersty

(læs: est) uforffaren ther uti, mo thu vide, at iagh er
ocsaa uforffaren ther uti; thii iagh var aldhri i Landett,
udhen iegh hører huer Mandt sye, at thett er jetth ffasth

Slotth oc gotth Leen; thii tøckes migh rolyeth (ø: raade¬

ligt) vere, at thu rader Esge, at handt taller thett snar¬
ligh till endt Endhe. Kiære Dotther! som Esge seriffuer,

at handt vildhe haffue Niels Ibssen eller Stij till sigh,
mo thu vide, at thii var affdragen langh Tiidt ffor

Juell till Norie, oc er her ingen, som Ledlighedhen

vedt ther, udhen Mattis Ffønbo; vill handt haffue han¬
nem till sigh, tha skall handt giærne kome till ham.
Kiære Dotther! tyckes megh ralicth være, at skalltt thu

dith, at thu kundhe ffaa en Jomffr. medt tigh, som vit¬
tighe (ↄ: kyndig) var, at thu kunde haffue noghen Helpp
aff hendher. Kiære Dotther! mo thu vide, ad Docthe¬

ren (Vincentz Lunge)*) haffuer Breff po jett Leen, som
ligher till Kongsgordhen, at Esge kunde haffuett (ↄ: have

det) medt vor nadige Herre, at handt kunde ffaa Lenett

igen, thii at thet ligger till Kongsgordhen. Kiære Dot¬
ther! mo thu vide, at Esge sereff Hr. Hendrick till, at
handt haffde fforhuervet aff vor nadigste Herre, at handt
skulle haffue syn Leen igen; tha bedher iegh tiigh gierne,

at thu vilde sye Esge, handt ville talle om thett till vor

nadigste Herre, at handt motthe ffaa thennem igen, nar
Hr. Mogens komer dith2). Mo thu vide, kiere Dot¬

1) Som var Dr. juris (Hvitf. p. 1471) og havde været Hø¬

vidsmand i Bergen, for E. Bilde blev det.
*) Menes her ved Hr. Mogens den foromtalte Mogens Gyl¬

denstjerne, saa skulde man snart troe, at det var Aggershuus,
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ther, at jegh sereff tigh till medt myn Drengh oc (ø:

om 2) then Ffogde, iegh haffuer offuer mitt Gotz i Jut¬
landt; bether iegh tigh gierne, at thu villt ffly (foran¬

stalte, at) handt ffoer Breffuett, oc at thu vilde seriffue
hanem till at handt berer Landtgillett opp medt thett
aldherfførsthe, ffor iagh vilde so giarne haffue thett udt,
fføre iagh komer tiil Skiffth meth myne Brodher oc

Søskindt; oc vilde jagh giærne, at Esge oc du skulle
være ther offuerverendes, om Lelighedt kunde vere sigh
ther till. Kiære Dotther! bedher iagh theg oc giarne,
at thu vilde see, om thu kunde faa thet Senckle (ↄ:

Sengeklæde) till Lans eller bytthe tigh thett till ffor jett
aff dine fflams (ↄ: flamske) Senckle, som Ffru Karen,
Jørn (ↄ: Jørgen) Does 1), Børn haffue; jagh ville

giarne haffue thett at veffue effther, oc skall thett inthett

skade. Kiære Dotther! bedher iagh tegh giarne, at thu
ville sye Esge, at handt villde ffly thyn Ffader Breff
po Lenet, nar Esge komer till vor nadighe Herre, at Hr.

Magens komer icke oc vendher ther andett uti. Kiære

Dotther! bedher iagh tigh giærne, at tu ville sye Esge,
at handt vill talle Jes Ibssen, myn Her. Nad. Ffuer¬
mars, till om the Erendt, jagh skreff hanem till medt

myn Drengh, at iagh motthe ffaa mitt egett igen, (da)
skall hans Peningh (hvorfor det, som af det Følgende

erfares, stod i Pant) giærne være till Rede. Kiære

Hr. Henrik Krumedige igjen vilde have tilbage, idet han

nemlig ogsaa der 1487 havde været Lehnsmand.
*) Jørgen Daae til Enggaard døde 1503 (Atl. 3, p. 470;

Nug. 1, 2, 45, eller efter F. 5 p. 190 og Atl. 6, p. 597,
1523), og hans Frue Catharine eller Karen, som var en
Gyldenstjerne, døde ikke 1520 (Atl. 6, p. 597), men 1528
(Odense 2, 1, 148; Rug. 1, 2, 58, 67, 68).
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Dotther! gruer megh saare, at thu skallt so langdt opp
i Landt; Gud giffue thyn Ffader oc jagh kunde ffaa
paa,
ther nogett i Landett, vij kunde sidde ther Liff=ffrij

tha ville vij giærne være ther hoß tigh. Kiære Dot¬
ther! mo thu vide, at thyn Børn skaer endtnu enthett;

Gud deß loffue! oc døer her endt enthet oppe (af Pe¬
—

sten). Inthet mer po thenne Tirdt. Men her medt
tigh then almegtt Gud beffalendes. Gud unde oß then
Lycke oc Glede, at vy ffindes glade. Bedher iagh tigh
giærne, at thu villt sye Eskij oc Jomffruerne oc dine

Børn mange gode Natther. Ex Vallen Løffuerdagen

nesth effther Nyorsdagh M. D. XXIX. Anne Rudtz¬

dotther.“ „Kiære Dotther! bedher tegh gierne, at om

Per Bildhe (hendes Dattersøn) skall lengre gaa till Lære,

at thu vilde bede Esge, at handt ville skicke hannem her

opp i Landett nogen Stedt, at iagh kunde noghen Tiide
(ↄ: stundom) vide, huadt ham Behoff giøres, enthen i
Siellandt eller i Skone. Kiære Dotther! ville jagh oc

gierne, om vor Herre vildhe stille then Pestilentze, at
thu vilde tage Mauris (ↄ' Eske Bildes yngste Søn, der

forekommer flere Gange i de følgende Breve, men maa
være død som Barn, da han ikke findes i Genealogierne)

her opp medt tigh, thi iagh vilde giarne haffue hanum.“
Udskrift: „Erligh oc velbyrdigh Quinde, Soffie Krume¬

dicks Datther myn kiere Dotther, kl. sendendes thette
Breff“ (kongl. Bibl. Saml.). Samme Maaned fik hun

Brev fra sin Søster Sophie paa Elved (see denne!).

Formodentlig var det ogsaa Tamperfredag i Faste der
menes, naar det hedder, at hun s. A. tilskrev „sin kiære

Son,“ Eske Bilde, et Brev, dat. udij Gunetofft Tam¬

perfredag, hvori det blandt Andet hedder: „Kiære Søn!

kan ieg aller fullschriiffue Edher till den storre Soriighe,
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Frijøett oc Fare, ieg har for mijn Datter for den langhe

Rijeße, som hynne nu førstor (nemlig til Bergen); och
har iegh hyørtt, at thet (2: Folket) dijør ganske suorre
ij Norre“ (Klev. Saml. ved K. N.). Næste Maaned

tilskrev hun sin Svigersøn, Esge Bilde, som følger:
„Moderligh kiærligh Helsen tilfforne sendt medt vor
Herre. Kiere Sønl tacker iagh Edher ffor alt Gott, I
haffue megh beuisth, hues I skulle altidt ffinde megh

veluillighe at fforskylle, hues i myn Macth er, som megh

bør at gøre medt myn kiere Søn. Kiære Søn: som
I seriffue at I var Hr. Henricks Verff (ↄ: i hans
28.

inde) till vor nadige Herre, at handt skulle ffaa sin

Len igien, hues iagh tacker Edher kl. ffor oc vill giarne
fforskylleth om deth vor i myn Macth. Kiære Søn:

maa I vide, at Hr. Henrick haffuer sereffuet vor nadige
Herre oc Hr. Mons till om syn Fforlæningh, oc sen¬
dher handt Edher Breffuen, oc bedher bode handt oc
iagh Edher giærne, at I ville vell giøre oc læne han¬

nem jett visse Budt till vor nadige Herre medt thennem;

thett vill vij giærne fforskylle medt Edher. Kiære Søn!
som I seriffue, at Hr. Ulff sier sigh icke meer at være
Hr. Henrick skyldiige endt jett C Gylden, da hobes megh,
at thet skall endt være meere; vedt iagh icke ffuldeligb,

huadt Gialden løbber sigh; men Oxen vedt iagh vell

handt haffuer fott her skøne nock. Kiære Søn: som I

seriffue, at I haffue hanleth medt Hr. Ulff, at handt

vill legge the IIIC gl. udt, oc at I skulle giffue han¬
nem Edhertt(s) obne Breff therpaa, tha vill Hr. Hen¬
rick holde Edher thet aldelis udhen Skade i alle Made,

saa thet skall intett kome Edher vedt. Gud giffuett, Hr.
Henrick kunde snarligh kome till Regnskab medt hannem,

at vij visthe at sla vor Lidt till. Kiære Sønl som I
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seriffue om thet Breff oc om the II E Gl., at I ville
tage thet medt Edher; Gud almect, giffuiit, at I kome

helbrede oc gladt; oc som I seriffue om Perstrupp, at

I haffue hanlet medt vor nad. Herre oc ffott Breff
ther paa, hues iagh tacker Edher gierne ffor, oc hobes
megh nesth Gudtz Helpp, at thet skall kome Edher oc

Edhers Børn till Nøtt oc Gaffn. Kiære Sønl som
I seriffue, at I haffue ffott endt godt Ende paa then

Hanell medt vor kiæresthe nadig Herre om Kongsgorden,
oc at I haffue ffott Ffollebreff till Lænett )); then

almect. Gud unde Edher Løcke, at thet kunde være hans
Nade till Gaffn oc Edher oc Edhers Børn oc alle vore

gode Venner till Glede oc Hugsualelse! Hobes megh,
at thet er sodantt Leen, at thet kandt kome till Ffor¬

beringh i mange Made. Kiære Sønl tockthe megh ra¬
ligt være, at myn Herres Nade haffde ladt ffølle Edher

medt endt jett Skib ffor Ffare(s) Skyldt; thii her goer
Rycth, at Jøren Scriffuer som hade Kongsgorden,
skulde udtredt nogen Skib; jagh vedt icke huadt Sanden
er; kunde mandt oc vide, nar the Lypske Skib løb til
Berren, da tøckthe megh gott være, at I kunde kome i

Ffølle medt thennem. Kiære Søn! som I seriffuer, at

I acthe i heligh Treffoldighhedtz Naffn at drage aff
Hagenskoff (hvor han hidtil havde været Lehnsmand) i

Paske Heligdage, oc at Hr. Henrick oc iagh skulle mode

Edher i Kiøbnehaffn, hues vii giarne giorde; daa vill

*) E. Bilde blev altsaa først 1529 Høvidsmand paa Bergen
(jfr. Hagensk. p. 36) og kan altsaa ikke som saadan alle¬

rede 1527 have ladet Byens berømte Domkirke afbryde (Gl.

S. 2, 2, 128), skjøndt han virkelig nogle Aar senere synes

at have været nødt til at gjøre det (l. e. 2, 1, p. 85)
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iagh nesth Gudtz Helff bestillett i Roskildt, at iagh vill

kome strax iagh ffornymer, I komer ther i Landett; oc
formodher iagh, at Hr. Henrick haffuer sereffuett Edher

till, at hand skall giøre en Laghøffdt i Skone paa Mon¬

rupp Gordt oc Gotz anden Ffredagh effther Paske oc
kandt icke saa snarth kome oc vill dogh kome offuer till
Edher enthen ffor eller siden, i huilket Edher besth ffal¬

dher till Magh. Kiære Søn! som I seriffuer, at Key¬

serens Brodher Fferdinandus er udtdreffuett, da haffuer
iagh vell hørdt at handt hanler saa medt thennem, at

the er ham heldher qvitt, endt the haffue ham. Mo j

oc vide ffor Tiden, at Henrick Skebingh aff Løpke sereff
Hr. Holger Greersen (Ulfstand til Skabersø og Hikke¬

bjerg) till, at Kongh Kriestiern*) haffuer ffesth Hartug¬
inden aff Borbon; oc sye the, at thet Hartugdom skall
lige under Kongen aff Ffranckriige; er thet Sanden,

daa hobes megh, handt er oß langt ffraa Handen, at
vii icke huer Dagh ther haffue Ffare ffor hanem; oe sye
the, at handt beholdher same Landt. Som I scriffue,

at Pauen er indtkometh i Rom medt Ære oc Verdig¬
hedt; Gud unde, thet kunde bliffue varinde! Oc er
thett vell, som I seriffue, at Ederth(s) Skib kunde

bliffue rede, daa hobes megh, at de ville haffue thett i

Vandett po Ffredags; oc all then Deel, handt (: Skip¬
peren) haffuer sagdt oß till om, thett haffuer handt ffotth;
oc haffuer handt liedt (0: leiet) sigh endt en Skibmandt
oc vedt sigh Lasten till (o: er vis paa Fragten); oc thet

snarsthe handt kandt ffaa Bør, daa hobis megh till, at

handt komer till Edher. Kiære Sønl ffick iagh Ederth(s)

*) o; den afsatte Kong Christian den Anden, der var Enke¬
mand siden 1525
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Breff i Goer om myne Oxen, som stander i Roskildt,

oc var thet sereffuett paa heligh tre Konghers Dagh;
dii (o: thi) vedt iagh icke till visse, om I haffuer ffatth

thennem eller ey; haffue I icke ffoeth thennem da er
thet megh storligh imodt; haffde iagh ffatth Seriffuelse
betiden, da vilde iagh vell sendt thennem ffrem; oc Tæ¬

ringen medt huadt I kosthe ther paa, thet vill iagh
giarne giffue Edher igen. Kiære Søn: som I seriffue,
at I haffue loffueth then danske Canceler XX Gl., at

vii motthe kome till vor Fforlæningh igen (altsaa dog
et Slags Bestikkelse!); Gud giffuett, vii kunde ffaa then¬
nem igen; handt skall daa vell ffaa thennem. Kiære

Søn: Bedher iagh Edher giarne, at I ville tage
Edher(s) Børn till Siellandt medt Edher; megh hobes,
at Per Bille (den ældste af Børnene) kandt vell saa

megeth, som handt haffuer Behoff; oc maa j vide, at
Edher(s) Børn skaer intett, Gud deß Loffuel oc vilde

iagh giarne, at Hartuigh oc Jøren motthe kome bode

till Lære tillhøbe, daa motthe de haffue megett Gott udt
aff huerandre. Kiære Søn! mo I vide, at Bisp Mus *)

er her paa Garden oc acther sigh bortt till vor nadiige
Herre; oe syer handt, at handt vill tale medt Edher;
thii handt vedt all Lelighedt om Kongsgorden, dii handt

hade then lengij. Kiære Søn: vedt iagh intett mere,
jagh kandt seriffue Edher till paa thenne Tidt, men her
medt Edher then almect. Gudt beffalendes. Radher oc

biudher offuer megh, som Edher bør. Ladher Hr. Hen¬

rick sye Edher oc myn Dotther oc Børnen mange gode

*) o: Bisp Anders Muus af Opslo, især bekjendt af sin Feide

med sin Successor, Mester Hans Mule; Hvitf. p. 11235

D. Mag. 4, p. 275; Giess. 2, p. 132.
a
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Ratther; oc bedher iagh Edher giarne at I ville sye
thennem mange gode Natther paa myne Vegne. Ex

Vallen Tisdagen nesth effther Ste Mathie Dagh
M.D.XXIX. Anne Rudtsdatther.“ „Kiære Sønl tacker

iagh Edher kl. ffor Edhers Pestelentze=krudt (ↄ: Pulder
mod Pesten), I sende megh, hues iagh kl. fforskylle vill.

Kiære Sønl bedher iagh Edher, om I komer till Jutt¬

landt, at I ville fforhøre medt myn Ffogde, om handt

haffuer nogett mer opborreth, at I ville tagett till Edher,
oc I ville fforsagdt (o: bortlovet) megh Rugen, huor I

trøsthe (ↄ: troede) iagh kandt ffaa mesth ffor thijen.
Kiære Søn: ville I vell giøre oc fforhøre, om handt
(nemlig Fogden) er myn Gandingh (ↄ: Gavn), oc om
handt fforsuarer Bønderne vell oc skiønt, oc I ville sie

megh thet, nar Gud vill vii ffindes.“ Udskrift: „Er¬
ligh oe Velbyrdigh Mandt Esge Bille, Høfftzmandt paa

Hagenskoff, kiærlighen sendendes thette Breff= (kgl. Bibl.

Saml.). Dagen forud havde hun (thi den gode Frue

blev aldrig træt af at skrive) tilskrevet sin Datter (den
Foregaaendes Frue) næstfølgende Brev: „Moderligh
kierligh Helsen tillfforn sendt medt vor Herrel Kiere
Datther! tacker iegh degh kiærligh oc gierne ffor alt

gott, thu haffuer megh beuisth, huis thu skaltt altiidt
ffinde megh veluilligh att fforskylle, hues i myn Macth

er, som megh bør at giøre medt myn kiære Dotther.
Kiære Dotther! som thu seriffuer, at Esge er kometh
till en godt Ende medt vor nadigh Herre, then almect.

Gud unde, at thet kunde bliffue Hans Nade till Gaffn

oc tigh oc thyne Børn oc alle vore gode Venner till
Glede oc Hugsualelse. Kiære Dotther! Esge oc seriffuer

thin Fadher oe megh till, at vii vilde møde hannem i
Siellendt strax Paske, daa mo thu vide, at jegh vill
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skriffue till Roskildt till Anders Jnde, at handt skall

giffue megh Budt, saa tilige I kome ther i Landett, oc

da vill iegh strax nesth Gudtz Helpp kome ther till Edher;
thii iegh vedt icke, om Hr. Henrick kandt kome saa snarth

ffor then Laghøffdt, handt skall giøre paa Monstrupp¬

gordt i Skone, som iegh fformodher handt haffuer yder¬

mere sereffuitt Esge till om. Kiære Datther! beder iegh

tigh gierne, att om her gaar nogen viße Budt imeldom
ffør then Tiidt, at thu da viltt bye megh till, huadt

Tidt I ville visligh (ø: visselig) kome tiidt paa, oc om
her var nogett i thenne Landtz Ende, thet iegh kunde

bestille, (som) handt kunde haffue Gaffn aff, daa vill
iegh gierne giøre thett. Kiære Dotther! som thu seriffuer

om Ffr. Kierstine)), at hun haffuer loffuitt at kome till

digh (for, som det af det Følgende erfares, at lægge

hende i Barselseng); then almect. Gudt unde megh then
Løcke och Glede, at thet motthe gaa tigh vel; vill iegh

oc seriffue henne till, snaresthe iegh kandt. Mo thu vide,
at iegh haffuer hørdt, at hun er komett her till Landett
oc kam vell offuer, Gud deß Loff haffuel Kiære Dot¬
ther! som thu seriffuer om Jes Ibssen oc om thet Pantt,

hand haffuer aff megh, bedher iegh tigh giærne, at thu
*) Fru Kirstine var Peder Stygges Enke og formodentlig i
fattige Omstændigheder, da hun, som det Følgende vil vise,
lød sig bruge til at lægge de andre Damer, især paa Lan¬

det, i Barselseng; det vil sige, at være dem i denne Periode
til Hjelp baade inde og ude. Hun var en Drefeld af Fød¬

sel, og Elisabeth Bryske fortæller at Peder Stygge solgte
til den bekjendte Poul Laxmand alt sit og sin Hustru, Kir¬
sten Drefelds, Gods, hende selv uafvidende; og da nu Pe¬

der Stygge blev slagen i Sverrig (14972), trættede (proce¬

derede) Fru Kirsten vel med Hr. Poul om dette Gods, men
fik dog Intet igjen og levede derefter i stor Besværing.
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viltt være mytt Budt till Esge, at handt ville vere megh

behelpeligh, iegh motthe kome till mytt egett. Kiære
Dotther! mo thu vide, at iegh ffick then Korff, som

myn Søsther sende megh; tacker iegh thet gierne. Kiære
Dotther! som thu seriffuer, at Oleff Nielssens Brøllopp *)

stodt nu Fleskesøndagh; then almect. Gudt giffuett thet
bliffue them bode till Løcke oc Salighedt oc alle theres
Venner till Glede; oc ere deth de Tydende, ther megh

vell behaffuer. Kiere Dattherl bedher iegh tigh giærne,
at thu vilde tage alle thyene Børn hidt till Landeth
medt tigh, ffor thii iegh meen nesth Gudtz Helpp, at

Per Bille (o: den ældste) kandt nu saa megeth, som
han giøres Behoff; och ville thien Ffadher oc iegh

giærne see hannem, fførendt I setther hanem ffraa Edher;

saa ville vij haffue Jøren oc Hartvigh bode till Lære
po jett Stedt, huor tigh oc Esge tøcktis gott være; saa
kunde vi haffue Maure lille (ø: Mauritz, den mindste)

oc Anne tilhobe; kandt thu icke tro, hure megett them
lenges bode effther thigh oc theris Ffadher, siden I

skildes at; hure titth the tale om Ether. Kiære Dot¬

ther! som thu seriffuer, at Hr. Mons oc Erick Erickssen

loffde Esge, at the skulde være thin Ffadher behelpeligh,
(at) handt skulde kome till sin Len igen, da mo thu vide,
at Hr. Henrick haffuer sereffuitt Hr. Mons till ther om

oc bode Canceller, bode then tyske oc then danske, oc

sende handt Esge Breffuene, at handt ville vell giøre och

lee (ø: laane) ham sett viße Budt till vor nodige Herre
medt them, thett vill thin Ffadber oc jegh gierne ffor¬

skylle; oc (at) Esge ville oc vell giordt oc sereffuett no¬
gen aff syne Venner till, at thii ville tale hans Besthe.

1) Maaskee O. N. Rosenkrands's til Vallø med Ida Munk.
11
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Mo thu vide, kiere Dotther! at thyne Børn er karske

oc helbrede; Gud deß Loffue haffue! Kiere Dotther!
vedt iegh intett mere at seriffue tigh till paa thenne

Tidt nu. Her medt tigh then Almectigst Gudt beffalen¬
des. Gudt unde oß then Løcke oc Glede, at vii ffindes
helbrede oc glade. Radhe oc bindt offuer megh, som
tigh bør; oc giør vell oc sye Esge oc Jomffrueren oc

Børnen mange gode Natther; oc ladher thin Ffadher
sye Esge oe thiigh oc Jomffrueren (ↄ: Jomfruerne) oc
Børnen mange gode Natther. Ex Vallen Mandagen

nesth effther S. Matt. Apostils Dagh. M. D. XXIX;

Anne Rudtssdatther.“ Udskrift: „Erligh oe velbyrdigh

Quinne, Sophie Kromedigsdatther, myn kiere Datther,
kærligh sendendes thette Breff= (l. c.). Næste Maaned
tilskrev hun Svigersønnen Eske Bilde, som følger:

„Modherligh kerliigh Helssen til forne send meth vor
Herrel Kiære Sønl tacker iegh Edher kl. och gerne for
alth goth, Y haffue megh beuysth, for hueß 9 skullæ

altiid fynne megh vellvilliig til ath forskylle och fortynne,
som megh bør ath gøre y modh myn kiære Søn. Kiære

Søn! som Y skryuer, ath ij kome vell ffram till Bern;
den Almectysthe Gudh vere loffued oc eredh, deth (o: at)
Y kome vell fram til Bern och beuarede Edher fra alle

Edher(s) Uvenner. Kære Sønl som 9 skryffue atj
ffyenghe der lyed Enventarium, och iegh skulle byæ (ø:

bede) Hr. Henryck, (at) hand skulle talle til vor nod.

Herre, ath handt skulle sende Edher noghen Spyßningh;
dha mo y vidhe, ath ieg skreff Hr. Henryck till derom
strax iegh feck Edher(s) Skryffuellße, for Hr. Henrick
haffuer veretth y Koffuenhaffuen syn (ↄ: siden) y Daff
fem Ugher, och (ↄ: at) ffly den Spyfningh till Skyffues;
dherfor skreff iegh hannem strax tyll; dha talleth hand
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till vor nod. Herre, och ffeck handt der inghen Suor
paa, for Y vidhe syell, huor thet gyck Edher, atj hade

Plaß (ↄ: Plage) nogh, ffyør (ↄ: før) Y kune ffaa Spys¬

ningh til then ene Skyeff. Mo ij vide, ath Hertu Kre¬
sten ffeck XIIII Skyff til Nore (hvor han drog op for

at hyldes), och moy vidhe, ath hannem ffølle inghen
aff Nodh(=et) uden Bispen aff Venßyøsell och Hr. Hen¬

rick Krumedyge, Hr. Otthe Krompen och Knudh Pers¬
sen (Gyldenstjerne); hand er Ffuormarß, och er dher

mange aff Huoßmennene (ↄ: Hofmændene) meth, bodhe
typske och danske, och mend dhe, ath thet skall vere ved

fyortthen eller ffemthen hundert Danske och tyøskæ; dend

Almectysthe Gud beuare dennum vell, och (ø: at) vy
motthe ffaa dem vell ygen! Kiære Søn! som Y skryffue,

ath Erkebispen aff Trundthyem har kiønedh (ↄ: kyndet)

Hr. Ffyesens (Vincentz Lunge) Ffyedhe (ø: Feide) och

tayædt (ø: taget) ffro Fru Ingher och hannem dyereß

Forleningh och Gor och Gottz; dha tyøckes megh, ath
thet er kun en Plaffue aff Gud, ath han maa betenke
segh den store Voldh och Uretth, han har gyordh Hr.
Henryck och Otthe Holgersens (Rosenkrands) Børn och
manghe flere; och er thet nu møghett bijer (o: bedre),

ath thæ nu sell plaffue hueranden, end noghen anden
skulle kome der y Soriigh eller Skade ffor. Kiære

Sønl som Y skryffue, ath Erkæbispen tar møgeth Ffolck
till segh; kiære Søn! dha bedher iegh Edher gierne,

atj actthe Edher der siel till, som Edher Mactth upaa

ligher. Kiære Sønl som 9 skryffuer megh til, ath iegh
skulle være huoß myn Datter (imedens hun laa i Bar¬

selseng); dha moy vide, ath ieg gerne gøre vell, som

ieg dyß plectigh er; och moy vidhe, ath thet blyffuer
y Morigen) tre Ugher, ath iegh kom hydh; den almec¬
117
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tysthe Gudh undhe oß den Lyøcke och Gledhe, at thet
motthe gaa vell udy alle Modhe! Gudh unde oß den

Løcke och Gledhe, ath vy motthe ffaa gode Tyener (ↄ:

Tidender) ath skryffue Edher tyl, dha skulle Y straff
ffanghe hynes Skreffuellße. Kiære Søn! som Y skryffuer,
ath iegh skall talle meth Hr. Henryck ic. (*), tha vill
ieg detth gerne gøre; och moy vide, kiære Sønl ath

Hr. Henryck och iegh talle (læs; talte) til Jehanne

(Sparre), Eryck Byelless, om hyneß Børnß Dyell y
Svanholm; dha gaff hun saa for Suor, ath hun ondhe
thet inghen heller endh Edher och myn Datter; men

hun ville inghen anden Suor gyæ, ffør end Skyeffthet

*
vor goen, for hun ville icke ffyøre Edher och dennun
Tretthe ymellom; dha vil iegh yødhermere talle meth
hyne der om, nar Gud vill vii ffyendes. Kiære Søn!

moy och vide, ath ieg vor po Hyckebyere huoß Hyelle

(ↄ: Helle Hak, Holger Ulfstands Frue); och legher hun
y Barsellseng och har en ungh Datther; den almectyste
Gud tyß Loff haffuel dha talle ieg meth Hr. Holger
(Ulfstand) och badh hannem omedh (o: om det), ath han

skulle vere paa jere Veghen paa thet Skiffthe ymellom
jere Syøsken; och tha sadh (ø: sagde) hand: jael ath

hand ville gerne gyøre entthen y dye Mode eller anden,
hand kunne vere Eder til Villygh. Kiære Sønl som 2

skryeffue, atj sende megh hunert Marck, dha moy vide,
ath myn Datter har ffodh meg dem, och ieg har gyed

hynne myn Kuityensse der opaa. Kiære Søn! moy

vide, ath ieg fick Hr. Henricks Skryuelsse saa, ath vor

keresthe node Herre har gyedh Hr. Henrick Beffalingh

at vere y Retthe paa Otthe Hollgernssens (Rosenkrands)
Børnß Vegne; och har Hr. Holger (ↄ: den Foregaaen¬
des Broder) och gedh (o: givet) hannem Mactth=Breff
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ther opaa; den almectysthe Gud gyffuedh, ath the motthe

sthyrcke och fflyedh saa, ath the fathyghe Børn mo skye

saa meged, som Rett er. Kiære Søn! bedher iegh Edher

och gerne, atj ville vere denom behyelpelig y dereß retth¬
fyerighe Sagher. Kiære Søn! moy vide, ath her er

komen Tyende, ath Erkebispen har veretth y Fere medh

Doctheren och Fru Ingher. Bedher ieg Edher gerne,
atj ville vell gøre och skryffue meg til, huor dhet er for¬
loffdetth (o: forløbet). Kiære Søn! tyøckeß meg roeletth
ath vere, atj inthe leghe Edher y tyereß Tretthe; jegh

tror, at ther stor inthe ath forvere (ø: forhverve) udhen

Uvilliigh. Kiære Sønl tyøckeß meg gotth ath vere, atj

skunne (læs; kunne) faa the Lyen ygen, som byør ath

lyeghe til Kongsgoren. Vedh ieg intthe mer paa denne
(Tid). Her meth Edher den alsommectyste Gud befal¬

lendes. Rodher och byeder offuer megh, som Edher

bør ath gøre. Ladher myn Datther (som altsaa den
Tid var paa Ellinge, der tilhørte hendes Mand, Eske
Bilde) och Fru Kirsten och Edher(s) Børn seyæ Edher

manghe tussen gode Retther. Skreued paa Ellinghe
Tyssdaghen effther vor Ffrue Dagh M. D. XXIX.
Anne Nudss Datter.“ (Her er et Ovartblad afrevet,

hvorpaa dog Intet synes at have staaet, med mindre
det har været en eller anden Efterskrift). Udskrift:

„Erliigh och velbyrdiigh Mandt, Eskæ Bylle, Høffvis¬
mandt paa Byern, myn“ (det Øvrige afrevet) (kongl
Bibl. Saml.).

Den Helle Hak, Holger Ulfstand paa Hikkebjergs
Frue, som i det foregaaende Brev omtales og atter i et

Par af de følgende vil forekomme, var Anne Ruds
Nabo og en af hendes Omgangsveninder, hvilket blandt

Andet skjønnes af følgende Brev, der uden Datum og
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Underskrift er stilet til hende: „Kære Fru Anne! som

I skriver meg til, at Hille (ↄ: Fru Ulfstand) oc ieg
skulle komme til Etther, hvilket ganz velvillig oc gernæ

ske skulle; nu haffuer ieg fforssavd mig (ø: lovet) at

blive liggendes her i noggre Dagge her i „Klosteriid¬
ffor nogger ssyndherlig Orssag Skyld, ssom ieg nu oppa
thenne Tiid icke kand skrive om; men nar Gud vil vi

ffinnes, vil ieg vel ssigge Etther Leilighedden ther om.
Kære Fru Annal viddhe I nogget, ther ieg kand bestille

Etther til Velie her ude, tha skriver eller byder meg
til; ieg vil thet gantz velvillig oc gerne gøre, ssa ssant
hielppe meg Gud. Kære Fru Anne! ieg fforstor, at I

ville neer at Skonne (ø: ned til Skaane); ieg haffuer

kreffuet jet Breff til Hikkebergge; bedher ieg Etther

kerlige oc gerne, at jen aff Etthers Svenne ma tagge
thet med ssig, til I dragger ffræm om Skav ——, ssa

kand thet vel komme ther fra oc til Hikkebergge. Kære
Fru Anne! om ssa ffaller sseg ffor Etter, at I tøffuer

hiemme til mod Søndag igen, ville I ta velgøre oc

skrive meg til, ta ville ieg oe gerne talle med Etther,

fføren I ffare neir at Landet, ffor mangge Ærinde Skyld,
ssom man ssa haßtelig icke skrive kandø (kongl. Bibl.

Saml.). Hvad Fru Ane Rud dernæst selv er angaaende,
da tilskrev hun atter i Juli Maaned 1529 sin foromtalte

Svigersøn, E. Bilde, som følger: „Modherligh kerligh
Helssen tiilforn senth meth vor Herræ! Kære Søn!

tacker ieg Edher kerlighe och gerne for alth Goth, I ha
megh beuisth, hueß I skolle altidh ffynne megh velueligh

tiill ath fforskylie, hueß i myn Magth er, som iegh dyß
plecktigh er ath gøre modh myn kære Søn. Kære Søn!

maa I vedhe, ath myn Dother fick I ungh Dotther Ffre¬
daghen for S. Knudh Kongheß Dagh; den Almectysthe
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Gudh unne voß, ath hun maathe løue och være Gudh
tækelligh och Edher och hennes Modher och alle hennes

Vener tiill Glædhe och Husualelße. Kære Sønl (I)
kunne icke tro, horr suarlighe hun var sygh och ful ner

burthe (ↄ: borte); och var iegh i stor Fare, baadhe ath
I skulle vare Høstru løff (ↄ: løs) och jagh Dotther løß;
och hun daanedhe och besuimedhe saa; och haabeß megh

tiill Gudh, ath deth maa nu bæriß (ø: bedres) hor (0:

hver) Dhagh; vor Herre geveth (ø: give det), ath hun
maa løffue, daa er deth I skønth Barn; Gudh vare

laauedh och æredh: Kære Søn! maa I vedhe, ath
her gor manghe selssen (ø: sælsomme) Tyene om Biss¬

phen aa Tronhem och om Dokther Ffysensyuß (: Vin¬
centius Lunge), saa ath Bysphen skulle tha fraa Dokte¬

ren; och vedh iegh ecke, huadh Sanynghen er dher om;
och bedher iegh Edher, om ther gor naaghen viiße
Tiiene imellum, ath I ville skriffue megh tend; och kan

irgh ecke skriffue Edher tiill, hor dhen Feydhen hun
faller megh (ilde); thi bedher iegh Edher gerne, ath I

ville tha Edher vare deth bessthe, som I kunne. Kære

Søn! vedh iegh intedh mere ath skriffue Edher tiill paa
denne Tidh. Her meth Edher Gudh beffalendes. Gudh

helbith (ↄ: hjelpe det), ath vii maa ffenneß helbredt och
gladhe. Skreffueth paa Ellinghe Søndaghen etther S.
Knuds Dagh. An. Dn. M. D. XXIX. Anne Nuds Do¬

ther.“ Udskrift: „Erligh och velbyrdijgh Man, Esghe
Bille, Høeßman paa Bærenhuss, myn kære Søn, kærligh.

sendendes thette Breff“ (l. C.). Endnu samme Maaned

skriver hun fra Mønstrup til sin ovenomtalte Datter

paa Ellinge følgende Brev: „Modherligh Helssen tiil¬
forn senth meth vor Herræ“ Kære Dother! tacker iegh

Digh gerne for alth Goth, som Du har megh beuissth,
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hueß Du skal altidh fyne megh velvelegh tiil ath for¬
skyle som megh bør ath gøre modh myn kære Dother.
Kære Dother! som Du skreff megh tiil om dhen Oxse¬

galde, daa maa tu vedhe, ath iagh har inghen i Aar,
forthi dhe spylthen (ↄ: spildte den) udh i Vinther; har
Duth (o: du det) selbeho (o: selv behov), daa brugh

dhe Fighen, iagh har sagth tegh om tiilforren. Kære
Dotther! som Du seriffuer megh tiil om, (at) Du och

Barnedh er vell tiil Pas; Gudh tes Loff haffue! Gudh
une megh altiidh sslegh Tiene tiil Edher ath spørie.
Kære Dother! bedher iegh Digh, ath Du ville nu skriffue
megh tiil, hor manne Laghen och Ler=lahen (0: Skind¬

lagen) Du har Beho, och om Du har naaghne røyt

(ↄ: røde*) Fadh beho eller naaghen annen Dell, som
jagh har. Kære Dother! som Du skriffuer megh tiill,

ath iagh skulle kome tiil Digh; om Gudh vel, dagh (ø:
da) aether iagh ath kome tiil Dygh om Torsdan førren

Du skal gaa i Kørke (o: holde din Kirkegang); har Du

megh nagith beho tiill forren, dagh (o: da) vil iagh
gerne kome tiil Digh paa I Nath eller II. Kære Do¬

ther! matu vedhe, ath iagh hadhe nu myth Budh i
Malmø daa kune iagh inghen Tiene spørye aa Norye

enthen fraa Din Fadher eller fraa Esghe Bylle, daa
maatu vidhe, ath ther var inghen Skyph komen snimen

(ↄ: nylig). Gudh une voß godhe Tiene, som megh haa¬
beß tiil Gudh vii vell faa. Kære Dother! maa thu

vidhe, deth Breff, som Hr. Monss skreff Hr. Henrik til,
deth er burthe for megh, och vedh iagh icke, om deth

bleff paa Ellinghe; ath tu velle vel nøre (læs: gøre)
och la ledhe (ↄ: lade lede) ætereth (ↄ: efter det) och senne

megeth (o: mig det), for thi iagh ville gerne skriffue Din
Faer deth tiill. Kære Dother: senner jagh Digh naa¬
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ghen Gørn, och bedher iagh digh, ath tu ville ladh ledhe
(løde o: farve) henne (ↄ: Gørnen) brenthgull (ↄ: brand¬
guul), for her voxer inghen Urther her omkringh (til at

farve med); vil iagh gerne vare din Ledhe=Ovynne (0:
Farvekone) en annen Tidt m. m. Her meth tigh den
almectisthe Gudh beffalendes. Skreffuet paa Monstrop

Onsdan for S. Oleff Dagh An. Dn. MDIXXIX.
Anne Rudsdother.“ „Och ler (ↄ: lader) Børnen sidigh

(ↄ: sige Dig) manghe godhe Nather, och er Mauriss
icke en (ↄ: end) fullelighe tiill Paß; dogh haabeß megh,

ath han bliffuir snarth vel til Paß.“ Udskrift: „Erligh
och velbyrdigh Ouinne, Fru Saafye paa Ellinghe, myn

kære Dother, kerlighe sendendes thete Breff¬ (l. c.).

Endelig fik hun i Sept. Maaned følgende Brev fra en
af sine Forvaltere om sin Datters Afreise til Ber¬
gen. „Myn ytmygelege, pletige (o: pligtige), tro Tyeneste

nu oc althyt fforsent met vor Herre! Maay vyde, kere

Ffrue! at ieg sendher Edher jen Breff, som Ffru Soffy
(ↄ: hendes Datter) sereff Edher til; oc maay vyde, (at)

then same Dag, hun ffor ffraa Edher, tha kom hun pa
Hysingen, van (ↄ: var2) Naten y Tomelhe oc andhen

Nat paa Bahus oc then IIId Natten paa Hysingen til
Oluff Perssen ij Norvygen; oc syn (ↄ: siden) ffølle ieg

henne ther y ffraa oc til Marstrand; oc laa hun ther
ffraa Tyßdag oc til Søndag, oc betalte ieg ffor henne,

saa lenge ieg vor hoß henne y Herborg; oc ffyck ieg
henne ocsaa til Skybs Behoff IIII Pud Smør, III
Vol Torske oc I Tønne tysk Mel, som ieg lod bage til
heners egen Behoff, oc saa annet Brø til Suene (ↄ:

Svendene) oe ther til Høns oc Lam til fersk Mad; oc

haffuer hun spord ffor vyße Tyende, at Jackten laa ffor

Opslo, som Esky Bijlle sende ymod henne met XXIIII
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Hoffmend, som skule ffole henne til Beren; oc Søndag

ffor Sancte Mekels Dag løb hun aff Marstrand, oc ta
hade hun god suød (ↄ: syd) ost (Vind) y III Dage, oc
hade hun II gode Styrmæn, oc kom hun vel ffram til

Opslo; oc lader Ffru Soffy oc Hertunyge (en af hen¬
des Sønner) sege Edher mange M gode Reter. Oc
maay vyde at ieg sendher ned til Valen VI Oxe oc

IIII Kyør, 1 Tyr, som kom ffraa Oluff Suort, oc I

Ko som kom aff Vygen aff then Bonde, som myn

Herre ffye ffraa Danel (ell. Dauet) ffor Lanskil (ↄ:
Landskyld); oe sender ieg Edher I Oxe nedt met thet

annet Fe, som vor ffor Sagefall; oc nu (ø: endnu) I
Par, som ieg kopt ffor Lanskil; oc sender jeg VII Oxer

nedt, som ieg haffuer koft ffor myn Herre, og fler vyl
ieg ocsaa bestyle, som han haffuer sereffuet meg til. Oc
maay oc vyde, at ieg haffuer spord, at myn Herre oc

Yer vred paa meg oc (have) loffuet meg stor Utack;
ther vedt iegh meg ingen Brøde haffue her y, saa at

ieg skule købe Heste ffor myn Heres Peninge oc sende
ned, meg til Ffordel; thersom nogen kan beviße meg

thet paa, tha vil ieg staa then hyffueste (ↄ: høieste) Ret,
som nogen fatyge Karl skal gøre. Oc ma y ocsaa vyde,

at ieg skule sende Edher nedt Lanskil=Peninge; ta haffuer
ieg koft Oxe ffor I Part aff thennem; oc huis som ieg
haffuer icke koft ffor Oxe, ta sereff myn Herre meg til,
at ieg skule antuorde Nielss Lynderup thy (o: de) andhre

Peninge, ffordy ieg haffuer møget at bestele met Bøndher
met Serifferie (ell. Steffne) oc Gord tage (ell. trige).

Inthet mer paa thene Tid, men her met Edher Gud

beffallendes oc „Scte Oluff.“ Sexeffuet paa Hysyng y
Assunctorp Ffredag effther S. Mekes (ø: Michels) Dag

An. Dn. M. D. XXIX. Jost Persson.“ Udskrift:
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„Erlig oc velbyrdyge Quine, Ffru Anne Nuths Dot¬

ther, ytmygelige sendendes thette Breffø (l. c.). S. A.

den 22de Novbr. tilskrev Fru Anne Rud „synn kiere

Datther, Fru Sophie K. til Bernerhuss,“ dat. Malmøe
S. Clemens Aften, hvoraf man først seer, at Datteren

laa 1 Nat paa Bahuus, og at den Iagt, Eske Bilde

havde sendt efter hende, var ikke kommen til Oslo ved

hendes Ankomst did; men en lille Iagt, der havde hen¬
des Gods inde kom derimod til hende i Marstrand.
Dernæst hedder det: „Kiere Datther! ma tu viide, att
thin Fadher er nu paa thet Mode som tu viist, ther
var berammett at stande skulle utij Randhers met miin
Metarffuinge; thend almectigste Gud bevore hannum oc

thennum alle sammen oc unde oß thend Lycke oc Glede,

att vij motte komme tiill enn god Ende ic. Kiere Dat¬
ther: matu viidhe, thend Tiidt thin Fader var utij

Sielland, thaa løste hand thet Gotzs ighenn, som Hr.
Mattis Erickssenn (Bølle) utij Pantt haffde; Gud haffue

Loffu, att vij haffue fangett thett vell igenn. Oe matu
viide, att Erick Bølle var huoß syn Fadher, thend Tiidt
thin Faders Budt var ther; oc matu viide at Peder

Sckriffver, Seuren Perssen i Roskild oc Andhers Jude
førde hannum Pænningen; oc vred Hr. Mattis siig mo¬

gitt førend hand viille tage Pænninghenn; thaa hialp

Eriick thiill (læs; ther) møgitt tiill, att Hr. Mattis tog
Penninghenn; thaa mo thu viide, att Breffuit lijødt paa

tu hundriitt Gillenn; thaa tog hand III Marck for huer

Gillenn oe troer ieg, att Breffuit lyødt ickj uthen paa
II3 Marck; tha sagde Erick for Andhers Inde, att miin

Siøster (Sophie) var paa thet Mode utii Randers; oc
undrer mig, hvij hand (Erik Bølle) kom ther ickj sielf¬
fuer. Kiere Dather! ma tu viide, att ieg haffde Budt
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i Sjælland, thaa er Pedher (Eske Bildes Søn) paa
Walpø huoß Frue 9dde (ↄ: Ida Munk, Hr. Oluf Niel¬

sen Rosenkrands's Frue) oe skaer inttet, Gud vere løffu!

oc ma tu viide, att Jorghenn (en anden af Eske Bildes
Sønner) skaer och intthet oc kann nu thiene tiill Mesje

(som Chordreng); oc theße Børn, jeg haffuer, skaer oc

intthet ic. Haffuer ieg spuord, at Eskie viille hiedt tiill
Landet nu i Sommer (altsaa næste Aar); thaa viille ieg

gierne, attu skulle følge hannum; thii ieg troer icki, att
hand lader tiig ther effther sigh ic.“ Endelig fortæller

hun som Nyhed i samme Brev, at Fru Pernille, Hr.

Anders Bildes, og Fru Anne, Claus Podebuskes, havde
hver faaet en Datter (Klev. Saml. ved K. R.). S. A.

den 30te Novbr. tilskrev hun atter sin Datter, Sophie
Krumedige (see E 109. 1530 faaer hun i Februar

Maaned Brev fra en af sine Forvaltere saaledes ly¬
dende: „Myn ytmyge, pligtige Tiænestæ altiid forsereffuit
met vor Herræ! Kære Frue! maj vyde, at ieg befruc¬

ter meg storlig, atij oe mynn Herræ skulle være meg nu
ugunstig, for thet ieg er myn Herræ skillig; her er saa
svar en Tiidh pa Peninge met fattig Almue, før Gud

vell nu hereffter, ieg kand færdes effter myn Biæringh,
tha vill ieg met thet allerfurstæ finde Rod oc fornoghe

ham met hvat som ieg kand kome affsted. Kære Frue!

ville ieg seluff værtt Ether tiill Taeles; nu er ieg saa
lidhet før i mynæ Been for thenne Storm, her haffuer

værtt, oe aff thet Fald, ieg fick, gater □) meg fast effter.
Kiære Frue! thy beter iegh Ether ytmygelig gernæ, atii

ville være meg eth gott Budh tiill myn Herræ, at hav
ville unde meg Dag tiill S. Laurisse Dag, eller hvor

lenge hanum seluff tøttes, for Gudz Skuld oc for mynn

fattige Tiænistæ Skild, om I haffue megh nogen Tid
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behoff. Kiære Frue! sender ieg Ether then Koo, som

vor her pa Ethers Gard; Velatz ther pa Garden dreff
hennæ tiill mytth, VIII Dage effter I var afffarnæ,

oc haffuer ieg send Ether Budh ther om mett Ethers
Dreng Findh oc mett Svene (ø: Svendene); thii better

ieg Ether ytmygelig gernæ ati icke taget (o= tage det)
megh (til) Uveliæ, at iegh haffuer hafft henne huoß meg
—

saa lenge; vill ieg gernæ giøre Ether ther Fuillest fore
altiid, saa I skulle inthet skille (2) meg effter hueß i
myn Magt er, saa lenge ieg leffuer. Kiere Frue! ville

I haffue nogle tiskæ Ærther, tha skulle I binde Niels

Sudere tiill vedh Strandhen; han haffuer bestillet5

Lesth, (som) komer mett thet allerfurstæ. Kiære Frue!
hvor ieg kand være myn Herræ oc Ether oc allæ Ether(s)

Venner tiill Veliæ oc ytmyge Tiænestæ thet vill ieg

altiid ytmygeelig gernæ giøræ, saa lenge ieg leffuer. Her

meth Ether then almegtugestæ Gud befallendes. Schreff¬
uit i Malmøe then Torsdag nest effter Fleskæ Sundag

An. Dn. MDXXX. Jacob Scriffuere.“ „Kiære

Frue! ville I unne megh enthen then Koo eller en an¬

dhen tiill Leye eller for Peninge, tha vill iegh gernæ

giøre Ether Fullest effther Eter(s) Veliæ.“ Udskrift:
„Erligh oc velbirdig Oninnæ, Fru Annæ Nudzdotther,
ytmygelig senindis thette Breff“ (kongl. Bibl. Saml.)

Samme Tid maa ogsaa hendes Mand, Hr. Henrik
Krumedige, være afgaaet ved Døden; thi i et Brev fra
hende til hendes Datter, Sophie Krumedige, dat. Mon¬

strop S. Ambrosii Dag (o: den 4de April) 1530,
hedder det: „Kiære Datther! maa thu vide, at then al¬
mectiste Gudt haffuer nu kallitt thin kiære Ffader; then

almectiste Gudt være ham nadige ock miskundeligh! ock

dogh handt uti stacke Stundt loe paa thet siste, dogh
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var handt sing alt thette ganske Aar; ock hobes megh
nest Guds Help, at handt døde en christen Mandt; dij

handt nu uti sin siste Siugdom bekende sigh en søndige
Menske ock tith ock offthe bad Nade aff then euigh barm¬

hertige Gud ic. Kiære Datther! maa thu vide, at iegh

haffuer nu sereffuett Hr. Mogens Gøie, min Broder ock

fflere miine Venner till, at dij skulle seriffue ffor megh
till min Herres Nade, at megh ingen Uskell skee paa de
Leen, iegh haffuer Liifsbreff paa, ock anditt ic. Kiære

Datther! maa thu vide, at thin kiære Ffader bleff lagt

her i Sognekircken effther hans egen Begier; ock maa
thu vide, at ieg loe suarliigh siugh ffraa Søndagen eff¬
ther S. Anne Dagh (ↄ: i Decembr.) intill Konnermeßse
Dagh; da var vor Atskildt 1), saa at om iegh hade
døth da, skulle iegh ock liggett her i Kircken ffor thu
vest vell, huadt Leijligheden giffuer sigh nu i Malmøp.

Ock vor her gode erlige Mendt neruerendes offuer hans

Begrauelße, bode aff Ridderskab ock gode erlige Preste¬

mendt ock andre Dannemendt; ock sigger iegh tigh i
Sandhed, at handt ffick saa erligtt ock cristeligtt jett

Endeligtt, som iegh haffuer hørdt i lang Tiidt; Gud

almectiste unde megh sodanne jett eristeligtt Endeligtt,
nar Gud haffuer fforsetth min Tiidt ic. Kiære Datther!
ieg hade vell megett at seriffue tigh till, (men) nu haff¬

uer iegh saa stoer Sorgh i mitt Hiærte, at iegh icke
gidder; thii iegh viste adri, huadt retthe hiærtighe Sorgh

var, fføre endt nu ic. (af D. Saml. i Geh. Arch. ved

1) Dersom herved skal betegnes, at deres Skilsmisse eller hans
Dødsdag indtraf Kyndelmesse eller den 2den Febr., da sy¬
nes det sælsomt, at hun først den 4de April tilmelder Dat¬

teren dette 2 Maaneder gamle Dødsfald.

175

K. N.). Samme Tid faaer hun Brev fra „Brodher

Pedher Ploug, Prest oc Prier udi then Helliandz Clo¬

sther i Køffnehaffn, dat. i vort Hospitall udi Køffnehaffn
feria 6ta ante Jubilate, hvori han titulerer hende:

„Fru Anne Rudsdatter, Hr. Henrik Krummediges Ef¬
terleverske, syn Veenlu og dernæst skriver: „Kære Fru
Annæ, tacker iegh Edhers Kerlighett for alt Gott, som

I haffue bevist meg oc Brødhre oc the fatighe Men¬

niske. Kære Fru Anne! som Edher vell vittherlicther, att
Jørghen Poelsen, som dødhe paa Baahus i Norghe,
gaff tiill vortt Hospitall hundridhe March, hvilcke som
Hr. Henrich Edhers Hoesbondhe, hves Siell Gudh
nadhe! skulle antvordiitt os &c.; aff hvilke C March

fynghe vij I Lest Nugh, Pund III March, som Hr.
Tyghe, Edhers Capellan, antvordidhe os; thij bedher

ieg Edhers Kerligh(=het), kære Fru Anne, ati ville nu

betencke os oc the fatighe Mennisk med Penghe eller

Fytalle eller andhen Vare, hvadh Edher tyckes seluer,

oc Gud skindher Edher i Hugh, fortij thet gørs nu vell
behoff; ty at vij faa ganske lydiitt, bodhe tiill os och
the fatighe Menniske ic.“ (Klev. Saml. ved K. N.).
S. A. i Mai Maaned tilskriver hun sin Svigersøn, Eske

Bilde, følgende Brev: „Moderligh kiærligh Helßen al¬

tiidt fforsendt meth vor Herre! Kiære Sønl tacker iegh

Edher kl. oc gierne ffor alt Gott, I haffue megh be¬
uisth, hueß I skulle altiidt finde megh veluilligh at

fforskylle, som iegh deß plictigh er. Kiære Søn! kandt

ieg aldri ffult seriffue Edher till then store Sorgh,
Skade oc Drøffuelße, megh er paakomett ffor min kiære
Hosbonde; then almect. Gudt være hannum nadig oc

miskundelig: Dii bedher iegh Edher gerne, at om Edhers
oc myn Datthers Leglighedt (var) saa till, ati daa kunde
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kome her nedt; dii her er manghe, bode Bøndher oc

andre, som deille (o: dele eller føre Proces) paa Gos¬
sjitt. Kere Sønl maaj oc vide, at jegh haffuer hørdt,

at ther er nogle, som haffue hafft theris Budt hos vor
nad. Herre om vore Fforleningh, bode vor Ffr. Kloster i
Roskilde oc dii Fforleningh, vii haffue iNorge, som ieg haff¬

uer Liffsbreff paa. Saa maaj vide, kiære Søn! at effther

myne Venners Radt, da haffuer iegh sereffuitt vor nadste
Herre till, at Hans Nade skulle verdes till at icke giffue no¬

gen Breffue udt ther paa, fførendt Hans Nade komer sielff

hidt indt i Rigett, ock iegh komer ffor Hans Nadhe

meth myne Breffue; dii, kiere Sønl tøckes megh raa¬
ligtt være, ati seriffue vor nadhte Herre till, ati kunde

ffaa Liffsbreff ther paa effther myn Dødt, nar Gud
haffuer then fforsetth (ↄ: bestemt). Kiere Sønl maaj
oc vide, at iegh haffuer sereffuitt myne Fogder, Niels

Jepssen, Stii oe Olleff Sortt, till, at huadt Splff oc

Peninge dii haffue, at dii skulle skicke migh thet nedt;
dii, kiere Søn! ieg vill nyde (ø: nytte eller bruge) bode
dii Penninge oc dii Penninge, som handt (ↄ: hendes

Mand) solde hans Oxne ffor, till at løße thet Gotz indt
meth, ther ude staar; dii iegh beffrøcther megh, at ther

som thet icke bliffuer indtløst nu meth tiße Penninge, da
skulle thet seynth bliffue indtløsth. Bedher iegh Edher
oc gerne, ati ville seriffue them till, ath dii ville skiønde

them meth aldhersnaresthe, oc I ville rame begges vor

Gaffn ther uti, som I vide oß ligger Macth paa.
Kiere Søn! maaj oc vide, at Hr. Henrick haffuer soldt

syne Ørne P. (ↄ: Parret2) ffor XXVII Marck eller
IX rynske Gyllen vectige (altsaa var 1 rhinsk Gylden

— 3 Mk.); oc skulle handt (o: den, der kjøbte dem)

haffdt LXXX P. Ørne; (men) ther aff skiødt (o: kas¬
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serede) handt XXIII Ørne, oe dogh skulle handt icke
skudett uden X Ørne; oc skall handt giffue Peningen udt till

trey Termyner, en Partt till Ste Jacops Dagh, en
Partt till Ste Michelsdagh, en Partt till Julle Dagh

eller helig tre Konger Dagh; oc skall Petther Gortssen
haffue them. Kiere Sønl nar Gud vill, vii ffaa tisse
Penninge, da kunde dii vell helpe till at løsse Gotzett

indt medt, huilckett ther siunes fførst at (burde) løsses

indt oc Edher tøckes raaligtt være, meth then Affgifftt

aff Norge aff myne Leen. Dii bedher iegh Edher gierne

ati ville rame Edher(s), mitt och Edhers Børns Gaffn

her uti, som I vide oß ligger Macth paa. Kiere Søn!
maaj oc vide, at Hr. Vincentius kom nu XIIII Dage
siden till Helsingøør oc drogh strax till vor nadhte Herre
oc ligger hans Jacth vedt Helsingøør. Kiære Sønl

maaj oc vide, at iegh var nu offuer i Siellen at talle

meth Hr. Mogens Gøie oc myn Brodher oc fflere myne
Venner; ock loffde dii megh, at dii skulle talle mitt Beste
oe vide mitt Beste i alle Made, som dii kunde ock dii

megh plictige er; loffde oc Hr. Mogens megh, at handt

ville seriffue ffor megh till myn Herres Nade om vor
Frue Kloster i Roskildt, som iegh haffuer Liffsbreff paa,
at hans Nade icke skulle lade kome megh teth ffraa,

fførendt Gudt ville, at handt komer sielff hidt indt i

Riigitt oc iegh komer ffor hans Nade meth myne

Breffue. Oc sagde Hr. Mogens same Tiidt ffor megh,
ath I haffde sereffuitt hanem till, ati hade sendt ham I

Td. Bernfisk; oc spurde handt megh at, om iegh viste

nogett ther aff, om en var komett her till Landt eller

ey; oc hade handt sitt Budt dith, som I seriffue en var
komett; dogh var en ther inthett; ville I seriffue megh

till, om I hade sendt then nogett andett Stedt, da ville
12
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iegh gierne fforfarett oe ffly ham then, om I icke sielff
kunde kome saa hastigtt nedt. Maaj oc vide, kiere Søn!
at Hr. Mogens sagde ffor megh, at myn Herres Nade
komer vist till Kiøbenhaffn om Sti Hans Dagh Tiidt

till then Herredag, som da beramet er at skal staa then

same Tiidt; kunde I kome her nedt paa then Tiidt, da
soe iegh thet ganske gierne. Skulle iegh oc været paa
jett Mode meth myne Søskenn nu om Paskemarckett;

dogh haffuer iegh sereffuett them till, at dii skulle lade

opstaa ther meth, intill Gud vill, iegh bliffuer beder till

Sindtz; dii, kiere Søn! iegh ville gierne, at thet skulle be¬

staa ther meth, intill Gud vill, ati komer nedt; dii iegh
er saa forffuldt oc bedreffueth, at iegh icke kandt skiøde
(o: skytte eller varetage) thet, iegh skulle haffue Gott

aff. Oe skulle I vide i Sanden, at uti (al den) megen

Sorgh ve Drøffuelse, iegh haffuer haffdt, viste iegh al¬

dri, huadt rett Hierte=Sorgh var, fførendt nu. Maaj
oc vide, kiære Sønl at nu iegh var i Kiøbenhaffn, da

agde en af Borgen (Borgerne?), begges vor Ven (*),
till megh, at Hr. Johan Urne skall vist aff meth Slot¬
thett, nar myn Herres Nade komer nu till Kiøbenhaffn;

oc sagde handt, at Borgerne siger, at kunde dii ffaa

Edher ther till igen, da bade dii Gud ther gierne om;

dii Hr. Johan kandt inthet ffordrages meth Borgerne;
om thet ffallt Edher nogett till Sinde, da kunde I være

ther ffortencth uti meth allerførst. Kiere Sønt som I
sereff Hr. Henrick oe megh till om thet Gotz om Herreuadt

Kloster, da kunde Hr. Henrick ingen Lempe ffinde till,
at handt kunde kome Abbeden till Ords; dii kandt iegh
vell tro, at thet bliffuer nu inthet mer omtallett, fførendt
Gud vill, I kome sielff nedt. Maaj oc vide om then
Engh, I haffde aff Lunde Kircke, da sereff iegh Mester

Torben, Hr. Erick Daa ve Mester Holger till ther om,
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oc sende iegh Seuren Pors till them; talde iegh oc
sielff meth Mester Torbern ther om nu i Modendagh

(Mandags2); kunde iegh inghen endeligh Suar ffaa ther
paa, oc haffuer Johan Biørnsen haffdt sitt Budt ther

om; dogh sige dii, at dii ville fforhindre thet jett Stundt;
dii tøckis megh raaligt være, at om I icke kunde kome

saa hastigtt nedt, ati da sereffue them till ther om. Oc

maaj vide, at iegh haffuer hørdt at Hr. Erick
Daa siger, at jegh haffuer Liffsbreff therpaa, ffordij

handt vilde, at thett icke skulle kome oß ffraa; dogh iegh

haffuer ther inghen Liffsbreff paa; men iegh vill være
om, at vii kunde ffaa Liffsbreff ther paa. Kiere Søn
maai oc vide, at iegh haffuer hørdt, at Hr. Claus Bille

oc Hr. Mogens Gyllenstiern (begge kongl. Høvidsmænd,
den Første paa Bahuus og den Sidste paa Aggershuus)
ligger vore Ffogder oc Bøndher nogett paa Hals; be¬

dher iegh Edher, atj ville seriffue them till medt Lempe,
at thy ville vide vortt Beste; dii thet gieller nu Edher
mere endt megh; at dii ville giørett ffor Edher(s) Skyldt.

Kiere Søn! her medt Edher then almect Gudt beffa¬
lendes. Bedher iegh Edher gierne, ati ville sige Edher(s)

Hustrue, myn kiere Datther, at hun icke bedrøffuer sigh
ffor megitt ffor Guds Gierning. Maaj oc vide, at
Edher(s) Børn er karske oc helbrede oc skaer inthet,
Gud deß Loff haffue: Ex Monstrop Ffredagen nest

effther helig Korß Dagh (Inventionis) M. D. XXX.
Anne Rudzdatther= (kgl. Bibl. Saml.). Samme Dag
tilskrev hun ligeledes sin Datter i følgende Udtryk:

„Dottherligh (læs: Modherligh) kl. Helßen altiidt ffor¬
sendt meth vor Herre! Kiere Datther! tacker iegh tigh
kl. oc gierne ffor all datterligh Kiærlighet oc ffor alt

Gott, thu haffuer megh altiidt beuist, hueß thu skalt al¬
12'
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tiidt ffinde megh. veluilligh at forskylle, som iegh deß
plectig er. Kiære Datther! kandt iegh aldri ffult sereffue
tegh till, saa gierne iegh var Digh til Ords om then

Leylighedt, som nu begiffuer segh meth megh, da haffuer

iegh sereffuitt Esge till, at handt skall kome nedt meth
thet snareste; bedher iegh tigh oc gierne, at thu velle
minde hanum paa, at handt kunde kome nedt meth thet
snareste. Kiere Datther! som thu seriffuer migh till om
myn Søster (ↄ: Sophie), da maa thu vide, at hun

haffuer en ungh Datther oc er lengee siden gaaett i
Kirckæ. Kiere Datther! maa thu vide, at ffor then

store Sorgh oe Drøffuelße, megh er paakomett, da sereff
iegh Ffr. Kerstine, Per Stiiges, till, at hun skulle
kome till megh; oc er hun nu her hoß megh oc bliffuer
her thet lengste hun kandt, oc vell hun sielff seriffue tigh
till. Kiære Datther! maa thu oc vide, at iegh haffuer

sereffuett myne Ffogder, Niels Jepsen, Stii oc Oleff

Sortt, till, at huadt Sølff oc Pening dii haffue, at dii
sende megh thet nedt meth fførst; bedher iegh tigh oc
gierne, at thu ville seriffue thennem till, at thii ladhe

thet kome nedt meth fførst, ath vii kunde haffue bode dii

Peninge oc saa dii Peninge, som Hr. Henrick solde syne
Øxen ffor, till at løsse nogett aff thet Gotz indt ffor,
som her stoer i Pantt. Bedher iegh tegh oc gierne,

at thu ville sige Esge, at handt ville oc seriffue thennem
till therom 1); dii iegh befrøcther megh, att thersom dii

icke nu bliffue indløst ffor dii Peninge, som thin Ffader,
Gud hans Siell nade! samblett eller tillstoer (o: tilkom¬

mer), da befrøether iegh, at dii skulle seenth bliffue

1) Det maa ret have været nogle gjenstridige Fogder, siden
de skulde have tredøbbelt Befaling!
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indløsth. Kiere Datther! maa thu oc vide, at her skall
staae en Herredag i Kiøbenhaffn nu om S. Hans Dagh

vedt iegh icke, om Esge haffuer ffoett Seriffuelse ther

om. Tøckes megh raalegtt vere, at Esge kunde kome

her nedt paa then Tiidt; dii myn Morfarss (ↄ: Hr.

Erik Ottesen Rosenkrands) Arffuinge skulle da vere till
Mode om jett endeligtt Skifft effther hanem; och skulle

iegh nu till Poskemarkett veritt till Skiffte meth myne
Søskene; dogh haffuer iegh sereffuett thenem till, at dii

skulle lade opstaa; dii iegh ville giarne, at Esge skulle
vere ther offuer (o: være overværende); dii, kiere Dat¬

ther! du kandt sielff tencke, huadt iegh kandt acthe om
slig Tingest, efftherdii miin Leyleghedt er megh saa paa¬

komen; oc om mange merkelighe Ærinder, som Esge
ligger Macth paa; oc at handt kunde ffaa nogen Ffode¬

ringh (ↄ: Befordring) heri Danmarck; dii de sige, at

tisse Klostre skall skyffthes; dogh er her endtnu ingen
anamett her i Landett uden Dalby, thet haffuer Hr.

Anders Bylle, oc Tomerop, thet haffuer Mester Mor¬

then Krabbe. Kiere Datther! hade iegh vell megett att

seriffue tigh till om thenne myn Leyleghedt; nu gider
iegh icke giordt tigh then Gremelße. Bedher ieg tigh
ganske gjærne, at thu giffuer tigh tillfredz thet beste thu

kandt; dii modt Guds Giærninger er ingen Vennyngh,

oc megh høbes till then almegt Gudt, at Gud togh
hanem i then beste Tiidt. Kiære Datther! maa thu
vide, at thyne Børn er helbrede, bade dii II uti Siel¬

len oe saa tiße her er; Gud almegt unde oß then
Lycke oc Glede, at thu motthe ffinde thenem helbrede oc

glade. Kiære Datther! bedher iegh tegh giærne, at thu
tacke Esge ffor then Halfftønde Hvalspæck, handt sende

megh meth Michel. Oc maa thu vide, at Ffr. Kierstine,
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Per Styges, sagde ffor megh, at Esge sereff benne till,

at handt hade sendt henne in till Tollerens i Helsingøør
en Td. Bergefysk; oc hade hun sitt Budt ther oe ffick
en (ↄ: den) inthet; ville thu sye Esge, at om handt hade

sendt then nogett andett Stedt, at han ville binde henne

ther till, at hun kunde ffoo en; oc om thin Leylighedt
(var) saa till, at thu hade henne Behoff !), at thu ville
sye till meth thet fførste; dii her er mange i Landten,
henne haffue Behoff. Kiære Datther! bedher iegh tegh,

at thu ville altiidt seriffue megh till, nar her stedes
Budt; dii Gud skall kiende, ieg hade vell Hugsualelße
behoff. Kiære Datther! sendher iegh tigh nogen Breffue,

som Bispen aff Aarss (ↄ: Eske Bildes Broder, den
kongl. Kantsler, Ove Bilde) sereff tigh till nu effther

Høst; oc var icke myn Leylighedt saa, at iegh kunde sende

thig thenem ffør endt nu. Kiære Datther: her meth

tigh then Almegt Gud beffallendes. Gud unde oß then
Lycke oc Glede, at vy maa ffendes helbrede oc glade.
Giør vell oc sye Esge oc Hartuigh mange gode Nat¬

ther. Ex Monstrop Ffredagen effther Inventionis
stæ erucis. Aar M. D. XXX. Anne Nudz Dotther.“

„Kiære Datther! sendher iegh tigh jett Breff, som then

Monck sereff megh till; thet haffuer thin Drengh.“
(Herved menes vistnok det ovenanførte Brev af Prioren
i hellig Geist, Peder Plong). Udskrift: „Erliigh Vel¬

byrdiigh Quinne, Soffie Kromedigs Datther, myn kiære
Datther, kl. sendendesø (l. c.). Ved samme Tid (det

er nemlig dat. Mandagen efter hellig Korsdag inven¬

tionis og synes dog at være senere end det foregaaende)

tilskrev hun atter sin Datter som følger: „Kiære Dat¬

*) til af hende, som det hedder, at blive lagt i Barselseng.
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ther! som thu seriffuer om Fru Kierstine, da maa thu

vide, at hun er her hoß megh, oc vill hun giærne være
hoß tigh paa then Tidt, thu seriffuer; dogh undrer
megh storlighen, hui thu icke langh süden haffuer sereffuit

enthen megh eller Frue Kerstine till ther om; dij her
er mange gode Quinner, som haffuer hende behoff i
Aar; dog er inghen, som haffuer sereffuett henne till,

at dij haffue henne behoff then Tiidt; men Frue Helle,

Hr. Holgers, haffuer henne behoff om S. Lauritz Dagh
Tndt, oc Frue Anne, Claus Prebiørnssens, om S.

Morthens Dagh Tiidt; dij tøcktes megh raeligtt være,
at thu kunde komme nedt, at hun kunde komme till degh,

nar hun haffuer værett hoß Frue Helle ic. Kiære Dat¬
ther! som thu seriffuer, at thett døer icke ther (o: i

Bergen) uden paa Bryggen oc paa Offuerstræde, da
tøckes meg raeligt være, at thu drager nogenstedtz ther

aff Byen oc bliffuer nogen Stundt; dij er thet saa neer
Slottett, da er thett ganske faerligtt, oc, som thin Leij¬
lighedt begiffuer sigh, da kandt thu snarlighen bliffue
forsett; dij iegh haffuer hørtt, att Bergen er en megett
suar By medt Pestelentz ic. Haffuer iegh ydermere

sereffuett tigh till i thett andett Breff ic.“ (Klev. Saml.
ved K. R.). Fjorten Dage efter tilskrev hun sin Svi¬

gersøn, Hr. Eske Bille, som følger: „Moderliigh kiær¬

ligh Helssen tilforne sendt meth vor Herre! Kiære Søn!
tacker iegh Edher kl. ffor alt Gott, I haffuer megh

beviist, hueß I skulle altiidt ffinde megh veluilligh at
forskylle, som megh bør at giøre modt myn kiære Søn.

Kiære Sønl som I seriffuer, at Gud haffuer fforsect,
at myn Datther haffuer Ffr. Kristine behoff, saa may
vide, at then Tiidt, jagh ffick Eder(s) Seriffuelse, da

var hun her hoß megh; oc undrer megh storlighen,
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hui at huerken I eller hun haffuer sereffuitt enthen Ffr.
Kerstine eller megh till ther om tillfforen; dii hun skall

vere hoß Ffr. Helle (Hak), Hr. Holgers (Ulfstands)
nu 8 Dage ffor Sti Laursdagh; oc er hennes siste Dagh at

hun skal ligge om Sti Bartholomei Dagh. Oc skall hun
vere hoß Ffr. Ane, Hr. Claus Pbiørnssens (et Navn, der i
næstfølgende Brev skrives Podtbuskes og altsaa her skal

læses Præbiørnsen) om Sete Barbar Dagh Tiidt. Dii
tockis megh raaligtt vere, at hun (ↄ: E. Billes Frue)

kunde kome (her) nedt meth aldherfførst at nar Ffr.

Kierstine ffor ffra Ffr. Helle (paa Hikkebjerg), at hun
da kunde ffaa henne, ffør endt hun komer til Ffr. Anne;

hueß hun icke thet giør, da befrøcther iagh megh, at
Ffr. Anne skall strax haffue Budt effther henne, nar hun
ffar ffraa Ffr. Helle; dogh haffuer hun loffuedt megh,

at kandt hun nogenledes vere thet uden, da vill hun icke
ffare till Ffr. Anne (Podebuskes paa Krapperup) fførend

Sti Morthens Dagh; oc haffuer hun loffuedt megh, at

nar Gud vill, thet er offuerstaaett meth Ffr. Helle, da

skall iagh ffare till henne, oc hun vill saa strax ffølle
megh till myn Datther, om hun er her i Landett (Skaane)
paa then Tiedt; dii bedher iagh Edher, kiære Søn!

ati ville sye henne, at hun visselighen seriffuer bode Ffr.

Kerstine oe megh till, paa huadt Tiidt henne(s) rette
—

Tiidt er, at vii vide at rette oß effther. Kiære Søn!

kandt iagh aldri ffult seriffue Edher till then store Sorgh,
Skade oc Drøffuelse, megh er paakomett, oc hure mange
dii ere, (som) meg hade oc talle paa mitt Gottz, oc endt

then største Partt aff Edher(s) Anrørende (ↄ: Paarø¬
rende eller Slægtninge), som icke burde. Haffuer oe myn

Herres Nade sereffuett megh till, at Hans Nade haffuer
fforlenntt myne Fforleningh till Bahuss oc Agershuss
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(til Andre. Altsaa seer man, at hun endnu ansaae disse

kongl. Forlehninger for sine, skjøndt det var længe siden,
hendes afdøde Mand der havde været Lehnsmand, nem¬

lig 1487 paa Aggershuus og 1489 paa Bahuus). Haffuer
iagh oc hørdt, ati skulle oc haffue nogen aff thennem till

Slotthett; dii bedher iagh Edher kl., kiære Sønl ati
ville kome nedt thet snarest I kunde ffor mange oc mer¬
ckelige Sager(s) Skyldt, som iagh icke nu kandt seriffue;

oc I vide nu myn Leylighedt oc huadt Macth bode
Edher, myn Datther oc Edher(s) Børns ther paa lig¬
ger. Maaij oc vide, kiære Sønl at jagh giorde i

Gaaer „Artiidta (0: Anniversarium) effther myn kiære

Hosbonde, Gudt vere ham nadig oc miskunelige: Kiære

Søn! maaj vide, at Edher(s) Børn, bode dii i Siellen
er, saa oc dii, jagh haffuer her er karske oc helbrede,
Gud deß Loff! Kiære Søn! iagh hade vell megett end
at seriffue Edher till; (men) nu ffortager (o: betager)

megh stoer Sorgh oc Droffuelße, at iagh huercken kandt
skiøde (skytte o= passe eller varetage) thet eller andett,

som iagh skulle haffue Gaffn aff. Kiære Søn! her meth
Edher Gudt almegt beffalendes. Raadher oc bindher

altiidt offuer megh, som Edher bør. Ex Monstrop S.
Errick Konges Dagh M.D.XXX. Anne Rudsdatther.“

Udskrift: „Erlligh Velbyrdiige Mandt, Esge Bille, Høf¬

fitzmandt paa Bergenhuss, myn kiære Søn, kl. senden¬
des thette Breff= (kgl. Bibl. Saml.). S. D. skrev
den utrættelige Kone endnu følgende Brev til sin Dat¬
ter: „Moderligh kiærligh Helßen tillforn sendt med vor

Herre! Kiære Dotther! tacker iegh tig kl. oe gerne for
alt Gott, thu haffuer megh beuisth, hueß thu skalt altiidt
finde megh velluillighe at forskylle, som megh bør att

giøre modt myn kiære Datther. Som thu seriffuer, at
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vor Herre haffuer forskyckett saa, at thu haffuer Ffrue
Kirstine Behoff, da maa thu vide, at then Tiidt ieg

fick thin Seriffuelse da var hun her paa Garden hoß
megh, oc talde iegh henne till ther om; da gaff hun oc

iegh tifligeste oß suarlighen therffor, at thu icke haffuer

enthen sereffuett henne eller megh thin Leylighedt hidt
tillførnne; oc maa thu vide, at hun haffuer loffuett att

være hoß Fru Helle, Hr. Holgers, nu 8 Dage for S.
Laurisdagh, oc er hennes siste Dagh om S. Bertholo¬
mei Dagh Tiidt; oc maa thu vide, at Frue Anna, Hr.

Claus Podtbuskes, skall ligge om S. Barbare Dagh

dii tøckes megh raaligt være, at thu kunde komme nedt
(til Skaane) medt aldherførste, at nar hun far fra Frue

Helle, at thu da kunde faa henne, førendt hun kommer
till Frue Anne; huis thu icke thet gior, tha befrøcther

iegh megh, at Frue Anne skalt strax haffue Budt effther
benne, nar hun far fraa Frue Helle; dogh haffuer hun

loffuitt megh, att kandt hun nogenledes være thet uden,
da vill hun icke fare till Frue Anne førendt S. Mor¬

thens Dagh Tiidt. Kære Datther! maathu vide, at
Frue Kirstine haffuer loffuedt bode myn Søster oc megh,
at nar Gud vill, hun haffuer værett hoß Frue Helle,

Gudt giffue, thet kunde gaa henne vell! da er vii saa
till ens, at iegh skall strax fare till henne, oc hun vill
saa strax følle megh till degh, om du est her i Landet

paa thenn Tiidt, nar Gud vill thet er offuerstaaett med

henne; dii bedher iegh theg, at thu visseligh seriffuer
bode henne oc megh till, paa huadt Tiidt thin Tiidt er,
att vi vide at rette oß effther; oc maa thu vide, at

Frue Kirstine kandt ingeledes lenger bliffue hoß megh,
men hun far fran megh i Morgen. Kiære Datther!

som thu seriffuer om Per Bille (den ældste af Søn¬
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nerne), tha maa thu vide, at hannom skaer inthet, Gud

des Loff! som thin egen Drengh vedt ydermere at un¬

derviise tigh; oc haffuer iegh haffdt mitt Budt hoß Hr.
Olleff (Rosenkrands) II eller III Resser siden Paske; da

haffuer handt altiidt været vell till Passe oc inthet skaedt,
Gud des Loff! Maa thu oc vide, at iegh hade mett
Budt hoff Jøren Lille (en af de yngre Sønner) oc
skaer ham inthet; oc sendher iegh tigh jett Breff, hans
egen Handtserifftt, som handt sereff megh till. Maa thu

oc vide, at tiße Børn, jeg haffuer her hoß megh, skaer
heller inthet; Gud des Loffl Hermedt tigh then almec¬

tiste Gudt befallendes. Bedher iegh tigh, kiære Dat¬
ther! at thu kommer thet snareste thu kandt; oe skall

thu vide i Sandhedt, at megh aldre lengesth mere eff¬

ther Esge oc tigh, endt megh giør nu. Naedt oc bindt

altiidt offuer megh, som tigh bør. Ex Monstrop S.
Erick Konges Dagh MD.XXX. Anne Nuds Datther.¬

Udskrift: „Erliigh velbyrdiige Ouinne, Ssoffie Kromdigis
Datther, myn kierre Datther, kl. sendendes thette Breff¬

(I. c.). Otte Dage senere fik hun følgende Brev fra
en af sine Forvaltere: „Min ydmygelighe tro Tienesthe
nu oc altiidt forsendt met vor Herrel Maa I (vidhe),

kiære Frue! som I schreffue migh tiill, at vor Herre

haffuer kallet min Herre oc Hosbondhe, hueß hans Siæl
then Alsommectisthe Gudht nadhe! som I sereffue migh
tiill, at iegh skulle blifkue stædigh i then Tienesthe, hvil¬

ket I mue fridelighe lidhe ther paa, at iegh ocsaa giøre
viil oc være paa Edhers Gafn Nat oc Dagh oc haffue
Tack aff Edher. Kiære Frue! maa I vidhe, at jegh
sender Edher firesindhetiuffve Marck nedher met thenne

Breffuizeræ, Niels Linderop; oc er thet aff the Pen¬
ninghe, som min Herre fik I Bondhe her i Lænet at
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kipffne Oxer fore. Kiære Frue! som I sereffue migh
tiill, at iegh skulle kiøffue Oxer for hueß Landskyldhen
tiilrecker, saa haffuer iegh giort oc ydermere gerne giøre
vil for hueß Sølff, Kledhe oc Penninghe, som iegh
haffuer. Kiære Frue! maa I vidhe, at iegh ville gerne

faret nu nedher tiil Edher, hvilcket iegh icke kandt komme

tiill medt nu paa thenne Tiidt, forthii at iegh maa være

tiil Lagthinghet oc andhre flære Steffner som Edher
ligger Magt paa. Kiere Frue! som I sereffue migh
tiill om thet Eghetømmer ieg skulle fly Edher, thet
haffuer ieg forfaret met Bøndherne oc huor som Skove
ere, at thet stor icke sodant Thømmer ther tiill Fangz;

thii at Bøndherne faa icke Loff at hugghe paa andre
Skove; men Tømmer paa X eller XII Alne thet maa

ieg en (ø: end) faa Rodt tiill, nar Føret bliffuer ighen.
Item hueß Egebordt, som her ære, the ære tiilstæde en
nu, oc ære the meste Parthen hos Bøndherne; men

skulle the nu ligghe lengher, tha dughe the inthet at

bygghe met. Kiære Frue! som I sende migh Budt, at

iegh skulle følghe Niels Linderop tiill Engelbret Friis
oc annamme noget Guldt aff hannum so for Niels oc

jegh tiil Drosmarcke oc sendhe Budt tiill hannum, at

hand skulle komme till oß oc antvorde oß samme Guld

oc annamme siit Breff; oc sende han Budt tiillbaghe
ighen, at han haffde icke samme Guld redhe, thii han

haffde Budt i Hollandt effther Guld; men han loffuede,

at thet skulle være redhe tiill S. Mickels Dagh, i hvat
(ↄ: i det Tilfælde at) visse Budt hereffter kommer.
Kiære Frue! bedher iegh Edher, ati seriffue migh, huort
iegh skal skycke Landskyldsmøret; men huess Oxer, iegh

haffuer kiøfft, vil iegh fly nedher met snareste, ther

iegh kan fremkomme met them. Her met Eder then
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alsommectiste Gudt befallendes. Sereffuet i Staby
then Tisdaghe nest efter Pyntzedagh An. 1530. Jost

Perssøn.“ Udskrift: „Erligh oc velbyrdigh Ouinne,
Frue Anne Nudzdatter, sin kiære Frue, ydmygelige sen¬
dendes thette Breffø (l. c.). I Juli Maaned tilskriver

hun fra Kjøbenhavn sin Svigersøn, Hr. Esge Bille, som
følger: „Moderliigh kiærliigh Helssen altiidt fforsendt

medt vor Herel Kiære Søn! tacker ieg Edher kiærlighen

oc giærne ffor all sønliig Kiærlighedt oc ffor alt gott,

I haffue meg altiidt giordt oc beuiist, hueß I skulle al¬
tiidt ffinde meg veluillighen att fforskylle, hueß i myn

Macth er, som iegh deß plictige er. Kiere Esgel som
Etther ffortencker (o: erindrer) then store Sorg, Skade
oc Fforderffue, meg er nu paakomett, then almegt. Gudt

vere myn Hugsualler! saa kandt ieg aldri ffult seriffue
Edher till then store Omhugh oc Grymelse, ieg haffuer

nu hafdt i thenne Herredag; dii (ↄ: thi) der haffue væ¬
rett saa mange hoß meg oc kreffuedt meg Gialdt oe
andett, en Partt som skede fførendt mitt Brøllop var,

oc en Partt strax ther effther, oc then største Partt, som
ieg vedt slett intett aff; oc haffue dii villett steffne meg

ffor myn Herres Nade; dii (o: thi) motte iegh gaa till
oc giffue en Partt udt aff Penningen, paa thet ieg motte

være thennem quitt, intill Gudt vill, I kunde sielff kome

nedt oc vere offuer Regnskab meth thennem. Kiære

Esge! som I seriffue, ati oc myn Datther acthe Edher
nedt om Scte Jacops Dag Tiidt, saa bedher ieg Edher
gierne, ati vere om thet snareste I kunde kome nedt; dii
ieg haffuer en fføye Hugsualelße, fførendt Gud vill, I kome

nedt, at ieg komer Edher till Ordhe. Kiære Esge! som
I seriffue om then store Sorg oc Drøffuelße, myn Dat¬
ther (ved sin Faders Død) er bekomett; Gudt almegt vere
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Etthers, hinnes, myn oc alles vores Hugsualler! saa

bedher ieg Edher gierne, ati hugsvalle henne, at hun
icke tager seg ffor stoer Sorgh till; dii thet kandt ffor¬
derffue henne i mange Made, oc icke eneste henne, men
oc (da hun er svanger) fflere meth. Kiære Esgel som

I seriffue om then Eng, I haffue aff Lunde Capittell,

da haffuer ieg offte tallett dii Danemendt till ther om,
bode Degnen Mester Holger, Hr. Erick Daa (som da
var Canonicus Lundensis) oc flere Edher(s) Ven¬

ner till, at dii skulle talle oc vide Edertt Beste ther uti.
Nu talte ieg medt Edher(s) Broder, Hr. Knudt Bille,
oc sagde handt ffor meg, at Capittell haffuer giffuitt

Edher Breff paa Engen, oc haffuer Mester Torben
Breffuett. Kiære Esgel som I seriffue om Pederstrup,

att thet var gaffnliigtt att lesse (o: løse) thet fførst indt,
saa maaj vide, at ieg talde nu meth Hr. Axell Brae

ther om; da suarede handt meg, at handt icke viste aff
Leyligheden, men handt vilde giøre sitt Breff ffultt, nar

vii ville thet begiere. Kiære Søn! som I seriffue om
en Thønne Bernfisk oe nogen Raglingh (eller Rexglingh),
saa maaj vide, at ieg haffuer ffoett then, ffor hueß ieg

tacker Edher kiærliighn oe giærne oc vill giarne fforskyl¬
lett, hueß i myn Macth er. Kiære Esgel som I seriffue

om en Th. Bergnffisk, som I sende Hr. Mogens Gøye
meth en lypske Kiøbmandt, saa maaj vide, at handt
haffuer icke endt nu ffoet then; men handt spurde endt

nu Olleff Sortt om en. Kiære Esge! som I seriffue

om thet Skifftte medt myne Søskene oe Medtarffuinge,
saa maaj vide, at thet er opsatt, intill Gudt vill,

komer nedt. Kiære Esgel som I sereffue om Fr. Ker¬

stine, da maaj vide, at iegh haffuer offthe tallett meth
henne ther om, saa at vij bliffuer henne visse, oc hun

191

sijer sig at ville ingeledes (ↄ: ingenlunde) undtffalde
myn Datther, men i alle Made vere henne till Villie

aff sin Macth. Kiære Esge! som I sereffue om Hr.

Vincentius (Lunge) oc Niels Lycke, at dii stunde effther
Kongsgarden, saa maaj vide, at Hr. Vincentius haffuer
fforhuerffuett II Leen igen, Sogen oc Emptelandt; men

om handt haffuer ffoet fflere, thet vedt iegh icke. Kiære

Esge! som I seriffue om thet Par Miønder, saa maaj
vide, at strax Gudt vill, ieg komer offuer, da vill ieg

lade mett egett Budt følle thennem op till Vallen, saa
at dii skulle bliffue vellfforuaritt, intill Gudt vill, I ko¬

mer nedt. Som I oc seriffue om en Thønne Hual¬
spæck, da maaj vide, at iegh haffuer ffoett then, oc tacker

iegh Edher giarne bode ffor Ffisken oc ffor Spæck, oc
ligger Ræglingen (Rag= eller Rerglengen)*) endt nu i

Helsingøør. Kiære Esgel bedher ieg Edher, at nar

Niels Jepsen komer till Edher, ati da ville talle till
hannem, at handt sijer Edher Tiøneste paa myne Vegne;
oc, kiære Esge! huadt Sølff Stii Bagge eller Niels

Jepsen haffuer opborett paa, ati ville thet anamme oc
foruesle oß thet i gode vectige Gyllen; dii iegh ville
giarne haffue thennem, at vii kunde ffaa løst indt thet

Gotz, som Jens Holgersens (Ulfstand til Glimminge)
Børn haffue i Pantt; oc stoer thet ffor VIC Gyllen,
oc ther ligger en Partt aff same Gotz saa nær Mogn¬
strup, at huilcken aff oß, ther skall haffue Gorden, da

kandt handt haffue daglige Gaffn aff thennem. Maaj
oc vide, kiære Sønt at ther er endt en Godtmandt

*) Rækling er de lange Strimler, der afskæres tæt ved Fin¬

nerne af Helleflynderen, langs ned ad Fisken, og derpaa
hænges op at tørres.
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(ↄ: Adelsmand) i Norge, (som) heder Ingelbrett Ffriiss,
som Hr. Henrick, Gudt hans Siell nadel lente C (ø:
hundrede) Gyllen; da haffde ieg oc mitt Budt hoß han¬
nem oc lødt kreffue hannem; oc gaff handt saa ffor

Suar, at iegh skulle ffaa them om Scte Michels Dag
—

Tudt. Haffuer iegh heller ingen Peninge opborett aff
then Kiøbmandt ther ffick Hr. Henricks Oxen; men
iegh skall nu haffue till Sete Jacopsdagh aff same Pe¬
ninge VII I Marck; them ville ieg oc giarne, at ieg

kunde fforueßle i gott Guldt nu till Falsterboo Marckett.

Maaj oc vide, kiære Esgel at ieg skall haffue VII C
Marck aff same Peninge om S. Michelsdag; them ville
vii haffue till Hr. Axell Brae, om vii kunde ffaa thet

Gotz aff hannem; men iegh beffrøether, at handt skall
være megett hordt at dragis medt, uden handt vill giøre

thet ffor Edher(s) Skyldt. Oc, kiære Søn: huadt vore
fforne Ffogder haffue opborrett, atj daa ville see till, at

thet kunde fforuesles i thet meste vectige Guldt, vii kunde
ffaa; dii Jens Holgerssens anamme thet icke, uden thet

er ffuldtuectige Guldt. Kiære Esge! maaj oc vide, at
ieg acthe paa, at thet komer till en Ende meth myn
Herres Nade oc mig i Dag om myne Fforlæninger;

oc beholler ieg icke uden Nomdall, som Niels Jepsen er

Ffogett, oc Nomdall vedt Brynlagh oe the till vor Ffr.
(ↄ. Frue) Kloster i Roskildt; oc var thet meg meth stoor

Nødt, at iegh kunde kome ther till; dii Hr. Mogens oc
mange andre fflere ffare (2) effther oc ville haffue

Leenen; oc sendher ieg Edher en Copie aff myn Herres
Nades Breff, som ieg ffick paa dii Leen, som ieg be¬
holler, udi huilcken I kunde ydermere fforffare, huiß ther

om er. Sender ieg Edher oe jett Fføllebreff (ↄ: Følge¬

brev) till alle Menn i Nomdall Nordenffeldz, ati ville
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vell giøre oc skicke thett till Niels Jepsen; oc, kiære

Sønl ati oc ville vell giøre oc seriffue ffor meg till
Erchebispen, at hans Nade ville verdes till att være
megh oc myne Tienere behelpeligen till huadt Deel, vii

haffue Rett (eller Rente) udi, oc handt ville rame mitt

Beste. Kiære Sønl maaj oc vide, at jegh haffuer hørdt
ffor lønliige Tidene, at Hr. Vincentius skulle haffue
Kongsgorden igen; dog vedt ieg icke, huadt visse Tidene

er; men Røcthet goer her saa hemeligtt, at saa skall

være; oc bedher ieg Edher, atj heller talle ther inthet
om; men meg er sagdt, at nar I skylless vedt Slottett,

daa tør ieg vell tro, at handt ffoer thet. Kiære Søn!
som Etther ffortencker (o: mindes) om thet Leen her i

Siellen*), daa maaj vide, at thii haffue thet endtnu,

som haffde thet tilfforne, oc beholle handt thet nogen
Stundt; dog bliffuer thet icke lengij; nar Gudt vill, I
kome nedt, kunde I sielff hanle ther om. Kiære Søn!

iegh hade vell nu mange Ærendt at seriffue Edher till,
(men) nu vill ieg lade bestaa; dii meg hobes I komer

vell snarliigen nedt, oc ieg fformoder Etther(s) Brødre,
bode Bispen oc Hr. Knudt, haffue vell sereffuett Ether
alle Ærindt till; oc Hr. Knudt loffde meg at seriffue
Etther alle Ærindt till. Her medt Edher Gudt almect be¬
ffalendes. Gudt unde oß then Lycke, att vij maa ffin¬

des helbrede. Giører vell oc syer myn Datther oc

Karine oc Hartvig mange gode Natther. Oc maaj vide,
at Edher(s) Børn, som her nedre er, er helbrede, Gud

deß Loff! oc lader dii sije Edher oc Soffie mange gode
Natther. Ex Kiøbenhaffn Ste Marie Magdalene Dagh

*) (o: ifølge et af de foregaaende Breve Kjøbenhavns Slot,

som man troede Johan Urne skulde fratræde).
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Aar MD. XXX.* „Kiære Esgel betther ieg Etther,

ati icke tage Edher(s) Dreng till Uvillie, at handt haff¬
uer toffuedt saa lengij; dii at bode Bispen oc Hr.

Knudt, Edher(s) Brøddre, badt hannem bije, oc ieg ffick
icke heller endtnu mitt Breff beseyllett aff myn Herres
Nade; iegh vedt icke endtnu, hure thet goer ther om.
Anne Nuds Datther= (l. e.). Samme Dag tilskrev hun

ligeledes sin Datter som følger: „Moderliigh kiærliig
Helssen altiidt fforsendt meth vor Herre! Kiære Dot¬

ther! tacker ieg tig kl. ffor alt Gott, thu haffuer meg

altiidt giordt oe beuiist, hues thu skalt altiidt ffinde meg
veluilligen at fforskylle, hueß i myn Mactt er, som ieg
deß plictige er. Kiære Datther! som thu seriffuer om

thin kiære Ffader, da skall Gudt kiende, at thet er oß
alle till stor Skade oc Fforderffue oe meg till stor dag¬

lige Sorg oc Drøffuelße om mandt motte thet ffor
Gudt sye; dog vill (i) Altt Gudt haffue sin Villie.
Som thu oc seriffuer, at ieg skall „giøre Gott= ffor
hans Siell, saa maa thu vide, kiære Datther! at ieg
haffuer thet giordt, thet yderste ieg viste hannem kunde

være bistandige (o: til Bistand) paa Sielßens Vegne; oc

nar Gud vill, at Esge oc thu komer nedt, hueß Edher
da tøckes ydermere at giøre, vill ieg altiidt ganske giarne
helpe till og tillade. Som thu seriffuer, kiære Datther!

at ieg icke skall tage meg ffor stoer Sorg till, saa bedher
ieg oc teg, myn kiære Datther! at thu tisligiste meth

meg lade oß acthe Gudz Villie oc icke tage teg ffor
stor Sorg oc Grømelse till; di thet kandt megett ffor¬
derffue teg i thin Skrøbelighedt (ↄ: Svangerskabet); oc

icke eneste tig, men oc fflere meth tigh. Kiære Datther!

som thu seriffuer, at Esge oc thu aethe Edher nedt om
Ste Jacops Dagh, oc at thu icke tør ffare ffraa hanem
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fføre; saa bedher iegh tegh, at thu raadhe Esge, att handt
kunde kome nedt medt fførste, oc at handt tager sig ffuld
vell vare ffor dii Skalcke, ther er i Siøen; dii the ere

vell borte en Dag oc till Effentyr kome (de) snarliigen
igen; oc at thu icke ffarer ffor hastiigtt, at thu fforderff¬
uer tig sielff. Som thu oc seriffuer om, at Esge ville
giarne kome sig nogett aff Gialdt, fførendt handt drager

nedt, hueß ieg ffuldkomelighen raadher oc bedher, at
handt være ther ffortencktt uti, som hannem ligger Macth

paa. Kiære Datther! som thu seriffuer om thet, ieg

hade sereffuett Esge till, at handt skulle rame mitt Gaffn
oc Beste, oc thu seriffuer, att handt vill thet giarne
giøre; saa bedher ieg tig, kiære Datther! at thu syer

hannem, at handt betencker sitt egett, ditt oc Etthers

Børns Gaffn oc Beste i alle Made, som hannem Mactt

paaligger; dii thet ieg giør, thet giør iegh alt ffor
Etthers Røtte oc Gaffn; dii ieg haffuer nu paa myn
egen Person en føye Tingh behoff. Kiære Dotther!

som thu seriffuer om thet Gotz, som iagh haffuer till¬
fforne sereffuett Deg till om, att ieg ville indløße, saa
maa thu vide, at ieg haffuer sereffuett Esge till ther om,

at handt ville aname aff Stii oc Niels Jepsen huadt
Sølff oc andre Varer, dii haffue opborrett paa vore

Vegne, oe fforueßle oß thet i gott vectige Guldt till at
indløße thet Gotz medt som Jens Holgerssens Børn

haffue i Pantt; oe stoer thet ffor VI C Gyllen, oc ther
ligger en Part aff same Gotz saa ner Mognstrup, at huil¬

ken af oß Gorden skall haffue, da kandt handt haffue

daglige Gaffn aff then. Er ther oc en godt Mandt i
Norge, heder Ingelbrett Ffriis, som thin Ffader, Gud

hans Siell nade! lente C Gyllen; oc hade ieg mitt
Budt hoß hannem oe lødt kreffue hannem, oc gaff handt
13'
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ffor Suar, at ieg skulle ffaa thennem nu till Scti Mi¬
chels Dag. Haffuer ieg heller myne Penning ffoett aff
then Kiøbmandt, som ffick thin Ffaders Oxen; men ieg

skall nu haffue till S. Jacops Dagh VII E Marck aff

Peningen; them ville ieg oc giarne fforuessle i Ffalster¬

boo Marckett till at løße Gotzett ind. Skall ieg oc
haffue VII C Marck aff same Peninge om S. Michels

Dag; them vill vii haffue tilk Hr. Axell Brae; men ieg
befrøether, handt skall være megett hardt at drages medt,

uden handt giørtte (o: gjor det) ffor Eskes Skyldt. Jeg

talde till hannem ther om nu her i Herredagen; oc suarde

handt meg, at handt viste inthet aff Leyligheden;
men handt sagde sigh att ville giøre sitt Breff ffylliste,

nar vi ville thet begiere. Kiære Datther! som thu
seriffuer, at Esge ville nedt till myn Herres Nade oc

klare sitt Regnskab, hueß ieg ffuldkommelighn raadher

oc bedher tig, at thu thet raadher hannem, at handt

icke drager Regnskabbett paa sig; dii mandt vedt icke,
hure Verden ville gaa. Kiære Datther! som thu seriff¬
uer om thet Skyffte meth meg oe myne Medarff¬
uinge, da maa thu vide, at thet er opsætt, intill

Gud vill, at Esge komer nedt; men thet Skyffthe effther
myn Morffadher, hueß Siell Gudt nade! thet haffuer

alle Arffuingen beplicthet sig alle meth theres Breff oe
Seygell att giøre thet till Ende nu i thenne Herredage

i Kiøbenhaffn; nu haffue dii sagdt meg till, at ieg maa
ffortøffue her, dii ville till jett Mode ther om; men
huadt Ende vii ffaa giordt ther paa, kandt ieg icke vide.
Kiære Datther! som thu seriffuer om Ffr. Kerstine, da

maa thu vide, at hun haffuer loffuedt megh vist, at hun
vill være hoß teg paa then Tiidt, som thu seriffuer; øe
haffuer iegh thet saa hemeligtt meth meg (ↄ: hos mig
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selv), thet thu reder till Barsell, paa thet at Ffr. Anne,

Claus Podebuskes, skall ycke der imeldom haffue Budt
tell henne; dogh er icke hennes visse Tiidt fførendt Ste

Morthens Dag, at thu dher kunde være ffortenckt uti
att kome nedt meth fførste, som thu var sereffuen om.
Then Tønde Bergnffisk, som Esge sende till Tollerens i

Helssingvor, daa maa thu vide, at ieg haffuer hørdt, at
ther ligger II Td. i Helsingiør; strax Gudt vill, ieg
komer offuer, vill ieg haffue Budt effther thennem oc
sende henne then ene oc then anden till Ellinge. Kiære
Datther! tacker ieg tig kl. ffor thin Eske meth Yrter oc

ffor ditt Ingeffer oe Olliffve; vill iegh thet altiidt giarne
meth tig fforskylle. Kiære Datther! som thu seriffuer om

thet Vex(len), bedher ieg tig giarne, at thu være om,

at thu kunde fforuesle meg thet i gott vectige Guldt till

Help at løße Gotett indt; oc dii XX Gyllen, thu sereff

mig till om thu hade opborrett, at thu ville tage then¬
nem meth. Kiære Datther! som thu seriffuer om myne

Leen, da haffuer ieg sereffuett Esge alle Ærinde till ther
om; oc beholler ieg icke uden III Leen, Nomdall nor¬

denffields, Nomdall ved Brynlag oc vor Ffr. Kloster i

Roskildt; oc meth stoer Nødt at jeg motte kome ther

thill; dii her er saa mange, ther tale paa oc ville haffue
Leenen, bode Hr. Mogns oc andre; oc maa thu vide,

at ieg hade intett Liffsbreff paa dii Leen, Stij (hendes

Foged, Sty Bagge) hade; oc haffuer ieg Liffsbreff paa
dii andre Leen aff hans Nade uden all Affgifftt oc
Tynge, i huadt Hans Nade ville lade meg nyde ther
aff. Kiære Datther! maa thu vide, at her goer saa

lønliigtt Nøckt, at Hr. Vincentius skall haffue Kongs¬
gorden igen; om saa er, da haffuer Hr. Tyge thet valtt.

Oc goer Rycthet, at handt skall strax haffue thet; da
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spurde ieg Hr. Tyge att, oc sagde handt: „ney! Ffencke!

ieg vedt ther intett aff; uden vill Esge icke haffue thet,
da kandt ieg icke sye ney, att handt ffoer thet ey.“
Kiære Datther! ther kandt Esge oc thu betencke Etthers
oc Etthers Børns Beste oc Bestandt uti. Oc goer her

mange underlige Tidene, som ieg fformoder Bispen (Hr.
Ove Bilde) oc Hr. Knudt Bille haffuer vell sereff¬

uet Esge till om. Kiære Datther! maa thu vide,
at Hr. Henrick Rielssen (Rosenkrands) oc Jomffr.

Margrete Henricksdotther (Gyldenstjerne) er nu ven¬
lig oc vell fforlicte; var alt Slecthen ther offuer i

trey Dage, da er thet nu, Gud deß Loff! komett till
en godt Ende (see derom Hagenskov p. 36). Sagen er

then, at dii var II Restsøskøne Børn oc alle Mandt vit¬

terliigtt, at dii icke motte være till Hobe (ↄ: i Ægte¬
skab); oc handt haffuer giordt henne Aarsag (o: givet

hende Sagløsheds Brev), saa handt intett vedt andett
medt henne endt gott; oc skall handt haffue Budt till

Rom oc ffly henne, at hun maa giffte sig igen. Oc
maa thu vide, at Hr. Anders Billes Datther Klara

(altsaa var hun og ikke Lene Hack jfr. Hofm. D. Ad.

2, p. 90, hans Brud) er ham tilsagdt nu siden, saa
thi skulle giffues tillhøbe i Dag eller Morgen; Gud
giffuedt thet bliffue till Løcke oc Salighedt! oc bliffuer

handt i then same Slectt, dii var Vennerne (2) tillffel¬
dige (ↄ: de havde Venner, o: Slægtninge, tilfælleds)
paa bode Sider*). Kiære Datther! bedher ieg teg, att

*) Remlig forsaavidt som Clara Bildes Mormoder ogsaa var

en Gyldenstjerne, ligesom Henrik Rosenkrands's Farmoder.
See forresten om hans senere tragiske Endeligt Hofm. l. e.,
som overhovedet denne Historie fra Begyndelsen og indtil
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nar Gud vill, thu ffarer nedt, at thu tager tig vell vare,

att thu icke fforfferde tig; oc seriff meg till, huadt heller
thu viltt ffare offuer Landt, om thu komer fførst till

Vallen, eller oc thu komer till Sioß her nedt; dii ieg
ville gigrne møde teg paa Vegen, nar ieg vedt, huor

ieg kandt ffinde teg; oc att thu icke fferdes ffor hastiigtt

nedt ffor thin Skrøbeligheds Skyldt. Kiære Datther!
ieg hade vell megett mere at seriffue tig till, (men) nu

vill ieg lade bestaa; dii meg høbes nest Guds Help, att
thu komer vell snarliighn nedt; oc Gudt skall kiende,

iag bliffuer icke gladt, ffor Gud vill, iag komer dig till
Ordz. Her medt teg Gud Almect. beffalendes till euig
Tidt; Gudt unde oß then Lycke, at vii maa ffindes
helbrede! Oc maa thu vide, at thine Børn, som her
er neder bode thii her i Landt oc dii, ieg haffuer, er

helbred, Gud deß Loff! oc er Per Bille her i Byen

meth Hr. Olleff (Rosenkrands), og Anne lille er her
meth meg; dii ieg maa (det tydske mag, o: ønsker) icke

affsee henne. Lader dii alle sye tig mange gode Nather.
Kiære Datther! giør vell oc sye Esge, Hartviig oc Jomffr.
Karine mange gode Netther paa myne Vegne. Oc maa

thu vide, kiære Datther! at ieg haffuer liggett her siden

i Morgen III Ugger oe ffick ingen Suar aff myn Her¬
res Nade fførendt i Goer; dii haffuer Esges Dreng saa

lengij bydt (ↄ: biet) her; oc badt bode Bispen oc Hr.

Knudt Bille tiisligeste, at handt skulle tøffue, ffordij dii

ville seriffue Esge all Leyligheden till, nar Herredagen
var endt ic. Ex Kiøbenhaffn Sete Marie Magdalene
Dag M. D.XXX. Anne Ruds Datther.“ „Oe maa

Enden er en af de interessanteste, vor Middelalders Adels¬
historie har at fremvise.

200

thu vide, kiære Datther! at Hr. Holger Rosenkrantzs

hade steffnett Hr. Vincentius i Rette ffor myn Herres
Nade oc siden meth IIII Riddermendsmendt om then
Arffue ther ffaldt i Norge, oc ey handt villde møde;

nu haffuer handt sendt II myn Herres Nades Steff¬
ninger effther hannem; vedt ieg icke, huadt Ende thette
vil tage.“ Udskrift: „Erliig velbyrdiige Ouinne, Soffie
Kromdickdatther, myn kiære Datther, kiærligen sendendis

thette (Breff)“ (l. e.). Samme Maaned og samme Dag
dateret faaer hun Brev fra sin Søster Elsebe i Maria¬
ger Kloster (D. Mag. 6, p. 272—73). S. D. fik

hun (Fru Anne, Hr. Henrik Krummediges (ifølge Saml.
til den norske Hist. B. 6, p. 33 ved K. N.) Livsbrev

paa 7de tvende Nummedals Len, baade sønden= og

norden=fieldsø qvit og frie. S. D. fik hun sine Tje¬

nere i Bahuus Lehn qvit og frie for al kongl. Tynge,
Hesteløb (0: Skydsfærd) og Andet (l. e.). Næste Maa¬
ned (altsaa i August) tilskrev hun atter efter sin Tilbage¬

komst til Mognstrup sin Svigersøn, Hr. Eske Bilde, som

følger: „Moderliigh kiærliigh Helssen altiidt fforsendt
medt vor Herrel Kiære Søn! tacker ieg Ether kiær¬
lighen ffor all sønliig Kiærliighedt oe ffor alt Gott, I

haffue megh altiidt giordt oc beuiist, hueß I skulle al¬
tiidt ffinde meg veluilliighe at forskylle, hueß i myn

Mactt er, som ieg deß plictige er. Kiære Esge! maaj
vide, at ieg var nu i Kiøbenhaffn hoß vor Radighe

Herre om myne Fforlening; oc beholtt ieg icke uden
Brynlag Leen oc thet Leen, som Nils Jepssen er Ffo¬

gett, oc thet till vor Ffr. Kloster uti Siellen i Noskildt,

som ieg fformoder I kunde ydermere fforffare i then
Scriffuelse, ieg same Tiidt sende Etther meth Etther(s)
Dreng Jens, medt huilcken ieg sereff Etther till om alle
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Ærinde; oc sende ieg ham ffraa meg nu paa Ffredag

var VIII Dage oc fformoder, at thersom handt icke er
fframckomen, da er handt snarlegen ventendes. Kiære

Esgel maaj vide, at ieg ffick nu Stii Bagges Scriffuelse
lydendes, at handt hade soldt then Leding (Landgilde?)

ther ffaldt i Ffior, ffor VC MMk, oc at handt hade
opboret II C Loedt Splff i Sageffaldt; saa haffuer ieg
nu sereffuett hannem till, at handt skall haffue Radt

meth Etther, at thet kunde fforuesles i gott vectige rin¬
ske Guldt, at ieg kunde ffaa thennem nedt till S. Mi¬
chels Dag, som ieg haffuer ydermere sereffuett Etther

till ther om meth Etthers Dreng. Kiære Esge! som

Etther ffortencker, (at) ieg sereff Etther till meth same
Etthers Dreng, at Røcthet gick i Kiøbenhaffn, at Hr.
Vincentius skulle haffue Breff paa Kongsgorden; saa
maaj vide, at ieg haffuer ydermere fforffaritt thet siden
Kiøbenhaffn, saa at handt haffuer ther ingen Breff

paa; dog var handt i Talle meth vor nadig Herre, oc

at hans Nade skulle loffuedt, at thersom I ville aff
meth Slottett, da skall handt ffaa Breff ther paa; men
hueß Sanden er kandt ieg icke seriffue; dii Hr. Vin¬
centius fførde sielff thet Røett iblandt Herremenden oc

Ffruren (ↄ2 Fruerne) ther i Byen som ieg vill vell

ydermere unneruiisse Etther nar Gud vill, vii ffindes.
Oc maaj vide, at Herredagen var icke endt da sleet (o:
ikke slet endt) then Tiidt ieg drog ther aff Byen; oc

drog ieg aff i Gaar VIII Dage, oc fformoder ieg myn

Herres Nade drog aff nu paa Mandag. Hueß Tidenne

ieg kandt ydermere fforffare, huadt ther er anrørendes i
Herredagen, siden ieg drog aff, vill ieg ydermere binde
Etther till, nar ther stedes Budt. Maaj oc vide, kiære

Esge! at Stii sereff meg till, om ieg var nogen begerendes

202

aff dii Suenne, handt haffuer hoß sig; da sereff ieg ham
myn Leylighedt till, oe at handt skulle binde Etther them
till, fførendt handt skyllies vedt them, om I hade nogen

aff them behoff. Kiære Esgel maaj vide, at Børnen er

alle karske oc helbrede, Gudt deß Loff! Oc raadher ieg
Etther, at nar Gud vill, I drage nedt, ati icke drage
saa, ati ey fforuarer Etther vell ffor dij Skalcke, ther
var under Landett; Røcthet goer alt her, at dii acte

sig ditt igen. Her meth Etther Gudt almect, beffalen¬

des. Gud unde oß then Lycke, at vij ffindes Helbrede.

Ex Mognstrup Onsdagen effther Petri ad vincula.
MD.XXX. Anne Nuds Datther.“ Udskrift: „Erliig

Velbyrdiige Mandt, Esge Bille, Hofftzmandt paa Ber¬
genhuss, myn kiære Suager (ↄ: Svigersøn), kl. sen¬

dendes thette Breff“ (kgl. Bibl. Saml.). Samme

Dag og samme Sted (Mongstrop, Onsdagen efter Pe¬
tri ad vincula) tilskrev hun ligeledes sin Datter et
Brev, hvori det blandt Andet hedder: „Oc bedher ieg
tig, kiære Datther! at, nar thu far nedt, at thu icke

far for hastigt oc forderffuer tig sielff; oc høbes meg
till Gud, at thu findher Frue Kerstine her for tig¬

(Klev. Saml. ved K. R.). Næste Dag fik hun føl¬

gende Brev fra en af sine Præster: „Myn ydmygelig
Tieniste nu oc altiid mod Ether beuist aff Gudl Kære

Fru Anne, gode Ven oc Trøst! tacker iag kl. oc gerne

for Ethers ubegribelig Ære, som I mod meg fatig Man

beuist haffue aff Førsten (ↄ: lige fra Begyndelsen af).
Moj vide, ad meg er stor Forfang giortt aff Niels
Seriffuere, Etherß Foget, for thet Smør, som jag solde

Ether, huilckett Ether burde nest ad vare (ø: at være

Eder nærmest) for Peninge (frem) for nogen; oc haffuer

hand forbudet myn Almu (0: Sognefolk) then Rente,
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som the velvillige ville gyffue meg effther Ethers gode
Mynde, som I selffue tilstede, om Almuen ville, oe Hr.

Henrick, thend Tiid hand leffde, hueß Siel Gud nade !

Jt. II M.Mk Peninge lonte (lovte?) hand meg oc sagde
ad Hand (ↄ: tilsagde mig paa Haanden2), om hand

kunde foo Smør igen; oc hadde ieg hannum actt (0:
tiltænkt) aff thet Smør, jag foer i Skobeyden (Skov¬

bygden?); men jag kan forsto, ad han icke ther med
nøgis viil It. nar I foer betther forspord Ether om

allehonde, hvad ther er paa Veyge, bode om Smør oc
alle anden Regering, tha gaar thet icke en (: end) til,
som thet skulle ic. Kere Fru Anne! uden 9 mo hielpe

meg med Ethers Scriffuelse til Per Saxcen til Almoen,
thaa mo iag atther forsee meg paa en annerstedz for

sodan Modgangh, ther som iag icke tiltien (o: forskyl¬
der). Jag vil vel haffue Skudzmol aff myn Allmoe, ad

han ey i nogher Mode kan skylle (mig) for then Del,
meg bør ad gøre. It. Kere Fru Anne, gode Ven!
rammer myn Gaffn for Gud(s) Skyld, som min gode

Tro er til Ether. Her med Ether Almetthiste Gud be¬

falendes til euig Tiid. Scereffuet Hafløff Torsdagen
effther S. Pedhers Dag ad vincula 1530. Hans

Jenssøn dietus Brun, Ethers troo Tiener.“ Udskrift:

„Erlig oc velbyrdug Qvinne, Fru Anne Rudzdatther til
Moensstorpp, ydmygeligen sendendes thette Breff= (kgl.
Bibl. Saml.). En Ugestid efter fik hun følgende Brev

fra sin Forvalter paa Hysingen: „Mynn idmidelige,

plictelige, thro Tyenesthe nu oc altiid forsendt medt vor

Herrel May vidhe, kære Frue! sendher ieg Edher nedher
X Td. Smør med thenne her Edhers Bondhe, Nielss

Hanssen, oc XIIII Pund Smør; oc er her IX Pund,
ssom Laurens uthii Skoldall haffuer udtlauth (o: udlagt
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eller udlovet); thii han haffdhe inthed Honnuff (ↄ: Hon¬
ning), oc Byerne ere allested udtdødhe her y Landett.

Kære Frue! hueß Y villæ ickæ haffue thette Smøry
Aar for Honninghen, da bedher han gerne, ath Y ville
ladhe Eders Bondhe, ssom er paa Eders Gard y Malmø,

tage samme Smør oc sellytth (o: sælge det); hveß 9
icke ville haffue samme Smør, tha vil Bonden gerne

gyffue Edher en hell Td. Honnyng ett andett Aar, forthy
han kan ingelundhe faa Radh paa thenne Tiidh. Oc er

alt Bondens Folck døth, oc lygher han nu selver for
Dødhen, oc er her mectig stoer „Pestelensse“ uthy Lan¬

dett, oc er her II eller III aff Edhers Gardhe ødhe,
ssaa er thet udtdøth altsammen; er ocssaa Anderss Pers¬

søn dødh paa Tijørne. Maa Y ocssaa vide, kere Frue!
att Hr. Clauesses (Claus Bilde, Høvidsmand paa Ba¬
huus 2) Fogett haffuer forbøtth Bøndherne, at the skulle

suare meg tiil Saghefaldh; sydhen kom Hr. Clauus hyem,
ßaa redh ieg tiil Slottiidh till hannum oc sporde han¬

num ath, om thet var hans Ville, att hans Fogett

haffdhe forboith meg at taghe Saghefaldh; tha gaff han
megett (ø: mig det) selff tiillkendhe, ßaa ath ieg skulle

værett (ↄ: være det) ubeuarett (ↄ: ikke befatte mig der¬

med), intell ßaa lenge han haffuer væriith hoeß myn

Herreß Nadhe, oc ßaa lenge inthel Y oc han 9 komme
tiil Hobhe. Oe kan ieg formerke, at han viil haffue att
vidhe, om 9 haffue Stadfestelse paa thet Breff, ssom

myn Herre han haffdhe med syne Bøndher med all
Kongeliig Renthe; oc kundhe ieg ocßaa formercke aff Hr.

Clauus, om Y haffue icke Stadfestelße paa samme Breff,

tha viil han, ath huør aff Edhers Bøndher skall holle

IIII Hesthe oc Saghefaldh. Kære Frue! haffuer Bøn¬

dherne stoer Thro tiil Edher oc tiil Esge, at them skulle
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inghen Forfang skæ aff noghen, oc (at de) inghen
(skulle) svare udhen Edher oc Edher(s) Embesmendh,

oc haffuer them ingen Forfang skedh en(d) hertiil. Maa

Y ocssaa (vide), kiære Frue! at ieg sendher Edher ett

Stickæ grøntt Neerst (nederlandsk Tøi2) oc VI Vorre

Torsk oc II Vorre Langher. Ma Y vide, kære Frue!
ssom Y sereffue meg tiil om the Øxen, at ieg skulle

sendhe nedher, tha skulle the komme med alt thett sna¬

resthe. Ssom Y sereffue, att ieg skulle komme nedh tiil
Sancte Bertholomæi Dag, tha kan ieg inghelundhe

komme nedher med for Korn og for Høø inghen (0:
inden) vor Frue Dag syermerre (ↄ: 8de Sept.), tha

skulle the vist komme nedher. Icke mere pa thenne

Tiid. Her med Eder Gud befalendes. Schreffuet paa
Hyssingen ij Norwig Fredagen nest efter S. Laurentii

Dag M.DXXXo)). Jost Perssen.“ „Som Y schreffue,

at ieg skal fly Eder Øxen, tha maij vide, at ieg vil vore
ther om oc fly Eder the mesthe ieg kand for Sølff oc

Peninge. Som Y schreffue om Landskildz Peninge,
med thet snaresthe ieg kan faa them tiil Hobhe, tha

skulle Y faa them strax nedher.“ Udskrift: „Erliig oc
velbyrdiig Ouindhe, Fru Anne Nudz Dotther, idmi¬
delig sendendes thette Breff“ (l. e.). Faa Dage efter
faaer hun Brev fra den kongl. Secretær, Jesper Brok¬

man (see D. Mag. 6, p. 10—14), og s. Dag fra
sin Søster Elsebe, der var Nonne i Mariager Klo¬

2) Ved dette Aarstal er at mærke, at K. R., som har havt
Originalen i Hænde (medens jeg kun havde Copien), læser
det for MDXXXE og henfører det til 1535; hvilket er saa¬
meget mere mærkeligt, som ellers, saavidt jeg hidtil har fun¬

det, hendes Correspondence med Udgangen af Aaret 1533
aldeles ophører.
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ster (see D. Mag. 6, p. 273—74). Formodent¬
lig henhører ogsaa et Brev, hun uden Aarstal

havde tilskrevet sin Svigersøn i October Maaned,

til dette Aar, da det synes at angaae de Sengeklæder,
hun 1529 havde tilbudt sin Datter; det lyder som føl¬

ger: „Modherlig kerlighen Helssen tillforn sereffuit meth

Gud! Kære Søn! tacker ieg Deg for all synlig Kerlig¬
hed oc for all goth. Kære Sønl som ieg loffuede

Deg, at ieg skulle faared aff Sted om Fredagen, tha fick

ieg dhyn Brodhers Kanselers Scriffuelse, at ieg skulle
icke drage aff Landhet, føren han taledhe ved meg, saa
fremt som han skulle gøre meg noged tiil Velie vore.

Kære Søn! Gud forladhe dhem eth for Dragen oc
Hadhen, (hvormed) dhe hade meg fatige Quinnel Jeg

kan icke ful seriffue Deg tiil dhen Græmelse oc Sorie,
ieg haar dher aff; dii ieg er icke hoß Deg oc hielper
Deg oc seer Deg nogeth tiil Gode. Kære Søn: søn¬
dher ieg Deg dhe II Kisther oc VIII Paar Lagen oc

VIII Sengklæ oc IIII Byleggen oc II Hanklæ oc II

lange Duge oc I Skiffuedug oc IIII malne Bonede oc

XII Hynndher oc III Bænckedyner; dhe II ære ufylte
(ↄ: uden Fyld), dhem vel ieg lade fylle første Gud vel,
ieg komer. Kære Søn! bedher ieg Deg kerlige oc
gierne, atu tager eth icke tiil Mørstøcke (ↄ: Mistykke)
at thet er icke saa goth, som dhet bure at være; dii her

motthe haaedt (o: haardt eller grovt) tiil at holle dau¬
lige (Folk) paa oc sparre dhet beste meth. Kære Søn!

vel ieg kome tiil Deg, dhet snareste dher Gud gyffuer

meg Løcken til eth. Sy Høstruen mange gode Netther.
Her met dig dhen helli Treefollighed befalendes. Sereff¬

uet paa Suanholm (*) Sce Symon Juda Affthen.
Anne Rundzdotther.“ Udskrift: „Syn kære Søn, Eske
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Bille, kierl. sendendes thette Breff= (kgl. Bibl. Saml.)*).
S. A. i Nov. tilstaaer Erik Daa, Kannik i Lund, Fru
Anne Rudsdatter, at han af hendes Svende har an¬

nammet 1500 Mark for det Gods i Halland, som han

i Pant havde af Niels Brade. Han sender hende det
Pantebrev, han havde paa samme Gods, og slutter sit
Brev med de Ord: „Kiære Ffru Anne! i hueß Mode
ieg kand være Etthers Tiener och „Capellan,“ skulle I
altiid fijnne meg villigh til.“ Dat. Lund S. Ceciliæ

Dag 1530 (kgl. Bibl. Saml. ved K. N.). S. A. i
Dec. tilskrev Hr. Knud Rud sin Søster, Fru Anne

Nudsdatter til Valden, følgende Brev: „——
Kierre Systher! formerker ieg i thyn Scriffuelsæ, at

Hr. Jens Holgherssens Arffuinger giørre teg Uret i

thet, at the icke ville affmane theris Pendinge effther

Breffßens Lydelse; tag teg ingghen Omhuff tilll the
kunde dog intit andit giørre paa thet sijste en affmane

theris Penninge effther Brefsens Lydelse. Skall thu en

haffue lijt Umage oc Omhuff, saa skaffer thu vell thyn
Villig met thennem; brug Loffven, thu vest best, hvor
hun gar till ther i Landit. It. lydher thyn Skriffuelsæ,

at thu sendher meg noghen Breff til Tønne Palssen

(ↄ: Pallesen) oc the Arffvinge, at ieg skulle skicke them

(til) Erick Matssen (Bølle); the Breffue fick ieg ickæ.
It. kierre Systher! som thu skriffuer om thet Gots i

Marcke 2), ta tør thu ther ingghen Farre berre for, at
1) Ved nøiere Overveielse skulde jeg fast troe, at dette Brev
maatte hidrøre fra et tidligere Aarstal; thi i alle andre

Breve tiltaler hun sin Svigersøn med I og blot i dette
med Du.

2) Marke laa i Tudseherred i Sjælland, og det var dette

Marke, og ikke det skaanske, hvortil Fred. Lange skrev sig
(see Munk. Geneal. i Gen. biogr. Arch.).
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ieg vill giørre ther noghen Skiffte paa, før thu kom¬
mer tillstede; Gud ved, at ieg vorr gerne i Tall met
teg; skriff meg till, nar teg stedis Buth, nar thu komer
hyth till Landit. Kierre Systher! ieg füick icke uthen

eth aff miin Fadhers Breff, som hand haffde giffvit
Hr. Inggebreth (Friis2); (og) lydher thet icke høgher en

paa I Lest Korn, III Gorde i Marke oc I i Hiem¬
beke)); saa troer ieg intit retter, en Hr. Axell Brade

haffuer merre aff thet same Gotzs i Hiembek; oe gaff
ieg teg en Skrefft ther paa i Kioffvinghaffn, som gamle
Mend sagde for meg, at thet vor oc aff thet samme Gotzs;

oc troer ieg, at the haffue oc flerre Breff. Jeg er ille
belat; hvercken haffuer ieg miin Fadhers Jorbog eller

noghen ander Breff, ther ieg kand talle (o: forsvare
mig) met; komer thu i Tall met Hr. Axell, (da) giør
teg Talle therom (ø; føer det paa Tale) oc siig, at thu

troer thet Gotz, hand haffuer i Hiembeck, ther (læs:

thet) var tiin Fadhers; see till, om thu kand nogit for¬
farre ther ut affl Jeg troer intit andit, en the haffue

begynt oc ville gecke voß ther met; oe skall thu oc vell
tro, at Hr. Engelbret lade icke saa stoer I Som Pen¬
dinge ut for saa lijdhen Rente oc synderlig at giørre
ret Pantebreff paa. — — Skrevet till Vydby Tam¬

per Onsdag før Juel 15307 (I. c.). S. A. d. 18de

Dec. tilskrev Fru Anne Rud sin Svigersøn, Eske Bilde,
dat. Valden Søndagen før Juleaften 1530, som følger:

„Maaj oc vide, kiære Søn! at ieg løste thet
Gotz indt aff Hr. Erick Daa for XVC M.M, som Niels
Brae hade her i Hallen (: Halland); oc er thet mere

endt 4½ Tønne Smør, oc skall ieg annamme thet nu

*) begge Byer i Tudseherred i Sjelland.
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helig tre Kongerdag; dij hans Breff lyde, at handt
skulle haffue thet intill hellig tre Kongerdag, oc da skulle
Løßzens Dag være; oc maaj vide, at ieg met stoer

Nødt motte komme till Gotzett; handt kaste meg for, at
ieg icke hade Edertt Macttbreff; oc befrøcther ieg meg
storligen, at Bijre Jensen skall oc kaste meg thet for;
dii bruge vell huadt Raadt dii kunde, at dii kunde for¬
holle meg= (kgl. Bibl. Saml. ved K. N.)1). S. A.

d. 23de Dec. tilskriver hun sin Datter, Sophie Krumme¬
dige, et Brev, dat. Valden Fredagen før Juul 1530,

hvori det blandt Andet hedder: „Kiære Datther! som
thu seriffuer, at thu est icke endt nu lagdt (i Barselseng);

then almectiste Gudt unde meg then Hugsualelße, at ieg

maa spørre thet gaar tig vell effther hans benedide

Villiel Oc bedher ieg tig ganske kiærligen, at nar Gud
vill, thet er offuerstaaett, at thu da ville seriffue meg

till; dy Gud kiende, mitt Hiærte kommer aldri udij

Raalighedt, før endt Gud vill, ieg foer gode Tidenne
fra tig= ic. (I. e.) S. A. anden Juledag tilskriver Fru

Ane Rud sin Svigersøn, Eske Bilde, som følger: „Mo¬

derliig kiærliig Helsen forsentt meth vor Herrel Kiere

Sønl may vide, at Niels Jepsen sereff myn Hosbonde
till, Gud hans Siell nadel om jett Sixleuijde (de første

2 Stavelser skulle vistnok betyde Syssel; men hvad be¬

tyder det Andet, som maaskee ogsaa kunde læses: uyle?),

*) For ikke at forvilde Læseren, maa jeg bemærke, at hvor kgl.
Bibl. Saml. uden videre Tillæg eiteres, der har jeg selv
udskrevet Brevene i samme; men hvor det derimod, som
her og andre flere Steder, hedder: kgl. Bibl. Saml. ved
K. R., der har Cand. Kall Rasmussen excerperet de enkelte

Breve i denne Samling, jeg ikke selv fik Leilighed til at
udskrive.

14

210

(som) ligger i Mandall iblandt kongl. Fiskett (Fiskeriet2);

oc er same Sixleuyde falden Hr. Holger Holgersen (Ro¬

senkrands) till paa Børnens Vegne effther gamle Fru
Ingerdt, Arildt Canes)); beder ieg Etther giarne, ati

ville forfare meth Tordt Matsen oc andre, som ther aff
vedt, oc ville seriffue meg till, hvadt thet heder, huor

thet ligger, oc huadt thet skyller till aarlige Affgifftt;
dii ieg haffuer sereffuett Hr. Holger till, om handt vilde

unde meg thet paa Leie. Kiere Søn! som ieg sereff
om Edertt(s) Skib, oc at Kornett er ganske dyrtt her,
saa maay vide, at Stii siger for mig, at Skipperen vill

legge thet her i Vintherlag; dog er thet icke endtnu
komett. Oe maaj vide, at ieg hade i Actt at lade bygge
jett Skib til begges vortt Gaffn, at føre Vedt nedt
meth till vor Tegleoffuen vedt Monstrup; dii ieg haffuer

stoer Nødt for Vedt. Etther(s) kiere Fader (0: Svi¬

gerfader) lødt giøre Offnen saa stoer, at ther goer (ø:
gaaer) mer endt „XVIIIm Steen indt,“ oc ther lig¬

ger nu endt een Offuen Steen ubrendt for Vedt(s)
Skyldt; dii var thet saa, ati kunde afflade thette Skib,

at ieg kunde lade giøre en Reße eller II nedt meth thet

till Mognstrop medt Vedt, tha ville ieg lade forlange
thet, nar (ieg) foer Etther(s) Scriffuelse:; dii the sige
for meg, at thet volder at thet icke kandt segle; dii thet

er saa stackett (2). Kiere Søn! kunde I nogenlunde

kome nedt till Rustningen, da soe ieg thet ganske gærne

for mange merkelige Sager(s) Skyldt, som ieg icke nu
kandt seriffue. Rustningen skall staa XIIII Dage effther

Paske (altsaa næste Aar); oc sereff Hr. Tyge (Krabbe,

1) Denne Arild Kane blev af Bønderne ihjelslagen paa Thin¬
gel i Sundmor; D. Mag. 3 R. 2, p. 6.
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Rigsmarsk) meg till, at ieg vist skall strængeligen holle

Rustningen vedt Mactt meth XII eller XIIII Heste;
dii, kiere Sønl om I ingeledis kandt kome inden then
Tiidt, at ieg da motte beholle Etther(s) Suenne oc Heste
ther till;, dii ieg icke holler saa mange Heste oc Karle;
men haffuer I Suennene behoff, at dii skulle kome op
till Etther inden Rustningen, da vill ieg endt da faa

nogen Raadt, saa her skall meth Guds Help ingen Nydt
(ↄ: Nød) være. Kiere Sønl kandt ieg aldrig fult seriffue
Etther till then store Fryett oc Fare, ieg haffuer for
Etther for then Trette, I er kommen udij meth Hr.

Vincentius. Bedher ieg Etther ganske kierligen, ati tage

Etther vell vare; dii I vedt sielff, hvadt Folck I haff¬

uer at hanle meth. Her meth Etther Gud almegtiste
beffalendes. Giør vell oc syer myn Datther oc Bør¬
nen mange gode Natther paa myne Vegne. Ex Vallen

anden Juelle Dag 1530. Anne Rudsdatther= (kgl.
Bibl. Saml.). Næste Dag tilskrev hun sin Datter fol¬
gende Brev: „Moderliig kierliig Helsen altiidt forsentt

meth vor Herre! Kiere Datther! tacker ieg tig kl. for all Ere

oc Dygdt, thu haffuer meg beuiist, hueß thu skalt fennde
meg ganske veluilligen at forskylle aff all myn Mactt,

som ieg tig plectig er. Kiere Datter! som teße Breffue

vare alle tilsereffne (neml. det foregaaende til Sviger¬
sønnen), kom Eskes Dreng Jens meth Seriffuelse fra
tig lydendes, at thet er vell offuerstaett meth teg (neml.

Barselfærden); then almegte Gudt vere loffuidt, att handt

aff syn evig Godhedt haffuer oß hugsualett! Gud almegte
unde oß then Glede oc Hugsvalelse, at handt (ↄ: den

nysfødte Dreng) maa bliffue Gudt teckelig oc syne Ven¬
ner till Hugsvalelse! Oe kandt thu aldri fult tencke ther

store Sorg oc Drøffuelse, ieg hade for teg, førendt ieg
14“
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fick thyn Scriffuelße. Kiere Datther! som thu seriffuer,
at thu vilt kalde thyn liden Søn effther thyn kiere Fa¬

der, hans Siell Gud nadel*) og at Gud ville unde
ham then Nade, at handt motte blyfue tel ligen (0:.

slig en) Mandt, som handt var, oc (af) sodanejett
Røett udi Norge; then almegt Gudt unde ham syn
Framgang effther syn benedide Villie! Gudt kandt vell

giffue hannem then Nade, at handt maa endt bliffue en

velldige Mandt nock oc alle velltagett (o velbehagelig

eller tækkelig). Oc kandt ieg aldri fult seriffue teg till,
saa saare Almuen giffuer sig her nedre for hannem; at

then lille Karll skall kallis effter hanem, thet er meg
vell meth; Gud bedre meg, at ieg skulle leffue then Dag,
at handt skulle bliffue meg „saa liden.“ Kiere Datther!

eriffuer Eske meg till, at handt acther sig nedt først i

sc

Foraaritt, hueß ieg saare gierne begierer oc beder gierne,

ati bode ville kome nedt for mange merkelige Sager(s)

Skyldt, som ieg icke nu kandt seriffue; dog at Eske for¬

uarer vell Slottett, som handt vedt Mactt paa ligger.
Kiere Datther; vedt ieg inthet sønderligtt at seriffue teg

mere till paa thenne Tiidt. Her methteg Gud almegt be¬

ffalendes. Lader thyne Børn sye Eske oc teg oc Bør¬
nen mange gode Natter. Ex Vallen tredie Juelle Dag
1530. Anne Rudzdotther.“ Udskrift: „Erliig Velbyr¬

diig Ouinnæ, Soffie Krumediigs Datter, myn kiere Dat¬
ther, kiærligen sendendes thette Breff“ (I. c.). Faa

Dage efter og endnu i Julen tilskrev hun atter sin Svi¬

gersøn, Esge Bilde, et Brev, som vel er uden Aarstal

1) Altsaa var Henrik Eskesen Bilde, som siden skrev sig til
Vonserup, opkaldt efter Henrik Krumedige og født s. A.,
som han døde.

213

o. s. v., men allerede omtales i hendes Brev af 24 1531

og altsaa formodentlig er skrevet i Julen 1530; det
lyder som følger: „Kiere Søn! sender ieg Etther jett
Breff till Niels Jepsen (hendes Foged), ati ville vell

gøre oe skicke ham thet till Hende; oc tacker ieg Etther

gierne for Etther(s) Fisk, Speck oc alt Gott, som I
altiidt sender mig. Kiere Sønl som ieg sereff, at ieg
hade Stii (en af hendes Fogder) hoß Byre Jenssen

(Ulfstand til Glimminge) om thet Gotz (som hun vilde
indløse); saa maaj vide, at handt er nu hiemkomett, oc

kandt ieg nu ingen anden Ende faa ther paa, endt ieg

maa lade forfølge Delen (ↄ: Rettergang); oc haffuer ieg
forfuldt alle Delen i dii Herrett (ↄ: til de Herredsting),
som Gotzett ligger udi; oc stx Søgne=Landsting effter
Juell vill ieg lade forfølge thet till Landsting; siden for
Riigens Canceller. Kiere Sønl som ieg sereff Etther

till, at ieg sendhe Etther Breffuene meth then Styr¬
mandt, saa haffuer ieg vist forfaritt, at handt tiener Hr.

Vincentius; dii lodt ieg hannem løbe syn Kaaß oc icke

finge Breffuene; dii ieg frøcte, at handt icke skulle være
tro, siden ieg fick Etther(s) Scriffuelse meth Hr. Hol¬

ger Holgersens Suen. Kiere Søn! bedher ieg Etther
gierne, ati ville seriffue for meg till Erchebispen oc tacke

hannem paa myne Vegne, at handt altiidt haffuer væritt
myne Fogder til Villie, oc at handt endtnu hereffther

tisligeste ville giøre; jeg oc myne Venner ville altiidt
thet kierl. meth Hans Nade fortiene oc forskylle. Kiere
Søn! som I seriffuer om then Kiøbmandt, ther hanler

meth Niels Jepsen paa myne Vegne, thet setther ieg
alt till Etther oc myn Datter, huadt Etther tøckis ther

om; kunde ieg faa huis Peninge, mig burde ther aff, her

till Falsterboe eller Kiøbenhaffn om Aarett, da soe ieg
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thet gierne, oc thet var best paa mitt Gaffn enthen i
danske Penninge, Guldt eller Jacopsdaler; (thi) dii
norske Penge gielle her inthet. Maaj vide, kiere Søn!

at Laxen (2) (som formodentlig var kommen ned med
Eske Bildes ifølge foregaaende Breve forventede Skib)

er soldt III Lester, oc skulle I haffue XI Mk for Td.
oc Penningen till Poske, oc haffuer ieg Breffuet paa Pe¬

ningen; oc er Deleren (formodentlig Delerne a: Fjællene)
indtnu usoldt, som ieg formoder Stii seriffuer vell Etther

yttermere till om. Kiere Sønl maaj vide, at nu nogen
Tidt forleden kom Etthers Tiener, Baltsar Danyfer,

till meg oc hade meth seg Seriffuelse fraa Land Hol¬
sten, huilcke Breffue ieg sendher Etther; men en Ovit¬

tanz hade handt af kongl. Maj. paa 2 Lester Bergfisk
oc 2 Lester Hualspeck, then beholt ieg her hoß meg; dii
ieg vedt, ati icke haffuer then Behoff, oc ieg befrøcte, at
then skulle nogett at kome (ↄ: komme noget til eller tage

Skade). Oc maaj vide, kiere Søn: at same Etther(s)

Tiener er her hoß meg oc Jens Stalsmit (ell. Stal¬

suend) oe Hans Persen, ati ville binde mig till, om I
ville haffue them op till Etther, eller dii skulle fortøffue

her nedre, intill Gud vill, atj kome. Oc, kiere Søn!
atj oc ville seriffue meg till, om I ville haffue Edertt
Skib op igien; dii ieg befrøcther, ati icke skulle faa Korn

her nedre, som ieg haffuer sereffuet Etther till om¬
(I. c.). 1531 tilskrev hun i Januar Maaned sin

Datter et Brev, dat. Vallen Fredagen næst f. S. Po¬
velsdag, hvori det blandt Andet hedder: „Kære Dot¬

ther! kan iegh icke ffuldskriiffue tiig tyll, saa sore megh

lenger effther tygh, och saa lang som megh tyckes Tydhen
ath være; thy thynn kære Ffader ffyøld (o: faldt) ffra

meg, som meg skulle hugsvalle ic. Jegh er her en
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ffremeth Ouindhe y Landet, lanth y ffraa miind Broder

och andre flere mijnne Venner och gørs ther snarth
behoffh Svar (o: en Forsvarer), bodhe ffor Goeß och
andetth; och kan thu icke troo thet Klammer, miin Bro¬

der haffver haffth y Syælandh for mijtth Gooß och
Tyænere; ieg kand vell tro, ath the vylle brughe then

Konsth meth megh, som the bruge meth andre Enker och
væryæløße Quinder, ther iinghen Hijelp haffuer; och her
the mest, som icke bordhe ath gøreth och icke haffuer for¬

skylth ud aff miin Hosbondhe eller iegh; dogh skalthu
vijdhet, ath thet er icke aff thynne Ffaders borne Ven¬

ner eller mijnne. Thy for slygh Sager Skyld och andet

slycth, thaa beder iegh tegh och Eske kerlyghe, om Ley¬
lyghedden vare saa tyll, ath 9 komme her tyll Landet

met thet snaresth ic. Och bether iegh theg, kære Dotther!
ath thu vijll fare vell medh myn „lylle Hosbondhe¬
(saaledes kalder hun sin lille Dattersøn Henrik, fordi

han var opkaldt efter hendes Husbonde), atth han far
(ↄ: faaer) en godh Amme och godh Røcth ic. Kære

Dotther! betther iegh theg, ath thu tagher hannum med
thegh, nar thu kommer nu nedh“ (Klev. Saml. ved K.

N.). Næste Dag tilskrev hun sin Svigersøn, Eske Bilde,

som følger: „Moderlygh kerlygh Helsen tillijfforen senth
meth vor Herre! Kære Søn: tacker iech Etther gerne ffor

allth gotth, 9 meg beuysth haffhe y saa manghe Modhe;

Y skulle althydh ffyndhe meg velvyllygh tyll ath ffor¬
skylld, som megh bør ath gøre, och ieg deß plyctygh er

ymod myn kære Søn. Som ieg vel ffortenker, ath A
skryffue megh tyll, ath 9 vylle kome hydh tyll Danmark

y ffore Ar (o: om Foraaret), hueß iegh bether, ath 9
en nu kome ffor manghe merkelygh Ærendhe(s) Skyld,
som Ether selff lyger Macth oppa, och haffuer ieg gyff¬
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uen myn Dotther tyl kendhe y syn Skryffuelssæ ic.

Kære Søn! som Y skryffuer, ath Y vylle gerne haffue
Korn opp meth Etthers Skyff, tha kune 9 icke tro,
huykken suar Dyrtydh her er; och vedh iegh, ath Søff¬
ueryndh Porss gyffuer (det) ytthermere tylkendhe y syn

Skryuelse; och mynthes ieg aldry sadan en dyrrh Tydh
noghe (ↄ: nogensinde) her y Danmark; men kand iegh
ffaa nocket Skyff iffra Køppenhaffuen och tyll Bergen,

thaa vyll iegh sendhe Etther en Syælands Lest Malth;

ytthermerre trøster iegh icke ath kome aff Stedh. Kære
Søn! moy vytthe, ath iegh haffuer hørth, ath vor kæreste
nodyge Hære haffuer ffoeth ath vydhe, huad Docther
Vyncens haffuer hanleth meth Etther om Kongens Gard

y Bergen; (og) har ieg hørth, at her skulle kome Skryff¬

uellse tyll Landeth iffraa vor nodyghe Herre tyll nogre
Doctor Vincens borne (ↄ: fødte) Vener, som Hr. Hol¬

gher Greerssen (Ulfstand) haffuer loffuet megh, ath hand
skald ythermere skryffue Etther tyll om; och er megh
sagth, ath hans Nadhe tagher thet icke vell tyll Tacke.
Bedher iegh Etther, kere Sønl och rodher, ath Y al¬

thynd (ↄ: altid eller alting) fforfare thyll thet Bessthe;
hoffueß ieg tyll Gudh, thetth blyffuer vell gotth och
blyffuer Etther utthan Skadhe. Kære Sønl som iegh

skreff Etther tyll om thetth Goß, som ieg haffuer kyn¬
detth Løßen paa, som myn Hosbondhe hadhe sath Jens
Holgerssen (Ulfstand til Glimminge) y Panth, Gudh

begges theres Syell haffuel ther maay och vytthe, ath
Børya Jonsen (Ulfstand, den Foregaaendes Søn) skyder

paa syne Metharffuyndhe och vyll yngenlundhe aname
Guldh tyl segh; therfore lød ieg nu reysse Delle nu

fførste y Loffuerdagh aa Landsstynd; och vyl ieg meth

Gudh(s) Hjelp ladhe fforffølgye thet y IIII Landstyndh,
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och hoffueß ieg tyl Gudhs Hyelp, ath the skulle tha
nødis tyll ath anameth (ↄ: annamme Pengene, hvormed

hun vilde det indløse). Kære Sønl betther iegh Etther
gerne, ath Y vel (vell) gøre och skycke megh thetth

Macthbreff (ↄ: den Fuldmagt), som ieg skreff Etther tyl
om meth Albret Skotthe; thy ieg haffuer hørt effther

therys Ordh, ath the acthe ath dryffue Dellen (o: drive
Proceduren tilbage), fforthy iegh haffuer icke Ethers

Macthbreffh. It. kære Søn! mo Y vytthe, ath Ethers
Skyff lygger nu y Halmsted Aa; betther iegh Et¬

ther gerne, ath Y vylle skryffue megh Etther(s)
Vyllyæ tyll om Etthers Skyffh och vidre Ærendhe,

som ieg giffuer Etther tyll Kendhe y myn Skryff¬

uelse tyllfforn och Macth lygher paa. Kære Søn!

mo Y vytthe, ath Jons Torberssen 1) bleff død nu

ffor Juell, Gudh hans Syæll nadhel ogh var hand
ganske lenghe syugh. Kære Sønl vedhiegh icke, om Ffr.

Berytthe haffuer nogen Breff aa Ffrosthe Hæret, ænthen

Tydhsbreff (o: ad gratiam) ellerh Lyffsbreff (ↄ: ad

vitam); hade hun icke Breff ther paa, tha tycthe megh,
ath thett vare gotth, ath Y hade Budh tyll vor Rady¬

ghe Herre meth thet alder snareste, ifforty ath hund

nydher thet dogh ycke lenghe, thyß heller! fforthy A
mothe see, huar thet gyck megh meth then Fforlænnygh,
2
saa kand iegh vell tro, ath thet gar och medh henne.
Kære Sønl betther iegh Ether, om saa er, atth 2 haffuer

nocketth vysth Budh tyll vor nodyghe Here, ath 9 kune

fforuerffue thee same Fforlenygher yghen, som myn kere

*) Han var en Rosensparre, skrev sig til Skarolt og var gift
med Birgitte Bilde, en Søster til den udvalgte Erkebisp,
Torben Bilde i Lund.
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Hosbondhe hadhe och iegh bleff aff med effther hans
Dødh; thy thet gør megh icke dyrth (ø: stort) goth, ath
vy skulle saa blyue aff med tetth, bødhe Y och iegh;

och at 9 fførst talle om thet, som Stij haddhe, som 9
icke nu haffue. Kære Sønl betther iegh Ether gerne
ffor alth iegh kandh, ath Y kome med thet aldersnaresthe,
ifforthy ieg beffrøether megh, ad drager thet udh ath
Someren, ath 9 kome icke sydhen yndhen S. Mickeldss¬

dag. Kære Søn! vyll jeg icke mere skryffue Etther tyll
oppa thene Tydh. Her meth Etther then Alsommectiste
Gudh beffallendes. Radher offuer megh altydh som off¬

uer Ether(s) Moder, som Edher bør ath gøre. Kære
Søn: syg myn Dotther godhe Nath, Barn och alle

samen. Skryffueth à Vallen Løffuerdagen nesth forre
S. Pouels Dagh An. Dn. M. D. XXXI. Ana
Rudhssdotther.“ Udskrift: „Erlyg velbyrdygh Mand,
Eske Bylle tyll Bernhuss, myn kære Søn, kl. sendhen¬

des tetthe Breff= (kgl. Bibl. Saml.). Nogle Dage
efter tilskrev hun sin Datter som følger: „Moderleg
kerligher Helssen tilfforn sent met vor Here! Kiere

Dotther! tacker ieg teg kl. oe gerne ffor alt got, tu

meg beuist haffuer, huilcket tu skal altiid ffinde meg vell¬
vellige tell at fforskylle, som meg bør at gøree ymodt myn

kiere Dotther. Kiere Dotther! beder ieg teg gerne, at
tu ville læge deg Vyn om (ↄ: Vind paa), tat Eske oc

tu ville kome hyt till Landdet thet snarest 9 kunde,

Kiere Dotther! tu troer icke, huat Sorg oc Bedrøffuelsse
ieg haffuer ffor then Trætte, som er komen ymellom Eske
oc Hr. Ffytzenssis, at ieg beder theg gerne, at hand

tager seg vell vore; haffuer handt icke sereffuet vor na¬

dige Here tell, at hand (da) seriffuer hannem tell ther
om, huorledes then Leylighet haffuer gyffuet seg ther
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om; thaa haffuer ieg vell hørt, at vor nadig Here hauer
ffot thet at vyde, oc ffot Seriffuelse ffra vor nodig Here
hit till Landdet; haffuer ieg vell hørt, at vor nadige

Here tager thet icke vell (til) tacke, at Hr. Ffetzenses
haffuer saa bestollet seg; beder ieg teg, at tu beder Eske,

at hand tager seg vell selff vore. Kiere Dotther! maa
tu vide, ath tyne Børn ere karske oc helbrede, Gud deß
Loff haffue! Maa tu vide, att Jens Skreder er icke

komen ffra Lanthe Holsten ygen; nar Gud vil, hand ko¬

mer ygen, thaa vell ieg seriffue Eske oc teg tell met

Daffuysseren (*). Kiere Dotther! maa tu vyde, at then
Tidt thet Breff kom ffrem, som Eske hade sereffuet Jens

Screddere till, at hand skulle bære hans Landgylle op
y Julen (ↄ: Jylland), thaa var hand ffaren till Lante
Holsten; dog sade hand at ville draffue tellbage ygen at
Arss tell sin Slegt; met myne (o: mindre) at hand ta¬

ger det med sig, det vedt ieg icke; men Breffuet ffeck
hand icke. Kiere Dotther! maa tu vyde, at syden de

andre Breff vor sereffuen, som Eske oc tu skal haffue,

thaa kome her jet stort Vandtløff, saa at ieg fik stor
Skade bode pa myn Mølle oc pa myn Jernsmedye; oc

Hr. Holger (Ulfstand paa Hikkebjerg) haffuer oc ffot
stor Skade; hans Brygehuß er hellten (ↄ: Hælften)

borte oc bode Broeren (ↄ: Broerne) ære bode ude
(øde2), oc Gordtbroen ær (ogsaa) ude. Kiære Dotther!

iegh vedt icke mere, som ieg kandt seriffue deg tell om;
men then almect Gud unde oß, at vy motte ffendes

glade och helbrede. Kiere Dotter! beder ieg teg gerne,
atjj ffar (ø: farer) vell met myn lylle Søn. Sij Eske

oc Børnsen) mange tusen gode Netter; lader Børnsen)
sii Eske oc teg mange tusen gode Natter. Screffuit pa
Walen Torsdag nest effther Ste Polssdag. Anne Rudz¬
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dotther.“ Udskrift: „Erlig oc velbyrdig Ovynne, Sophij
Krumedigs Dotther, sin kiere Dotther, kl. sendendes thette
Breffø (l. c.). I næste Maaned (Febr.) fik hun føl¬
gende Skrivelse fra Holger Ulfstands Forvalter paa Lag¬

holm: „Venligh Hilsen nu och altiid forsent med vor
Herre! Kiære Frue Anne! som Ether vel fortencker, ath
then Tiid I vore paa Slaatidt hoß myn Herre, tba
gaffue I then Sag offuer, som I hadhe medt Anders

Olssen, myn Herreß Bonne, och hand skulle selff for¬

lyghe sigh medt Ethers Bonne; och myn Herregaff
Ether ighen thet Fredkiøff løß medt Ethers Bonnei

Knærød Soghen, som vor met at sla Konghens Boniß
Søn ihiell; och en andhen Sagh met Staffin i Kle¬

strup, paa thett at 9 skulle aldelis være tillfreds medt
forte Anders Olssen; men offuer (ↄ: uagtet) saadan
Kontrackt, som myn Herre oc I hadhe till Hoffue, haffue
I ladith greffuydt hannum till Wallin, som ieg haffuer

sport. Fru Anne! thencker Ether selff, om I giøre myn

Herre thet Skell, I ville haffue aff hannum i thenne
Sagh; hadhe myn Herre thet visth, at 9 ville saa la¬
dydt offuerfallid hannum, inthe hadhe myn Herre ladhet
hannum møtth paa Modhe eller Steffne medt Ethers

Bonne; men hand hadhe vell font (ↄ: fundet) anden

Lempe thertill. Men ramer thene Mandtz Gaffn, som
I ville, at myn Herre skall rame Ethers Bøndhers

Gaffn ighen, och myn Herre troer Ether till. Her
medt Ether Gud befallendes. Skreffuit paa Lagholm
then Mandaghnesth fore Fasthelaghn Aar CSli MD.XXXI.

Rasmus Laurssen=. Udskrift: „Erligh' och velbyrdigh

Ouindhe, Fru Anne till Wallin, sendendes thette Breff¬
(I. e.). Otte Dage efter fik hun i samme Anledning

fra Herren selv, nemlig Hr. Holger Ulfstand, næstføl¬
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gende Brev: „Venlig kl. Helssen Etther nu oc alltiid

fforsent mett vor Herre! Kiere Ffrue Anne, søndherlig
gode Ven! tacker ieg Etther kl. oc gerne for allt Gott,

ßom I mig beuist haffuer, huilckett ieg gierne forskylle
viill uti huis Mode, ieg Etther till Viilly oe till Gode

vere kand. Kiere Ffrue Anne! som I seriffuer mig

till om Andhers Olßen, att ieg skall taghe Borghen

ffor hanum, att han skall bliffue tillstede oc staa Ethers
Bunde till Rette; tha mo I vide, att ieg viill foruare

(ↄ: forpligte) mig ther uti att staa Ethers Bunde till
Rette for hannem, huaid heller han leffuer eller dødhr;

thii bedher ieg Etther gerne, att I ville lade hannem
gange hiem; han skall giøre Etthers Bunde enthen Minde

eller Rett, ther vill ieg vere Etther god ffor. Kiere
Frue Anne! I vid vell sielff, ieg er then, ther bør att

hiellpe huer Mand till Minde oc Rett i mit Leen, saa
langt som min Mackt kand recke; I skull forlade Etther

till, ieg viill inghen taghe ffraa Retthen, huercken thenne

Karll eller noghen andhen; han skall vell bliffue tillstede
att staa Etthers Bunde till (Rette). Kiere Frue Anne!
giører vell oc ladher hanem gaae hiem oc giører her uti,

som min gode Tro er till Etther, oc som I viill, ieg
skulle giøre for Etthers Skylld ighen. Jeg viill altiid
gerne gøre, huiß Etther leffuet (ↄ: lieb) er. Her mett
Etther then allsomecktigste Gud beffalindes. Oc ladher

Helle (Hak, hans Hustru) sie Etther mange tusind gode
Natther. Ex Hamlstedede (ↄ: Halmsted) Mandaghen
i Fastelaghn 1531. Hollgher Ullffstand Ritther.“ Ud¬

skrift: „Erlig oc velburdig Ouinde, Anne Rudzdatter
paa Wallen, kerlige sendendes thette Breff“ (l. e.). Ved
Paasketid fik hun Brev fra sin Broder Knud (dat.

Mandagen næstefter Palmesøndag) om at indbetale de
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Penge, som Adelen til Regjeringen skulde udgive; et
Brev, der allerede under Knud eller E 5 i det Fore¬

gaaende anførtes. Ved Pintsedagstide faaer hun føl¬
gende Brev fra sin Foged paa Vallen: „Myn idmigh

tro Tieniste altiid forsenth med Gudl Maj viide, kerre
Frue! som Y seriffuer meg til om Børnen, tha skader
them intthet; ville Sty (Pors) komme noget snart her

op, tha vill ieg fortøffvet saa lenge, for att (ø: end) ieg
sender them neder, saa ville ieg haffue them nedt medt
meg; er thet saa, (at) hand fortoffuer noget fram paa,

tha vill ieg sende them nedt strax (i) Helligedagen.
Thet er tranckt for Bønderne paa thenne Tiid, for the
vill (have) tilsaat. Skal Y ocsaa viide, som Y sereffue
meg til om thet Tackel, tha vor Skuden hen, for hand

kom (der) op; oe ved ieg icke, hvor ieg skal fange noget
Raad att komme ther op medt, forthi dii Skibb eller Sku¬

der, som her er, falder icke thes (ↄ: theres) Seglatz megit

ther op; var thet saa, (at) Y ville haffue thet til Hels¬
singhør eller Køffuenghaffn, tha skulle 9 megit snarer

fanget ther op; thi ther løffuer ideligh Skuder op;

oc trøster ieg (mig til at) fly en Skude med snareste

anthen til Helsingør eller Koffvenghaffn, huor som 9
ville bynde meg til om. Oc som 9 seriffue meg til,
thet (min2) Broder Hans skal komme nedt til Eder, tha

kand hand ganske ilde komme nedt, forthi her icke nu
(er) anden Scriffuer her pa Garden, som 9 selff ioe
vel vedt; saa ieg gerne, atti ville seriffue Per Scriffuer
til, saa Y ville lade hannom (neml. Hans) bliffue her

och scriffue, huat her handtereß paa Garden, effter (som)
hand haffuer rant (maaskee vant, o: ondt) uty syn Hand,

som hand syer selff for meg. Oc beder ieg Eder oc

ganske gerne, atj lader oß icke tøffue effter then Droff
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(ↄ: Drift), som vy skulle haffue til Skibbet, oc A ville
bestille oß nogit Beg eller Tiære medt thet første, saa

vij byde (ↄ: biede) ther intthet effter, oc Y ville sende

meg nogen Penninge att løne Tømermendene med vil

ieg legge all myn Flytt ther effter, thet beste Gudt giff¬

uer meg Naden til oc Lycken, saa thet kand gaa fore

seg, som Y seriffuer meg til. Her med Eder altiid
Gudt befalendes. Schreffuet paa Vallen feria 2da

post dominicam infra octavam Ascensionis Dom.
MDXXXI. Niels Lynderup.“ Udskrift: „Erlige och
velbyrdige Quinde, Frue Anne Nuds Datter, kierlige
sendendes thette Breffø (I. c.). Man seer altsaa af det

foregaaende Brev, at hun paa den Tid var fraværende,

maaskee paa et Besøg hos sin Svigersøn; thi i Juli

tilskrev hun sin Datter følgende Brev: „Kiære Datter!
maa thu vide, at vii komme vell offuer tijmeligen (ↄ:

betimelig) Dags, Gud des Loff! Kiære Datther! sen¬
dher ieg tiig jett Breff om en Bonde, som haffuer lyedt

(ↄ: leiet) Staby; bedher ieg tiig, at thu vilt bede Eske,
at handt ville thet beseygle, ther som hand saa nøffues

thermedt; hueß ham oc icke nøffuis, at handt da ville

lade thet omseriffue, saa vill ieg oc lade thet beseygle ic.
Kiære Datther! haffde ieg sereffuett Anders Jude till
om thet Malt, som Jørgen Hoffmandt skall haffue; be¬

dher ieg tig, at thu ville være om, at thu kunde faa
Peningen offuer med tig, oc lade see om „onde Penin¬
gen,“ at then annamer thennem, som kandt ther skiøne
paa. Kiære Datther! kandt thu icke tro, saa ontt thett

giorde mytt Hiærte, at vii skulde nu skylles att; thett

kiende Gud. Kiære Datther! bede Eske, at handt være
om thet snareste handt kunde komme tilbage igien; thii
Gud skall kiende, ieg ombær (ↄ: undværer) Etther saare
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nødigtt, thersom Leyligheden saa kunde begiffue sig, ath

vij kunde stedze være tilsammen. Kiære Datther! bedher

ieg tiig gierne, at thu vilt talle Hans Persens Beste till
Eske, at handt motte faa Venskab; thy thet kandt en

føye Ting tiene, at dii skall være tilhøbe, efftherdii then

fatige Karlls Syndt icke begiffuer seg thet (o: derved
forbedres 2). Hermedt tig Gudt Almectiste befallendes!

Giør vell oc sye Eske mange gode Natther paa myne
Vegne. Ex Malmøg Søndagen effther Marie Magda¬
lene. M. D. XXXI. Anne Ruds Datther.“ „Kiære
Datther! vær meg behelpeligen, at Anders Inde kunde

faa thet Breff med første, som ieg haffuer for=sereffuit

effther thet Malt; ieg sender tiig Breffuett. Kiære
Datther! maa thu vide, at Claus Seredere loffde meg
en Scredhere; bedher ieg tiig, att thu vilde talle medt
ham ther om, at ieg kunde faa ham offuer medt første.

Udskrift: „Synn kiære Datther, Soffie Krommediiges¬
datther, kierligenn tiilsereffuett= (kgl. Bibl. Saml.).

S. A. i August ell. 4ta feria prox. post assumt.

b. Virg. fik hendes Svigersøn, Eske Bilde, Livsbrev
paa begge Nummedalerne efter hans Moder, Fru Annes,

Hr. Henrik Krummediges, Død (Saml. til N. Hist. B.
6, p. 33 ved K. N.). I Sept. tilskriver hun sin Svi¬
gersøn, Eske Bilde, et Brev, dateret Vollen Søndagen

før S. Mikkelsdag, hvori det blandt Andet hedder: „Oc

roder ieg Eder, kere Sønl atj lade en Kijall (: Karl)
eller too riide y Veyen for Eder; ty men ved icke,
huad Tyende ther op erre y Landiit. Kerre Søn. om

miin Dotter beder ieg Eder, atj betenker Eder vell,
huad heller Y viille tage hynne op mett Eder eller

sende meg hijnne neder igenn efter sodann Tyennde, (som)

ganger herre.“ Dernæst skriver hun om Kong Christiern,
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som skulde agte sig ind i Norge, og beretter, at Ridder¬

skabet endnu er i Helsingborg; ligesom man ogsaa af
Brevet seer, at Eske Bilde den Tid var dragen til Var¬

berg (Klev. Saml. ved K. R.). Kort efter Mortens¬
dag (altsaa i Novemb.) fik hun Brev fra sin Broder
Knud (som allerede i hans Levnet findes anført) an¬

gaaende noget pantsat Gods, som Erich Krumedig vilde

løse o. s. v. Samme Tid fik hun Brev fra en af sine
Fogder, saaledes lydende: „Myn ymydeligh tro Tieni¬

sthe Helssen forßendt meth vor Herrel Maa Y bede,

kiære Ffrue! atth ieg antuorde Andhers, Edhers Dreng,
kongl. Breff, ßom 9 ßende meg; och haffuer han Suar
fraa Hr. Tyge Krabe om alle Erinde, som Y sereffue
hannum tiill. Kiære Fruuel maa Y vede, atth her

gaar en kongl. Skatth offuer alth Landet, saa at huør

Mand skal giffue en Marck. Ere her inghen andhen
Tiende om Konig Chrestiern, en VII hans Skiff lige udy
Marstrandh Haffn; och haffue hans Folk varith y Land

och brenth Per Størlles Gaar aff; och kand Knud y Fle¬
ningghe ydhermere undherviße Edher om alle Erende.

Bedher iegh Edher, kiære Ffrue! atth ssende megh flere

Penningghe tiill ath købe Haffre och Høø och Oll for;
och haffuer iegh køpt XV Td. Øll, syedhen iegh kom

hyd, och III Marck Td., och kan hannem intthet faa

brede (o: bedre) Køb y Helssenborg eller ther omkreng
Kiære Ffruue! frøtther ieg, atth iegh skall være befførd
for Edher for noghen Ssagh, ßom Knud kand undher¬

viße Edher, huilcketh ßom icke skall findes myn Skyll,
naar ieg komer selff tillstedhe; mæn the, ßom thet haffue

giortt, the skulle full nøde (ↄ: nødig) bestaaet (: staae
ved det); men the gaa effther mig, lighe som the giorde

vedh then andhen (formodentl. hans Formand), fforty
15
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atth the faa icke løffuet (lavet det) effther theres egben

Villie; men velle Y thage theres Snack for (Sandhed)
och offuerfalle meg, dog er meg onth atth sige ney (ↄ:
noget) mod thennum; men mig høbes tiil Gud, ath thet

skall intthet vare urelet (ↄ: uredeligt), hvad ieg haffuer

giortth; men ieg vill giøre ßaa, ßom ieg vill staa till
Endhen atth suare for Edher och hvør god Mand, och
giøre Edher godt Redhenskaff for alt samen; men ville
Y skijcke en andhen y myn Sted, thet saa ieg gerne;

men dog vill ieg gerne være, hvor Y ville haffue meg.

Kiære Fruel Hr. Holger haffuer XX Karlle, och begaa
the (sig o: behjelpe sig) meth en Td. Oll Dag och Natt
stundom; men bedher ieg Edher gerne, atth 9 skriffue
Suennene tiill, ath thi vere nogt undher Edhers Lyelße

(ↄ: Adlydelse), och the icke offuerfalle meg. Kiære Frue!
skall Knud undherviße Edher alt men Brøst och Sag.
Her meth Edher Gud befalendes. Sereffuit y Helsin¬

borg Onsdaghen nest effther S. Mortens Dag An.
Dn. M.D.XXXI. Karll Skriffuer.“ Udskrift: „Er¬

ligh och velbyrdig Ovine, Ffrue Anne tiil Mønstorp,
kl. sendendes thette Breff“ (kgl. Bibl. Saml.). Samme

Maaned fik hun Brev fra sin Foged, Niels Berelssen,
dat. Valden S. Andreæ Dag, saa lydende: —

„moy

viide, kerre Frue! ßom Y seriiffue meg tell om Ederss
Stoløxen, ath ieg skulle slacte thennom oc gørre then¬

nom y gott Kømandttgodtz; ta moy viide, atj seriiffue
icke heller her kommer fede eller ey (o: enten de, som
komme, ere fede eller ei); men fornemmer ieg nogett

pookommer, ta vell ieg bruge Øxehammeren, thet beste

ieg kand, oe icke ellers, utthen ieg for anderlunde Ederß
Scriiffuelße ther om ic. Scriiffue Y osso, att ieg skulle

giiffue Eder tilkende, huad meg fattis tell Gordyn, oc
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om ieg haffde Folck nock; tha moy viide, att the Karle,

Y sende meg syst op, the motte soo gerne verriitt nede
for thet Gaffn, Y eller ieg kunde haffue af thennom,

utthen att lege øde Madtt oc Oll ic. Men ieg vell
sye, som Eske Bylle sade om Sijmon: V Mk Suend,
X M Skade. Men bell ieg lade Eder understoo (ↄ:
forstaae), huor sterck ieg er innen Porten, om her kom

nogtt poo; føst Per Bagij, Niels Venelboo Per

Scriiffuere oc ieg; Niels Lynderop eller Per Saxen vel

ieg icke regne; ty te viille soo gerne verre uthe om
Torn Berryg (ↄ: Tydskernes: Bereich o: Strækning)

som andestedttz ic. Oc haffuer ieg tagtt en ung Karll
tel meg, oc er thet en Kook oc fuldtrøstiig ic. Her er

icke mange, ther kand enthen skiude mett Skerpetiner eller

mett Hager, utthen vii IIII eller V thersom nogett poo
kommer; vell ieg oc bede meg Gud te Help poo ytt,
att her vor icke skut ett Skud, enthen mett Hager eller

mett Skerpetiner, syden the vorde rensyt; y huicken (ↄ:

hvilkensomhelst) thet haffuer førdtt for Eder, hand løy

meg poo som en Skalck; nar ieg kommer tell Eder,
kand thet (da) beuiiß, att ieg haffuer spylth ett Skud,

vell ieg stoo Eder tell Rette therfor ic. Er her engen

Tyende om Koning Cristiern, en hand skall verre y

Osloo“ (kongl. Bibl. S. ved K. N.). Samme Maaned
og samme Dag fik hun fra en af sine eller sin Datters

Piger, der, som det synes, skulde have Bryllup med

hendes Foged paa Vallen, næstfølgende Brev: „Myn
ydmygh tro Tynneste altydh forsendh med vor Herre

Kyere Fru! tacker yegh Eder kyærlygh och gyærne for

alth Goth, som I megh gyorth och bevysth haffuer.

Kyere Fru! tacker yegh Eder gyærne for Eder(s)
Skyorte (ø: Skjørt) och Halsklede, som I megh gaff,
15“

228

hvylkedh iegh altydh gyærne forskylde och fortynne vyl,
i hues thet i miin fattyge Mackt er. Kyere Frul som

Y skryffuer megh tiil om thet Klede, som mynFru

gaff meg, ath thet stor ycky tiil Fangs ther nere; tha
vylde yegh vel faa thet i Halmstedh, ther som yeg hade
Pennyngen. Kyere Fru! vylle I vel gyøre och byude

yen Skreder tiil, ath han vylde høre segh om, om thet
stodh nogenstedh tiil Fangs, efftherthy myn Fru skreff

hanum tiil, ath han skulle lade meg faa thet. Kyere
Frul som Y skryffuer meg tiil om Brølopedh, tha vyl
Nyels (Linderup*) byde (o: bie) tiil effther Juvel medh
Brøllopedh, ath vor Hære vylle unde os then Løcke,

(at) I kunne tha selff komme op, tha badde vy ther
gyørne om for Gud(s) Skyldh och Eder(s) kyere Dot¬

ter(s) Skyldh, ath I vylde tha umage Eder op, om I
thet nogenlunde kunne gyøre. Gud skal vyde, ath Ty¬

den har veredh megh ganske langh, syden yegh skyldes
vedh Eder och Eders kyere Dotter. Kyere Ffru! gyør

for Gudh(s) Skyldh och rammer meth Beste, som myn

gode Tro er tiil Eder ic. Kyere Frul hermed Eder
thy Helly Trefoldyghhedh beffalendes „och Fru Sta
Anna“ tiil euig Tiidh. Skreffuidh paa Wallen S. An¬

dres Dagh An. Dn. M.D.XXXI. Anne Oleffdatter.¬

Udskrift: „Erlygh och velbørdygh Ovynne, Fru Anne
Rudz Dotter, myn kyere Fru, ydmygelygh sendendes thette
Breff= (kgl. Bibl. Saml.). 1532 faaer hun i Jan.,
som det synes, Brev fra sin Søster Sophie, hvilket i

dennes Levnet nærmere skal omtales, og hvori det blandt
Andet hedder, at denne, ell. Sophie, havde faaet Brev
fra hiin, eller Anne, om at møde til Skifte i Kjøbh.

o. s. v.; hvorhos det dog maa bemærkes, at Brevet er

uden Aarstal og efter Omstændighederne snarere til 1529
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bør henføres. Vissere er det derimod, at Fru Anne

i April Maaned tilskrev sin Svigersøn, Eske Bilde,
følgende Brev, dat. Roskilde feria 5ta ante festum

Georgii: „Kere Søn: bedher ieg kerlighen, ath, om

Y noghen lundhe (kan) komme till meth, athi ville skijlle

Edher aff meth thet Slott (ↄ: Bergenhuus), thet snare¬
sthe Y kundhe, for Edher selff, Edhers Høstru oc Edhers
Børns Velfart Skijld som 9 kundhe selff ydermere

betencke, end ieg kand skriffue Edher till. Kunde 9 icke
troo then Skadhe oc Forderffuelße, Y haffue, athi ere

saa aff Landhet fra Edhers eghet Godtz; oc vore thet
meghid gott, athi vore ij Landhet hooß Edhers Venner

for noger Sagher Skijld, som Y bedher kundhe tencke

oe achte, end ieg kand skriffue. Kere Sønl thi bedher
iegh, athi ramme Edher Besthe, Edhers Høstrues oc
Edhers Børns, som 9 vidhe, ath Edhers lange (2)

Velfartt ligger ther paa. Kere Søn! sendher ieg Bal¬
tazar till Edher effther Edhers Beffalling; och haffuer

han giorth vor naadige Herris Reijse Føllest som en

god Karll; oc gaff ieg hanum XIII Marck, som han
sadhe, ath han hadhe udlagt for Edher, oc X Marck,
hans Løn, oc X Marck for hans Kledhe; thi at han

icke ville bidhe till Roskilde Marckid saa lenge, at the

andre finghe Kledher. Kere Søn! bedher ieg, athi ville
rame hans Besthe; thi ath han haffuer vered hooß meg

som en god Karll. Kere Sønl the andhre Svene, som
hooß meg er, them vill ieg giffue Kledhe och Penninghe,

nar ieg giffuer miine egne Svene Løn. Kere Søn !
maaj vidhe, at ieg sende Jens Skrædere the Penninghe
till then Haffre, tha maaj vidhe, ath ieg fick them yghen
aff hannum; thi at Haffren vor saa saare døyr her nedher,

saa at Td. Haffre galt I Marck; oc nu geller hun i
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Skone XX s eller XXIIII s, om hun kand goris
ther fall noghen Steed. Och maaj vidhe, at ieg haffuer
hafft IIII aff Edhers Heste, sidhen 9 fore aff Landhet;

oc nu Medfaste Titd lodh ieg henthe II aff Edhers
beste Foler till, saa at ieg har nu ser; oc er Bernth

hooß dhem ic.“ (Klev. Saml. ved K. N.). I Mai
Maaned s. A. tilskrev hun dernæst sin Datter fra Kjø¬

benhavn som følger: „Moderleghe kerleghe Helssen tell¬
fforn sent met vor Herrel Kære Dottherl tacker ieg gerne

ffor alt got, som tu meg beuist hauer, huykket thu skall
altid ffinde meg velvillige tell at fforskylle, y hues udi
min Mact er, som ieg bør at gøre imodt myn kære

Dotther. Kære Dotther! kandt ieg aldrii fulld seriffue

deg till ten store Ffrygt oc Ffare, som ieg hauer ffor
Eske oe Deg oc tyne Børn; then Altmegtigst, Gud ffor

syn euige Godthedt beuare Eder vell oc unde meg then

Lycke oc Glede, ati motte vell kome hiit tell Landet igen
til Eders smoo Børn! Beder ieg teg gerne, kiere Dot¬

ther! atu vylle bede Eske oe tu legge Edher stor Vin

paa, ati kunde vell kome aff met thet (Slottet2), ffor¬
dii at thet er Edher storlig til Skade oc stor Fare, som
gordt (ↄ: gaaer) offuer alt; vell hand (Chr. 2den 2)
deden, dag (ↄ: da) komer hand vel ffor Hr. Mons

(Gyldenstjerne); hand skal aff met Slottet (Aggershuus)

och skal haue Malmøshuss ygen; oc loffuer (o: beløber) det
icke mere en VII C Mark oc IIII Sinstyve, det Hr. Monss

skal løße det ffore; det andet quyther Arffuyngherne mot

myn Here, det Hr. Albret (Ibsen, den forrige Lehnsmand)

vor ham sskullyg. Kiære Dotther! maa tu vide, ath ieg
hauer ffot tin Dotther Anne lylle y vort Ffroe Closther y

Noskylle tell at lære; oc er hun hoß Pryryssen. Maa tu

vyde i Sandhet, at Pryrissen hauer fforvodet (ø: for¬
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vundet) det, henne skade, saa at henne skar nu intet ther
paa it; och skal Søsther Cyttzelle Bossdotther lærde

henne, oe haue de loffuet meg, ath henne skal intet skade;

Gud vordæ (ↄ: bevare) henne helst! Kiere Dotther!

maa tu vyde, som ieg sereff deg till syst, at ieg hade
set Hr. Mas Eryckssen (Bolle*) III Gorde udii Pandt

ffor IC storæ Marck; thaa maa tu vide, at vor Herre

halp meg, at ieg ffyck them till kops; och gaff ieg deß

mere ther ffore, pa det at ieg ville icke, at Gotet skulle
fforderffues; oc løßde ieg det nu ygen nu i Poske Mar¬

ket. Kand tu icke troo, at huat stor Sorg som ieg
hade, ffør ieg ffyck samlet de Pening; loff det lydet

myndre en VIC stærre Mark (og det var endda NB.

kun pantsat for 100 Mark). Kiære Dotther! maa tu

vide, ath tine Børn ære helbrede, Gud deß Loff haffue!
Kære Dotther: moo tu vyde, at vii haffue ffot II Fe¬

stemør y thenne Heredag. Knut Spare skall haffue Hr.
Anders Byless Datther; det andet er Albret Gøde (ↄ:

Gioe) skal haue Otte Holgerssen (Rosenkrands's) Datther;
then almegt Gudt unde them thet til Salighet! oc er
det saa lønligt, at thet er inthet obbenbaredt en nu; dog

er det vest. Then almegt Gud unde oß, at vii motthe
ffindes glade oc helbrede! Radte oc bindt offuer meg
som offuer tin kiære Moder. Lader thynæ Moder (oc)

Børn syge Eske oc teg mange M gode Retter. Giør
vell oc sy Eske mange gode Netter paa myne Vegnæ.
Oc maa tu vyde, at Per Bylle er her i Byen, oc

sendte Abbedhen Hartviig strax til Sore. Her met teg
then almegt Gud beffalindes. Sereffuit i Københaffn
Stæ Volbure Affthen An. Dn. M.D.XXXII. Anne

Nußz Datther.“ „Item kiere Dotther! maa tu vyde, at

then Køpmandt, som Eske skulle hat de Penninge aff her
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udi Landet, dog (o: da) vill han yngen anden Peninge

giiffue meg en de IIII ss Styckitt, som nu myntes, oc
Klepynge; dii (thi) vell ieg ingen opbere aff thennem, och
hauer ieg ingen opboredt udhen de II (Mark; jet E ffück
Søffren Porss meg; och vell ieg ingen flere bere opp

aff thennem, fføren ieg ffor Eskes eller thin Scriffuelße;
oc troer tu aldrij, huat det hauer stot (ø: kostet) meg

store Peninge thee Reijser, som ieg haffuer ladet giort i
Aar, bode met Karle oc Heste. Kiere Dotther! beder

ieg teg, at tu ville bede Eske, at hand villæ talle Jøren

Heyst oe Bernet Høijger tell om de Peninge, som de

ære meg skøllige; oc giøre de meg icke got Skell.“ Ud¬
skrift: „Erlige oc velburdige Quynde, Ffru Sophie
Krumedigs Dotther, sin kiere Dotter, kerl. sendendes

thette Breff= (kgl. Bibl. Saml.). I Juli Maaned s.

A. tilskrev hun dernæst atter sin Datter fra Kjøbenhavn

som følger: „Moderlegh kerlege Helssen tillforn sent met
vor Herre! Kere Dotther! tacker ieg teg kl. oc gerne
ffor alt got, som tu meg beuist haffuer, hvilcket tu skal

altiidt ffinde meg velvelige til at fforskiille met tegh, hues

i myn Mact er, som meg bør at gøre imod myn kere

Dotther. Kiere Dotther! som tu seriffuer meg tell, attu
haffuer saa tidt oc offte sereffuet meg oe ffick ingen Budt
ygen; thaa maa tu vide, at ieg haffuer ingen Seriffuelse

ffot ffraa teg, sin (ↄ: siden) tu serefft meg til aa Brundt¬

lagt (2), oc nu som tu serefft meg tel met Albert Ffen¬
nyckedrager nu effter Pyntzdag; thaa maa tu vide, at
ieg serefft teg tell met Per Scriffuere oc met Balser,
then Tidt the ffoer ffraa meg; dog ieg haffuer hørt, at

Niels Lycke ville icke lade them ffare ffraa sig vedt Opsloo,
fføren hand ffoer selff; och haffuer ieg hørt, at hand
roer (ↄ: raader) megit; vor Here gyffue, at hand kunde
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rade vell! Oc maa tu vide, at thyßse godhe Mendt her

y Danmark tyckes saa, at hand haffuer icke rodt full
vell; thend Almegtiste Gud være ales vor Help oc Trøst!

Kiere Dotter! som tu seriffuer, atu hauer ingen Seriffuelße

ffot ffraa meg, thaa skal Gud vide athend (læs: al thend)
Drøffuelße oc Sorg, som ieg hade ffor Eske oc teg, at

ieg kunde icke ffaa Bud eller Seriffuelße till Edher.
Som tu seriffuer om „de gode Ovynder, som vore indt¬

manet;“ thend almegtiste Gud være theres Help oc alle
de, hans Help behoff haffuel Kiære Dotther! maa tu

vyde, som ieg serefft teg tel met Balser oc met Per

Scriffuer, at ieg hade gyffuet Hennycke Sesthe de Pen¬
ninge; thaa vor meg tilsereffuet, at Hr. Ulff Paawesk
vor her ij Byen, ssaa ffor ieg hiit til Byen, paa thet

ieg (eller vij) motte kome til vore Penninge igen. Maa

tu vide, at ieg haffuer lyet (ↄ: ligget) her syden y Ffre¬
daghs otte Dage, ieg kom hiit; (oc) kunde ieg icke kome

uden I Gang i Tal met hannem syden; oc haffuer ieg
hat Bud hos hannem; dog setther hand meg thend ene
Steffne effther thend anden; dog vil handt yntet paa
Made met meg; thy bæffrøckter ieg meg, at ieg skal
kome till yngen Endhe met hannem; the loffue meg alle

got, (men) vor Here beijre meg, som trenger, ath thin
kiere Ffader motte icke læffuæ met meg. Kiære Dotter!

maa tu vyde, at her er megen Trette om thet Gotz, som
tin Ffar ottæ (ↄ: eiede), bodhe met Ødmat oc Ingel¬

stet, soo oc alle Stæde, y hor vy haffue vort (o: væ¬
ret); thet ville de alle haffue ffraa oß, bode her i Lan¬
det oc anden Stet; thii bedher ieg teg, atu ville bedhe
Eske, at hand ville kome selff hyt oc fforsuare thet Gotz,
som vore Fforellernedæ (ø: Forfædre) haffue tellfforn

hafft, oc tin kiære Ffar haffuer hafft ther megen Umage
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ffore, Gud hans Siel nadel Kand huerken tu eller handt

tenke, huecken Skade oc Fforderffue Y haffue ther aff oc

Edhers fattuge Børn, oc ieg Sorgt oc Bedrøffuelße oc

Skaden met; thii betenker Edher jet andet Sin (ↄ: Sind,

ther till, æller ieg nodis tell at gøre „andet ther till,“

fforthii at ieg kandt icke lenge læffue met slig Bedrøffuelßse
oe ingen Husvalelsse uden Gud altæne. Kiære Dotter!

bedher ieg teg, atu ville bede Eske, at handt ville fly det
saa, at (ieg) motte beholle myt Leen, som Nis Jepssen

hand er Ffoith (ↄ: Foged) y (altsaa Nomdal norden¬

fjelds); huat heller hand blyffuer ther, eller Eske setther
jen anden, thet setter ieg tell Edher selff, thend som er

best paa myt Gaffn, fforthii at ieg icke vedt, horledes
hand haffuer hanlet ther oppe. Bedher ieg teg, atu ville

bedhe Eske, at hand vylle talle met Bernet Hyger om
det, som ieg haffuer gyffuet teg ffør tilkende, at ieg

kunde ffaa Ffyllest ffor myt, oc hand icke ffor (ø: faaer)
mer aff myt, aff thend Del, som Gud haffuer unt meg
ther, ffordii at hand seriffuer meg tel, at ieg skulle kreffue
Sander Leyell, oc Sander Leyell sade, at hand hade
intet opboret (der)aff; oc kom ther tel stor Uvellig offuer

hannem. Kære Dotther!“bedher ieg teg, atu ville bede
Eske, at hand ville seriffue Oluff Sort till eller haffue

sit Budt tiit (o: did), fforti at ieg haffuer ingen Budt
ffot ffraa hannem, syden Konnigh Crestern kom i Lan¬
det; (og) ath hand ville bestille bode myt Gotz oe de

Fforlænynghe, som ieg haffuer ther, ath ieg beholler det,
ffordii at han vor nøt oc tunngget til det, handt giorde.
Haffuer ieck icke andet ffornumet, en hand hauer været paa

vort Gaffn, bode then Tiidt oc ffor y hans (Chr. den

2dens 2) Ffraværelße. Kære Dotther! som ieg haffuer
screffuet Eske till, at hand ville fforffarret met Nis Jepssen
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och tu, om hand haffuer handlet saa ther oppe, at ieg finge

noget ffor myt; haffuer hand ickæ handlet saa, at Eske

(da) setther en anden, som Deg oc ham tyckis, ve Eske
besteller meg met det Peninghe, som meg tillstor (o: til¬

kommer) ther y Byen, oe met Bernet Hyer oc met

Jøren Heys. Oe sender ieg Eske alle Breffuene op
o
met Per Seriffuer.
Beder ieg teg, atu oc Eske se

sselffue till met, som Edher selff stor Mact (paa) lyger.

Kære Dotther bedher ieg teg, atu ville bede Eskæ at
komæ hiit net ij Landet tell Edhers Vener, som Edher

selff Maet po lyger ffor thend store Skade oc Ffor¬
derffue, bode tu oc tyne Børn haffue ther aff. Kære

Dotther! maa tu vide, at thyne Børn ære karske oc

helbrede, Gud deß Loff haffue! Oc er Anne lylle i vort
Ffroe Closther hos Ffru Pryrysse oc ler ffast, oc Hart¬
wygt hand er y Soer; de tho andre haffuer ieg hos

meg. Intet meer pa thenne Tidt; men ieg troer, at
Kong Crestern komer hiit indt y Dag (ↄ: Chr. 2den,

der som Fange samme Dag ankom for Kjøbenhavn).

Kære Dottherl bedher ieg teg, atu ville vell giøre oc
syge Eske oc tyne Børn mange gode Natter. Her

mett theg thend almegtiste andbefalendes! Screffuet i

Kobehaffn S. Jacops Aften An. Dn. M.D.XXXII.
Anne Ruthdatther.“ Udskrift: „Erllig oe velburdig
Quinde, Sophii Krumedighs Dotther til Berenhuss, sin
kære Datter, kl. sendendes thette Breffø (l. c.). Samme

Tid fik hun ogsaa følgende Brev fra sin Foged paa
Vallen: „Min tro plectige Tienneste nu oc altiidt for¬

sentt medt vor Herrel Kære Frue! may vyde, att ieg
ssender Etter Breff, ssom kom fraa Tomme Mend; icke

vedt ieg, huadt the lydher; men then, som tham førde

hiidt tiill Korden (ↄ: Gaarden), hand ssade, att (de)
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lyge paa Stangenes, oc the kunne icke faa Leyde aff
then Dødes Frenner, oc icke viill heller Lenttzmanden
være hoß them (ↄ: staae dem bi); men the tager Lan¬
gyllet op for then Dødes Frenner (ↄ: Frænder). Kære

Frue! viille Y skriffue mig till, huadt som 9 haffuer

loffet Hans Porttener, taa viille ieg gyffue hannum thet
paa Etthers Vegne; ty hand haffuer ssagtt, att 9 haff¬

uer giffuet ham VIII M.M om Orett tiill thet Klede,

hand haffuer faatt. Kære Fruel vylle 9 vell gøre oc
ssende hiidt tiill Gordhen II Td. Ssiil, taa giordes

thett vell behoff. Kære Fruel ma Y vyde, att Skep¬
peren haffuer faatt thet ny Acker (ø: Anker); oc er

thet ett skøntt Acker. Kære Fruel her medt Etter Gud
befalendes tiill enig Tiidtt! Ex Vallen S. Jacobi Aff¬

then 1532. Niels Berelssøn.“ Udskrift: „Erlig oc

velbyrdig Frue, Anne Rudtzdotter till Monstrop, kl.
senttendes thette Breff“ (l. c.). Endnu i samme Maa¬
ned fik hun Brev fra sin Søster Sophie og dennes
Mand, Erik Bølle, hvilket Brev under Sophies Nubrik

i det Folgende vil blive at anføre. Næste Maaned

(August) skrev hun til sin Datter efter Hjemkomsten fra

Kjøbh. som følger: „Moderligh kierligh Hilssen tilforne
sendt meth vor Herre! Kiere Datter! tacker ieg tig kier¬

ligen och gierne for alt Got, som Du haffuer meg alltid

beuist, och serdelis for then Fisk oc Flock (*), som du nu
sende megh, hues ieg vil altid gierne forskulle met tig, huil¬
ket som i myn Mact er. Kiere Datter' som du seriffuer,

at Eske, Du och Børnen er helbredhe, Gud des loffuit være!
tessligest maa thu vide, at Børnene er ochsaa helbredhe her
och skader inthet. Och som du seriffuer, at Fru Ingerdt 1)

*) Formodentl. Arild Canes Enke; see supra 1530 anden Juledag.
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oe dii gode Jomfruer med henne ere komne tilstede igen,
Gud thenom vel hugsuale udi theres Modganghl oc at

Frue Eline, Hr. Niels Lyckes Hustru, er nu dødt, Gud

hennes Siel nade! o som du seriffuer, at hand icke

sereff henne til (ↄ: Intet tilskrev hende), dog (o: da)
faar Hr. Niels vel altid Hustru igen; men hennes

Børn fanghe dogh aldrig Moder igen. Kiere Datter!

som Du seriffuer, at ieg haffuer icke sereffuit Dig til saa
tiit igen, som Du haffuer sereffuit meg til, da maa thu
vide, at ieg haffuer ingen Seriffuelße fait fra Dig, siden

Du sereffts meg til fra Brunlagh, uden thuenne Breff,
thet ene aff Albert Fenickedrager, och eth (o: det) kom
fra Lybke; och nu thet siiste, ieg fick met Anders Scriffere;

da ma thu viide, at ieg sereff Dig oc Eske til om alle

Erinde met Baltzer oc Per Scriffuere; och troer ieg,
at dii ere nu komne Dig til Henne. Och haffuer ieg
hørt, at dii gode Karle laa lenge for Obslo och velle
gierne haffue verit hoß Eske och kunde icke kome; men

huadt Mening thet vor giort, at dii icke kunde kome,
det vedt ieg icke. Och som Du seriffuer, ieg skal ingen
Gremelse eller Sorig tage meg til, da bekende Gud,

thet myn Gremelse oc Sorgh er megh stoer oe nock;
dii myt eneste Barn er meg saa langt bortte siddendis

fra, som ieg skulle haffue Husualelse aff. Dii beder ieg
Diggierne, at Du radher Eske til, at hand gør all syn

Fliit ther til at kome her ned meth snareste oc forsuare
Edhers Godts; dii I haffue bode tagit Edher stoer

Skade ther pa, siden thyn kiere Fadher døde, for atj

haffue thet saa lenge borte fra verit; och alle vil hadhe
Gotit; oc skal icke opprettis medt Im Marckthen Skade,

ther paa er komen, fordij Leyligheden i thenne Landts
Ende giiffuer sig nu saa, vat hoo mest Mact haffuer,
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hand raadher nu.“ Vor Eske her udi Landit sielff, da

ginghe thet icke saa til ther met. Och haffuer ieg
ittermere sereffuit Eske och Dig til her om, och fik An¬
ders Seriffuer Breffuene udi Køffnehaffn. Oc som Du

criffuer, at ieg skulle sende Dig noget ferst (ø: færsk)

Smør, da maa thu vide, at ieg sender Dig nu II Td.
Smør, som er lagt her paa Garden; oc haffuer ieg
antuordet dem Anders Seriffuer; oc vor her icke mere

lagt paa Garden siden Faste. Och som Du seriffuer,
ieg skulle sende Dig nogen Gørn, da maa thu vide, (at)

ieg sende strax Budt til Vallen ther effter; oc thet

snareste ieg kand fait nedt, da vil ieg sende Dig den
met Anders Seriffuer. Och som Du seriffuer om Flock,

huad Td. skulle giellde her, da ma thu vide, at Skep¬
pen gieller her VII eller VIII s; oc vedt ieg (icke),

huor manghe Skepper mand kand saa faa i Td. Maa thu
oc viide, kiere Datter at ieg vor nu offuer til Koffuenhaffn;

da sende Hr. Oluff Rossenkrantz meg Budt met myn

Broder, Hr. Knudt, oc lødt megh spørge, om Per Bille

skulle settis til Bispen aff Aars (Eskes Broder) eller til
nogen anden Bisp fordij at hand kand icke nu haffue
hoß sig saa mange Drenge, som hand før kunde haffue;

dii hand haffuer i Befaling at vere idelighe hoß myn

lile Herre (ↄ: Prindsen, saa at altsaa Oluf Rosenkrands

var Prindsens Hofmester før Frederik den 1stes Død)
och thage vare paa hannem. Da tackit iegh hannem
storlighen for then store Umaghe, som hand haffuer hagt
meth hanem, for hand haffuer lenge været gandske

skrøffuelig; och gaff ieg hannem saa for Suar, at ieg

viille beholle hannem hieme hoß meg, til ieg fanger
Scriffuelse fra Eske, huem hannem tyckes hand skall set¬
tis til. Di beder iegh Dig, at Du forhørit met Eske,

239

huem hand vil haffue hannem til, om Eske kand icke saa
snart kome her nedt, och seriffue meg der til om, eller

om hand skal bliffue saa lenge hoß mig, til Eske selff

komen er; och vil ieg gierne behollen (ↄ: beholde ham)
til Poske hoß meg, at hand kand foruinde syn Siug¬
dom hand haffuer lenge hagt; oc er thet endt noget

bedre nu met hannem, endt thet pleyer at være Gud
theß Loff vere! Och er thet eth godt Barn och haffuer

eth godt Røcte hoß den, hand haffuer veret hoß. Oc
maa thu oc vide at Jørghen lile er och gierne hoß

meg; oc forhoffues meg til, at hand komer vel til met
syn Tidh (ell. Tingh) at lere seriffue och lesæ aff myn
Capellan, som er hoß mig; och maa thu kendit (0¬
kjende det) nu selff pa hans Scriffuelse, hand seriffuer

Dig til, om Dig tickes hand fremes eller ey. Och Hart¬

vigh Bille er i Sor Closter; oc talede ieg met Abbe¬
den, nu iegh vor i Køffnehaffn, oc far hand vel met
hannem, oc hand ler vel, huadt han sies for. Oc Anne
Billdatter er hoß Priorißen udi vort Ffr. Closteri

Roskyldt och ler vel sine Tingh; och haffuer ieg dii II

smaa Børn hieme hoß mig och skader intet. Gud unde
Dig at snarlige kome hiem til dem oc finde dem hel¬

brede! 1) Icke mere paa thenne Tiid; Gud unde oß

1) Man maa tilstaae, at hine Dages Forældre synes at have

gjort sig Børneopdragelsen til en saalidet byrdefuld Pligt
som muligt, naar man her seer et Ex. paa, hvorledes et

Par unge Ægtefolk sætte deres mindste Børn til Sviger¬
moderen, de næstmindste i Klostrene og de større til Rid¬
dere og Bisper, og, som det synes, aldeles ikke selv befatte
sig med Sammes Opdragelse; en Skik, der, ihvor nyttig

den endogsaa forresten i en og anden Henseende kunde være,

dog stedse har noget høist Unaturligt ved sig.
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at finde hverandre helbrede: Her met Digh altiid den
allmegtistde Gud befallendes' Gør vel och sie Eske mange

gode Natter paa myne Vegne; och lade Børnen sie
Eske och Dig mange gode Natther. Sereffuett paa

Mognstrup anden Dagen vor Fr. Dags Dyre An.
Dn. M.D.XXXII. Anne Ruds Datter.“ Udskrift:

„Erligh och velbyrdigh Ouinde, Fru Sophia Kromdigs¬
datter paa Bernhuss, myn kiere Datter, kl. sendendes

tette Breff= (kgl. Bibl. Saml.). Samme Maaned til¬

skrev hun sin Svigersøn, Hr. Eske Bilde, som følger:
„Moderligh kierligh Hilßenn tilforn sendt medt vor Here!

Kiere Sønl tackar ieg kerl. oc gierne for alt Godt,

ßom I megh beuist haffue, och serdelis for thet, som I

nu sende meg medt Niels Tønnebinder, hues ieg vil

altiid gierne forskylle met Eder. Kiere Søn: som I
seriffue, at Bernt Høyer er meg inthet skilligh, da maj
vide, at ieg fik icke mere i Fiordt af Jess Ibssen endt

IIIC M i Guld oe Jacobsdaler, som hand fik Seue¬
rin Pors, hand førde megh, och ville hand føit hannem
mere, da ville hand icke tage mere paa then Tidt; beder

jeg, atj forhøret met Jes Ibssen, huor det gor der til
met, at ieg kunde faa den Deel, som meg hør met

Rette. Kiere Søn! som I seriffue meg til om Vien,
da er meget godt Vien komen her til Landts, di vil ieg
icke besuære Eder der met. Kiere Sønl som I seriffue

om mit Skiff, ieg haffuer ladt bygt da maj vide, at

det er nu komen her nedt for Byen, Malmø och vor
ladt met vort Landgille oc met noget Tømer til Huß;
och acter ieg det op strax igen effter Vedt, som ieg
haffuer storligenn behoff, oc siden ville ieg haffuit (ↄ¬

have det) til Dantsken (0: Danzig). Oe som I seriffue

om Kabelgarn dertil, da maj vide, ieg haffuer kiæfft
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IIII Skippund Kabelgarn ther til oc haffuer ladt slaget
y Kabel ther aff; och tacker ieg Eder for thet Acher

(o: Anker), I sende meg, huilcket ieg storlig behoff haff¬

uer; och lødt ieg sla jet Acker i Hatenstedt, oc troer ieg

thet skulle icke bedre bliiffuet slageth i Lybche; och lontte
ieg eth andet Acher aff „Jørgen Møntemester= i Malmø

och haffuer end kiøfft II Skippund Cabelgarn och vil
lade sla jet Cabel til thet store Acher. Kiere Søn!

som I seriffue om Hr. Niels Lycke, at hand skal haffue
besuaret den fatige Almu der, som hand hagde icke hafft
det Behoff; det kan ieg ochsaa vel tro oe forsta, dii at
vor nadige Here och dii gode Mend i Danemarcks Raadt

tacker hanem icke heller meget for den Daghtingen, ssom

hand haffuer bestillet och handlet for oß i Aar; dii beder

ieg Eder, atj fare met beste Lempe her udi, at thet skal
icke kome Eder til nogen Skade. Kiere Søn! ssom I
seriffue, at Erckebispen vil nu lade sig finde velviiligh
her udi, huilcket den Almegtiste Gud giffue det kunde

kome til en gode Ende. Kiere Sønl som I seriffue
om Skiiff, som kome af Norlanden, ati for di (o: ved

disse) acte at kome til Eders eget; dii beder ieg Eder

gøre Eders Beste til at kome her nedt, som ieg (var)
byendes Eder til i dii andre Breff, ieg seriffuer Eder

til met Anders Scriffuer; och er ieg gantske skrøffligh.
Kiere Søn! her meth Eder Gud befallendes. Rad och

byud offuer megh, som Eder bør at gøre. Dat. Monstrup

S. Hans Dag decollationis An. Dn. M.D.XXXII.
Anne Ruds Datter.“ Udskrift: „Erligh oc velbyrdigh

Mand, Eske Bille, Høffuetzmandt paa tonhuf (Bern¬

huus2) i Norghe, kerl. sendendes tette Breff¬ (I. c.).
S. A. tilskriver hun sin Datter, Sophie Krumedige paa
Bergenhuus, dat. Mogenstrup Torsdagen efter Bar¬
16
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tholomæi (ↄ: den 29de Aug.), et Brev, hvori det blandt

Andet hedder: „och er thet saa, at Jef Ibssen kommer
met myn Rentte, som du seriffuer hand skulle vere pa

Veyen til Bergen; dii beder ieg dig, at du da handler
der met, som dig selff Mact liger paa, och er det saa,
at Jes Ibssen kommer met Renten, da tacker iegh Erche¬

bispen, at hand haffuer icke taget fra meg; och beder ieg

dig, at Du oc Eske tacker Erchebispen, at hand haff¬

uer icke taget fra meg; och beder ieg dig, at Du

oc Eske tacker Erchebispen ther for om det kom¬
mer til Ende met thenne Handel, som ieg kand tro
det vil gøren (kgl. Bibl. Saml. ved K. N.). S. A.

S. Lusses Dag (ↄ: 13de Dec.2) faaer hun Brev fra
sin Broder Knud (see denne)), hvis det ellers ikke, som

K. R. troer, er af 1526. 1533 i Januar tilskriver hun
sin Svigersøn, Eske Bilde, som følger: „Moderlig kier¬
lig Helssen forssent altiidt meth Gudl Kiere Søn' tacker

ieg Ether gierne for alt Godt, som I haffue beuiist modt

meg, hueß I skulle finde meg altidt velvillig til at for¬
skiulle met Ether, om thet vare udi myn Mact, ieg kunde

veræ Ether noget til Vilie, som meg bør at gøre moet
myn kieræ Søn. Kieræ Sønl kandt ieg aldre fuldt
seriffue Ether, saa sare meg lengis effter at veræ Ether

til Ordts for mange sønderlige Erinde, som ieg hagde

at tale och handtle met Ether, som ieg icke kandt nu
criffue. Kieræ Sønl maj viide, ieg sender Ether nu
II Breff, som Hr. Oluf Rossenkrants seriffuer Ether

och myn Datther til; och fik ieg dem nyt Aars Afften,
och haffuer ieg fortøffuit til denne Tüdt at forsende dem

til Ether, for ieg ventit meg nogen Seriffuelße fra
Ether och hagde mit Budt alle Vegne udi Sielandt at

forfare der, om Ethers Scriffuelse skulle veræ diit kom¬
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men, som ieg skulle haffue, at ieg kunde faa Ethers
Viilie tilkiende, huor om ieg skulle binde Ether til igen;
dog kand ieg inttet forneme der til oe vedt icke, om I
haffue sereffuet meg til. Maj vide, kieræ Sønl at ieg

fornam i anden Dagg gar, at Hr. Anders Biille skulle
verit komen til Malmø; och hade ieg da strax mit Budt

hos hannem, om hand viille seriffue Ether nogit til; och
ende hand strax anden Dagen sin Scriffuelse til meg,

som hand sender Ether nu; och fik ieg Hr. Oluffs
Seriffuelse, at bade hand och Hr. Anders Biille finge

Ethers Scriffuelße. Derfor bødt ieg Hr. Anders til,
om handt ville seriffue Ether noget til. Maj och viide,
at ieg sereff Niels Vel'ss (Veladsen2) til, at hand skulle
lade sin Dreng, Anders Jude, som siist kom fra Ether

i Bergen, fare op meth Breffuene til Ether, for ieg

hagde ingen anden at sende der op, som viiste Veyen;
och er Per Bage i Julandt Ethers Erinde och mit paa
Edhers Landtgilles Vegne; er handt oc hos sien Stef¬
fader at skiffte effter sien Moder, som nu dødt er; och

hagde ieg vent hannem tilbagge igen til Juel; dog hand

er icke endtnu komen. Kieræ Sønl maj och vide (ber
maa formodentlig mangle et Navn) løste nu det Veele

och Bircke Godts igen om Hellige Tre Konge Dag, och

Jacob Geedt løste igen en Gardt i Fossie; och bleff
Staffen i Kliistrup myrdt nu seen (ø: seneste) Sct. Mi¬

ckelsdag pa Veien, som hand gik til Ether(s) Laxe Vatn
der oppe; och vedt mandt icke endnu tilfulle, hvem han¬
nem myrde; bleff och Knudt i Flenige myrdt XIIII Dage

der effter aff VI Hr. Tyge Krabis Bønder; och komer
Ether stoer Skade til pa Godtsit, meer endt I kunde

selff tro, uden I saa flyit, det I kome snarlige her nedt
til Landit. Kieræ Sønl mai och vide, som ieg sereff
16*
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Ether til, huor det bleff vedttagit om det Mode pa

Omadts (eller Øuadts) Vegne, som skulle stande effter
S. Mortens Dag, da møtte her pa vore Vegne Hr.

Tyge Krabæ, Hr. Knudt Biille och Hr. Claus Pod¬

busk; dog bødt Hr. Axel inthet andet til, end hand var
begierinde, och alle fele til (o: bifaldt) och bad meg om,

det Bønderne motte haffue theris friit Driift der pa til
S. Bartolmei Dag; da suaret ieg der ney til, och at

ieg vor komen tid til Mode at fuldkome vor nadige
Hertig(s) Breff och komit (ↄ: komme det) til en godt

Ende; men dersom det icke kunde da saa forhandles och
tilgaa, bleff det da saa standende oc begreff ingen anden

Ende, endt som før var. Kiere Søn! hagde ieg vel
nogen flere Erinde at seriffue Ether til om, dersom Ley¬

ligheten begaffue sig saa; men nu kand ieg icke Eder
merr seriffue pa thenne Tidt; befalende Ether altidt
Gud almegtigte bade til Liif och Siel. Rader och biuder
altiidt offuer meg, som Eter bør at gøre offuer Edher
kiere Moder; och beder ieg gierne, I sie myn kiere

Datther mange gode Natter pa myne Vegne; lader och
Børnen sie Ether mange gode Natter, och eræ alle karske

och heelbrede, och inthet skader i nogen Made, Gud veræ

loffuit derfor til euige Tidtl Sereffuit pa Monstrup Tiis¬
dagen for S. Sebastiani Dag An. Dn. M.D.XXXIII.

Anne Nudz Datter.“ Udskrift: „Erlig och velbirdig Mandt,
Eske Biille, Høffuitsmandt pa Bergenhus, sin kiere Søn,

kierl. sendendes dette Briiff.“ Inden i Brevet laae for¬

resten 2 løse Sedler uden Datum, som maaskee bløt vare

Efterskrifter til det foregaaende Brev den første Seddel

lød som følger: „Kieræ Søn! maj vide, ieg haffuer ve¬
rit megit siug och skrøffueligh sien S. Lauritz Dag (for¬

rige Aar), och tre Gang sien haffer ieg liget vedt Sen¬
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gen; och haffuer ieg faet en anden Singe til, endt ieg

vor von (ↄ: vant) at haffue, saa ieg haffuer holt vedt
Sengen stedtze sien nyt Aars Dag. Ville I fordii veræ
fortenkt at kome nedt met snariste, som Ether Mact pa
ligger; och tror ieg icke andet, endt det er myn Helsott;

dog giiffuer ieg alting udi Gudts Hender och forhoffues,

Gudt vorder meg miskundelig och barmhiærtig. Kieræ
Søn: Ether vel fortencker om dii Erinde, myn kieræ

Hofbonde, hues Siel Gud nadel befalde meg at un¬
deruiße Ether pa; saa er och myn kierlige Bon til Ether,

atj gøre herudi, som myn gode Tro er til Ether.“

Den anden Seddel lød som folger: „Kieræ Sonl maj
vide, at ieg fick Hendrick Skepings Seriffuelse aff Lybke,

at en aff Ethers Tiænere tog der Varde (ↄ: Varer) aff
hannem for IC och V Güllen i Mønt pa Ethers Vegne
och sagde for hannem, at Ethers Fogit her i Landet

skulle betale hannem dem; och viiste hand icke hannem

nogen, som bar dii Varde op aff hannem, och hagde ieg
Tuil pa it, at Ethers Fogit her i Landit skulle giiffue

hannem Betaling pa Ethers Vegne; fordie binder ieg Ether

til, om I viide, huor det hauer sig her meth“ (kgl.
Bibl. Saml.). Samme Dag tilskrev hun ligeledes sin

Datter som følger: „Moderliig kierliig Hilßenn tilforn

sendt meth vor Herre! Kiere Datther! tacker ieg Dig

kierligen och gierne for alt Gødt, som Du haffuer modt
meg beuiist, huis Du skalt finde meg altidt velvilligen
til at forskylle, som mig bor at gøre modt myn kiere

Datther. Kieræ Datther! ma thu vide, at ieg fik Hr.

Oluf Rosenkrants Seriffuelse, at hand seriffuer Eske och

dig til, och sende hand meg Breffuene nyt Aars Afften
och vor begerendes, ieg skulle forskicke dem op til Ether;

och haffuer ieg fortøffuit der met til thenne Tidt; dii
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ieg fornentidt nogen Seriffuelse fra Ether, och bødt Hr.
Oluf meg til (ø: lod mig vide), at hand fick Scriffuelse

fra Ether, och ieg hagde mit Budt alle Vegne i Sie¬

landt at forfare der, om Ethers Scriffuelße var diit
komen, som ieg skulle haffue; dog ieg icke vedt til viiß
om I haffue nu sereffuit meg til; och fick ieg ingen

Seriffuelse fra Ether, sien du sereff meg til nu om S.

Olufs Dag; skal Gud viidet, Tiiden haffuer verit meg

gandske lang; da ma thu viide, ieg sender nu Breffuene
op til Eske oe dig, som Hr. Oluff sender Ether, och

met Anders Jude, Niels Berilsens Dreng, som siist kom
fra Eske i Beren; dii ieg kiende ingen anden viissere

Budt, saasom bedre viiste Veyen; icke er heller Pether
Bage tilstede, men hand er i Julandt om Eskes Landt¬

giille. Kunde ieg och nogit forstaa aff Menengen, Hr.
Oluff seriffuer Ether til; dii beder ieg bade Eske och

deg, atj legge Vindt pa at kome her nedt til Landit det

allerførste, som (Eder) selffue stoer Mact ligger pa; dii
du kandt icke ner tro, huadt Forderffuelse her komer pa

Godtset, men du est saa lenge derfra; dii ieg er en

siuglig och gandtske skrøffuelig Quinde, langt siidendis
fra myn Slect och Vener, ieg skulle haffue nogen Hielp

aff, oc haffuer ieg ingen Hielp uden Gud alleneste. Ma

thu oc viide, at Hr. Oluf (Rosenkrands) sereff meg til,

om der vor nogne aff dine Søner som viille leræ
Latine, da viille hand skicken (ↄ: skikke ham) bort til den

unge Herre; och sereff ieg hannem saa til igen, at der
tiæn ingen til uden Hartuig, och er hand i Sore Clo¬

sther, och hoffues meg til Gud, hand leer vel och skader

inthet, och at ieg viille intet gøre der til, før Eske och
du selff komer her til Landit; och tøckes Edher da, at

handt vare bequem til at lære Latine, da ville ieg gierne,
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at Hr. Oluf *) ville behielpe hannem at kome til Leræ

met Hertug Hans, den unge Herre; och haffuer Hr.
Oluff loffuit, at komer der nogen til Leræ aff dine, da
vil hand hielpe hannem til det beste, den Stundt hand
er hos hans Nade. Och er Ane lele i Closter i Ro¬

kildt och leer vel ath lese, seriffue och sy. Sender ieg

dig oc jet Briiff, som Prierissen seriffuer meg til. Och
ere dii andre fire Børn pa Garden hoß meg och eræ
helbrede och skader inthet, Gud deß loffuet! Kiære Dat¬
ther! ma thu vide der sies aff, at der skall stande en

Herredag entben i Ryborg eller i Ottens i Fyn XIIII

Dage for Poske eller XIIII Dage effter; och meene

some, der skal kome nogne fremede Herrer til den Herre¬

dag. Kieræ Datther! ma thu och vide, at dii Pennige,
ieg skulle hagt aff Hr. Ulff Pauisk, der fik iag aff hun¬

drede Gyllene i Mønt; det andet forholler handt meg
for, at ieg icke kand faa deett, som handt tilsagde meg
for myne Vener i Kiøffuinhaffn. Och dii Peninge, som

ieg skulle hagt aff Herman Kremer pa Jøren Hesses

Vegne, dem haffuer ieg icke heller fait; dii rader ieg
och beder dig, at du bestillerit (o: bestiller det) saa, før

du komer der aff Landit, bade met det och Leenit, huis

du skulle hagt i Fiordt, och du skalt haffue i Aar, som
Dig, din kiere Hosbonde och Børn liiger Mact pa. Och
hagde ieg fait Peningen enten aff den ene eller den an¬

den, da viille ieg komit dem i di meste danske Huide oc
danske Firehuide, at løse det Godts indt meth; och beder
ieg Dig, Du gør och dit beste der til, hues Peninge,

1) O. Rosenkrands var neml., som sagt, ansat som Hofmester
hos Hertug Hans Aaret før Fred, 1stes Død.
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Du kand tilkome der, at du vender dem*) udi danske
Peninge, for vii kunde ingen Mønt bekome her uden

dii IIII ß och VIII ß; och „haffuer Bønderne bødt
meg XVI Oxen til Hielp at løse Godset ind mett,
dii der faris gandske illde meet (o: med det). Kiære

Datther! hagde ieg vel megit meer at seriffue dig

til om; men ieg beder dig gierne, ad du verer fortenckt
pa andre Erinde, som Mact liiger pa idermere, end ieg

nu seriffue kandt. Her met dig altiidt Gud almegt be¬
fallendes til Liiff och Siell Radt oc bindt altidt offuer
meg, som dig bør ath gøre offuer din kiære Moder.
Beder ieg dig och gierne, at du sier Eske mange gode

Natter pa myne Vegne. Lader och Børnen sie dig gode

Rat; och eræ dii alle helbrede och skader inttet, Gud
veræ loffuit til enige Tidtl Schreffuit pa Monstrup Tiisda¬

gen for S. Sebastiani Dag. An. Dn. M.D.XXXIII.

Anne Nuds Datther.“ Udskrift: „Erlig och velbirdig

Ouinde, Frue Sophiæ Kromdigs Datter pa Bergenhus
i Norge, sin kieræ Dotter, kierl. sendendes dette Breff¬
(l. c). Samme Dag tilskrev hun det Bud, der skulde
føre ovenstaaende Breve op til Bergen, faaledes som

følger: „Vennlig Helsen forsendt med vor Herre! Ma
I viide Anders Jnde! at ieg sender Ether nu dii

Briiffue, som ieg ville, I skulle føre op til Eske. Be¬
der ieg Ether, ati skynde Ether affstedt met dem, det
allersnariste I kunde, for Eske och myn Datther liigger der

gantske stoer Mact pa, at dii for Briifuene met allerførste.
Kiere Anders“ ati gøre herudi, som ieg tror Ether til,

*) det er; bytter dem; deraf Ordet „Vandel“ i Modsætning

til „Handel,“ saa at det første blot betyder Bytte eller Tusk.
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skal Eske och ieg gøre Ether godt Skel for Ethers Umage.
Sender ieg Ether oc II Briiff, som Erick Giølenstierne pa

Agershus skal haffue; beder ieg Eder, ati antvorde dem

Oluff Sort eller nogen aff Ericks Lensmendt til Agers¬
hus, at dii viißelige (blive) flyt frem til Erick. Sender

ieg Ether och jet Mact=briif (ↄ: Fuldmagt), I kunde
nyde godt att pa Reysenn. Haffuer ieg och biudit Niels

Berilssen til, at handt skal fly Ether en godt Kliipper
(ↄ: Hest), som kandt gaa fram; och atj ju tage her in¬

gen Forsømelse fore at fare affstedt met det snariste.
Her met Ether Gud altiidt befallendes! Screffuit pa
Monstrup Tisdag for S. Sebastiani An. Dn. M. D.
XXXIII. Anne Ruds Datther.“ Udskrift: „Sinn tro Tie¬

nere, Anders Jude, Niels Berelssens Suendt, kierlign

tilsereffuitø (l. c.). Hermed ophøre Ane Ruds Breve

aldeles, idet formodentlig først Sygdom og siden Greve¬
feidens Rædsler have standset hendes ellers saa utræt¬

telige Pen; og vide vi fra denne Periode blot om hende,
at hun 1534 havde den store Sorg, at hendes Sviger¬

søn, Datter og Børn, uagtet givet Leide, i Juni Maa¬
ned bleve opbragte af de Lybske (Hvitf. p. 1419, 1431).

Og har man i denne Anledning et Brev fra de 2 Her¬
rer, til hvem Bergenhuses Bevogtning i E. Bildes Fra¬
værelse var betroet, og som jeg saameget villigere her¬

ved meddeler, som det synes at gjøre det høist tvivl¬

somt, om virkelig E. Bildes Frue tilligemed ham selv
ved denne Leilighed blev fangen*) (hvilket endnu min¬

dre med Hensyn til Børnene synes at kunne have været

*) Dog see derom nærmere E 10, 1536, samt et Brev fra
Biskop Ove Bilde i D. Mag. 1, p. 1891
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Tilfældet, da de ifølge det Foregaaende ikke vare hos
Forældrene, men derimod hos Svigermoderen eller i

Kloster); det er nemlig skrevet til E. Bildes Frue selv,

der formodentlig (i det Mindste efter Brevskrivernes For¬

mening) i hans Fraværelse opholdt sig hos sin Moder,
og lyder derhos som følger: „Vor ydmyge, underdannige,

velluillige och tillplictuge thro Tienneste Ether altiidt
tillffornn ssenndt mett vor Herre! Kiere Frue! giiffue
vii Ether ydmygeligenn tilkiennde, hnorledes her gannske

euenndtyrliige Tiidinnger rørendes ere (ↄ: ere i Omløb)
oc ey viide, huadt Sandinngenn schall vere, eller huor

vii oß for visse tellfforlade maae eller kunde, forthii vii
haffue ingenn enthen Breff eller Budt om nogennhonde
Tiidiinge eller Leiglighett fotth, siidenn Peder Jude kom
her opp mett Breffue fran Danmarch oc eblandt andre

hagde Hr. Claus Biillds oc Niells Berreldsøns Scriff¬

uellße om thenn Handell udi Mallmøe (nemlig at Bor¬
gerne 4 Pindsedag 1534 forraskede Slottet, Hvitf. p.
1418); huilcke Breffue mett alle the, hand hagde oc

Eske tillsereffne vor, vii offuerlessde oc igienn tillsegllede
mett vor Scriffuellße ther hoß, saa næær till (ↄ: som)

Leigdenn, huilckenn vii offuerantvordett Erchebispenn; oc
strax samme Dag affstedt skickede hannom mett samme

Breffue effther Eske i Mening, att hand schulle fundett
hannem mett samme theße Breffue och Tiidinnger paa

Veigenn. Oc tha forte Peder Jude kom till Carmsundt,

var Eske ther udløbenn till Søß, oc droig hand strax
hud hiem igienn. Skickede vii hannom uffortøffuith mett
thett første igienn neder atth besøge Eske, huor han
hannom først finnde kunde. Ther effther finge vii ocsaa
4

ith Breff fra Erich Gyllennestietane om same Handell i
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forne Mallmøe; kom ther effther siidenn nogenn Tiid
forledenn Peder Seriffuer fra Wallendt mett Tiidinnge,
att Eske schulle theß tho værre oc Gudt bettretthi væ¬

rett forhindrett oe fanngenn aff the Lybske; oc bede vii

Ether therfore, kiere Frue! ydmyggeligenn och gierne,

atti icke tage Ether for møgenn Sorig eller Gremmellße
till; oß hobis nest Guds Hielp, att hannom vorder in¬

thet att seade. Oc haffue vii effther sodann Leiglighett

oc Røcthe endtnu ingenn Fiisk antvordith eller betalldt
nogenn Eskes Kiøbmenndt och icke heller thørr, menn

indlaugt hannom (Fisken2) paa Slotthet, udenn hueß vii
kiøbe reede Meel oc Mallth for och sammedes (ↄ: lige¬
ledes) selge rede for Gulldt, Jachimsdaler oc Pen¬

ninge. Oc thør I alldeliß ingenn Tuiffuell haffue, atth
vii io nest Guds Hiellp ville tilltenncke thette Slotth

theße tuende Rüiger oc Eske Biilde till throer Hannde

oc Beste (at) hollde oc fordeige (o: vertheidigen) saa
throligenn oc fastligenn, som hand oß thet tilbethrøith

oc beffallith haffuer, saa langtt vortt Liiff oc Formuge
er. Oc ere vii sammeledis ther mett till Sinds oc ville

forbinde, hueß Lybske oc Hamborger Skiib her indhe

paa Vougenn liggendis (ere), aff att løbe eller nogitt
theris Gotts her udfføre, saa viith vor Formuge oc

Macht er, fførendt vii ytther mere oc visse Tiidinnger
igienn fangenndes vorde, huor vii udi Sandingenn kunde

viide att rette oß effther. Kiere Frue! bede vii Ether

therfore ydmygeligenn och gierne, I ville mett samme
thette Budt, Jørgenn Jenssenn (thy her vor ingenn aff

Suennene, ther vii ombære kunde), thenne Tiidt seriffue
oß till igienn Ethers Leiglighett, atth vii motte faae

viide, huad sandeste vor, oc foe viße tillfforladende Kunde;
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oc haffue vii sereffuitt Hr. Claus Biilde oc Erich Gyl¬

lennestiernne till, at the ville deele mett oß, hueß Leilig¬

hed oc Tiidinger seg ther neder begiiffuer, om same
thette Budt hagde icke fundet Ether eller kunde komith
Ether selff till Ordts. Kiere Frue! viide vii nu ingenn

andenn sonderlige Tiidinger at seriffue ythermere paa
thenne Tiidt, udenn endtnu ydmygeligenn oc gerne be¬
denndes oc throligenn raadenndes, atti icke tage Ether

for møgitth Sorig eller Gremmellße till; thii oß hobis

nesth Guds Hiellp, att Eske vorder inthet att schade; oc
bliffuer vell gott nest Gudt allmectugstes Hielp allsammen.

Her mett Ether Gudt allmectugste beffallindes till euige
Tiidtl Schreffuit paa Bergenhuss ipso die Laurentii
Martiris M. D. XXXIIII. Thordt Roedt. Stiig
Bagge.“ (Den Førstes Segl er borte; den Sidste fø¬
rer derimod i sit Skjold 2 korslagte Korsgevær). Ud¬
skrift: „Erlig oe velbiurdig Quinde, Frue Sophia, Hr.

Eske Biildes, ydmygeligenn sennenndes thette Breff¬

(kgl. Bibl. Saml.). I Nov. s. A. blev Eske Bilde

atter frigiven ⅓); men Grevefeidens Rædsler vedvare, og
sidst paa Aaret 1535 eller først paa Aaret 1536 maa hans

Svigermoder, Ane Rud, allerede være død; thi hendes Sø¬
ster Elsebetakker allerede i Marts Maaned 1536 for den Sjæ¬
legave, E. Bildes Fruei Anledning af denne sin Moders Død

havde ladet Mariager Kloster tilstille (D. Mag. 6, p. 275).
Og denne mærkværdige Frue havde saaledes den Skjebne,

efter et uroligt Ægteskab og en stormfuld Enkestand om¬

*) efter den almindelige Formening; men ifølge Biskop Ove
Bildes Brev i D. Mag. 1, p. 189 var han endnu i Sept.

1535 i Fængsel; hvilket vistnok ogsaa er det Rette.

253

sider midt under Grevefeidens Orkaner at finde en tryg

Havn i Graven. Vel havde hun altsaa den Glæde at see
sin Datter, jal maaskee endogsaa sin Svigersøn frigiven

af deres uforskyldte Fangenskab, men maaskee ikke en¬

gang den Fryd at see ham udnævnt til Ridder, hvilket

han muligviis først blev ved Chr. 3dies Kroning; i
det Mindste er det saare uvist, hvilket Aar han egentlig
blev det; og da den Mening i den senere Tid har søgt

at gjøre sig gjeldende, at det Aar en verdslig Adels¬
mand i Diplomer og Annaler kaldes Herre, da var han

tillige ogsaa Ridder; saa fortjener det saameget mere

herved som et Ex. paa Ustadigheden i hine Dages Titu¬
latur at anføres, at bemeldte E. Bilde i Doc. af 1523,
skjøndt Rigsraad hverken kaldes Ridder eller Herre

(N. D. Mag. 6, p. 280; jfr. Hvitf. p. 1259, 1260),
1524 ligesaalidet (N. D. Mag. 1, p. 212), 1525 lige¬

saalidet (K. Ros. D. 1, p. 40), 1526 heller ikke (D.
S. T. p. 255), 1527 ligesaalidet (Hag. p. 35), 1528
ligesaalidet (Hag. p. 35, men derimod i en Copie fra

Geh. Arch. i D. Mag. 5, p. 75 baade Ridder og
Herre); hvorimod han 1529—33 hverken kaldes Ridder

eller Herre i Udskriften paa hans Svigermoders Breve;

1530 ikke heller i Kongebreve (D. Mag. 6, p. 342);
1531 ligesaalidet (D. Mag. 5, p. 367; 6, p. 226,
343; derimod s. A. Herre i en Registr. i D. S. T.

p. 213 og Ridder i Ad. Mag. p. 41; 1533 hverken

Ridder eller Herre i D. Mag. 6, p. 12; N. D. Mag.
2, p. 208, men derimod s. A. Herre i D. Mag. 6,

p. 182 (hvilket dog muligviis ligesom det Foregaaende
turde være det Samme som Høvidsmand eller Slots

„Herren). 1534 kaldes han af Gr. Christopher baade
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Ridder og Herre (N. D. Mag. 5, p. 130; jfr. Hvitf.

p. 1431 og Tord Røds ovenanførte Brev); 1535 hver¬
ken Ridder eller Herre i D. Mag. 1, p. 191; N. D.

Mag. 5, p. 220—21, 226, men derimod s. A. Herre

(af sin Forvalter) i N. D. Mag. 5, p. 146; 1536
hverken Herre eller Ridder i D. Mag. 5, p. 355; 6,

p. 14, 16, 18, 19; 1537 ligesaalidet i D. Mag. 4,
p. 68; 5, p. 5; 6, p. 20; R. Ros. D. 2, p. 56,
men derimod Herre i et Brev af s. A. i N. D. Mag.
1, p 240; ligesom man endelig har et Brev til ham

af s. A. fra den ovenomtalte Thord Nød (eller Rudt,

om hvem see Mere i Gl. Saml. 2, 1, p. 85—87; 3,

p. 39), hvori han baade kaldes strænge Ridder og
Herre, og som ieg desaarsag vil indføre saaledes som føl¬

ger: „Venlig oe kerlig Helssenn fforsentt mett vaar Herre!

Kere Hr. Eske Bildhe! thacker ieg Edher kerlighenn oc

gernne for all Ære, Dygdt oc Godhet, som I meg
altiidt beuist oc bettedt haffuer, sonderlighen ffor seniste

ieg hoeß Edher var, huilkitt ieg alletiide gernne ud

aff myn yderste Magtt oc Fformue fforthienne oc ffor¬

skylle vildt medt alle Gaade. Kiere Hr. Eske! bedher

ieg Edher gernne, atti velle vel gøre, som I meg alle¬
tiide giortt haffue, oc som myn gaade Traa oc Tiilliidt

er tiill Edher, atti ville vare meg behielpelig, att ieg matte
ffange Hr. Lauritz tyll enn Slottzseriffuer paa Berghen¬
huss; oc haffuer ieg innghen Scriffuere, som kanndt stande
ffor naaghen Reghnskab, atti ther ffaare ville handle
mett hannum paa myne Vegne, att hannd motte kome

tiill meg mett thett aldherfførste, oc trenngher meg stor¬
lighen ther om; oc thersom ieg icke hannum ffangendiis

vorder, thaa ved ieg meg inghen Raadt eller Hielp, oc
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er ieg ther ut offuer veuig fforderffuett oc end Ffaarradhr
oc 1) Karll.“ Kerre Hr. Eskel som I loffuett meg
senniste ieg var hoeß Edher, at Ffaagdernne skulle icke
oppeberre naaghnn Renntte eller Rettighet udi Lænnen

thaa maaj viide, att thee haffue annamit oc oppeborit
meste Partenn aff all Nordharlanndt, Syndharland oc

Soghnn. Kerre Hr. Eskel bedher ieg Edher oc ghernne,
atti ville velgøre, om I kunne mercke eller fforffare, om

vor kerre nad. Herre konngl. May. haffuer agthitt seg
her op i Somer, atti ville vell gøre oc seriffue meg

tiill; att ieg motte viide att rette meg ther effther.

Maai viide, att ieg haffuer værit udi alle tre Edhers
Gaarde i Berghen, oc ære thee vell vedt Magtt,
søndherlighnn thenn enne, som Edbers kere Høstru,

Ffru Sophie, gaff Ffundamenten paa; oc er thett
skønisthe Gord som hanndt skall ffynndiis i Naar¬

ghes Righe. Haffuer ieg innghen sønnderlig Tiennde
att seriffue Edher tiill paa thenne Tiidtt, udhenn hvad
ieg kanndt vare Edher eller naaghnn aff Edhers tiill

Villie oc Kerlighett, skall I ffrii fforlade Edher tiill Dag

de Natt, som ieg dagligen udi Edhers Tieniste vore, oc
ssaa lennge Gudt meg Liiffuett unt haffuer. Her mett
Edher Gud almegt beffalendes: Kerre Hr. Eske! velle
I vell gøre oc helsse Edhers kerre Høstru, Ffr. Sophie,

sampt Edhers kerre gaade Børnn mett mange gaade
Nætther. Sereffuit paa Berghenhuss Ffredaghnn nest

effther vor Ffrue Dag concept. An. Dn. M. D.

XXXVII. Tardt Rudt.“ Udskrift: „Erlig, velbørdig

*) Her maa et Ord være udeladt.
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Mand och stræng Reddere, Hr. Eske Bulde tiill Val¬
denn, synn sønderlige gode Venn, kierligenn senendes¬

(kgl. Bibl. Saml.). Forresten er det af Genealogierne
bekjendt, at Fru Sophie Krumedige eller Anne Nuds
Datter allerede døde 1539, men Svigersønnen, Hr.
Eske Bilde, først 1552.

Gortsættelsen følger i næste Hefte).

——

Tillæg,

som,

efterat den Deel af Skriftet, hvortil de henhørte,

allerede var trykt ere mig tilsendte af Hr. Cand.
Kall Rasmussen og herved tilligemed adskillige forhen

i mine egne Samlinger oversete Bidrag i
den tilbørlige Orden meddeles:

—29f3d“e——
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1401 (Mikkel B 1, p. 31) nævnt som Ridder

og Rigsraad (N. D. Mag. 5, p. 6, hvor Kut for¬
modentlig skal læses Rut).

1410 (Jens B2, p. 34). Eth Breff, at Hr.
Pether Valkendrops Huffru kennes sig at haffue upboret
IIIe lødig Mare aff Hr. Jens Nut pa Drotning Mar¬

gretes Weghne pa Pædærstorp (paa Laaland). An.
M. C. D. Xo (Vordingb. og Kallundb. Slots Register.).
1419 (Karen B4, p. 37). I Bircherods

Afskrift af det her indførte Brev kaldes Kathrinæ ikke
Hr. Jens Ruths, men Hr. Jens Puchs Datter; men

Aarsagen, hvorfor man troer, at dette Navn er feilskre¬

vet for Ruth, er den, at den Hr. Yrian, som ifølge

begge Afskrifter ogsaa kaldes Puch, skriver sig til Skjol¬
denæs, hvilket vistnok den Tid Jørgen Nuth maa have
eiet; men i dette Tilfælde maatte altsaa Katharinæ og
bemeldte Jørgen blive Sødskende, og desuagtet kalder

hun ham i Brevet blot „sin Frænde.“

1432 (Katharina B 5, p. 39) giør Jenis
Grym aff Tostarop, Ridder, vitterligt, at han vederkjen¬
der sig naff en hedherlik Man, Herre Jenis Pavilsson,

Ærchedijæng i Lund, oc aff Forsynæman i Heligesthus
i Lund oc aff alt Conuent i then samestat“ til Leie at

have øi vare Daghe jak oc miin Husfrue, Fru Kate¬
rinæ Nußdotter, som jak nu hauer,“ alt fornævnte Hel¬
liggeisthuses Gods, liggende i Meleberge Song ic.

1432 vigilia pasce (Dipl. Lang.). 1440 kundgjør
177
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Magnus Gøijæ aff Krenckrop, at saa er „dætinget mellom

velboren Man, Hr. Jens Grym, Ridder, paa then enæ
Sijdæ, ok migh uppa then annen Sijde om Arff ok

Skifftæ, som mellom oß haffuer væreth effter Fru Ka¬
rinæ Rußdotters Dødh, som forne Hr. Jens Gryms

Huffru var, hveß Siel Guth haffuæ! huilken som var
forde miin Husfrues Farmodher ic. Dat. Hasfnis
1440 ipso die b. Valentinis (af en Vidisse af Chr.

1 af 1464 i Geh. Arch.). Hr. Mogens Giøes Frue,

som længere nede i Brevet kaldes Yddæ, var Ide Eskilds¬

datter Falk, og hendes Faders, altsaa Eskild Falks,

Moder skulde altsaa ifølge det Foregaaende Karine Ruds¬
datter have været; og det uagtet hendes Søn af tidli¬

gere Ægteskab var Jep Bremle (S. R. D. 4, p.

496, 552; jfr. Estrups Mindesm. i Sorø Kirke p. 65),
som nævnes 1420 hos Hvitf. p. 680 og 1424 var Hø¬
vidsmand paa Vordingborg (Dipl. Lang.).

1429 (Kresten C 1, p. 40) bør tilføies (L. 1):
eller ogsaa været af et senere Kuld Børn og saaledes en
Søn af B1 eller Mikkels sidste medens de andre

derimod vare Sønner af hans første Frue.

1429 (Jens C 2, p. 42) kundgjøre Jens Ruth
oc Øriæn Nudh, Riiddær, oc Wilhiælm Nudh, vat de

have (siddet) over et Brødreskifte= um vorth fædernæ
oc mødernæ Gozs met ware Samfrændærs oc Venærs

Raat i saadanne Maade, saa at I, „Hr. Ørjæns skal

have „for siit fædernæ oc for süt mødernæ Gozsu Skiol¬

dænæs oc Skioldænæsæ Fangh, it. Næs oc Næsæ Fangh

met Kiols Møllæ hos Skioldænæs liggendæ; it. Liinde¬

biergæ oc Liindæbiergæ Fang; it. Hogæbiærgæ oc Ho¬

gebiergæ Fang, it. ii Tosturp ii Jorsturpæ Sogn too
Gordæ; it. i Walsyplilæ XI pd. Korn; it. ii Høtweth
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een jordh ii Walsiølilæ Sogn (dette Gods ii Riingstadæ¬
herret); it. ii Miærløsæ Herret ii Sodurpæ Sogn ii

Bukkorp V Gordæ; it. ii Tiingurp II Gordæ; it.ii

Esgersturpæ Song ii Starsturpæ II Gordæ; it. ii Esgesturp

I Gordh; it. Brannæ Møllæ. Item thettæ Gozs skal
II. Jens Ruth havæ tiil siit fædernæ oe modernæ:
i
Walbursherret ii Lyngby Sogn ii Karlæby III Gordæ;

it. ii Tuzæherret ii Hagæstædæ Sogn Tadurp oc Ta¬
durpæ Fang; it. ii Kunby Sogn ii Thorslundæ I Gordh;
it. ii Bierby I Gord; it. ii Arsherret ii Fuglædælilæ

I Gordh; it. ii Løvæherret ii Kürkyæbelsingæ XVIII
pd. Korn; it. ii Gerløwæ I Gordh; it. ii Sæby Sogn
ii Halæby II Gordæ; it. ii Finurpæ Sogn ii Hiøngæ

II Gordæ; it. ii Byæværscawsherret ii Sædærs Sogn
ii Heinnurp I Tynnæ Smør. Thettæ Gozs skal III,

Wilhiælm Rudh havæ tiil siit fædernæ oc mødernæ ii
Tyzæherret ij Kunby Sogn Wannsorp oc Wansurpæ
Fang; it. ii Tryniingæ II Gordæ; it. ii Thorflundæ

(II Gordæ); it. ii Kunby (II Gordæ); it. ii Judurpæ
Sogn ii Høtvet (k Gord); it. ii Güislingæ (2 Gordæ);
it. ii Mierløsæherret ii Thosturpæ Sogn ii Bodurp

(3 Gordæ).“ Jens Nuth oc Wilhiælm Rudh oe Øriæn

Rudh, Riidder, med Flere hænge deres Indsegl for Bre¬

vet. Dat. 1429 ipso die S. Mathei apostoli ap;
evangeliste (af Orig. i Geh. Arch.). Man seer af
ovennævnte Skifte ikke blot den uhyre Mængde Gods,
deres Fader maa have besiddet, naar der blandt de

flere Kuld Børn, han efterlod sig, kunde tilfalde disse
3 Brødre Saameget; men man seer tillige af den Om¬
stændighed, at det i Skiftebrevet hedder, at det var baade

deres fædrene og deres „mødrene= Gods de 1429
skiftede, at deres Faders Hustru, Fru Annæ Peders¬
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datter Jernskjæg, som endnu levede 1432, maa have
været deres „Stedmoder,“ og de selv have udgjort et
tidligere Kuld Børn, som hidrørte fra en Kone, deres
Fader maa have været gift med, før han ægtede deres

Stedmoder. Thi vel kunde derimod synes at stride, at

de alle 3 i et andet Document af 1429 (see C 4)

kalde Anne Pedersdatter deres kjære Moder; dog kunde

de vel ogsaa bruge dette Udtryk, selv om hun blot var
deres Stedmoder.

1421 (Jørgen C4, p. 44) har Hr. Juryæn
Rut i Skyoldenes med Flere hængt sit Segl for et

Skjødebrev af „Cristinæ Erikrdotter i Lyungby, Hr.
Gævartz Bydelsbaks Æffterlevændæ, (som) fordhum Ryd¬
der var,“ hvorved hun afhænder til Erkebiskop Peder i
Lund alt sit Gods i Alendamaglæ (i Ringstedher¬
red). Dat. 1421, 11000 Jomfr. Dag (Orig. i Geh.

Arch.). 1429 (p. 45) Hr. Jørgen Ruds Mageskifte¬

brev med Kong Erik, ifølge hvilket Kongen skal have
Skjoldenæs, al Skjoldenæs Fang, en Vandmølle ved
Skjoldenæs, Lindebjerg og Lindebjerg Fang, Høgebjerg

og Høgebjerg Fang, 2 Gaarde i Tostrup i Jorstorpe
Sogn, 1 Gd. i Høthwith og 8 Gaarde i Valsølille

hvorimod Hr. Jørgen Rud af Kongens og Rigens Gods
til Gjengjeld og Vederlæggelse skal have i Løveherred

„Wethby och alt Wethby Fang met een Scov, som
calles Cragheskov; een øthæ Marc, som calles Gethewith,

och Gethewiths Fang met Stompæskov ther tiilliggindæ;
Norreager oc Nørreager Fang i Sæbysogn; Hæslebiergh
oc Hæslæbiergs Fang i Retherslevæ Sogn; oc fæm
Garthæ i Hærsleff i Fynnerops Soghn ic. (af Original

i Geh. Arch.). S. A. den Onsdag, som S. Peders

og Povels, Apostles, ottende Dag var, skjødede og oplod
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øeen vælbyrthigh Man, Hr. Yrien Nuth, Ridder,“ paa
Sjælandsfars Landsting ri ræt Mækt oc Skyftæ be¬

meldte Gods til Kong Erik ic. (I. c.). 1430 var der,
som Følge af det Foregaaende, allerede ansat en kongl.

Høvidsmand paa Skjoldenæs; thi blandt Udstederne af

den Landstings Vidisse, Kong Erik s. A. lod tage, næv¬

nes ogsaa rjes Mattissen Høvitzman pouæ Skiolde¬
næs“ (l. c.).

1449 (Mikkel G 8, p. 50) kundgjør Mykel
Ruth, Rijdder i Wetby, at han vedkjender sig at have
oppebaaret af Hr. Karl Markman, Rijdder i Harrestædæ,

alt siin kære Hoffrues Elzebe Ottesdotters fäderne,

hvelket hene met reth Arff tilfall efther henne kære Fa¬
der, Otte Jenssen, hvoß Siell Gut nadæl oc forde Hr.

Karl annamedæ ther han feke hennes kære Moder
och lader han og hans Arvinge forde Karl oc hans Ar¬
vinge qvit oc frij ic. Dat. 1449 octava S. Agnet.

(ↄ: 8de Dag efter samme, altsaa 28de Jan.) (af Orig.

i Geh. Arch.). Hr Mikkel Rud var altsaa i Begyn¬

delsen af 1449 gift med sin Frue Elsebe og hun neppe
nogen Markman, hvorimod hendes Moder (Fru Gyde

i Venslev, som nævnes 1474) blev gift med Hr. Carl

Markman, som endnu levede 1456 (K. N.). 1455

(p. 50 L. 31) gjør Thorbørn Billæ i Sipholm, Red¬
der, vitterligt, „thet iæch haver forlaut et Breff, som

jæch haver aff Hr. Mikkæl Rut, som ludhæ poo halft

annæt hunrede Mark; thet Breff mællær iak døt ic.

Abbræmstorp 1455 den Løverdag næst efter S. Doi¬
nysii (Orig. i Geh. Arch.). Tvivlen (p. 54) om hans
Frue og hendes Fader er, som sagt, aldeles afgjort ved
det ovenanførte Document af 1449, hvoraf man med

Vished erfarer, at hans Frue Elsebe var en Datter
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af Otte Jensen, og at dennes Enke Gyde allerede

1449 var gift med Karl Markman.
1478 (ørgen D. 9, p. 59) Landstingsvidne,

at s. A. Løverdagen næst før S. Thomæ Dag for
Juul var paa Viborg Landsting skikket Velborn Man,

Jørjen Rudh, hans visse Bud, og tre samfulde Ting
bød sig i alle Rette imod Hr. Erik Eriksen, Ridder, af
Avensbjerg og æskede Ret og Oppebørsel af Hr. Erik

af 15 sv. (formodentlig svære o: fuldvægtige) Nobler,
som Hr. Erik tilfaldt ud at give af de 60 Nobler, som

Hr. Findh Awessen havde bebrevet Hr. Awe Hase

(Jørgen Nuds Svigerfader); og grundede denne For¬

dring sig paa et Gjeldsbrev, der var 78 Aar gammelt;
thi 1400 die S. Olavi regis kundgjør Fyn Agissen
af Løgætwth (*), at han kjendes sig skyldig at være

Hr. Ovæ Hazæ, Ridder, tryssintyvæ ængelskæ Noblæ
sulvæctigh; oe aarligh Aar ther uth aff ath giffuæ ser

Noblæ (af Orig. i Geh. Arch.). Dette var altsaa 10

p. C. i Rente; og havde han nu virkelig betalt denne
i 78 Aar, saa havde han givet 468 Nobler for at have
Brugen af 78. 1492 (p. 62) gjør Jørgen Nudh

Widby sabbato prox. post festum b. Francisci
fra Kjøbh. vitterligt, at han lader „Hr. Benth Bille i

Siøholm, Riddher, pa sin Husfrues Vegne, oe hans

Arffuinge oc alle Hr. Philippi Axelssens Arffuinge frii
oc quitte ffor all noghen ytthermere Tilltall eller Kraff
ffor seg oc siine Arffuinge ffore the LX Nobell, som

Hr. Awe Hasse lonthe Hr. Findh Agessen (see supra I),

oe tesligesth ffore the VI Nobell, ssom ther skulle giffues
till Renthe aff the LX Nobell, som Hr. Findh Ages¬
sens Breff therom ytthermere udviser oc inneholler= (Orig.

i Geh. Arch.). 1493 (p. 62) er Stævningen mod
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Jørgen Markman dat. in „profestoh b. Gregorii

og stilet til „Siælands= Indbyggere (ifølge Dipl.

Lang). S. A. gjør Johanne Grubbes Dother vitter¬

ligt, at hun har solgt, skjødet og afhændet til Jørgen
Rud „tho mijnæ Gordæ, ligendis i Løgetwed i Løvæ¬

herret i Sæby, i hvilkæ Gorde, som nu Hans Fynbo
ibor; it. 1 øde Gordh ic. Dat. in Holb. Dom.
prox. post. fest. S. Bartholomæi 1493.“ Og blandt

dem, der hængte deres Segl for, var ogsaa Pæder

Rudh i Voffnserop (Dipl. Lang.). 1499 (p. 66)
kjendes Bendetthæ Persdootther, Per Hywells Effther¬
leffversskæ (jfr. D. Mag. 1, p. 19—20 om hendes
Signet, som efter Døden blev sønderhugget), adh iegh
haffdhæ noglæ Breff aff miind kæræ Ffrendhæ, Jør¬

ghen Rudh, paa nogeth Gull ogh Penninghæ, som handh
skullæ megh bettallæ ffore nogedh Goosz; hvilckæth Gull

ogh Penninghæ iegh kenss megh opp adh haffvæ boredh

aff hannem; thii ladher iegh hannem qvitth, frii ffore
megh ogh allæ miinæ Arffuinghæ ic. Givet paa Hol¬
bee den Fredag næst efter S. Martini Dag 1499¬
(Orig. i Geh. Arch.). 1504 (p. 71) maa det være

hans Enke, der menes, naar det i Dr. Kirstines Regn¬

skabsbog for 1504 hedder: „4 Skl. gav ieg Fru Kir¬

stine Rudtz (ↄ: Kirstine Rosenkrantz, Jørgen Ruds)
Drengh, ther aag myn Frues Nade (altsaa Dronningen)

fraan Veedby ve ind till Vesterbyn (N. Tidsskr. 1,
p. 565).

1493 (Peder E 4, p. 73) underskriver han
ligeledes et Skjøde, der under Jørgen eller D 9 er
anført.

1514 (Knud E 5, p. 76) gjør Axel Lawres¬

sen (Thott) aff Wobenn (om hvem see K. Nos. D. 1,
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p. 84 og H. Tidsskr. 3, p. 154) vitterligt, „at han
ladher erliig oc velburdig Svænndt, Knut Rudt, thet
Breff (løst), som hannd meg gaff ffore thet Lyfftæ, som
(han 2) loffuit ffore erliigh oe velburdiig Svænndt, Ottæ

Holgerssen, ther hannd meg siith Breff uppaa giffuit

haffuer; thaa dømmer iegh hanß Breff døth oe magt¬
løst= ic. (af en kongl. Vidisse af 1527 i Geh. Arch.).

1518 (p. 78) erfarer man, at han blot ad interim
var bleven frigiven af sit svenske Fangenskab, da det
svenske Rigsraad s. A. beklager sig over, at den danske

Konge forhindrer ham og flere svenske Fanger i Dan¬
mark fra at møde i Sverrig, skjøndt de dertil ere ind¬

manede (see D. Mag. 3 N. 2, 3, p. 248). 1523
(p. 81) i Dagtingningen angaaende Kjøbenhavns og
Malmøes Overgivelse, dat. Roeskilde Onsdagen næst

for Juul (ø: den 23de Dec.), forekommer „Knud Rutt,

Hobtman dar sulvest= (ↄ: i Kjøbenhavn) (Ekdahls Chr.
2dens Arkiv 2, p. 612; sammesteds forekommer ogsaa

p. 612 Knud Ruds Svoger, Erick Matzson (Bølle),

blandt dem, der af Chr. 2den vare indlagte i Kjøbh.);

ligeledes hedder det i samme (l. e. p. 622—23): item
schall forte Knud Rud blywen by syner Vorleninch Szeby
und Wendenløff, de he van der Krone und Kercken

hefft nha syner Breue Udwysing, und vij willen up de

sulwe der Kronen Leen ehme schaffen unsen genedisten Herm
des Konings Vorwarinch myt Breue und Szegel inn
syner Liiffs Tydt (jfr. Hvitf. p. 1258). 1524 fik han

Livsbrev paa Sæby og Sæby Lehn (i Sjælland) „och

giffue ther aff hallfft Szagefalldt och hallff Olldengielldt.
Dat. Riipis vor Frue Dag præsentationise (Reg. o.
a. L.). 1527 (p. 84) gjør Fred. 1ste vitterligt, at s.
A. hellig Korsdag exaltationis for ham var skikket
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„Knut Rudt, vor Mandt och Thienere,“ og lod læse
det aabne beseglede Papirsbrev fra Axel Lawressen af
1514 (som i det Foregaaende er anført). Dat. Gundt¬

wet die exalt. s. erncis (Perg. Orig. i Geh. Arch.).

S. A. (p. 84) kunde i Anledning af Aarstallet L. 19

tilføies, at ligesom det er noksom bekjendt (hvad ogsaa

i Atl. 4 p. 624 antegnes; jfr. Rug. 1, 1, p. 97), at
Femtallet i gamle Dage skreves omtrent som et nuvæ¬
rende Syvtal, saaledes har man ogsaa paa Kirkeklokker
ic. Ex. paa, at hine Dages Syptal omtrent havde Lig¬

hed med det omvendte og skraastillede romerske Femtal.
1528 (p. 86) bruges L. 26 det Udtryk: at „være over¬
et Skifte, hvilket naturligviis er det Samme som at

„overvære“ et Skifte; dette Udtryk, som en Kritiker for
nylig i Hist. Tidsskr. 5 p. 645 synes at kalde en

„udansk Sprogform og en om sig gribende Barbarisme¬

havde altsaa, som nærværende Brev udviser, allerede

1528 indsneget sig i Sproget. 1531 (p. 92) Lang¬
fredag gjør Fred. 1ste fra Skanderborg Slot vitterligt,
at han af ret vitterlig Gjeld skyldig er Hr. Knud Rud,

Ridder, vor Mand, Raad og Embedsmand paa vort
Slot Korsør, 120 rhinske Gylden, 8 Jochimdaler, halv¬

fjerde Mark Lybsk og 100 Mark danske Penninge, som
han os til vor og Rigens store Nytte og Behov laant
haver; for hvilken Sum Kongen har forhøiet det Pant,
som han tilforn havde paa noget af Ranilds Gods, lig¬

gende i N. Jylland, som han nu selv i Være og For¬
lehning haver (Reg. o. a. L.). S. A. (p. 94) gjør
Eskild Thomesen, Prior i Antvorskov, vitterligt, at han

har nu i Forlehning og Leie undt og ladt, saalænge

som han Prior er i Antvorskov, Hr. Knud Nud til
Vedby, Høvidsmand paa Korsør Slot, efterskrevne vore
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og Klosters Gaarde og Gods, nemlig 4 Gaarde i Torpe

med 1 øde Jord og 3 Gaarde i Toberop; dog maa

han ikke sælge Bønderne eller deres Sønner eller for¬
komme dem af Godset, men skal holde dem alle tilstede
til at besætte Godset med, naar Behov gjøres ic. Dat.

Antvorskov Trinitatis Løverdag (kgl. Bibl. Saml.). S.

A. tilskrev han Allehelgens Aften fra Kjøbh. sin Sø¬

ster, Fru Anne Rudsdatter til Mogenstrup, som følger:
— — noe haffuer ieg budett thin Fogett, Anders Jude,
till att lade tiig faa thet Korn uffortøffve till Wollen,
som thu bøst hannom (til); ieg torde icke tillforn raade

hannom thertill, fforthi the sagde, att Konningh Cri¬

stiern laa under Flæckerøø; oc haffuer ieg seriffuitt hannom
till, om naagett paakommer, att thett Landgille oc hvad
thu haffuer, ther Mackt paa ligger, skulle komme her ind
paa thin Gaardt. Kære Søster! som thu seriffuer, hvadt

mig tøckis om thenne Feyde, sa mott thu vide, att ieg
veedt ingen viße Tidinger att seriffue tiig till andett, end

i Dag otte Dage kom Hans Naadis Høgmectighedtz
Breff hidt att (ↄ: hertil), lydendis, att thet bliffver i
Morgen III Uger, att Konningh Cristiern gick till Skiffs,

oc siden haffue inted hørdt ther till, uden att vii ligge
saa och vente. Kære Søster! ther som hand skulle komme

hiidt, (som Gud) fforbinde, tha saa ieg gerne, att thu
vaare her i Byen ffor besynderliig Sag Skyll, som ieg
icke kand seriffue tiig till, (men) som ieg vill vell giffue
tiig tillkænde, nar Gud (vil), vii findiiss. Kære Søster!

antvorde thin Dreng migh the Ulffskind, oc betacker ieg
tiig gantzse gerne for thet Ulffveskind oc Bæver, thu

skenckte migh“ ic. (I. e.). 1534 (p. 98) gik han nød¬

tvungen Greven tilhaande (Knuds. Rønnow p. 115—16);

men 1535 var han, som sagt, med at forsvare Drags¬

269

holm mod Greven (l. c. p. 121—22). S. A. (1535)
tilskriver Chr. 3die—

—

—

næst efter alle Guds Hel¬

gens Dag fra Gundersløff Borgemestre, Raadmænd og
menige Borgere i Kallundborg som følger: „Som I nu

vell mercke och forfare, at vij haffue nu skicket tiid for

Eders By noget vort Kriigisfolck tiill Hest och Foedt,
at formene vore och Riigens Fiender at uddrage ebland
Almoen och beskadige vore Undersatte; och haffue vij
giordt oss elskelige Hr. Knud Rud, Ridder, vor tro Mand,

Raad och Embitzmand paa Korssøør, tiill øffuerste Feldt¬
herre offuer samme vort Kriigisfolck: thii bede vij Eder

och fuldkommeligenn raade, atj giffue Eder tiill forte Hr.
Knud Rud, Ridder ic. och vor Høffuitzmand, paa vore
Veignne och giører it met thennom och tilhielper aff

Eders yderste Magt at giøre vore (och) Riigens Fiender

Affbreck“ ic. (af D. Kong. Hist. i Geh. Arch.). S. A.

(i det Mindste staaer det indført mellem Breve af dette
Aar, skjøndt uden Datum) fik Hr. Knud Rud, Ridder

ic., Følgebrev paa alt Severin Stampes Gods i Sjel¬

land (Reg. o. a. L.). 1536 (p. 102) Onsdagen næst
efter hellig Korsdag exaltationis (ↄ: 20 Sept.) til¬

skrive Hr. Oluf Rosenkrands og Johan Friis fra

Kjøbh. Slot Hr. Knud Rud, Høvidsmand paa Kor¬
sør, som følger: — — „Vii giffue Ether kerligenn
tiillkende, at Seuerin Stampe (see 1535) haffuer ladet

seg beklage udi sin Scriffuelsse tiill oß, ati gøre hannom
Forfang emodt thet voer naadigest Heriiß Beskermelße

Breff, som hanndt haffuer; och daag haffuer giffuet tiill¬
kende seg at uille stande huer Mandt tiill Rethe for
hues the haffue hannom met Rethe tiill at thale ic.. thii
bede vii Ether kerligenn, icke aldeniste for hanss Skylldt,

men ochsaa atj Ether selffuer heer udindenn betencke
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viille, ladendes alldtingeste ther met upstaa. Naar kongl.

Maj. tiillstede kommendes vorder, och I haffue hannom
noget at skyllde, kandt Ether tha vell vederfariß hueß
Reth er; och raade vii Ether fulldtkomeligenn, atj alde¬

lis heer offuer (o: herefter) lade hannom vere uffeygdet,
paa thet, som vij Ether selffuer giffue at betencke, atj

icke ther fore schulle komme udi hanß Naadis Ugunst,

naar hanß kongl. Maj. saadant tiill viidendes vorder= ic.
(kongl. Bibl. Saml.). S. A. nævnes han som Bispen
af Roeskildes Lehnsmand af Vendzløffve (Knuds. Røn¬

now p. 191, hvor ogsaa hans Lehnspligt opregnes).
1537 (p. 103) tilskriver Hr. Oluf Rosenkrands Hr. Knud

Rud til Vedby, „syn kiere Fadersystersøn,“ fra Vallø

ipso die Nicolai (ↄ: 6te Dec.) som følger: ——„kiere
Hr. Knud' som ieg bødh teg till i systens oe var bege¬
rendis, at tu vilde møde meg i Skoweloster; tha giffuer

ieg teg kerligen tillkiende, at denne Bisp superinlen¬
dens oc Iwer Krabbe er her i Herrit, oc haffuer ieg

fott Kgl. Majs Scriffuelße, liudendis om nogle mercke¬
lige Erende, ieg haffuer at bestille met thennom; haffde
icke slig Forfald verit, vilde ieg haffue møtte teg ther

oc haffde hafft ydermere at tale mett teg, end ieg nu
seriffue kan ic. Kiere Hr. Knudl haffuer tu icke foet
den Gard igen i Hiorthede (Medelsom Herred, Viborg

Stift), tha er tet meg saare emod“ ic. (D. Saml. i

Geh. Arch.). 1540 (p. 106) kjendes og vitterligt gjør
Knud Rud til Vedby, Ridder, at efterdi Niels Mar¬

qvardsen til Meilgaard har givet, undt og opladt ham,
hans kjære Huusfrue, Dorothe Bøllie, deres Børn og
Arvinge efterskrevne Gods og Gaarde i Laaland i

Musseherred i Thoreby Sogn og Flintinge By, som
han med sin Søn, Niels Nielsen, arvede efter sin første
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Huusfrue, Fru Anne Clausdatter, „myn kere Husfru
Søster;“ saa har Knud Rud bepligtet sig, sin Huusfrue
og deres Arvinger, at om Gud vil tilføie Niels Mar¬
qvardsen noget ægte Barn, og han lader samme Barn
levende efter sin Død; da skal samme Gods strax komme

til Niels Marqvardsens efterlevende Barn; sammeledes

dersom Niels Marqvardsen ganger nogen saastor Nød

og Trang paa, at han trænges at sælge og afhænde sit

Jordegods; da skal Hr. Knud Rud og hans Arvinger
dog beholde samme Gods for nogen Anden; ligeledes

skulle Niels Marqvardsen og hans Huusfrue, Fru
Dorothe Nielsdatter, som han nu haver, selv i deres

Livstid nyde, bruge ic. samme Gaarde og Gods. Dat.

Brode (ø: nuværende Holsteinborg) Øvasimodogeniti
Søndag (Klev. Saml. til Famil. Skernow). 1542

(p. 107) staaer meget tydeligt i Brevet: „Niels Seriff¬
uerer (L. 8), skjøndt man af det Følgende ikke rettere
skjønner, end at ogsaa han hed Erik ligesaavelsom den

anden Foged. 1547 (p. 115) kjendes Knud Rud til
Wiidtbøy,“ Ridder, og gjør vitterligt, at han giver og

lader sin Tjener, Søren Tygesøn, qvit, fri, ledig og
løs at være for hvis Sag og Faldsmaal, som han er
falden for til ham, idet han er vorden fældt til Tinge,
for han har ladet læse hans (ↄ: Knud Nuds) Brev paa

Tinget. Dat. Korsør Mariæ Magdal. Dag (D.
Saml. i Geh. Arch.).
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Ved

Vedel Simonsen.

Andet Hefte.

Naar Slægten er udlevet, ophort og død,
da er det den først er fuldbaaret;

thi da omfatter paa eengang dens Skjød
de fire Tider af Aaret.

Da er den, som Arons henvisnede Stav,

skrinlagt i den hellige Lade
og viser paa eengang. — fuldendt i sin Grav, —

hvad gradviis de vexlende Aarstider gav:
baade Frugt og Blomst, Knopper og Blade.

Odense.
Trykt, paa Forfatterens Forlag, i Ove Thomsens Officin.
1845.

Forerindring.

Idet jeg herved slutter mine Familieefterretninger om
Ruderne, har jeg atter tilbagelagt et ikke ubetydeligt
Skridt paa min Bestemmelses Bane, nemlig den fra
Tid til anden at udgive mine ældre historiske Sam¬

linger!) i en forøget og tildeels forbedret Skikkelse.
Min fra Bibliotheker og Archiver bortfjernede Stilling
og min Aar for Aar tiltagende Sbaghed havde allerede

for mange Aar siden tvunget mig til at opgive disse
Samlingers Udgivelse for stedse og at henlægge dem som
en død og frugtesløs Capital paa min nederste Boghylde,

da Livets Sorger igjen og fast paa en uimodstaaelig

*) der ingenlunde blot bestaae i fuldendte eller halvfuldendte

Afh., men i allehaande hist. Excerpter, Udskrifter af Doc.,

Haandskrifter og Inscriptioner, genealogiske Brudstykker,
topographisk=historiske og biographiske Registre og allehaande

andre Materialier til forskjellige historiske Emners Opløs¬
ning, der altsaa ligesaavel ere anvendelige ved nye Udarbei¬

delser som ved de ældres Fuldstændiggjørelse, hvorfor jeg
ogsaa anseer begge Dele for en Udgivelse af hvad jeg kalder
mine ældre Samlinger
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Maade tvang mig til at søge Adspredelse i at beskjæf¬

tige mig med samme paany. Dog følte jeg allerede
den Tid (hvad jeg endnu stedse føler, nemlig) min Ufor¬

muenhed til ved egen Hjelp i den Grad at fuldstændig¬
gjøre dem, at de kunde fortjene at forelægges et viden¬
skabeligt Publikum; jeg stolede derfor paa, at andre og

yngre Videnskabsmænd ved en friere Adgang til Biblio¬
theker og Archiver vilde gjøre ethvert mit Arbeide aldeles

overflødigt, og i en vis Henseende har jeg vistnok heller

ikke bedraget mig i dette mit Haab; thi hvad der i de
sidste Decennier er udrettet for den danske Historie, vil

stedse geraade Tidsalderen til Ære; men den Over¬

beviisning, jeg saa ofte har yttret, at vor Historie først
ret vilde blive national og frugtbringende, naar man,

mere end hidtil, fremhævede det historisk=topographiske og
genealogisk=biographiske Fag i samme, — idet man med

Hensyn til hiint fra den historiske Topographie over det

enkelte Sted gik over til Sognets, fra Sognenes til
Herredets, fra Herredernes til Amtets og fra Amternes
til Landets Historie; og med Hensyn til dette fra

Biographien over den enkelte Mand gik over til hele
Slægtens, fra Slægternes til Standens og fra Stæn¬
dernes til Folkets Historie, — havde i en altfor høi

Grad grundfæstet sig hos mig, til at jeg ikke (i Mangel
paa selv at kunne arbeide med Held til dette Øiemed)

skulde have bestræbt mig for at faae andre og dygtigere
og ved deres Stilling mere begunstigede Mænd til at
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slaae ind paa den samme Bane. Mine Bestræbelser

1829 for at faae Embedsmændene til at interessere sig
for den historiske Topographie, hvad deres Embedskreds
var angaaende, idet jeg i dette Tilfælde endogsaa tilbød
dem mine foreløbige Samlingers Afbenyttelse, ere ligesaa

bekjendte som disse Bestræbelsers Frugtløshed. Derpaa
søgte jeg i Aaret 1833 ved Udsættelse af Vid. Selsk.
Guldmedailler at opmuntre yngre Videnskabsmænd saavel

til den historiske Topographies som til den biographiske

Genealogies Bearbeidelse. Nogle Aar senere (1835)
bestræbte jeg mig for ved udsatte Pengebelønninger at

opfordre Landets Beboere til en udforlig Skildring af
Communernes Tarv saavel med Hensyn til deres ældre
som til deres nyere Forfatning; nogle Aar senere sogte

jeg atter, ved at understøtte saavel enkelte Videnskabs¬

mænd som forskjellige historiske Selskaber med Penge¬
bidrag, at fremhjelpe dette mig i saa høi en Grad
magtpaaliggende Oiemed; og først da al denne, vistnok

med Hensyn til min Formue høist rigelige, Udsæd endnu
ikke bar den Frugt, jeg af alle helst ønskede fremmet
(skjøndt jeg derhos ingenlunde miskjender, at den jo har
baaret andre og maaskee derhos langt vigtigere Frugter),

var det ogsaa, at jeg omsider besluttede mig til at gribe
Pennen paany og at anmode først Hr. Prof. Petersen
og siden Hr. Cand. Kall Rasmussen om deres

Assistance, hvad de kjøbenhavnske Archiver var angaaende,

for saaledes endnu før min (bed en Aar for Aar til¬
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tagende Svaghed let forudseelige og snart forestaaende)

Død i en nogenlunde fuldstændig Skikkelse at kunne
udgive en og anden af mine egne ældre Samlinger,
forinden de tilhobe ved min Død gik deres uafvendelige

Undergang imøde. Og saaledes blev jeg atter paa mine
gamle Dage *) paa en vis Maade lokket ind paa For¬

fatterbanen *) igjen, den jeg rimeligviis havde gjort bedst

i at overlade for stedse til Andre. Imidlertid kan jeg
dog endnu, efter ogsaa at have forsøgt dette sidste
Middel, paa ingen Maade komme tilbage fra den Over¬

beviisning, at det er den historiske Topographie og den
biographiske Genealogie, der skal gjøre vor Historie
national, populær, folkelig og i en langt høiere Grad

end hidtil frugtbringende; og ligesaalidet fra den Mening,
at den historiske Topographie over en enkelt Egn og den
biographiske Genealogie over en enkelt Slægt, naar den

er, hvad den bør være, tro og fuldstændig, kaster et

langt klarere Lys paa det hele Lands og paa den hele
Stands successive Udvikling, end den generellere Rigs¬
historie ved sit altfor store Omfang, sin større Ufuld¬

stændighed og sin mindre Grad af Røiagtighed vel
nogensinde formaaer at gjøre; en Mening, hvis Sand¬

*) Jeg beregner nemlig Ælden ikke blot efter Aar, men efter

Livets Sorger og Legemets Sygdom, der ikke sjældent gjøre
lger til Maaneder og Maaneder til Aar
2) forsaavidt nemlig historiske Samlingers Udgivelse fortjener
Navn af Forfatterskab.
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hed jeg endogsaa troer af nærværende Familieefterret¬
ninger (for hvis vanskelige Correctur jeg atter herved

aflægger Hr. Adjunct Crone min forbindtligste Tak¬
sigelse) paa det Øiensynligste at fremlyse, da det vilde
være mig saare let, selv ved den korteste Recapitulation

af sammes vigtigste Punkter, at paavise, hvor troligt det
Større ogsaa her afspeiler sig i det Mindre, hvor høist

tydeligt Billedet af det Hele netop under en slig for¬

mindsket Maalestok fremtræder, og hvor aldeles klart og
paalideligt et Speil allerede denne enkelte Slægts
Historie afgiver for alle Hovedtrækkene i den hele

Stands Eiendommeligheder, hvad den egentlige Middel¬
alder er angaaende, af hvilke man vist ikke skal kunne

paavise ret mange, hvoraf der jo i denne Slægthistorie

turde forekomme et eller andet og derhos som oftest høif
udtryksfuldt Exempel. Men uagtet denne min Overbe¬

viisning negter jeg derhos dog ingenlunde, at der endnu er
en anden Green af det historiske Studium, der forsaa¬

vidt staaer paa et langt høiere og altsaa ogsaa langt
vigtigere Trin, saa at hverken mit Yndlingsfag eller

nogetsomhelst andet historisk Studium uden Sammes
foregaaende Flor kan lykkes eller trives, og det er

nemlig ikke blot Studiet af vore utrykte Diplomer og
alle andre Historiens haandskrevne Kilder, men især den
af dette Studium fremavlede Lyst og Bestræbelse,

—5

der i saa høi en Grad hædrer vor Tidsalders Historie¬

grandskere, — at befordre Sammes uafbrudte og rastløs
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fremskridende Publikation, hvorved disse hidtil døde

Skatte først lidt efter lidt blive til en frugtbar og
rentebringende Capital. Det er efter mit Begreb en
sand Ære for vor Tidsalder, at man omsider har lært

at indsee, at der ere altfor mange og derhos altfor
betydelige Huller i vore trykte Documentsamlinger, og
altfor mange Urigtigheder i vore trykte Annaler til at

der af den evige Recapitulation af, hvad der alt eengang
er sagt i trykte Bøger og derpaa atter og atter i andre
gjentaget, kunde udkomme noget paalideligt Resultat, om

det end underkastedes den meest kritiske Revision i en
uoverseelig Række af lærde Afhandlinger, der tilsidst, —

helst hvis de ikke i chronologisk Orden ere affattede

eller med et aldeles fuldstændigt Register forsynede og
derhos paa eet Sted samlede og ikke i allehaande Tids¬
skrifter adspredte, —gjøre disse nye Undersøgelser af

det historiske Studiumsgamle Materialier til et aldeles
uoverskueligt Chaos og et uigjennemtrængeligt Vildnis,
og desuagtet dog, som sagt, aldeles ikke føre til noget

fast og stadigt Resultat, saalænge Udgivelsen af et eneste
hidtil ubekjendt Document kan kuldkaste enhver saadan, selv
den med Anvendelsen af den længste Tid, den utrætte¬

ligste Flid og det skarpsindigste Vid opførte, Bygning.
Elvedgaard, den 27de Mai 1845.

Vedel Simonsen.
—D5(30—

E 100 13) Sophie (Jørgensdatter), som
først blev gift med Rigsraad og Rid. Tyge Axelsen

Brahe til Tostrup (Rothe, 1, p. 701, 707; Hofm. 2,

p. 149; 3, p. 1, T. Nr. 8 og p. 271, T. Nr. 5;

N. D. Mag. 2, p. 343), der først havde været gift
med Magdalene Krognos (hvis Bryllup stod i 1500
eller et Par Aar derefter!), og hvad dertil fortæredes

findes antegnet i D. Mag. 4, p. 315); men da denne
hans første Frue døde 1510, giftede han sig anden

Gang med Sophie Rud. Naar dette skete, veed man
vel ikke tilvisse; men det maa sikkert være skeet imellem

1511 og 1514; thi hun fødte ham i det Mindste 8

Børn, om ikke flere, og det uagtet han allerede døde
1523. 1514 blev han Ridder ved Chr. 2dens Kroning
i Kjøb. (K. R.); jfr. 1523. 1515 kalder Knud Rud

ham allerede (i et under Knud anført Doc.) Svoger,
og da var han altsaa allerede gift med Knuds Søster
Sophie. 1516 eller 18 stifter han en Sjælemessei

*) Thi af et Doc. af 14de Aug. 1501 (Klev. Saml. af Doc.
til Familien Hase) og et andet af 29de Oct. s. A. (Dipl.

Lang.) skjønnes, at han da endnu ikke var gift med Hr.

Oluf Stigsens og Gjertrud Knudsdatters Datter Mag¬
dalene (K. R.).
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Ysted Kloster for sig, sine 2 Fruer, sin Datter og sine
Forældres Sjæle; hvorpaa Klostret har udstedt sit

Beviis som følger: „Broder Troels Olsen, Guardian,
og menige Conventsbrødre af Ystede Kloster kundgjøre,

at „hedherligh Herræ och velbyrdigh Riddher, Hr. Tyghæ

Bradhe aff Tostrup,“ har givet og fornøiet til Klostrets

Behov 50 Mark for en evig og almindelig daglig Bøn,
som skal skee for hans Alter, „som er vydh (ø: indviet
til) Sancte Anne,“ for ham og hans Frue, Fru So¬
phie (Rud), og ligerviis for hans Frues, Fru Magda¬

lenes (Krognos), hans Datters, Jomfr. Marines, og

(hans Forældres) Hr. Axel Brades og Fru Marines

(Lunges), hans Huusfrues, Sjæle, hvilke Gud naade !
„och schal bedis for thennom „i Predickestolen= och Ca¬
pittel yblanth vore besyndherlige Closthers Venners
Siæle.“ Givet i Klostret 1516 eller 18 ipso die

Clementis papæ ap; mart. (kgl. Bibl. Saml. bed
K. R., som tilføier, at der i Originalen synes at staae
1516, men i Registranten 1518; hvorimod Daugaard
p. 151 har 1418 og Styge Brade istedetfor Hr. Tyge

Brade). Med denne sin anden Frue fik Hr. Tyge
Brahe en stor Deel Gods og blandt Andet ogsaa Elved¬

gaard i Fyen; thi i en Jordebog (som findes i kgl.
Bibl. Saml.) hedder det paa den første Side: „Soffy

Rudtzdotter.“ „Thette er myn rette Jordebog po alt thet
Godtz, som ieg baffuer erffued effther myn saliige Ffader,

Jøren Nud († 1504), och myn salyge Moder, Ffru
Kierstyne Erycksdotter (Rosenkrantz, † 1509), och effter
III aff myne Brøgre (o: Brødre), Otte (+ 1510) och
Herijck (0: Henrik, † e. 1513) och Myckkell Nud († 1520),

huis Syelle Gud node! och lyger same Godtz y Ffyen,
och udij Jullen och Siellen, som hereffter skreffviitt stor.¬
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Derpaa paa den anden Side: „Thette effterskreffne

Godtz lyger ij Ffyen ij Skoby Heret: Elued Hoffued¬
gord, it. met Skoffue, Marck och Ffyskevandt met thuenne

Vandmølle, som lyge ffor Gorden; som vor sett ij Sy¬

skenskyffte for XX Orter Korn (Orthugen beregnedes i

haardt Korn til 10 à 12 Skpr.; det Hele var altsaa
30 Tdr. Hartkorn; og naar Gaarden 1555 beregnes
til 10 S, da er det ligeledes mellem 30 og 40 Tdr.

H. K.). It. i Wyrrne Jenss Ylessen (som skylder) I
Pund Biig, I Ottyng Smør och XXVIII s. Nyels
Sørenssen ibid. giiffuer I Pundt Biig, 1 Ottyng Smør

XXVIII s, II Gees, 1 Lam, IIII Høns. Knudt

Hanssen ibid. I Pund Biig, I Ottyng Smør, II Gees,

IIII Høns, I Lam och XXVIII s.“ Det Ovrige
mangler; blot staaer der endnu paa et løst Blad med
samme Haand: „Thusse Herytt. Hiembeck.“ Denne

Jordebog maa rimeligviis ifølge Titlen være affattet

1520 eller et af de nærmest følgende Aar; og omtrent
fra samme Tid (i det Mindste før T. Brahes Død)
har man ogsaa et Brev fra Sophie Rudsdatter til hen¬

des Søster, Anne Rudsdatter (gift med Hr. Henrik
Krumedige), dat. Tostrup Fredagen næstefter Paaske
(men uden Aarstal) og saaledes lydende: „Søsterlig
kerlig Helsen tilfforne ssereved meth Ghudhl Kere Sy¬

ster! taker iægh Eder kerlige och gerne ffor allth Got,
ssom I have mægh beviß, och serdelis for Eders kerlige
Scrivelse, som I haue nu tøser (ø: to Gange) serevæ

mæg til, ssiden iæg kom hiem, huilket I skule alltid fine

mæg velvelig til ath forskylde, thet yderste i min Mackt
er. Kere Syster! som (I) sereve mæg til, thet iæg
skulde kome til Eder och tage Byrnen med mæg, huilked

iæg taker Eder kerlig och gerne fore; da er, Gud have
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Loff! Døden nu steledh her, so her haver ingen dødh

af Pestelense syden for Fastelaun; och er her ingen siigh,

Gud des Lof havel uden Helevig (formodentlig en af
hendes Døttre, skjøndt hun ikke findes paa Hofmans

Stamtavle); haver hun vered suarlig syggh ath (læs:
alt) sin (ↄ: siden) Medhfaste; vide vi icke, huadt thet
er; doch høbes vos, at hun beholder Lived. Kere
Søster! som I sereve mæg til, thet iæg trode end

Bonde beder til mine Børn ender (ↄ: end Eder), daa

skal Gud vide, thet iæg tror ingen paa Jorden beder
til mine Børn, uden teres Fader, ender (o: end Eder).

Kere Søster! kan Hr. Tyge (Brahe) och iæg icke fultacke
Eder for then Umage och thet Gode, the gøre Kerstine
lille (ↄ: en af hendes Døttre, der døde som Barn).

Gud give, thet enten Hr. Tyge eller iæg kunde nogen
Tid forskyldet meth Eder: Kere Søster! kan iæg icke

ful serive Eder til, saa gerne iæg ville tale meth Eder
och saa mæg lenges efter Eder. Kere Søster beder

iæg Eder gerne, thet I vilde serive mæg til, om I

acte Eder brat til Ellinge; acte (I Eder) icke nere (ↄ:
ned), da vel iæg kome til Eder tel Vallen. Kere Sp¬

ster! mo I vide, thet iæg er syglig (ↄ: frugtsommelig)
igen, och skulde iæg ha væred hoß Eder i Faste, hade

i (: ikke) Hellevig vered saa syg, och vor iæg sel so

skrøbelig. Her meth Eder Gud befalendes. Kere
Søster! lader Hr. Tyge sie Hr. Henrik och Eder

mange gote Neter. Kere Søster! lader Elsebe och
Marine oc Arsel och Jøren (formodentlig alle hendes

Børn, hvoraf de to første dog ikke findes paa Stam¬

savlen, den tredie døde som Barn, men den fjerde blev

fuldvoxen og † først 1565) sie Eder mange gode Neter.
Kere Søster! gor vel och sier min „Boler (ↄ: Svoger,
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formodentlig af det tydske Buhle, altsaa kjæreste Ven)
mange gode Neter. Kere Søster! roder och byder over

mæg, som Eder bør at gøre. Screved ic. Soffie
Nuds Doter= (kgl. Bibl. Saml.). 1521 tilskriver hun

atter bemeldte sin Søster, dat. Tostrup Tirsdagen næst

for vor Herres Himmelfartsdag, som følger: „Kiere
Søsther! tacker iegh teck kl. (ø: kierligst) for alth Goth,
som I haffuer imodh megh bevisth, och særdeleß for

then stoore Dyøth (ø: Dyd, altsaa christen Kjærlighed),
I bevisthe imod lijlle Kiirsthen (see forrige Brev, hvor

der tales om hende in præsenti, men her in præte¬
rito) ic. Kyere Søsther! som vor Atskelleß (ↄ: Af¬
skedsaftale) var, at iegh skulle følligh Hr. Tyghij til
Kiøpinhaffn, tha maa I vidhe, ath iegh ijckij kan komme;

thii Børn (ↄ: Børnene) er yckij fulleligh vel til Paaß,
och er Per kylle (ø: en af hendes Sønner, der døde som
Barn) svarligh svagh ic. Kiere Søsther: vil iegh senne

Etther miinne Dughe til Kiøpinhaffn, och veedh I
anneth, thet ieg haffver ath Etther gøreß Behoff, saa

senner megh Budh ic.“ (Klev. Saml. ved K. R. Man

seer altsaa, at der den Tid forestod en stor Fest i H.
Krumediges Huus; og kan jeg ikke vide, om han ikke
den Tid gjorde sin Datters Bryllup med Eske Bilde.

Forresten synes det, der anføres om Børnenes Syg¬
dom, at hentyde paa, at det Brev, som i det Fore¬

gaaende er anfort under 1520, snarere var yngre
end ældre end det nærværende; men det er, som oven¬

anført, liden Kirsten, der har forført mig til at
give det sin nærværende Plads). 1522 skriver Hr.
Tyge Brahe til sin ovenomtalte Svoger, Hr. Hen¬
rik Krumedige, dat. Tostrup hellig tre Kongers Aften,

som følger: — — Som Eder vel fortenker, ad I
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bade mik i Hielsinøriig, ad iek skule lade mit Bud kome

til Eder til Moenstorp om di 0 Mark, som I ere mik

skildik; da fik mit Bud inted. Kiere Hr. Hierik (o:

Henrik)) bode iek Eder ennu gierne, det I vile antuore

dene min Svien (3: Svend) Povel døm pa mine Vegne,
fordi iek skal give nogel Peninge ud nu kortt ic. Tige

Brade, Ridder= (kgl. Bibl. Saml. ved K. N.). 1523
i Marts holdt Fru Sophie Rud sin Kirkegang paa To¬

strup (Ekdahl Chr. 2dens Arch. 2, p. 368 ved K. R.).

S. A. i Juli blev Hr. Tyge Brahe Ridder (Gen.

biogr. Arch. 1, p. 183—84); jfr. 1514. S. A. og
s. M. fik han og hans Frur, Sophie Nudsdatter, Pante¬
forlehning paa Isolte Lehn i Halland paa Begges Livs¬
tid (Canc. Reg. ved K. N.). S. A. i September døde

Hr. Tyge Brahe i Krigen (Hofm. 3, p. 1, T. 1 Nr. 8)
eller, rettere sagt, i et Oprør i Malmø (Hvitf. p. 1255).

1524 ser. 6ta ante fest. Laur. fik Fru Sophie, Hr.

Tyge Brades, Brev paa at nyde, bruge og beholde Is¬
holte Lehn for et frit, brugeligt Pant efter det Brevs

Lydelse, Hr. Tyge Brahe hendes Husbonde, derpaa

havde, uafløst i hendes Livstid (Canc. Reg. ved K. N.).

Uden Tvivl s. A., eller i det Mindste et af de første Aar
efter Hr. Tyge Brahes Død, og medens hun endnu sad

Enke, skriver Fru Sophie Rudsdatter et Brev til Hr.
Henrik Krumedige, „siin kere Boller (ↄ: Svoger, af det
tydske Buhle, o: kjæreste Ven, altsaa Mand eller, som
her, Søsters Mand eller Svoger; jfr. 1520), dat. To¬

strup S. Vellatis Daghe (ↄ: 8de Nov., men uden
Aarstal), saaledes lydende: „Kere Bolle! maa Ij vidhe,

adh miin Brodher skreff meg nu tyl, adh hand ville
komme hiidh tiil Gardhen tijl megh then Søndagh eff¬

ther S. Karine Dagh; thij thet kandh icke komme tiil
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Endhe (med Skiftet efter Hr. Tyge Brahe?), føren vij

komme hiidh; och har Hr. Axssel (Brahe) och skreffuit
miinne Børn omer (ↄ: formodentlig Børns Venner eller

Frænder) tiil, adh thy skolle och komme hydh samme
Dagh; thij bedher iegh Edher gerne om, adh A ville
och komme hydh samme Dagh; thij vij komme icke tiil
Malmø om thet Skijfften (Klev. Saml.). 1526 var

hun Fadder til Mikkel Rud (see F 9.). Nogen Tid

efter (dog i det Mindste før 1528) giftede Fru Sophie
Rud sig derpaa atter med Erik Madsen (Bølle) til Oure¬

bygaard (Atl. 6, p. 277; Hofm. 1, p. 149, T. Nr. 9).

1528 skriver han sig, som en Følge af dette sit Gifter¬
maal, til Elved (Hvitf. p. 1311; Nug. 1, 2, 68), som
ban med bemeldte sin Frue havde faaet. S. A. for¬
pligter Erick Matssen tiill Eluidt sig, paa sin kjære Hø¬

strues, Soffii Rudzdatters Vegne, til at møde paa Skifte

med hendes Sødskende efter deres Forældre og Brødre

(see Knud eller E 5, 1528½. S. A. den 15de Juli
giver Fred. 1ste Erik Bølle og hans Hustru, Sophie
Rudsdatter, Confirmation paa deres Panteret i Isholte

inu Hishult) Lehn i Halland (Canc. Reg. ved K. N.).

Da nu dette Pantebrev, som hidrørte fra Fru Sophies

første Mand, Hr. Tyge Brahe (see 1523), først er

fornyet 1528 og derhos tillige til hendes anden Mand,
Erik Bølle, udvidet; saa tør man maaskee deraf tillige
slutte at de først i samme eller allenfals i foregaaende
Aar ere blevne gifte, da de ellers formodentlig alt tid¬

ligere havde ansøgt om sammes Confirmation. I Ja¬
nuar eller Juni Maaned 1529 (saavidt skjønnes kan;
thi Aarstallet mangler) tilskrev Fru Sophie sin Søster
Anne som følger: „Søsterllig kerlige Helssen altid till¬

forne sentt met vor Herre! Kere Søsther! tacker ieg
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Edher kerlige och gerne fore alt gott, som 9 haffue meg
beuist, huilckedt Y skulle altiid finde megh veluellig ad
forskølle, om thet vor y myn Macktt. Kere Søsther!

moy vyde, ad ieg feck Edhers Skriffuelse y jaffttes, ad
ieg skulle nu vere till Skefftte y Kyøffnehaffn (jfr. E 5,
1528); taa maay vyde, ad thet er III Uger syen Eryck
(ↄ: hendes Mand) for her aff och tiill Syellindt, och

paa then Tydt vor bode Anne och Madeillene saa syøge
aff then Kollesyughe, ad ieg ycke kunde følle hannum;
och haffuer Ane hafftt ten Kollesyuge syn then Torßdag
for Medfaste; och ynttet veste ieg aff entten aff Skeffttet

eller aff Heredagen ten Tiidh Eryck for her aff, før nu
Y skriffue megh tiill, fortty ad min Her (o: min Hus¬

bonde) lov syog paa Nøybore (ↄ: Nyborg) paa then
Tydt, och alle Mandt sade, adt handt icke skulle komme

tiill Syelindt. Kere Søster! er ingen tiill, thet sooe
heller (at) thet komme tiill en gottd Ende, endt iegh.

Kiere Søsther! kandt iegh aldry fuldt skriffue Edher
tiill, saa sore meg lenges effther Edher och saa gerne
iegh ville talle med Edher; och haffuer ieg icke føijtt

(ↄ: faaet) Edher Skriffuelße, syden ieg kom tiill tette
Landt (nemlig Fyen), før nu. Kere Søsther! som 9
skriffue meg tiill, ad Edher Datther (Sophie Krumedige,

Eske Bildes Frue) er megett skrøbelligh (ø: høifrugtsom¬
melig); Here Gud vere hendes Hielp! beder ieg Edher

gerne om och (ↄ: at) skriffue meg tiill, nar thet er off¬

uerstoytt med hende om 9 kunde foo nogett Bødt hytt
tiill Landz eller och tiill Tureby; skall Gudh vyde myn

Glede bliffuer icke megell (det gamle mikil o: stor),
før ieg for Bodt fraa hende. Kere Søsther! moo 9

vyde ad myn Søsther (Elsebe i Mariager Kloster)

sende hydh (ↄ: hid) en Pyge y jaffttes, (som) er Inger
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Massdatthers Søsther, som 9 skulle haffue (see derom
D. Mag. 6, p. 271—72); och haffuer hun tallett mett

en Dannequinne, (som) er hyemme y Kiøffnehaffn, som

hedher Ane, Bærttell Meussis, och tyentte Fru Mette,
Hr. Monss Giøyss, ad hun skall for en (o: føre
hende) tiill Kyøffnehaffn mett seg; och vell ieg fly then¬
num Vognen her y Landet. Kjere Søsther! som 9

skriffue meg tiill, ad Eske Belle kom vell frem (maaskee
paa sin Reise fra Hagenskov til Bergen), huilckett meg
tøckeß ganske vell vere, Gudh vere loffuit och erytth!

Gudh unde oß alle ad spøre gode Tyender tiill han¬

num: Kiere Søsther! bedher ieg Edher gerne och ad

I velle vell giøre och sye Edher Datter och alle mynne
Venner y then Engn (ↄ: Egn) mange gode Netter paa

mynne Vegne; och rodher och biuder altidt offuer meg,

som Edher bør at giøre. Her med Edher Gudh beffal¬
lendes. Skreffuit po Oluedh (ø: Elved) Søndagen for
Sancte Pouells Dagh1). Soffye Rudsdatter.“ Ud¬

krift: „Erllig velbordiig Quinne, Fru Anne Ruds¬
.

datther, syn kiere Søsther kerlige tullskreffuit= (kgl.
Bibl. Saml.). S. A. (1529) skriver Fru Ane Nud

til sin Datter, Sophie Krumedige, et Brev dat. Malmø
S. Andreæ Dag, og yttrer sig deri om sin Søster, Fru

Sophie, som følger: „Ma tu viide, att miin Sijster

(Sophie Rud) var paa Skifftett (altsaa til et sildigere

Møde og derhos i Randers; jfr. E 9, 1529 Novemb.)
med thennum oc ickj Erick (Bølle, hendes Mand); och

1) Skulde min ovenanførte Gisning om Eske Bildes Reise
være rigtig, da kan S. Povelsdag her ikke være den i
Januari, men maa nødvendig være den i Juni Maaned;
thi han reiste først i Paaske Helligdage.
2
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reder hund frammelig tiill Barsell. Kiere Datther! ma
tu viide, att ieg finge nu Skriffuels fraa miin Søster,
och siiger hun, att nu att (o: henad) Køndermeße (altsaa
næste Aar) med Guds Hielp acther hun at giøre Bartzell.
Och haffuer miin Søster satte Otte (ↄ: sin Søn, Otte

Brahe) tiill Eriick Eriicksens (Banners, som var gift
med Anne og Sophie Ruds Moders Broderdatter)

och skriiffuer hun mig tiill, att hun gremmer siig saare
for thiig, thij tu est utaff Landett, och (hun) saffner tiig

dafflüigenn utaff Fyen¬ (Klev. Saml. ved K. N.). 1530
fik hun sig en Datter (see Annah). 1532 tilskrev Fru

Sophie sin Søster Ane som følger: „Spstherlygh kyer¬

lygh Hyelssen altijd thykfornne schryffvytt meth Gud!
Kyere Spsther! tacker iegh Eder kyerlygh och gyerne
for alth Gotth, sum I haffuer megh giortth och beuysth

(hvis jeg er villig) thyl ath forskylle, om thet var i myn

Macktt). Kyere Søsther! moy vydhe, ath iegh er karsk
och helbreth; then Almegttysthe Gud unne megh altydh

godhe Thydynne fraa Edherl Kyere Søsther! bedher
iegh Edber gyerne, ath I vyl vel gyøre och schryffue

megh thyl, hor (ↄ: hvorledes) Edher lydher, och om I
er helbredh, och om I vydhe noghen Thydhynn om Eske
och Soffye; och kunne iegh icke komme offuer tyl Syel¬

lynd, for vy haffuer =Bøgnyngh“ paa vortth Huß (alt¬

saa paa Elved); och bedher ieg Edher gyerne, ath I
vyl skryffue meg thyl, huad nye Tydhyn, sum ther er

thyl Herdaffue (ↄ: Herredagene). Och moy vydhe, ath

iegh fick Breff fraa myn Spsther Elssobe (ↄ: Nonnen i
Mariager) vell VIII Daghe sydhen; och er hunn karsk
och helbre, Gudh tyß Loff haffue therfor! Kyere Sø¬
sther! bædher iegh Eder gyerne om, ath I vyl blyffue
i Syellynd i Vynther, som I loffuetth megh; thy meg
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lennges saa møget ath talle meth Edher; och raadher oc

bydher althydh offuer megh, som Edher byr ath gjøre,
och gyør vel och syer Eder Børn magne godhe Natther
paa myne Veghne; och ladher Madholenne och Anne

Edher och Edher Børnn sye manghe gode Retther.
Her meth Edher Gudh befalyndes. Scryffuit i Eluijd

S. Ollauij Affthen An. M.D.XXXII. Soffye Rudz

Datther.“ Her under har hendes Mand, Erik Bolle,

tilføiet: „Myn kl. Hellßen tilforn skreffett meth vor
Herre! Kære Fru Anne och kære Moder (ↄ: Svigerinde)!
som Eder vell fortencker, ath I talde megh tyl i Gor¬
den (ↄ: paa Slottet2), atth ieg skulle være Eder behel¬
pelig och flig Eder let Mark danske Hvide for Søßfly¬

ger (ↄ: Syslinger*), saa haffuer ieg saffneth (5: samlet)
nu let Mark tyl Eder, om I velle haffue tøm, tha

skulle I faa tøm strax ieg komer tyl Koffnhaffn. Leger
Eræ (2: Eders) Penge (som I vil have vexlet) ind i
Koffnhaffn och skryffer meg tyl, huem I velle faa (ↄ:

flye eller levere) thøm, tyl ieg komer; her vide I atth

rette Eder effter. Her meth Eder Gudh allmettyste

beffallendes! Och maa I vide, atth Ederß Syster och
Børnene eræ karskæ Gudh teßf Loff haffe! Skreffet
meth Hast; gør vell och skryffer meg II Ord tyl, om
I haffe fotth nogræ Tynder fran Eske och fran Ssoffye,

hore thet gor them; Gudh gyffe thet gor thøm vel!
Erick Byller.“ Udskrift: „Erliigh velbordygh Ouinne,

Fruffue Anne Rudzdotther, myn Søsther, kyærlygh thyl¬

schryffvyth= (kgl. Bibl. Saml.). 1534 den 1ste Nov.

(nemlig dat. ij Tersløsse Allehelgensdag) tilskriver Fru
Sophie sin Søsterdatter, Sophie Krumedige, Eske Bil¬

des Frue, som følger: „Kiære Søster(datter)! som du

seriffuer meg til, ath du ville gernæ talle med meg, da
2'
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skal Gud videth (ø: vide det), ath ieg ville heller talle
med diig en med nogen Kuinne, nu leffver; men ieg er

ijcke saa til Pas, ded ieg kan nu møde dyg; dii ieg har
lijed paa miin Sæng po Ottenne Uge och lyger en nu;

och ved ieg ijcke anned, en ded er slijg sbor Hoogedh=syge,
som miin Modher hade, Gud henne Sijæl nodel Och

har ieg foeth mijnne Sackermennthe lenge sydhen och

befalled dygh mijnne Børn. Bedher ieg dyg gernæ for
Guds Skijld, at du ville tage Anne (o: hendes Datter,

Anne Brahe, som siden blev gift med Herluf Schaffve

til Eskildstrup) til dig, om vor Herre vil kalle meg, och
sye henne sijth Beste (ↄ: raade hende paa hendes Bedste),

som ieg har ingen Tvivl paa, oc du vilth see de anne
(ↄ: andre) til ded beste, som ieg troer dyg til. Kiære
Soffyl! seriff meg til, om Æske (o: hendes Mand,

Eske Bilde) er a sted til Løppke (o: Lybek, hvor han den
Tid sad fangen), eller hore deth er fatt med hans Sag,
och gør vel och sy hannum gode Nath po mijnne Vegne,

nar du fijnner ham. Och mott du vijde, at Erick
(Bølle) for (ø: drog) til synd Fadher ij Gor; ieg ven¬

ther hannum ijgen ij Morgen; och har handh och væ¬

redh syg syn (ↄ: siden) sancte Hans Dag. Miin kiære

Søsterdatter! ieg beffaller Dig Gud ij Hemeriige, fijnniß

vij icke for en Gud ladher oß fijnnis ij Hemmeriige¬
(af Klev. Saml. ved K. N.). S. A., men i Decemb.,
tilskriver hun atter bemeldte sin Søsterdatter som følger:
„Søsterligh kerlig Helßen altiid (til)forn sentt mett Gud!

Kære Søsterdatther! tacker ieg teg kerligen och gerne for
møgett Gott, som thu meg altiid gyortt och bevijst haff¬

uer, och serdeleß for then Dytt, som tu nu bevyssede
meg, att tu for (ø: foer eller reiste) tiil meg och var
hoß meg i myn Sygbdom, hvylckedtt som tu skaltt altiid

21

fyne meg velvelleg tiill att forskylle meth teg i alle te

Mode, ieg kand, som ieg vedtt teg tiil Velle er, och
som ieg teg vel plecteg er. Kiære Søsterdatther! som

tu skryffver om Eske, att hand skreff teg tiil, att hand
kom tiil Rostock; Herre Gud unne hannum vel att enne

syn Reße, och hand sende teg ham gladtt och helbrede

igen! thet vedtt Gud, att ieg hørde gerne. Kiære
Soßterdatther! mott tu vide, att thett berræß (o: be¬

dres) nu nogett med meg, saa att ieg er nu nogett ope,
mnen Krampen hand vel icke forlade meg; mend hobeß

meg, att thet blyffver gott, nor Gud vel. Kiære Sø¬
sterdatther! bedher ieg teg gerne, att tu veltt vell gøre
och skryffve meg tiil, nor Gud vel, att Eske kommer

bym (ↄ: hjem), och hvor hanß Reße gor hannum; och
lader Eryck sye bode hannum och teg mange gode Ret¬

ther; och bedher ieg teg gerne, att tu veltt vel gøre och
ijde bode Eske och tijnne Jomffruer och tynne Børn

mange gode Netther paa mynne (Vegne). Och rodtt
och byd altiid offver meg som offver tyn egen Søster.

Her mett teg Gud beffalendes. Screffuedtt tiil Terss¬
løsse S. Neglawess Dag An. Dn. M.D. XXXIIII.
Soffy Nuss Datther.“ Udskrift: „Erlig velbyrdig Oviinde,

Fro Soffy Kromedygessdatter, myn kere Søsterdatter,
kerligen tiilskreffvedtt= (kgl. Bibl. Saml.). 1536 til¬

skriver hun atter bemeldte sin Søsterdatter som følger
„Søsterlig kerlig Helssen altiid forsentt mett Gudl Kere

Sopije! tacker ieg teg kerlige och gerne for megett Gott,

som tu haffuer meg altiid gyortt och beviist, bessynderlige

forthy sysst tu for (ø: reiste) tiil meg, ther ieg laa saa
syg, huylckidtt tu skaltt altiid fyne meg velvellig tiill att
forskylle mett tig mett hueß i myn Maett er, som meg

bør att gyøre imodtt mig (dig). Kiere Søsterdatther!
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kiære Soffye!1 haffuer ieg nu sportt, att tyn kere Hoß¬

bønde och thu ere nu komed aff Ederß Fenssel 1) och
ere loße, huilckedtt Gud alsommyttigeste vere loffuidtt
och erett! Kiære Sophyel saa mott thu vyde, att ieg

er nu komen ud aff Koffvendhaffn (som da var beleiret),

och haffuer ieg vel forvondett then Syge, som ieg hade,

ther tu var hoß meg, teß bør Gud vere loffuid och
erett! Kiere Sophyel saa moo tu vyde, att myn kiære

Hoßbone och hans Fadher de bleffue fangen III Uger

for Jul; och haffuer ieg icke sett tennem syen, och er
de to nu forsentt tiil Tyßland mett the andhen gode

Mend; then Almegttigeste God hand sende oß tenym vel

igen glad och helbrede! Myn kiære Spßterdatther! saa
kantt tu vel tencke, hvad Glede ieg haffuer hatt i teße

II Or; myn gode Gud vel ieg beffalle hende alsam¬

mend. Myn kiere Søssterdatther: kand ieg icke ful
skryffue tig tiil, saa sore gerne ieg soedtt (ↄ: saae det),

att tyn kiære Hoßbonde och tu kunde kome hyd neth i

Landett, och huor gerne ieg vylle talle mett tig; bedher

ieg tig gerne, att tu ville vel gøre och skryffue meg tiil,
nor tu komer her nedt, ta vel ieg møde teg en Sted,

2) Dette gjendriver altsaa min forhen yttrede Tvivl, om So¬
phie Krumedige virkelig tilligemed Manden eller Eske

Bilde blev fangen; men det vækker desuagtet Forundring,

at Fru Sophie Rud først 1536 erfarede, hvad der allerede
1534 skulde være skeet, helst da Sophie Krumedige efter 1ste
Nov. 1534, og altsaa efter sin Frigivelse af Fangenskabet

skulde have pleiet Mosteren i hendes Sygdom. Dog op¬
klares disse Dunkelheder tildeels derved, at hun, som det

synes, ifølge Biskop Ove Bildes Brev i D. Mag. 1, p. 189
allerede i Nov. 1534 blev frigivet, men han derimod endnu

i Sept. 1535 var i Fængsel.
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hvore som tu viltt, at ieg skal møde teg; och vel iegh
altiid gerne gyøre bode hveß tyn kiære Hoßbonde och

teg tiil Velle och lefft (o: kjært) er. Her mett teg Gud

alssommytygeste befalendes. Sereffuidtt i Roskylle Gudz
Legomß Dag An. Dn. M.D.XXXVI. Sophye Russ¬
dattber.“ „Kiere Soffye“ giior vel och sye Eske och

Jomffrue Karend mange gode Netther paa myne Vegne

och ladher myne Børn sye bode Eske oc teg mange
gode Netther.“ Udskrift: „Erlig velbyrdiig Qvynde,

Ffro Sophye, Eske Bylless, myn kiære Søssterdatther,

venligen tiilsereffvedttø (l. c.). 1538 i Novemb. skriver
hendes Mand, Erik Bølle, Hr. Eske Bilde til (dat.
Tersløse den 27de Nov.) og yttrer deri blandt Andet:

„Kere Hr. Efke! gruer megh fore, ath miin Soffie (7:

hans Kone, som den Tid var i Besog hos Hr. Eskes)
er sa lenge (borte); om hende skaer (ↄ: skader) nogeth,

da er min krl. (ↄ: kjærlige) Bon till Eter och gode

Trov, ath ieg daa maa faa Eters Budh snarligen ter
om, och huor tedt gor meth Eterß kere Hoßfrue ogsa;

vor Herre beskereme dem bode velll“ (af Klev. Saml.
ved K. R.). Men kort efter maa hun være kommen

hjem; thi man har i Decemb. et Brev fra hende til

Hr. Eske Bilde saaledes lydende: „Venlig oc kerlig
Hilsen tilforen skrifuit meth vor Herre! Kere Hr. Eske

oc kere Broder (ↄ: Svoger)1 betacker ieg teg kerlig oc
gerne for moget Ere oc Got, som bøde du oc din kere

Høstru hafver mig altid giort oc bevist, oc besynderlig
for I for (ø: farede) saa vel meth mig, nu ieg var hos

din kere Høstro, hvilket I skule bode fine mig ganske

velvilig at fortienet oc forskylet i alle de Maade, ieg
kan, som ieg Eder baade vel plictig er. Kere Hr.
Eskel kere Broder! beder ieg tig gerne, at tu icke vile
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tøve for lenge, føren du gifver dig hiem til Sofie; di

hun er moget skrøvelig oc tager sig stor Gremelse til oc

frøcter saare for hinis Lif; men Gud almectigste kan vel
hielpe hine oe sende hende gode Rod; oc beder ieg dig
gerne, at du vilt altid trøste hende meth tet beste oc

skrifve meg til, hvor det gor hinne; di Gud skal vide,
ieg blifver icke glad, føren ieg spor nogen gode Tinder

til hinde. Kere Broder! ieg vil altid gerne gøre hues
Dig til Vili oc Lift er. Her meth tig Gud befalen¬
des. Noskilde Løfverdag nest efter Sante Lusie Dag

M. D.XXXVIII. Sofie Rudts Datir.“ Udskrift:
„Erlig velbyrdig Mand oc strænge Ridere, Hr. Eske

Bile til Valen, min kere Broder, ganske velvilligen til¬
skrefvet= (kgl. Bibl. Saml.). 1539 blev hendes Mand,

Erik Bølle, forlehnet med Tureby, og 1541 var han
Rigsraad. 1540 aflægger hun (Fru Sophie, Erick
Mattzens) Vidnesbyrd i Skilsmissesagen mellem Bir¬

gitte Giøe og Jesper Daa (D. Mag. 3 N. 1, p. 176).
1543 tilskrev hun sin Broder, Hr. Knud Rud, som følger:

„Søsterligen Hellssen kerlig tiillschreffuitt medt vor Herre !

Jeg betacker teg gerne for altt Gott, tu meg beuist haff¬

uer; ieg vill thet gierne forskølle med theg i huat Made,
ieg kand och ved theg tiill Villig er. Kere Broder!
kam meg i Dag thiitt Breff tiill Hande; som tu est

begerindes uti same Schriffuelße, att ieg skall schriffue

thig en enckit Dag tiill, nar ieg vylle møde ett venlictt
Mode med theg och Hr. Esky Biilde; kiere Broder!
tha forstaar ieg paa thin Schriffuelße, att kgl. Maj. er
straxt ventindes her offuer; och giffuer tu och tiillkende,
att myne Sønner kome och strax offuer medt; saa vill

ieg raadslaa medt them, nor ieg kand komme them tiill
Ordz, och siden schriffue theg tiill hueß meg staar tiill
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Gørrindes ther uti, och att ieg och myne Børn motte

verre ufforffaadt ther uti. Kere Broder! som tu och
giffuer tiillkende i thyn Schriffuelße, att Hr. Esky Biil¬

des Fogit och Ericks (Bølles) Fogit thage Halffparten

aff the Skoffue uti Judlandt, huadt the rentte, tha vare

thet best for oß alle och rettferdigsth, att huer motte
vide syn Partt paa hvadt Skoffue hanum burde att

haffue, och best uten Trette. Kere Broder! som tu och

giffuer tiilkiende, attu velt sende meg en Skrofft paa
alt thet Gotz, tu haffuer faadt, tha begerer ieg thet
gerne aff theg; och vill ieg gerne strax medt samme
Budt sende theg en Skrofft igen paa hueß ieg har faadt;

tij att ieg har intidt Register paa hueß tu har faadt, och
ey heller hueß Hr. Esky (Bilde) har faadt; kand thet

findes, att ieg har mere en meg bør att haffue, tha

vill ieg gerne leggit fran meg igen. Item som tu est

begerindes och (ↄ: ogsaa) en Skrøfft paa hueß Gotz,
Hr. Tøge (ↄ: hendes første Mand, Hr. Tyge Brade)

haffuer indløst, salig medt Gudt, och hueß ieg har ind¬

løst; ta ved ieg intidt, Hr. Tøge løste, uten thet Gotz
i Wendsøsell, som tu nu selff haffuer, som Erick Erics¬

sen (Banner) løste fraa Hr. Axell Brade paa myne
Børns Vegne, och then Gordt i Lembeck (*) och then

Gordt i Sølkindropp, Erick (formodentlig Bølle) løste,

thett vistu vell selff; vestu nogit yttermere, meg bør att

suore tiill, tha vill ieg thett gerne gørre, och gerne gørre
theg thett Skiell, meg bør att gørre myn kerre Broder
och forseer ieg meg tiisligeste aff theg igen. Her medt
theg Gudt Almectigeste befallindes med thyn kere Hoß¬

frue och Børn; oc gør vell och sie them alle mange
gode Nætther. Raadt och bind offuer meg, som theg
bør att giøre. Skreuitt paa Turrebyø Fredag for
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Midfaste Søndag An. Dn. MDXLIII. Sophie
Rudtz Datter.“ Udskrift: „Erliige velbürdige Mandh

och strænge Riidder, Hr. Knud Rudth tiill Vedbyø, myn
kiere Broder, venligen tiilschreffuitt“ (kgl. Bibl. Saml.).

Endelig døde hun 1555 paa Thureby og blev i Ters¬

løse Kirke begraven (F. 8, p. 285; Atl. 6, p. 175),
hvor der paa hendes og hendes efterlevende Mands Liig¬
steen læses, „at Erick Bøllers kere Husfru, erlig vel¬

byrdig Ouinde, Ffru Soffie Rudsdatter, døde paa
Thureby forste Ffredag ad Nath y Faste An. Dn.
M. D. L. V. (af Abildgaards Teg. ved K. R.). Som

Noget, der den Tid ikke var ualmindeligt især blandt de
ældre Damer af Adelstand her i Danmark, lagde ogsaa
Fru Sophie Rud sig efter Genealogien eller Slægt¬

historien og indrettede sig til den Ende en egen Slægte¬
bog, som endnu paa det kongl. Bibl. opbevares (Thottske

Saml. Nr. 1871. 4to), og foran i hvilken hendes sidste
Mand, Erik Bølle, paa første Blad har skrevet: „Thenne

effterskreffne Slegtebog lod mind Salige Høstrue, Soffia
Rudtzdaather thill Elffvid y Fyen, giørre all hindis
Slegth och Venner och Eptherkomerre thill enn Huko¬
milsse och Erre epther hindis Død; saa verre hinde

Gud naadig och barmhierthiig. Amennl och døde hun

paa Thureby forste Fredags Nadt y Faste, der mand

skreff M. D. L. V.* (Dette Sidste har han ogsaa tilføiet

i

Fru Wibeke Podebuskes Antegnelser; see Gl. Saml.

2, 3, 30). Endelig har han paa næste Blad tilføiet:
roch liger hindes Lig begraffven y Thurreby Kiercke

hves min Saliig Fader, Hr. Maadtz Bøller ic., och
sender ieg (denne Bog) mind saliig Høstruis Daather
(ved Tyge Brahe), Fru Madalene (Brahe), Jørgen

27

Urnis (til Boserup))), thill enn Hukommelsse ic.“

(K. R.). Skjøndt det nu ikke andet kan end interessere
mig, at det historiske Studium saaledes allerede for 310)

Aar siden har havt hjemme paa min Fædrenegaard

Elved, saa maa jeg dog Sandheden til Ære tilstaae,

at min troe Hjelper og Consulent, Cand. Kall Ras¬
mussen, især paa Grund af, at det p. 55 i Slægte¬
bogen hedder: sinis in Ibro dominæ Anne Rosen¬

crantz in Torbenfeld, er af den Formening, at Fru

Sophie Nud egentlig ikke selv havde samlet denne

Slægtebog 2), men blot ladet sin Morbrodersøn, Otte

Holgersens, Datter, Fru Anne Rosenerantzes (gift med

Albret Giøe og + 1589), udskrive; men endskjøndt nu
ogsaa dette vilde vise Interesse for Sagen, vil jeg dog

indtil videre stole paa hendes Mands udtrykkelige Ord,
at hun selv lod Bogen „gjøre,“ ligesom jeg heller ikke

finder det rimeligt, at en Frue, der døde 1555, skulde

lade en Bog af en yngre Frue, der først døde 1589,

udskrive, da det i Almindelighed først var i de ældre

Dage, at vore Adelsdamer hengave sig til dette Fag.
Imidlertid vil det stedse være vanskeligt at bortraisonere
de anførte Ord i Bogen, med mindre man turde antage,
at de bagefter af en Anden, der havde fundet begge

Slægtebøger overeensstemmende vare tilføiede i den

Hensigt at vise, at længere end hertil strakte den Rosen¬

krantiske Slægtebog sig ikke; dog derom maa Cand.
K. R. bedre kunne dømme end jeg, hvem Bogen aldrig
kom for Øie.
—

*) Altsaa den Magdalene Brahe, der siden blev stanget ihjel
af en Tyr; Hofm. 3, p. 1 T. 1.
2)Der

synes at være en af de ældste, vi endnu ere i Besid¬

delse af.
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E 11 (—) Elsebe (Jørgensdatter) var Ronne
eller som det den Tid kaldtes Convent=søster i Mariager
Kloster, hvor hendes Moster (altsaa Karen Eriksdatter

Rosenkrantz) var „Moder Abedissezu hun har efterladt
sig adskillige Breve, saavel til sin Søster, Fru Anne, som

til dennes Datter, Fru Sophie, som angaae Perioden

fra 1527 til 1536 og ere indrykkede i D. Mag. 6, p.
270 sa. At hun nu begynder disse sine Breve med:

Ave Maria, gratia plenal er ganske i sin Orden;
ligeledes at hun længes, kjeder sig og ønsker at høre

Nyt fra Verden; ikke mindre at hendes Søster i An¬

ledning af sin Mands, Henrik Krumediges, Død sender

X Mark, hvorfor hun kjøber tydsk Øl og Hvedebrød
til at uddele imellem Conventsøstrene; ligeledes at hen¬
des Søsterdatter sender hende XXX MM i Anledning
af sin Moders Død som Sjælegave, og at hun selv

beder sin Søster om, at hvis hun skulde døe i denne

almindelige „Skrøbelighed,“ hun da vilde „gjøre imod

hendes Sjæl,“ som søsterlig Kjærlighed tilsiger; alt Dette
er ganske i sin Orden. Men hvad jeg derimod mindre

kan finde mig i er, at hun p. 271 kalder Ronner
Dorete Annersdatter, som † 1536, sin Søster, Fru

Anne Rudsdatter, og p. 275 sin Søsterdatter, Fru
Sophie Krumedigs, Søster; thi det er vistnok en af

disse uegentlige Talemaader, der have bragt saamange
Vildfarelser ind i vore genealogiske Tabeller, da hun for¬
modentlig derved mener en eller anden fjernt ude Beslægtet,

f. Ex. en Datter af Dorthe Ottesdatter Rud (G 21),

der var gift med Anders Banner, eller Andet deslige.

Forresten blev den gode Søster Elsebe omsider selv, for¬
modentlig ved sin Mosters Død, Abedisse i Mariager
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Kloster og nævnes allerede som saadan 1542 (D. Mag.

6, p. 139, 264).
Littr. K

o: sjette Generation eller Slægtled.
+1 (Søn af E 4) Vilhelm (Pedersen), om
hvem hverken den Ene eller den Anden veed Noget at

sige; men som formodentlig er den Vilhelm Nud, der
1480 blev Student; jfr. D. 8.

F2(—) Ove (Pedersen), gift med Lisbet Blaa,
Erik Olufsens til Orebygaard og Inger Piøskes Datter

(som dog ikke findes paa Piøskernes Tabel i Historisk
Tidsskr. 2, p. 174). De havde en Søn (der uden Tvivl

var født efter Faderens Død), som hed Ove og døde

6 Uger gammel, saa at Moderen arvede ham. For¬

modentlig er det Faderen (E 2), der menes, naar det
hedder at Offe Rud med 2 Daaer ic. bleve nævnte

fredløse paa Thinget, efter at Klostret i Sorøes Foged
havde mælet dem deres Fred fra, fordi de uden Skyld

bastede og bandt Klostrets Tjenere i Klostrets Birk
(Ex Orig. A. Magn. ved Kl.; dog uden Aar), hvil¬
ket formodentlig skete i Begyndelsen af det 16de Aarh.
thi 1509 havde Daaerne en lignende Sag med Nestved
Kloster (S. R. D. 4, p. 347).

F3(—) Hans (Pedersen) til Vognserup (det
er denne Hans der i Elis. Bryske p. 425 gjøres til
Mikkels Søn eller D 7). 1504 udsteder Niels Hack

og Hans Rud en Vidisse (D. Mag. 3 N. 2, p. 8).

S. A. (eller mellem 1504 og 13) nævner Atl. 6, p
433 en Johan Nud som Lehnsmand paa Trygevælde.

1507 underskriver og forsegler Hans Rud af Vognserup

til Vitterlighed (Ex Orig. ved Klev.). 1526 er Hans
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Nud Fadder til Mikkel Nud (see F9h). 1532 udsted¬

tes Kong Fred. 1stes fem Ugers Dags Brev femten

Dages Brev ti Dages Brev og „Strax=Brev,“ at

Hans Rud til Vognserup skulde udlægge til Hr. Otte

Skriver, Kannik i Noskilde, al hans Lod og Rettighed
i Tryninge Skov og Fang (D. S. T. p. 257); jfr.
E4, 1502. 1535 et kongl. Protectorium for Hans

Rudt nobilis cum uxore § liberis (Teg. f. al. L.

ved K. N.). S. A. Kongebrev til Emick Ottzen paa
Nollerup, at Hans Nud til Wonserup haver berettet, at

han „feider hans Tiener,“ hvorfor Kongen beder ham,

at han haver det (i) Fordrag, saafremt at han ikke vil
lide Straf derfor, som ved bør (l. e.). 1544 var han

ift med Anne Knob (K. Ros. D. 1, p. 228) og hun
indviklet i en Trolddomssag eller Hereproces (D. Mag.
3 R. 1, p. 59, 60, 66) i Anledning af, at nogle for¬
meentlige Here ved deres Trolddom skulde have bevirket,

at Kongens Flaade, da den S. Laurentii Dag 1543
løb ud fra Helsingør, ingen Vind kunde faae. Men

Fru Anne Knobs hele Brøde befandtes ved denne Lei¬
lighed deri at have bestaaet, vat hun samme Dag tillige¬
med sin Datter havde siddet nede ved Stranden hos

Sander Leygels Husfrue i Helsingør,“ og at hun da
græd bitterligt for sin Søn og bad Gud om, at denne

bans Reise med kongl. Maj.s Skib maatte faae en god

Ende, og at dersom Gud det saa føie vilde, at hendes
Søn maatte igjen komme hjem da vilde hun tilraade
ham, at han skulde gifte sig og tage sig en god ærlig

Frue eller Jomfru, paa det at han kunde være slige
Reiser i Fremtiden qvit (l. c.). 1547 havde han en

Svigersøn, Niels Andersen (Dresselberg) til Lyngby

(K. Ros. D. 1, p. 105—6); men han var død før
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1553; thi da var Anne Knøb Enke (K. Nos. D. 1, p.
228). Hun var efter E. Bryske enten Lauritz= eller Fol¬

mersdatter, men efter Kl. Datter af Laurids til Gyllebo

og Thale Baad (med Oxehovedet).

F4(—) Helvig (Pedersdatter), gift med Mor¬
ten Vensterman. E. Br. fortæller, at Morten Venster¬
man var Fæstemand; men, medens han var i Kongens
Bestilling udenlands, blev hans Fæstemø given i Roskilde

Fruekloster. Morten klagede det for Kongen, og denne
bad ham tage hende ud igjen, som Visen lyder:
„ Hør Du, Morten Venstermand: — jeg raader Dig det,
jeg kan;

tag Din Jomfru af Kloster (paa Standl) — alt om Du est en
Mand:

saa glad rider Morten Venstermand af Roskild med sin Jomfru.

Bispen satte ham imidlertid i Band, og han maatte
give sin Gaard Havelse med 6 Læster Korn til Ludz
(ↄ: S. Lucii) Kirke i Roskilde; dog bøede han der selv,
mens han levede. Han havde forresten ingen Børn
med sin Frue, Ane Jensdatter og efter hans Død
gav hun sig igjen i Vor Frue Kloster i Roskilde. I

Ryerups Kæmpeviser 2, p. 318 sq. anføres en ganske
anden Kæmpevise om samme Sag, hvori Kongens Svar
lyder noget forandret saaledes:

„Du tag Din Jomfru af Kloster ud, — og det tilsteder jeg Dig.“
I denne Kæmpevise kaldes hun ogsaa Anna p. 320,

og P. Syv beretter at det skete i Kong Hanses Tid

(p. 382), ligesom Pontop. 2, p. 718 henfører bemeldte
Begivenhed til 1501. Tiden kunde altsaa vel nogen¬

lunde passe paa Morten Vensterman og Helvig Rud;

men Kæmpevisen (N. p. 320) kalder, som sagt, den
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bortførte Brud Anna, og El. Bryske, som kalder hende
Anne Jensdatter, siger os tillige, at den Morten, der
var indviklet i denne Affaire, var en Broder til den
Henning Vensterman, der var gift med Jens Ruds

Enke, Sidsel Lavisdatter (see O 2 og D 2½, og altsaa
i det Mindste 1, om ikke 2 Generationer ældre; thi
disse 2 sidstnævnte Venstermænner, nemlig Morten og
Henning, vare Sønner af Mone Tostensen Vensterman
og Sophie Reber.

F5 (E 5) Jørgen (Knudsen) til Vedby, født

1517 og død 1571. Med ham begynde hans Datters,

Karen Ruds, Familieantegnelser (i hendes haandskrevne

Bønnebog i Karen Brahes Bibliothek), som dog for det
Meste ikkun angaae hendes nærmeste Forfædres Fødsel

og Daab, men som med Hensyn dertil ogsaa ere desto
fuldstændigere; saaledes siger hun f. Ex. om Jørgens

Fødsel: „1517 vor Frue Dag, som Kl. var mellem 10
og 11, da vor (ↄ: ward eller wurde, altsaa: blev) mir
Fader, Jørgen Rudt, født paa Vedby og var christnet
den Søndag næst efter Kyndermisse; item hvem der

vare Faddere til ham: Biskop Lave Urne, Albert Hen¬
riksen i Sore, Prior, Mester Eskil i Antvorskov, Hr.

Matz Eriksen, Hr. Hans Krausse, Henrik Giøe, „Sante
Jørgen,“ „Sante Christoffer= var hans Gudfader

„Jomfru Maria“ hans Gudmøder, Oluf Daaes Frue,
Sophie Podebuskdatter, Fru Inger, Hr. Hans Bildes,

Fru Anne, Hr. Hans Urnes, Fru Johanne, Hr. Erik
Bildes, Fru Anne, Laurs Grubbes,Fru Margrethe,

Jens Thomsens, de vare hans Gudmødre.“ (Denne
Skik, at byde Helgene til Fadder, gjentoges atter 1519,

1520 og 1521 i den samme Familie). 1532 fik hans

Fader, Hr. Knud Rud, Kongebrev paa at maatte oplade
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han (sin Søn, Jørgen Rud) Korsør Slot o. s.v. (see
supra under Faderen, E 5). 1535 var han bleven fangen

af Grev Christoffer; men denne, der i Brevet af 20de
2

Febr. (ikke 1002, som Klev. siger, men 1535) kalder
sig „des Reichs Dennemercks Gubernator,“ løslader ham

for Hr. Peter Manteuffels Skyld (Klev. og D. Mag.
3, p. 77); men s. A. nævnes han i en kongl. Forteg¬

nelse med Overskrift: „Tiiße eptherne ere the Fanger,

som vij icke hagde „Jegener= tiill vor Frue Afften

nativitatis (ↄ: 8de Sept.) 1535n (Teg. f. al. L. ved

K. N). Det vil være et Spørgsmaal, om Ordet:
„Jegener“ her skal betyde det Samme som det tydske

Gegner 9: Vederpart, altsaa Nogen, hvorimod han kunde
udvexles. 1545 forlehnes han med Mariager (D. Mag.
6, p. 146; Atl. 4, p. 566), som han har 1546 (D.

Mag. 6, p. 288) og 1548 (l. c. p. 277 og Atl. 4,

p. 566). 1548 drager han med Prindsesse Anna til
Sachsen (N. D. Mag. 1, p. 366, 369) og var iblandt
de Lehnsmænd, som ved Brylluppet i Turgau skulde

ørende eller stikken (Teg. f. al. L. ved K. N.). 1549

har han endnu Mariager (Pont. 3, p. 304); mens.
A. afleverer han det (D. Mag. 6, p. 146). Derpaa

bliver han atter Hofsinde igjen, som han var s. A.i
Nov. (Teg. f. al. L. ved K. R., jfr. H. Tidsskr. 2, p.
53), ligeledes 1550 (Teg. f. al. L. ved K. R.), jal

endnu 1551, da han den 17de Jan. tilligemed 3 andre

Hofsinder (Arild Ugerup, Jørgen Marsvin og Eskild
Giøe) blev skikket til Knud Pedersen (Gyldenstjerne),

Befalingsmand paa Kallundborg Slot, for at tage vare
paa Kong Christiern (I. e.). Men de maae igjen kort
efter Paaske være blevne afløste; thi Johan Friis skriver

til Hr. Eske Bilde Tirsdag n. eft. Jubilate 1551 som
3

34

følger: vom de, som skulle vare paa Konning Christiern,
ville I tænke paa nogle; thi ieg befrygter mig, at det
vil giøres Behov, da ieg haver læst udi en Praktik, at

en stor Herre, som længe haver været fangen, skal dette

Aar komme løs og andre udi hans Sted ic.“ (Dipl.

Lang, ved K. R., jfr. Behrmans Chr. 2dens Fængsel
p. 184—85). S. A. blev Jørgen Rud ifølge en

Familieefterretning, som findes i Gl. Saml. 2, 1, 207
(hvori det hedder: „1551 thend Søndagh nest epther S.

Dionisii Dagh stoidt Jørgenn Rudtz Brøllup paa Eg¬

holm.), gift med Karen Krafse, en Datter af Hans
Krafse til Basnæs og Lene Hack, som var f. 1529 og

døde 1560 (Atl. 6, p. 246 og Gl. Saml. l. c., hvor
ogsaa hendes nærmeste Slægt med deres Fødsels=,

Bryllups= og Dødsdage opregnes)1). I Anledning af

*) Det hedder nemlig i Samme:
1520 thennd Søndagh nest for di XIM Jomfruers

Daugh stod (hendes Faders) Hr. Hans Kraufsis Brøllup
met Jomfru Lene (Hack).

1522 alle Helgens Dagh bleff (hendes Broder) Jesper
Kraufsse født om Formiddagen 8 Slet.

1524 Skierthorsdagh bleff (hendes anden Broder) Ei¬
ler Kraufsse født i Dagningen.
1529 Sønndagenn nest for Kyndellmøeße bleff (hun selv)
Fru Karrine Krafsse født.
1530 Guds Legomsdagh døde (hendes Fader) Hr. Hans

Kraufsse, der hand var 43 Aar gammell.

1548 thend Søndagh næst efter Bartholomæidagh stoidt
(hendes ældste Broder) Jesper Kraufssis Bryllup paa Bass¬
ness met If. Kirsten Bølle.

1549 thennd Søndagh nest epther Dionitii Dagh støidt

(hendes yngste Broder) Eiler Kraufssis Brøllup paa Eg¬
holm met Jomfru Hyldeborghe Bilde.
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dette sit Giftermaal kaldes han (Kong Christians) Mar¬
skalk (F. 6, 2, 91; Atl. 3, p. 3315 6, p. 510).

1552 kaldes han Høfvitzmand paa Aalholm, da Jørgen
Urne, Høvidsmand paa Nyborg (*) ic., forbad (ø: gjorde

ham Afbigt) og tilfredsstillede ham for (ø; for) Guds
Skyld og saa for deres Bøns Skyld med hans Tje¬
ner, Mads Koch, som havde voldtaget en Pige i hans
Brød med saa Skjel, at Mads Koch skulde rømme

Landet under hans Halses Fortabelse (Ex hitt Pritz¬
bur ved Klev.); et Brev der udførligere lyder som

følger: „Vii effterskrefne Jørgen Urne, Høfvitzmand
paa „Rykiøbing,“ Erich Rosenkrantz til Giøringholm

Jens Skriver met fleere „gode Karles paa Aalholme

kiendeß og giøre vitterligt med dette vort opne Breff,
at have forbedet og tilfredsstellet først for Guds Skyld
og vore Bøens Skyld Erlig og Velbyrdig Mand, Jør¬

gen Rundt, Høvitzmand paa Aalolm, med dend—
Handel mett sin Tienner, Matz Kock, som hafde vold¬
taget en Pige i hanß Brød, udi saa Maade, at hand

skal rømme (Laaland) Falster og Sælland for under
hanß Halsis Forliselße; (og) dersom saa skeede, at for¬

nefnte Madtz Kock iche holder fornefnte Ord og For¬
pligtelße, da skal hand staa sin Rett, som forskreve

staar ic. ic. Dat. Aalholm“ (Lang. ind. Dipl. ved
K. N.). Med sin Frue maa han forresten have faaet

Otterslef (nu Vintersborg) paa Laaland, som før ham
tilhørte hans Svigerfader, Hans Krafse til Basnæs;

thi 1552 skriver han sig dertil, da han fra Haldsted
Kloster udsteder til Peder Oxe et Gjeldsbrev saaledes

lydende: „Jeg Jorghenn Rundtt till Otthersløffgordtt

kiendhiis och giør vittherligtt mett thette miitt obne Breff,
att retth vittherlig Gieldtt skyllig att verre Erliig och
2'
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Velbyrdig Mandtt, Per Oxe till Gisleffeldhe, etth thu¬
sindtt godhe uforfalskedhe Daller, ßom Kiøffmendhene

them anname her udi Rigitt till fulle Nøffue och Tacke
mett bettalle kandtt; huilcke forne etth thusindtt Daller
ieg beplegther mig och mynne Arffuinghe aarlighenn Aar
att giffue forne Per Oxe och hans Arffuinghe halffthredhe¬

sindtztiuffue Daller aff till Rentthe, till huer Julle Aff¬
thenn att andtvordhe ladhe paa hans Gordtt Gifleffeldhe

aarlighenn Aar paa same Stedtt och Dag, ßaa lenghe
som same etth thusindtt Daller Hoffuittsummen hoß mig

och mynne Arffuinghe bestaaindes vordher. Skedhe thet
saa, att forne Per Oxe eller hans Arffuinghe ville icke

lengher ladhe etth thusindtt Daller Hoffuidttstollenn hoß¬
mig eller mynne Arffuinghe bestaaindhe bliffue, tha skall

ieg eller nynne Arffuinghe verre plectighe till att betalle

och fornøffue forne Per Oxe och hans Arffuinghe same
etth thusindtt Daller mett all sinn anstaaendhe Rentthe,

thenn førsthe Pending mett thenn sisthe och thenn sisthe

mett thenn førsthe, ßaa hann fangher thennem udi enn

Suma till Hobbe, huor hann thenum eskindis vordher
her udi Rigitt, ßaa thett vordher hanum och hans Arff¬

uinghe skadheløst udi alle Maadhe. Skedhe och saa,
att ieg eller mynne Arffuinghe fandtz her udi forsømelig
och icke fuldkome forne och forschreffne Artickler, ßom
forschreffuitt staar, tha skall forne Per Oxe och hans

Arffuinghe haffue full Macktt till att anname thre Le¬

sther Kornn aff mitt Jordhegodtz, huorre handtt thet
findhe kandtt, och hann thett saa lenghe att beholle udi
etth friitt brugheligtt Pantt, till saa lenghe ieg eller

mynne Arffuinghe faar betaldtt forne Per Oxe eller hans

Arffuinghe forne etth thusindtt Daller Hoffuidttstollenn
mett alle sinne anstaainde (: resterende) Renntthe och all
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thenn beuißelighe Skadhe, forne Per Oxe eller hans
Arffuinghe kundhe mett Retthe regnne meg eller mynne

Arffuinghe till ther forre att haffue liedtt, ßaa thett
bliffuer Per Oxe och hans Arffuinghe udi enn Suma

aldeliis till fuldtt Nøffue och Tacke betallett. Thiiße

alle forne Punckther loffuer ieg, Jørghenn Rundt, for

mig och mynne Arffuinghe fast och ubrødhelig att holle
udi alle Maadhe vedtt mynn godhe Thro och addhelighe

Loffue. Tiill yddhermerre Vidttnisbyrdtt trycker ieg mitt
Signetthe neddheforre thette mitt obnne Breff och

egghenn Handtt undherschreffuitt. Dat. Halstedtt Clo¬

sther Otthennsdaghenn epther Scte Lucie Dag An. Dn.
MDL. II.“ (kgl. Bibl. Saml.). Hvorledes Jørgen
Nud som Eier af Otterflefgaard eller maaskee rettere

paa hans Vegne hans Forvalter plagede og molesterede
de omkringbøende Bønder, har man et Exempel paa i

en Klage fra en Huusmands Kone (uden Aarstal), der
lyder som følger: „Myn Hosbunde och ieg vii haffdæ

II Faaer, och thett enne Faaer fick ett Laem om

Sancti Hans Dag, oc saa vor det saa syllde føedt, att
ieg loedt thet Laem gaae umerckt (ↄ: uden Mærke),
forthy ieg malkede icke Faarditt. Effter Sancti Mor¬

tens Dag tha vyltis (ø: blev forvildet) same Laem fra

myne Faaer oc vor fran syn Maader viidt XIIII Dage:
oc then Mandtz Foer, som mytt Laem kom thiill, thet
vor Jørgen Rudts Bonde; oc same Jørghenn Rudtz
Boende lyußede thet Laem op paa Ottersløff Sougne¬

steffne; tha svaride myn Hoßbunde thill, att er thet en
Syfødning oc umercktt, da er thett mytth. Saa gick

myn Hoßbundes Broder heden oc anamede same Laem

aff fornede (ø: fornævnte) Jørgen Rudtz Bøende, oc

saa beholtt myn Hoßbunds Broder same Laem. Item
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om Kyndermeße der nest eptter, da loed Jørgen Rudt
hentte myn Hoßbunde thiill Ottersløffgaardt thiill syg oc
loedt hanem sette y Stocken oc sagde, att hand hadde
stollett hans Laem; saa burgede II aff Anders Givis
(til Kjerstrup) Bønder hanem udt, for myn Hoßbunde

vor Anders Giøis Boende Halffdelen; saa sende Anders
Giøie syne Bønder Budt, att the skullde føre hanem
indt igen oc indthet haffue att giøre y same Sag; oc

saa førde the hanem ind ighen, oc Jorgen Rudt lodt
sette hanem ind ighen. Saa vor ther ett suortt Fraast,
at Johan Frysis oc Peder Oxis Bønder ynckøde thenem
offuer hanem, der handt haffde sydt heden viidt XIIII
Dage, oc the VI Mendt borgede hanem udt for L

Daler. Saa stødt thet saa fraa om Køndermøße oc

indtill Sancti Michels Dag dereffter, oc Jørgen Nudt
haffde lagt thagett (o: ladet tage) en Reffndt paa Sagen

saa sporde myn Hoßbonde, att Anders Giøie oc Jør¬

ghen Rudt vaare forlictte om alle Sager oc den mett;
saa loedt myn Hoßbonde sig leyde (ↄ: leie) thiill Lybick

mett Jørgen Bradiiss Korn. Der Jørgen Rudts Ffaagdt
fornam, att Manden vor aff Landet, saa gick then Neffndt,

oc aldrii myn Hoßbonde thog viidt then Neffndt eller
vor kalldett thiill same Neffndt; saa sagde same Neffndt

Kongen dett Laem thiill, for thet vor icke merckt; saa

eskede forneffnde Jørgen Rudtz Ffogdt, at the VI

Mendt schulle førde myn Hoßbonde indt; saa gick
Jost af Hauegordt met nogle syne Metloffuere oc feste
(2: forpligtede sig til) Jørgen Rudts Ffaagdt att føre
same Karl ind ighen (om) XIIII Dage eller saa mange

Peninge ighen, som the haffde loffuitt faar. Saa kom
myn Hoßbonde hiem om Fredagen atth Natt, førend

de XIIII Dage vare ude om Tyßdagen; saa førde
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Forloffuerne hanem indt om Søndagen thiill Ottersløff¬
gaardt thiill Jørgen Rudtz Fogedtt, førend the XIIII

Dage vaare forgone; tha sagde Jørgen Rudts Ffogdt

Neij, att handt icke villde haffue myn Hoßbonde, men
Pengene; saa dellte same Jørgen Rudts Ffaagdt de VI

Mendt de L Daler aff; siidenn finge de Forloffuere aff
myn Hoßbonde alt thett Goedz, bode handt och ieg

haffde, oc lødt kaste oß ud aff then halffue Gordt om
Kyndermøße Thiide oc loedt „setthe oß udt paa Mødin¬
gen.“ Item huad myn Hoßbondes Godts oc mytt

kunde icke recke thiill de L Daler, da vurde (o: pantede)
de Forloffuere fra myn Hoßbondes Fader oc Braader

deriß Goedts, saa the haffue nu faaitt deris Betalning
paa en Daler eller II nær. It. saa haffuer Jørgen

Rudts Fogdt ladit undsigæ myn Hoßbonde meer endt
ett Aar siden, oc Jørgen Rudt skulle lade henge hanem,
huor han kunde kome hanem offuer; saa rømtte myn

Hoßbonde aff Landet fraa meg och myne smaae Børn;

saa ønckendes myne Brødre oc Sleckt offuer megh och

loffuede Jørgen Rudts Faaegdt VI Td. Torsk, atth
han maatthe bliffuæ y Landett hoß meg; saa kom myn
Hoßbonde hiem nu udi Vinter, saa kunde handt icke faae

same Torsk for then store Hedde (o= Hede), her vor ij So¬
mer; dog er ther udkomet aff Torsken vidt II Td.; oc then
—

Tiid vii kunde iche fange the anden, da lod Jørgen Rudts

Fogdt sende Budt epter hanem oc villde fange hanem igen,

aa at hand motte atther røme aff Landett igen. It.

haffde ieg ocsaa II smaa Gryder, som ieg haffde faaett
aff Jørgen Rudts Bonde, (og som han) haffde att geme

for meg; thenem haffuer hand, Jørgen Rudts Fogdt,
tagett fraa meg oc førtt thenem tiill Ottersløffgordtt¬

(l. c.). 1553 er Jørgen Rud forresten endnu. Lehns¬
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mand paa Aalholm, hvor s. A. hans ældste (G 5) og
1554 hans næstældste (G 6) Søn er født (Gl. Saml.
2, 1, 207—8, jfr. Atl. 3, p. 304). S. A. fik han

fra Kolding Løverdagen efter Søndagen Qvasimodo¬
geniti 1554 Følgebrev til Bønder og Tjenere som

ligge og tjene til Korsør Slot (Reg. o. al. L. ved K.
N.); og s. A. var han blandt de Lehnsmænd, der,

ifølge Brev af Løverdagen efter S. Luciæ Dag 1554,

(næste Aar) skulde følge Dronningen og Hertug Frede¬
rik til Vismar og til den Ende være tilstede i Kolding
Onsdag efter Kyndelmisse (Teg. o. al. L. ved K. R.).
1555 blev hans Søn Eiler født paa Vedbygaard (see
G7½. S. A. S. Valentini Dag gik kongl. Ordre til

menige Almue paa Aaleholms Lehn, at svare til Jørgen

Rud eller hans Fuldmægtig den almindelige Landhjelp

og Skat, som Rigens Raad havde bevilget til den store
Bygning, som paa Slottene og Kjøbstæderne skulde fore¬
tages, Riget til Gavn og Forbedring; og skulde til den

Ende hver 10 (jordegne) Bønder lægges i Læg sammen

at give 20 Jochimsdaler (den Rige at hjelpe paa den
Fattige); Indestemænd, Pebersvende, Huusmænd, Tje¬
nestedrenge, som Kornsæd havde, at betale hver en Jo¬
chumsdaler (den Rige at hjelpe den Fattige); hver
Smed, Skomager, Skinder som boer paa Landsbyen,

og hver Møller at betale 1 Jochumsdaler, og hvilke,
som ei kunde bekomme Daler, at give i den Sted 3 Mk
danske for hver Jochimsdaler exceptis excipiendis

(af Pritzburs Breve ved Kl.). S. A. Mandag efter
S. Andreæ Dag (o: 2den Decbr.) fik han med flere

Lehnsmænd kongl. Ordre til at møde i Kjøb. førstkom¬
mende Fastelavn (altsaa 1556), til hvilken Tid Kongen

ventede nogle fremmede Fyrster; og skulde han da til
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samme Tid tilligemed Flere baade ørende og turnere;

men den 10de Jan. 1556 fik de, som skulde turnere,

Brev, at Kongen var til Sinds ingen Turneren at lade

holde; dog skulde de komme tilstede den omskrevne Tid
(Teg. o. al. L. ved K. N.). 1556 fik forresten Jørgen
Nud Brev fra Kongen om at være tilstede paa Gedsør

til Kyndelmisse Dag, for der at undfange Hertug Ulrik
og at følge ham til Kjøb. Dat. Kjøb. d. 25de Jan.

(Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A. tilskriver Kongen
ham den 4de Marts at han har forlehnet Christoffer

Hvitfeldt med Korsør Slot (neml. Tirsdagen post Re¬

miniscere s. A.), som Jørgen Rud nu har i Forleh¬
ning, og at C. Hvitfeldt skal annamme samme Lehn til

S. Philippi a Jacobi (l. e.). S. A. Fred. 2dens

(Chr. 3dies2) Brev fra Børring Kloster til Jørgen

Nud om nogen af ham gjort Begjering at lade opstaae
med indtil videre (Lang. ind. Dipl. ved K. N.) S.

A. den 8de Aug. gik der Dom mellem Fru Lene, Hr.

Hans Krafses Efterleverske, altsaa Jørgen Ruds Sviger¬

moder og Anders Giøe af hvilken man erfarer at

Anders Giøes Fader Knud Giøe havde afhændet til
Hr. Hans Krafse, eller Jørgen Ruds Svigerfader, det
—

Halve af Otterflefgaard (K. N.). 1907 omtales han

igjen som Lehnsmand paa Aalholm (Hist. Tidsskr. 2,
p. 132, jfr. 133), hvor ogsaa s. A. hans Søn Otto

blev født (see G 8½). S. A. fik Fru Karine,Jørgen
Nuds, Brev at skulle drage og tilflye Kammersi Rødby
til Churfyrstinde Annes (Chr. 3dies Datters) Ankomst
(paa Tilbagereisen til Tydskland). Dat. Kjøb. den 1ste

April (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. udgik der
(uden Tvivl i Juli da Brevet iblandt denne Maaneds

Greve er anfort) saavel til Anders Giøe som til Jørgen
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Rud et Kongebrey af folgende Indhold: „Viid, at som
Dig vel fortænker at os elskelige, ærlig og velbyrdig
Hr. Otte Krumpen, Ridder, Vor Mand, Raad og Marsk

udi vort Rige Danmark, haver paa vore Vegne „taget

Haanden af Dig og os elskelige N.n (ↄ: i Ruds Brev:
Anders Giøe, og i Giøes Brev: Jørgen Rud), vor
Mand og Tjener, saa at I skulle være hverandre „ube¬

varede“ med Ord og Gjerning for nogen Trætte og
Uenighed, som Eder imellem er; og forfare vi, at der

skal løbe mange unyttige Snak og Tale Eder imellem:

thi bede vi Dig og ville, at Du tiltænker at den
„Haandtasting,“ som Du haver gjort forte Hr. Otte

Krumpen paa vore Vegne, at Du den fuldkommeligen

holder, som Du veedst, Dig selv meest Magt paaliggen¬
des er, og vi ikke skulde der anderledes om tiltænke.
Her kan Du vide Dig efter at retten (l. C.). 1558

Chr. 3dies Brev til Jørgen Rud, dat. Nyborg den 20de
Juni, hvorledes Kongen af Hans Bernekovs Regnskab

erfarer at han (ↄ: Jørgen Rud) tilholder sig nogle

Tiender til sin Gaard Vedby, som er i Løveherred, af
Vedby Sogn, Orslev Sogn, Skjellebjerg Sogn og Sol¬

bjerg Sogn sammeledes nogle Kirketjenere og Kirke¬

jorder i Slagelse og andetsteds; Kongen vil derfor, at
han inden S. Olufs Dag giver sig til Herluf Trolle,
„vor Mand, Raad og Embedsmand paa vor Gaard udi

Roeskilde,“ med hvis Breve han har paa forte Tien¬
der, Kirketjenere og Kirkejorder; og dersom han ikke

fremkommer med sine Adkomster inden forte Tid, da skal

Herluf Trolle forfølge den Sag med Rette (l.C.). 1559

kaldes han vor Mand og Tjener (Ryges Peder Oxe p.
160). S. A. faaer han Gisselfeldt (som tilhørte Peder

Oxe, men som, da denne 1558 var undvegen Riget,
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tilligemed hans øvrige Gods blev lagt under Kronen) i

Forlehning, idet Kong Fred. 2den fra Aarhuus d. 21de

Marts hilser alle Bønder og Tjenere, som bygge og boe
paa det Gods, som Peder Oxe tilhørte, og vi nu med
Rigens Ret og Forfølgning ere udi førte, undtagen Tøl¬

lose Lehn at han har befalet Jørgen Nud Gisselfeldt
Gaard; ligesom han ogsaa s. A. den 2den April fra

Aarhuus gjør vitterligt, at han tiltroer og befaler Jør¬
gen Rud „vor Gaarde Gisselfeldt med alt det Gods,
Peder Oxe tilhørte i Danmark, undtagen Tølløse Lehn
(Reg. o. al. L. bed K. R.). S. A. berømmes han i

Spangenbergs Adelsspiegel 2, p. 258 for (i Juni) at

have holdt sig vel i Dithmarsken, hvor han var paa

Toget med Kong Fredr. 2den, og hvor han skal have
fort Hovedfanen eller Danebrog; men dette var, i det

Mindste hvad det Sidste er angaaende, hans Broder
Erik; derimod var Jørgen Ritmester i den senere svenske
Feide (see G 7, 1589½. S. A. Kongens Brev fra

Kjøb. den 29de Juni til Anders Giøe, at Jørgen Rud
har berettet for Kongen hvorledes at han har Tiltale

til Anders Giøe for at han har fordulgt nogle af sine

Tjenere til tvende Tider og forbudet dem at udgive
Konninge Skat ic.; og at han derfor ikke kan komme

til Regnskab og fange sin Ovittants (som Lehnsmand
paa Aalholm). Anders Giøe skal derfor møde derom

for Kongen og Rigens Raad paa Kjøb. Slot Torsdagen

efter Petri ad vincula (Dipl. Lang. ved K. N.).

S. A. Kong Fred. 2dens Befaling til Jørgen Nud af

1ste Juli om at opkjøbe 40 gode Øxne til Kongens
Fornodenhed (Lang. ind. Dipl. ved K. R.). S. A.

kongl. Skrivelse den 4de Juli fra Kjøb. til Landsdom¬

mer Claus Hvitfeldt, at Jørgen Rud, Embedsmand paa
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Gisselfeldt havde ladet berette for Kongen, hvorledes
der er Trætte imellem ham og Anders Giøe for noget
Gods, som er magelagt til Jørgen Rud, og som Anders

Giøes Faders Breb paa lyder, og Jørgen Rud mener
samme Brev ikke at være fuldgjort og beklager, at samme
Sag har været for Claus Hvitfeldt i Rette, og han

ikke kan fange nogen endelig Dom. Kongen vil derfor,
at C. Hvitfeldt stævner Sagen i Rette for sig og siden
dømmer dem imellem (Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A.

ilskrev han (den kongl. Secretair) Hans Skovgaard fra

Gisselfeldt Onsdagen næstefter S. Jacobi (o: den 26de
Juli) som følger: — — „Gyffver ieg teg venlig at
vyde, at nogen Tyd fforlegen (ↄ: forleden), mens ieg

haffde Olholm Len y Beffallyng, ta stede ieg en fattyg

Bonne en Molsgor (o: en Malsgaard) po Olholm Gods,
oc vor ffallin ij Or (ↄ: fæsteledig i Aar), ffor ieg bleff
aff met Lened (som han altsaa havde til 1ste Mai 1559).

Nu haffuer Mons Eriksen (Mormand) sted en anen
Bone ssamme Gor, ssyden ieg bleff affve met Lened,

oc tyll met er tenne Bone ten neste Arvynge tyll Go¬
ren, ssom ieg haffver ffessten (ↄ: fæstet den). Tyer myn
ganske venlig (Bø)n tyll teg, at tu vylle haffve ten
Umage ffor myn Skyll oc gyffve ten ffattyg Man en

Steffnyng bode offder Mons Eriksen oc meg, lydendes

at møde ffor kongl. Maitt tyl tene Heredag, at hver,
ter Ured haffver modt ten ffattyg Man, at han motte

stande hanum tyll Rette ffor synne Penynge“ ic. Ef¬
terskrift: „ — Kere Broder! mo tu vyde, at Hans

Sten oe Herløff Skaffve te haffve red meg til (ø: redet
eller drukket mig til, saa) at Fforstan (ↄ: Forstanden)
er icke tyll at skriffver (Dipl. Lang, ved K. N.). S. A.

gjør Kongen den 12te Oct. fra Faurholm vitterligt, at
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han under og forlehner Jørgen Rud, Embedsmand paa
vor Gaard Gisselfeldt, vor og Kronens Gaard Freds¬
gaard, som Fru Elline (Bilde, † 19de Sept. 1559),

Mourids Skaves, sidst i Være havde; dog vil Kongen

have sig forbeholdt alt det Gods, som ligger paa Hals¬
næs og Fru Elline i Forlehning havde. S. Dag og
s. Sted udsteder Kongen ogsaa Følgebrevet til Bønderne

og Tjenerne paa Fredsgaards Gods, at svare Jørgen
Rud med al tilbørlig Udgift (Teg. o. al. L. ved K. N.).

S. A. tilskriver Kongen Jørgen Rud, at Herluf Skave

(den foregaaende Fru Ellines Søn) har berettet for

Kongen, hvorledes Jørgen Rud gjør ham Hinder paa
noget af den Skyld og Landgilde af ovenomtalte Freds¬

gaards Lehn, som er falden før S. Mikkels Dag. Kon¬
gen vil derfor, at han lader Herluf Skave følge al den

Skyld og Landgilde, som er falden af Fredsgaards

Lehn før S. Mikkels Dag. Dat. Roeskilde den 31te
Oct. (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. Kongens Brev
den 2den Nov. fra Roeskilde til Hr. Magnus Gyldenstjerne,
Hr. Herluf Trolle og Jørgen Rud, at Jørgen Brade og
Eskild Oxe have berettet for Kongen, hvorledes Peder
Oxe har havt inde hos sig noget af sine Sødskendes

Gods, og at, da Kongen blev indført i Peder Oxes
Gods, blev han ogsaa indført i dennes Sødskendes Gods.

Kongen vil derfor, at de inden førstkommende Paaske for¬

samle sig og siden udlægge Peder Oxes Sødskende saa¬

meget Gods, som de nøiggtigen kunne bevise om, at det
med Rette tilhører dem (I. c. og Nyges P. Oxe p. 160).
S. A. tilskriver Jørgen Nuds Svigermoder, Lene Hack, sin
Datter og Jørgen Nuds Frue, Karen Krafse, et Brev fra
Engelholm (læs; Egholm), hvori hun blandt Andet takker

Gud, at Kong Christian (men hvilken2) var død (Lang.
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ind. Dipl. ved K.R.). 1560 tilskrev Kongen Jørgen Nud
den 8de Marts fra Ryborg, at Peder Oxes Sødskende
have berettet for ham, at da han lod annamme Peder
Oxes Gods, havde de noget Arvegods deriblandt. Kon¬

gen har nu udlagt til dem, hvis Gods dem tilhører, og

vil, at Jørgen Rud lader det følge dem og ingen Hin¬
der gjør dem derpaa (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A.

Kongens Brev til Jørgen Rud den 9de Juli fra Odense,
at eftersom Kongen tilforn har skrevet ham til, at han

skulde udlægge Hr. Johan Oxes Døttre noget Gods,

som dem skal tilhøre og Kongen til sig lod annamme

med Peder Oxes Gods, og han forfarer, at de endnu
ikke have bekommet samme Gods; vil han, at I. Nud
lader det følge dem og ingen Hinder gjør dem derpaa

(I. c.). S. A. maa han have mistet Gisselfeldt; thi
s. A. den 22de Juli skjøder og giver Kongen paa
Odensegaard Hr. Frederik, Borggreve og Herr von

Donen, k. Majs Hofmarskal, Gisselfeldt Gaard og

Gods (Reg. o. al. L. ved K. N.; hvorhos det er be¬

K
synderligt, at Ryges P. Oxe p. 176 siger, at det forst
skete 1562 og derhos ikke var en Gave, men en For¬

lehning). S. A. mistede I. Rud sin Hustru, Karen
Krafse, hvorom det i den gamle Familieantegnelse hed¬
der: øthen Løffuerdagh der nest effter (nemlig efter den

Tirsdag, da hun havde født Tvillinger), som vaar den
2den Novemb., døde Fru Karrine Kraufse, der Klocken

sloe 7 om Morgenen, och bleff begraffuenn i Vedby
Kiercke S. Catharine Daugh“ (o: den 25de Nov.).
Hvorhos det er at bemærke, at hun fødte sine Tvillin¬

ger og altsaa formodentlig ogsaa døde paa Gisselfeldt
(see G 9), som altsaa I. Nud endnu den Tid havde
i Forlehning. 1561 den 28de Marts tilskrev Kongen

47

Jørgen Rud fra Kolding, at han har undt og tilladt,
at Hr. Frederik, Burggraf und Hr. von Dohnen, vor
Hofmarskal, maa beholde alt Brygge=redet paa Gisselfeldt,

desligeste alt Fæ og Qvæg ic., „sammeledes alle de
Senge, som Du af Bønderne haver fanget.“ Kongen
vil derfor, at Jørgen Rud lader hiin følge forte Bryg¬
gerede ic. (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. den 17de
April tilskrev Kongen fra Kjøb. Jørgen Rud tilligemed

nogle Rigsraader og endeel andre Adelsmænd, at han
agter strax efter S. Hans Dag Midsommer at give sig
ind i Holsteen; „thi bede vi Dig og ville, at Du retter

Dig efter selvfjerde med gode Karle og Heste at følge

os paa samme Reise og Dine Svende lade klæde udi
askefarvegraae Kjortler med den samme Farve udi
Ærmerne med det kronede F, som vi udi dette for¬

gangne Aar have ladet udgive, og sorte Hatte og Hoser
og Dig selv udi askefarvegraae =Paldtzrocke,“ med sort

Fløiel forbremmet, eftersom disse tvende Mustre, vi Dig

her indelukte hosskikke= (l. c.). S. A. (men maaskee

tidligere) var der udgaaet kongl. Befaling til Jørgen

Rud om at møde i Kjøb. fjerde Paaskedag (Lang. ind.
Dipl. ved K. R.), og s. A. Ditto til Ditto, at han ei

skal komme til Kjøb., saasom Kongen har forandret sit

Forsæt om at reise (l. c.). S. A. Kongens Brev til

Sjellandsfars Landsthing og til Sjellands Indbyggere
om „town Øxne til Jørgen Nud at lade levere (l. e.).
Dette sidste Brev er udstedt Hafniæ 6ta fer. post

Joh. Bapt. og indeholder blot Fred. 2dens Bekjendt¬

gjørelse til Sjællands Indbyggere, at Jørgen Jespersen
af Kragerup skal inden 15 Dage efter at dette Brev er

læst (til Landsthing) udlægge og antvorde Jørgen Rud
til Vedbygaard de 2 Oxne efter den Nævningsdom, som
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derom svoret haver (af Orig. i Geh. Arch. ved K. N.).

S. A. den 31te Juli kongelig Befaling fra Kjøb. til
□

Jørgen Nud tilligemed Flere (Raader, Lehnsmænd og

Hofsinder), at de skulde følge Dr. Dorothea til Celle
til hendes Datters, Frøken Dorotheas, Bryllup med

Hertug Vilhelm af Lüneborg, som skulde staae den 12te

Oct.; men de skulde være tilstede i Kolding den 24de
Sept. Jørgen Nud skulde følge hende selvfemte med 4
Heste og en Staldklepper, og de skulde tage med sig

deres bedste Klæder og Guldkjæder, „saa I dermed
kunne gange os og Riget til Æren (Teg. o. al. L. ved

K. R.). S. A. Kongens Skrivelse den 16de Sept. fra
Kjøb. til Jørgen Rud, at Jomfr. Sidsele og Johanne

Oxe have ladet berette for Kongen, hvorledes at da
Kongen lod sig indføre i Peder Oxes Gods, havde de
og deriblandt noget deres Arvegods, kaldes Kjældkjær

Gods, som beløber sig 5½ Pund Korn Skyld, hvilket Kon¬
gen havde samtykt, at de maatte bekomme, og havde

tilskrevet I. Nud, at han skulde lade det følge dem;
men dog forholder han dem det og oppebærer Renten

deraf. Kongen vil derfor, at han endeligen retter sig

efter uden al Forhaling at udlægge dem 54 Pund Korns
Rente i Kjældkjærs Gods, og desligeste, at han fornøier

Peder Oxes Sødskende hvis Rente, han har oppebaaret
af deres Gods i Sjælland og af Kjeldkjærs Gods,

„saafremt han derfor ikke vil lide Tiltale til Herreds¬
thing, Landsthing og andetsteds, hvor deres Ret falder¬

(l. c., jfr. Nyges P. Oxe p. 37). S. A. kongl.

Skrivelse den 30te Octob. fra Koldinghuus til Povel
Hvitfeldt med Flere om, naar I. Rud dem tilsigendes

vorder, at forsamle sig paa Kjeldkjærs Gods og udlægge
Peder Oxes Søstre deres Anpart i samme (I. c.).
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1562 fik han med nogle Rigsraader og andre Adels¬
mænd Brev om at være tilstede paa Kjøb. Slot den

25de Januar, da Kongen formoder til sig nogle Frem¬
mede. Dat. Frederiksborg den 11te Jan. (I. c.). S. A.

tilskrev han den kongl. Secretair, Hans Skougaard, som
følger: „Myn venlig oc kerlig Helssen tig nu och altyd

tyllskreffvyd meth vor Herrel Kere Hans, ssynderlig

gode Ven! nest en stor Tackßyelsse giffuer ieg tig ven¬

lig at vydhe, at ieg fick tyn Skriffuelße nogen Tyd
fforlegen (ↄ: forleden) om myt Fforlenyng Breff, ßom

k. Maj. haffuer nodelig und mig; ßo fforstor ieg po
tyn Schriffuelße, at tu kan icke gøre Breffvijd effter te
Regisster, ssom tu nu haffuer. Kere Hans' sso haffuer

ieg icke aned vist, en ieg haffde beholled Togssuere eff¬

ter Korffys*) Befallyng, ssom (ieg) icke rettere fforstod
(end) at ten Tyd, han ssuaffde (ↄ: skaffede) mig Ssuar,
tog han thet icke fforuden, ssom han skal ssell besto.
Kere Hans' ssom tu oc beretter, at tu ffyner teg bessuered

meth thet Gods, som ieg haffuer rodlaff (o: magelagt)
te Oxer po kgl. Maj. Vegne, sso ßener ieg tig it klar
Regisster po ssame Gore, oc huad Bønnerne hyde (o:
hede), oc huad te gyffue; oc ssener ieg tig oc it Regi¬

ster po thet anned Gods, ieg haffuer ygen y Judlan aff
Kelleker Gods. Kere Hans' ssom tu oc skriffuer om te 2

Gore y Røned, Hr. Erick (*) Krabe haffuer anameth, oc

te III Gore y Nyelsstrop, han (*) ffor dem (2) haffuer

anameth; sso kan ieg tencke, at huad hans kongl. Maj.
vill icke unne mig, thet ffor ieg at møßte; men mig
tøckis, at mig sker noged ffor kort meth Togssuere; oc

*) o: Corfitz Ulfeld til Korbølle, Rigsraad og Chr. 3dies
øverste Secretair.
4
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beder ieg teg, at tu ville talle meth Korffys ter om.

Kere Hans! sso ssener ieg teg klar Regißter (2) po thet
judske Gods, bode po thet, te Oxer haffuer ffoeut, och

thet, ieg haffuer ygen po kongl. Maj. Vegne. Kere
Hans! po thet Boryngholm Gods haffuer tu klart Re¬
gisster po, sso ther ffattys inthet. Kere Hans: ssener ieg
teg oc it Regisster po thet Gods, te haffue ffoeut ffra
meg aff thet Ffrysgars Len (jfr. 1559), ssom ieg haff¬
uer kongl. Maj. Breff po; oc kongl. Maj. beffoll Rentte¬

messteren, at han skulle rodlege meg sso møged ygen; sso

haffuer han rodlaff meg III Gore y Tesstrop; men

thesse kan icke nær no tiill; tennum ville ieg oc gerne

haffue y myt Breff; men thet er icke aff Per Oxes
Gos, thet ieg haffuer ffoen y ten Sted, ssom ieg ssener

teg Regisster po. Kere Hans! gør nu her y oc tijen
meg y tenne Ssag, ssom ieg troer teg tyll; vill Gud
ieg mo leffue, ta skal ieg fforskyllit meth al Gode. Kere

Hans! ssom tu skriffuer meg tyll om ten Gor y Orrebo,
sso kan ieg ingen ffo, ter tør tage vyden (o: ved den)

ffor Torben (2) Skyll, oc tyllmeth er han meged øde;
men vill tu unne aneren (ø: andre den) uden Ffesstyng,

ta ffor tu vell en; men ieg vil tog gøre myt besste, at
tu kan ffo noged, oc vil ffly teg en god Karl tyllen
(ↄ: til den), ssom ieg vill haffue tyn Tack (for), oe ffor¬
ssuaren (ↄ: forsvare den) ffor Ured meth Guds Hyelp

oc te andre meth ter omkryn. Kere Hans! ver meg nu
god, ssom ieg troer teg tyll! Rod oc byd offuer meg, ssom

ieg troer teg tyll, oc ten tu ingen (Tvivl) skal haffue
po. Her meth teg Gud beffallendis. Ex Wedby Sancte

Mattys Dag.“ „Oc beder ieg teg gerne, at tu ville
hilsse tyn gode Stalbroder meth m gode Netter. An.

Dn. M.D.L.XII. Jørgen Rudt.“ „Kere Hansl ieg

beder teg sso gerne, at tu ville nu fforsto tysse Regissther
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vell, ssom ieg nu ssener teg.“ Udskrift: „Erliig oe bel¬
byrdig Man, Hans Skoffgor tyll Knudsstrop, myn ssyn¬

derlig gode Ven, ganske venlig tyllskreffvyd y egen Han¬

(o: Haand) (kgl. Bibl. Saml.). S. A. fik han Lehns¬
brev paa en Deel af Peder Oxes confiskerede Gods
saaledes lydende: „Vii Frederick thennd anndenn ic.

giøer alle vitterliigtt, att vii aff vor synnderliig Gunst

oc Naade haffue unndtt oe forlenntt oc nu mett thette

vortt obnne Breff unnde och forlenne oß Elskl. Jørgenn
Rud till Vedbye, vor Mannd oc Thienner, vortt oc

Kronens Gotz, som Peder Oxe thilhørde, oc vij mett

Rigenns Rett erre inndførdtt udi. Først paa vort
Lannd Borneholm saa møgiitt, vij aff samme Gotz ther
nu haffue, oc forne Jørgenn Rud nu selff udi Vere

haffuer; tisligeste udi vortt Lannd Nørre Juttlannd udi
Thorildtz Herrit udi Grestedtt Sogenn: først Wing¬

stedtt Mølle, som Lawritz Bager udi boer; udi Kielkier
thvo Gaarde, Marine Nielsse oc Niels Egessenn paa¬

boe; udi Raffning Bye thvo Gaarde, Chrestenn Peders¬

sen oc Jørgenn Pederssen udi boe; ennd itt Boell ther
sammesteds, Seprenn Smid paaboer; oc efftherthii vii
thill Maglaug oc udi anndre Maade haffue affhenndtt

nogett thet Gotz, som laa thill Fridtsgaards Leenn, oc

forne Jørgenn Nud mett forlennt er; tha haffue vij
egenn forlenntt forne Jørgenn Rud the vore oe Kronens

Gaarde her udi vortt Lannd Seelannd udi Testrup lig¬
gendes, som Nillaus, Hans Fuell oc Seurin Smed

paaboe, huilkitt forne Gotz med ald sin Renntte oc rette

Thilligl. forne Jørgenn Rud maa oc skall haffue, nyde,
bruge oc beholde frii uthenn Affgifftt, thiill saa lennge
vii anderledis ther om thilsigenndis vorder. Dog saa

hannd skall gioere oß oc Rigitt ther aff thilbørlig Thien¬
4“
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nesthe oc holde Gotett ved Heffd oe Magtt oc Thien¬

nernne ther paa boenndis ere med Loug, Skiell oe
Rett oc inngenn aff thennom att uforrette emod Lougenn
eller oc udfeste aff theres Gaarde, emedenn oc ald thennd

Stund the aarligenn thill gode Rede yde oc udgiffue
theris Lanndgilde oc anndenn Rettighett oc holde theris

Gaarde ved Heffd oc Magtt; oc ey besuerre thennom
mett nogenn ny Hosbonndhold eller udi anndre Maade

paaligge thennem nogen andenn nye Besverring. Samme¬
ledis skall hannd frede Iagten oc aldelis inthet jage

eller jage lade, skiude eller skiude lade paa nognne the
Skouffue oc Eyenndomme, ther thil liger, uthenn aldeniste

paa the Skouffue oc Eyendome, som hand mett Adde¬
lenn haffuer Lod oc Deell oc er Adelenns egitt Arffue¬
gotz. Skall hannd icke heller forhugge eller forhugge
i
lade nognne the Skouffue, ther thilliger, thill Upligtt

nogher Maade oc ey heller „sellige eller affhennde nognne
the vornede Sønner,“ som fødde ere paa forne Gotz

her udi Sielannd. Thii forbinde vii alle ehuo the

helst err eller vere kunde, serdelis vore Fogitther, Em¬

bitzmend oc alle anndre, forne Jørgenn Rud her emod
paa forne Gotz eller nogen sin Renthe oc rette Thilligl.,

effthersom forskuit staar, att hindre eller udi nogre Maade
Forfang att giørre under vortt Hylliste oc Raade. Giff¬

uit paa vortt Slott Frederichsborg thennd XIIII Dag
Martii Aar MDLXII under vortt Sigt. Frederich¬

(I. c.). 1563 blev han med Flere ved Kongens Brev
fra Frederiksborg den 14de Marts indbuden til Corfitz
Ulfelds Begravelse i Frue Kirke i Kjøbenhavn den 28de

Marts (Teg. o. al. L. ved K. R.). 1564 Kong Fred.
2dens Brev til „Jørgenn Rudt tiil Wedebye vor
Manndt oc Thiener.“ „Viidt, att vii haffue nogett att
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lade handelle mett teg, som oß Magtt paaleggendis ere;

thii bede vii teg oc ville, att thu retther teg effther att
giiffue teg hidt till vortt Kiøpstedt Kiøpnehaffnn, ßaa att

thu vißeligenn esth ber tiilstede Mandag nest effther

Søndag Misericordia Domini, som er thenn 17
Dag Aprilis førstkommendis, oc forfarer vor Vilge;
oc ther som vii samme Thiidt selff personlige icke er her
tiilstede, haffue vii beffallett nogen aff vor Raadt att

skulle paa vore Wegenne giiffue teg vor Vilge oc Men¬

ninge tiilkiende ic.“ Dat. Kjøb. Slot den 7de April

1564 (af Klev. ved K. R.). 1566 fik Jørgen Rud
Brev, at Kongen havde ladet sit aabne Brev udgaae,

at Adelen i Sjælland med deres Heste, Harnisk og
Svende viligen, Dag og Nat uspart,“ skulle være til¬

stede i Trælleborg; Kongen vil derfor, at han befordrer,
at de uforsømmeligen fremkomme, og at han retter sig

efter ogsaa selv strax at være der tilstede. Dat. Lund
den 11te Marts 1566 (Teg o. al. L. ved K. R.).

S. A. nævnes han som Deeltagende i den svenske Krig
(Resen p. 156); og om hvorledes han ved sine Op¬
offrelser som Ritmester i samme Krig blev forarmet, see
videre hans Søns Klage G 7, 15891 Den 28de
Marts gjøre Peder Oxe til Gisselfeldt, Johan Friis

til Hesselager, Frands Banner til Kokkedal og Peder
Munk til Estvadgaard vitterligt, at s. D. paa Kjøb.
Slot var skikket for dem Torkild Jul i Aasserup og

havde med kongl. Majs Stævning i Rette stævnet Hans
Sverckesen i Buerupe for en Dom, han havde dømt
imellem Las Canter, Foged paa Vedby, og ham om et

Lam, som Las Canter havde beskyldt Torkild Jul for

at skulle have taget, som skulde have Jørgen Ruds
Ovægmærke; i hvilken Dom Hans Sverckesen havde
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tildømt Torkild at stille Jørgen Nud tilfreds ic. Da

blev der saaledes sagt af for Rette, at efterdi forte
Tingsvidner, som Laurids Canter har ladet læse, ikke

formelde forte Lam at have tilhørt Jørgen Rud, men
aleneste at have havt hans Ovægmærke, da bør han for
den Sag ikke være „Mand desværre“ (kgl. Bibl. Saml.

ved K. N.). S. A. var han nærved at blive forlehnet

med Nummedal i Nordlandene; thi den 8de Mai gjør

Kongen vitterligt fra Helsingborg, vat han under og
forlehner I. Nud til Vedby Nummedal Lehn i Nord¬
landene, som nu ligger under Steenvigsholms Slotz¬
men dette Lehnsbrev er igjen overstreget i Registranten

og følgende Notits tilføiet, at der s. A. den 24de Aug.
udgik kgl. Majs Følgebrev til Bønderne i Nummedals
Lehn, at skulle igjen ligge til kgl. Majs Gaard udi Trond¬
hjem og svare Herlof Skave (Reg. o. al. L. ved K. R.).

S. A. fik Herluf Skave Brev fra Kongen, hvori det
blandt Andet hedder: „sammeledes have vi stakket siden

undt og forlenet os Elskl. Jørgen Nud, vor Mand og
Tiener, et af de Len, som til vor Gaard udi Trond¬

hiem ligget haver, kaldet Nummedal; og efterdi vi nu

forfare, at samme Len ikke derfra kan ombæres, have

vi det igien lagt til forte vor Gaard. Dat. Kiøb. den

26de Aug. (Teg. o. al. L. ved K. N.). 1567 kongl.
Skrivelse fra Kjøb. den 25de Juni til Jørgen Rud, at

Kongen formærker, hvorledes han skal have noget af

Ringsted Klosters Gods, og vil derfor at han strax
begiver sig hid, tagende med sig hvis Breve og Be¬
viisning, han har paa dette Gods (I. c.). S. A. den

16de Aug. gjør Kongen vitterligt fra Kjøb., at han un¬

der og forlehner Jørgen Rud med Hammergaard og

Hammers Lehn (i Norge), med Stigtens Gods i samme
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Lehn, som Christiern Munck, Embedsmand paa Aggers¬
huus Slot, nu i Være haver. Ligesom s. Dag og s.

Sted ogsaa Følgebrevet til Bønder og Tjenere, som

ligge til Hammersgaard, for ham blev udfærdiget (Reg.
o. al. L. ved K. R.). 1568 den 17de Mai blev han
(Jørgen Rud til Vedby) forlehnet med Tromsø Gods

i Norge som Erik Rosenkrands Embitzmand paa

Bergenhuus Slot, hidindtil havt havde (Reg. o. al. L.

ved Kl.). S. A. Kong Fred. 2dens Brev til Claus
Daa, Mogens Godske, Henrik Nielsen, Eiler Grubbe

og Flere, at forfare om nogen Trætte om Jordsmaal

imellem Jørgen Rud paa den ene Side og Eggert Ul¬
feldt paa den anden Side. Dat. Kallundborg den 23de

Juli (Ind. Dipl. Lang, ved K. R.). S. A. Henrik
Brahes Revers paa nogle Breves Annammelse paa

Penge, Jørgen Nud vedkommende. Dat. Engelholm
(maaskee Egholm; I. e.). S. A. d. 10de Sept. blev

Jørgen Nud med Flere indstævnet af Fru Margrethe

Scheel i Anledning af en Dom, de 1567 havde fældet
i en Trætte, hun havde med Lauritz Rostrup (see K.

Ros. D. 3, p. 63 sg.). 1570 den 7de Mai fik han

kongl. Maj. Breb ad gratiam paa Herligheden af en¬
deel Soer=Klosters Bønder i Merløse Herred, Ritløss
Sogn, og Kongested By; dog ikke videre med samme
Bønder sig at befatte (Reg. o. al. L. ved Klev.). S. A.

Morten Pedersens, Abbed i Sorøes Brev til Jørgen

Nud om at laane et Par Stude (Lang. Ind. Dipl.
ved K. N.). S. A. den 20de Juli staaer hans Navn

anført blandt Lehnsmændene i Norge; og var han da

med Tromsøen forlehnet (Teg o. al. L. ved K. N.).
1571 Henrik Ivensen i Harrested og Diderik Skællæ i

Winninge, deres latine Beviisning, at Aar 1387 er
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efter Fru Ingers, sal. Iwonis Markmans, Afgang
endeel Gods i Harrested i Sjælland bortsolgt og skjødet

til Jørgen Rud for halvfjerde hundrede gode Daler.
Dat. Widby den 13de Mai (Lang. Ind. Dipl. ved

K. R.). S. A. Jørgen Ruds Obligation til Magnus
Godske paa halvfjerde hundrede gode Daler. Dat.
Widby (I. e.). Denne Obl. er udstedt paa Widby den
13de Mai og lyder paa, pat Jørgenn Rudtt tiill Wiby

giør vitterligt, at han er skyldig Mogens Godske til

Hørby halvfierde hundrede gode Daler, dem han for¬
pligter sig til at betale til S. Mikkelsdag næstkommende;

og dersom Mogens Godske ikke til den Dag fik Pen¬
gene, da skulde han strax annamme Gods i Slagelse

Herred, Vemmelev Sogn, Ormitslev By, og beholde

det for et brugeligt Pant, indtil det blev igienløst.

Underskrift: Jørgen Rudt met egen Han.“ Udskrift:
„Jørginn Rudtz Breff paa di IIII □ Daller, huilckitt
iegh løsde igenn Paaske Marckitt An. 15732 (af

Orig. i Geh. Arch. ved K. R.). S. A. Kong Fred.
2dens Brev til Jørgen Rud, at komme med sine

Svende og Heste strax til Kjøb. Dat. Frederiksborg
den 28de Sept. (l. e.)1). S. A. fik han et Brev

*) I dette Inder Dipl. findes desuden adskillige andre Docu¬

menter om I. Rud, men som, da de mangle Aarstal, ikke
til nogen vis Tid kunne henføres: f. Ex. Fred. 2dens

Stævning til Anders Høye, at møde og svare til I. Ruds

Beskyldning om nogle Bønders Skatters Tilbageholdelse,
som hindrer ham i hans Regnskabers Forfærdning (see 1559½).

—

Sognevidne, taget af Jørgen Rud paa Merløse Ting,

om Bøndergods. — Corfits Ulfelds Missive til I. Nud
om en Bondes Klagemaal over formeget Paalæg af Skat.
—

Birgitte Giøes Brev til I. Rud om at vare sig for et

Værgemaals Annammelse; og Henrik Nielsens Missive til
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fra Kongen saaledes lydende: „Vor Gunst tilforn! viid,

at vi ere komne i Forfaring, at du skal have en graa

Klipper, som du skal have bekommet af en Bonde; da,
efterdi vi behpve en Iagtklipper, bede vi dig og naadig

begiere at du den vil unde os og lade den antvorde
ind i vor Stald for vort Sløt Kiøbenhavn. Dermed

giør du os synderlig til Villie. Dat. Frederiksborg d.

24de Octbr.“ (af Birch. den Ældres Breve ved Klev.).
Men kort efter fik han selv Andet at tænke paa end at

levere Klepperter til de kongl. Stalde; thi han blev syg
og døde allerede s. A. d. 5te Decbr. (Gl. Saml. l. e.)

F. 8, p. 265; Atl. 6, p. 246); og om hans Døds¬
fald siger den gamle Familieantegnelse: „1571 thennd
5 Decemb. en Odensdaugh døde Jørgenn Rud et Ouar¬

ter for 6 effter Middagh.“ Hans Begravelse omtales
i et Brev af 1572 fra Sibille Gyldenstjerne (gift 1558
(jfr. F 7) med Eskild Giøe til Skjørringe) til den be¬

kjendte Fru Birte Giøe til Herlufsholm (Herluf Trolles
Enke), der lyder som følger: „Myn hiertekere gode

Farsøster!*) ieg vill nu for Tidzins Kortthett Skyll

lade ale tilbørlig Tacktzigelse bestaa siig (o: have Hen¬

I. Rud om nogle Breve at udcopiere. Endelig Chr. 4des (2)
Befaling til I. Rud, at skaffe Ret mellem Anders Han¬

sen i Svendborg og Karine Lauritz's om Tvistighed i
Arvesager.

2) En Titel, hun formodentlig af ingen anden Grund tillæg¬
ger hende, end fordi hendes, eller Sibille Gyldenstjernes,

„Mands“ Fader, altsaa hendes Svigerfader, og Birgitte

Giøes virkelige Fader vare Brødre. Hvilke Forvirringer
slige utidige Benævnelser i vore Adelsgenealogier maatte

frembringe, har jeg allerede ved flere Leiligheder havt An¬
ledning til at gjøre opmærksom paa.
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stand) paa thenne Gang, och alle mine Dage findis
ganske goduilige till atth gøre altt thett, ieg ved 9
kunde haffue Tienist heler Gotth aff, mett huis y min

ringe Formoffue kand vere, ther skall 9 icke haffue mere

Tuilff paa, end ieg var Eders egin borin Dater. Aler¬
keriste Farzøstir! saa formercker ieg udy Eders gode
Skriffl., att 9 acktir Eder till salige „=Jørgen Ruds Be¬

graffuilze,“ och Y icke komer hiem igen før om Tizdagen

ther effter och Y tha ær begerinde, att ieg vile kome
offuer till Eder; saa vill ieg nest Guds Hielp effter

Eders Skriffuelze vere hos Eder. 9 maa vist troff, att
mig lengis effter Eder aff altt mitt Hierte; Gud ved,
thett er mig jen stor Glede, atty nu vill bo udy See¬

lan. Gud giffue, atth thett saa santt maatte vere Eder
behaffueligtt och uden Gremilze! Jeg tacker Eder saa
ganske gerne for Eders gode Vilge, atty nu vile ladhe

mig vide, thett 9 vile fraa Hus. Thett Breff, som 9

sende mig, thett haffuer iegh sentt Fru Anne *) paa
Krenkerup, saa hund vist faar thett y Dag y sin egen

Hand, saa fremtt hun er hieme. M. H. G. Farsøster!

saa vell ieg nu icke lenger umage Eder metth thenne min
ringe Skriffuilze; men saa lenge ieg leffuer, tha skall 9

aldrig haffue Tuill paa mig, om thett var udy min ringe
Formoffue, och ieg kunde gøre thett, A var tientt metth.
Jeg beder Eder saa gerne, atty vill gøre vell och sige

Eders Jomffruer mange gode Retir paa mine (Vegne).
Hermett Eder Gud almecktigste beffallendes. Datum

Skøring Tordzdagen mett Hast (saa stor, at hun glem¬

mer at tilføie Maaneden). Aar MDIXXII. Cibela
Gylinstiern mett egen Handh.“ Udskrift: „Erlig och

1) Rosenkrantz, Albert Giøes Enke.
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velbyrdig Frue, Fru Veriite Gøie till Herluffsholm,

min kere gode Farsøster, ganske venligen tillskriffuith¬
(kongl. Bibl. Saml.). Jørgen Rud var forresten, som
sagt, gift med Karen Krafse, der døde 1560 og med

hvem han fik Otterflef 9: nu Vintersborg (F. 6, p. 2,
915 Atl. 3, p. 331; 6, p. 510). Deres Børn see

G 5 sg. (E 5)1

F6(—) Erik (Knudsen) til Fuglsang, f. 1519,
+ 1577. Om hans Fødsel siger hans Broderdatter,

Karen Rud (l. e.): „1519 var min Farbroder Erich
Rudt, født 14 Dage for Fastelavn om en Løverdag, og

hans Gudfader var „Sante Movensn og Oluf Daae,

Mikkel Brokkenhuus, Jørgen Podebusk; „Sante Anna,“

Fru Berette, Hr. Matz Eriksens, og Fru Mette, Si¬
var Grubbes.“ 1542 dræbte han uden Tvivl Niels Skram
(see 1550½. S. A. døde vel hans Svigerfader (ifald

han ellers allerede da var gift); men han faaer ikke
Sandholt endnu; thi Jacob Hardenbergs Enke, Sophie

Lykke eiede den mange Aar efter, skjøndt det hedder i

Atl. 3, p. 585, at han fik Sandholt med sin Kone.
1546 maa han, formodentlig som kongl. Hoffinde, have

modtaget Viin paa Kongens Vegne; thi man har en
Ovittering af ham fra Kolding (der vel er uden Da¬

tum, men som ligger blandt Papirer fra 1546) saaledes

lydende: „Jeg Erich Rud kiendis met thenne myn Hand¬

serifft, at ieg haffver anamtt aff Per Nylssen paa Iø¬

ren Renntemesters Vegnne 4½ Ame Vijen miine (9:
mindre end) en Støffken paa kongl. Majs Vegne (D.
Saml. i Geh. Arch. ved K. N.). S. A. Brev til Jo¬

chim Beck, at kongl. Maj. forskikker Erik Rud med nogle

hans Raades Heste og Folk til Roeskilde ic. (Teg. o.
al. L. ved K. R.). 1547 faaer han derimod Lehnsbrev
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ad gratiam paa Vestervig Kloster, dat. Odense Tirs¬

dag efter Søndag Trinitatis (Reg. o. al. Lande og
Atl. 5, p. 507 528). 1548 følger han Prindsesse

Anna til Sachsen (N. D. Mag. 1, p. 366, 369) og
er tilligemed Jørgen Nud blandt de Lehnsmænd der
ved Brylluppet i Turgau skulde ørende eller stikke¬
(Teg. o. al. L. ved K. N.). 1549 S. Mathiæ Aften
fik han fra Koldinghuus Brev ad gratiam paa Vester¬
Kloster (I. e.; altsaa anden Gang, see 1547). S. A.

stævner Hr. Mogens Gyldenstjerne til Fultoft Hr. Claus
Bilde, Knud Gyldenstjerne til Thim og Flere, hvoriblandt
ogsaa Erik Rud, for 8 Gaarde, som de have annammet

iblandt Jep Thordsens Gods i Skaane, som han mener

med Urette, til at møde i Kjøb. Mandag efter Ovasi¬
modogeniti Søndag (l. e.). S. A. fik Erik Rud med
Flere Brev om at være tilstede i Kjøb. hell. Trefoldig¬

heds Søndag (l. e.), som det synes i Anledning af nogle

fremmede Fyrsters Ankomst (see Otte eller F 7). S.

A. havde han (ifølge Teg. o. al. L. ved K. N.) sidst
paa Aaret Nørhaagaard i Nørhaa S. og Hundborg

Herred i Forlehning. Omtrent ved samme Tid, dog
for 1550 (thi hans Orfeide 1) findes allerede i Knud

Ruds Brevregister af 1550, Littr. X Num. ult., ja!
1543 omtales allerede hans Trygheds Bref i denne An¬
ledning (under Faderen eller E 5), ihjelslaaer han, som

sagt, Niels Skram Offesen tifølge E. Bryske, som dog

*) Ligesom Orsage Brev betyder Sagløsheds Brev, saaledes
betyder Orfeide Brevet

Feide=løsheds Brev eller et Brev,

hvorved man forpligter sig til med Hensyn til den Paa¬
gjeldende at afholde sig fra enhversomhelst Feide; idet begge
Dele have Navn af Præfixet or, or eller ür, der betegner
en Mangel paa Noget.

61

blot siger, „at Niels Skram, en Søn af Offe Skram
til Deiberglund og Mette Juel, bleff slagen ihiell aff
Erick Rudz“ hvorimod Tidsbestemmelsen af 1550 blot

er en løs Gisning, der grunder sig paa, at hans Bro¬
der, Hartvig Skram, paa den Tid levede; jfr. Atl. 5,

p. 764) 1). 1551 var han endnu Embedsmand paa

Vestervig, og s. A. var Rigsraad Gabriel Gyldenstjerne

Embedsmand paa Ørum Slot; men det lader, som disse

2 Naboembedsmænd have havt et Horn i Siden paa
hinanden; thi s. A. Tirsdagen før S. Hans Baptist
stævnede Erik Nud Gabriel Gyldenstjerne, fordi hans

Hustrues Fader havde ladet opsætte og komme tilgangs
en Mølle ved Hviding Mølle, hvilken Sag dog for

denne Sinde blev udsat. (Udfaldet af denne Sag see

Atl. 5, p. 508½. Men s. A. indstævnede Gabriel Gyl¬
denstjerne Erik Rud, fordi han opsnappede Tolden af

Vesterhav af de fremmede Borgere, som kom did, og
hvilken Told han formeente til Ørum at burde erlæg¬

ges; hvorom ogsaa gik Dom efter Gyldenstjernes Paa¬
stand ved Herredagen i Kjøb. s. A. S. Mikkels Aften
(af Rig. Db. ved Klev.; jfr. Dipl. Lang. ved K. N.,
hvor det hedder, at Sagen om Hvidberg Mølle paa¬

dømtes Fredag næst efter S. Mikkels Dag paa Kjøb.
Slot). 1552 skriver han sig til Møgelkjær (Krags
Chr. 3die, 3, p. 114). 1553 var han endnu Lehns¬

mand paa Vestervig Kloster og havde da Proces paa

1) Den rette Tidsbestemmelse er 1542; thi da blev Niels
Skram (en Søn af Ove Skram) ihjelstukken paa Vogn¬

serup af Erik Rud til Fuglsang og begraven i Choret (for¬
modentlig i Soro), hvor og hans Vaaben (af Terpagers
danske Antiqvit. 1602 ved Klev.).
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Klostrets Vegne med Thisted By om Provstegaarden
ibid. (Klev.). 1554 faaer han som Lehnsmand paa

Vestervig Pant i Hindsels (Atl. 5, p. 481). S. A.
gjøre Johan Friis til Hesselager, Iver Krabbe til Øster¬

gaard og Corfitz Ulfeld til Korbølle vitterligt, at de paa

Koldinghuus vare over en venlig Handel og Forligelse
imellem Erik Rud, Embedsmand i Vestervig Kloster, og
Anne, Jens Lassens Efterleverske i Holstebro, om al
hvis Arv rørendes og urørendes, som falden er efter

Jens Lassen ic. (Dipl. Lang. ved K. R.). S. A. er
han og Jørgen Nud med blandt de Lehnsmænd, som

ifølge Brev af Løberdag efter S. Luciæ Dag 1554
skulde være tilstede i Kolding Onsdag efter Kyndelmisse
(1555) for at følge Dronningen og Hertug Frederik til

Vismar (Teg. o. al. L. ved K. R.). 1555 var han

tilligemed Peder og Jørgen Rud blandt de Lehnsmænd,
som ifølge Kongens Brev af Mandagen efter S. Andreæ
1555 skulde møde i Kjøbenh. førstkommende Fastelavn
(1556), til hvilken Tid Kongen ventede nogle fremmede

Fyrster og hvor da Jørgen og Erik Nud til samme
Tid skulde rende og turnere; men den 10de Jan. 1556

fik de, som skulde turnere, Brev, at Kongen var tilsinds
ingen Turnering at lade holde; dog skulde de komme

tilstede (I. c.). 1556 er han endnu Lehnsmand paa

Vestervig (Atl. 5, p. 528), hvor s. A. hans Søn, Knud
Eriksen, kom til Verden (see G 14½. S. A. fik han
ogsaa som Embedsmand i Vestervig Kloster kongl. Ovit¬
tants paa 200 Daler paa Regnskab af sit Lehn for dette

Aar, hvilke kongl. Maj.s Raad fik med sig til Tæring
til Liefland. Dat. Soersmarck den 30te August 1556.

Ligesom Kongen ogsaa s. A. den 8de Octbr. fra Malmp

gjør vitterligt, at han af ret vitterlig Gjeld er E. Nud,

63

bor Mand, Tjener og Embedsmand i Vestervig Kloster,

600 rhinske Gylden i Guld skyldig, for hvilke han pant¬
sætter ham vor og Kronens Gaard Hindselsgaardi

Hvidbjerg Sogn, som han nu selv i Være haver (Reg.
o. al. L. ved K. R.; jfr. 1554 og Atl. 5, p. 481).
1557 er han Jacob Hardenbergs Enkes, Sophie Lykke

til Sandholts, Laugværge (K. Ros. D. 2, p. 166, 168),
fordi han selv var gift med Anne Hardenberg, den For¬
omtaltes Datter. S. A. (dat. Kjøb. den 22de Mai)

fik han Brev paa Riberhuss och Leen, „lydendis lige
Ord frann Ordh epthersom thenne forne Jens Juels
Breff indeholler och uduiser bode mett Indgangen och
Beslutingen; dog att skulle thienne ther aff mett XIIII

veractige Karlle, nar hanom tillsigis, och haffue aarligenn

till Besolding I E Daller paa sytt egett Liff. Dominus

rex manu propriat (Reg. o. al. L. ved K. R.). S.
A. kongl. Skrivelse til Frands Bilde, Erik Rud og
Erik Rosenkrantz den Faldsmaal anrørende om de Ørne,

Fru Sophie (Lykke, see supra!) imod Recessen havde

ladet uddrive af Riget. Dat. Kjøb. d. 29de Mai (I.

C.). 1558 er han Lehnsmand i Ribe (Atl. 5, p. 655;
K. Nos. D. 2, p. 267), men var det kun 1 Aar (M.
D. 2, p. 72). S. A. (1558) anføres han den 12te

Sept. paa Listen over de Herremænd der eie Gaard i
Kjøb. (Teg. o. al. L. ved K. R.; jfr. Orig. Hafn. p.
388 sg.). 1559 faaer han Panteforlehning paa Vaar¬

gaard i Vendsyssel (Atl. 5, p. 384) og fik den 18de

Marts fra Aarhuus, som Embedsmand paa Riberhuus,

kongl. Maj.s Følgebrev til de Bønder og Tjenere, som
ligge til Vaargaard, dem Knud Gyldenstjerne nu i Være

haver, at de til Philippi og Jacobi, naar E. Rud
har indløst Gaarden fra K. Gyldenstjerne, skulle svare
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til ham deres aarlige Afgift (Reg. o. al. L. ved K. N.).
S. A. den 20de Marts Befaling om at berede sig til
Turnering (see F 7½). S. A. gjør Kongen den 9de

Mai fra Koldinghuus vitterligt, at han af ret vitterlig
Gjeld skyldig er Erik Rud, Embedsmand paa Riberhuus

500 rhinske Gylden udi Guld og halvandet tusinde og
100 Jochimsdalere, for hvilke han pantsætter ham Vaar¬

gaard i Vendsyssel, som Knud Gyldenstjerne sidst i
Være havde (l. c.; jfr. Atl. 5, p. 384). S. A. var
ban som Fændrik i Dithmarskerkrigen (M. D. 2, p. 186;

jfr. Molb. p. 172); og den Roes, Spangenberg i denne
Anledning tildeler hans Broder Jørgen tilkommer alt¬

saa ikke ham, men denne; ligesom det formodentlig ogsaa
var denne hans ved hiin Leilighed udviste Tapperhed,
der gjorde at det s. A. ved Kroningen blev ham til¬

budt at blive Ridder hvorfor han dog den Tid med

Flere undslog sig (Resen p. 29). Derimod gjør Kon¬

gen den 23de Juli s. A. fra Odense vitterligt, at Erik
Rud, (som tilkommende) Embedsmand i Ravnsborg Lehn,
havde gjort Rede og Regnskab for al Indtægt og Ud¬

gift af Riberhuus og sammes Lehn (Reg. o. al L. ved

K. R.); og s. A. den 8de Septbr. under og forlehner

Kongen ham fra Gedsør Halsted Kloster, Ravnsborg
Lehn, Haaby Birk, Sørups Birk, Abeltoft Birk, Vester¬
nes Birk og Mabølle Birk; og s. D. faaer han Følge¬

brev til Lehnets Bønder og Tjenere (I. c.). S. A. i
Nov. var han en af Ridemændene, der udlagde Gods

til Peder Oxes Søstre, hvorom see F 5 og Ryges P.

Oxe p. 159 og 160 (K. N.): 1560 var han, som
sagt, forlehnet med Navnsborg paa Laaland (Atl. 3,

p. 332; K. Ros. D. 2, p. 287). I en Proces, hvori

han s. A. mødte for sin Svigermoder, Fru Sophie
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Lykke kaldes han Erik Rud „til Sandholt= (som hun

altsaa da maa have afstaaet ham) og Embitzmand udi

Halsted Kloster; men paa et andet Sted i Rig. Dom¬

bog kaldes han s. A. Embitzmand ofver Rafnsborg Lehn

(Klev.; hvilket, da Ravnsborg laa i Halsted Klosters
Lehn, i Grunden var Et og det Samme, hvorfor ogsaa
begge Benævnelser afvexlende brugtes). S. A. gjør
Kongen den 10de Mai fra sin Gaard i Aarhuus vitter¬

ligt, at han under og tillader, at E. Nud og hans
Arvinger maae og skulle have, nyde ic. jus patrona¬

tus til Lundeløsse Kirke i Salling Herred som er
Sognekirke til Sandolt (Reg. o. al. L. ved K. N.).

S. A. kongl. Befaling fra Em Kloster den 14de Oct.
til nogle Fruer samt nogle Rigsraader og andre Adels¬

mænd med deres Fruer og disses Jomfruer (hvoriblandt
Erik Nud og hans Hustru), at de skulde til S. Mor¬

tensdag komme til Em Kloster, saaledes at de vare der

tilstede den 9de Novemb. (Teg. o. al. L. ved K. R.).

1561 kaldes han Erich Rudt „til Fullesang,“ Embitz¬
mand ofver Nafnsborg Lehn, og havde da Trætte med
Lauritz og Niels Lunov (af N. Db. ved Klev.). S. A.
den 17de April fik han et lignende Brev som Broderen

Jørgen (see F 5.) om strar efter S. Hans at følge

Kongen til Holsteen. S. A. den 8de Juli tilskriver
Kongen fra Kjøb. Frands Brockenhuus og Erik Bilde,

at Erik Rud til Magelaug vil udlægge Kongen og Kro¬
nen 2 Gaarde paa Hindsholm, den ene i Stubberup og

den anden i Lang, og er derimod begjerende Udlæg af

Kongens og Kronens Rettighed i Kongens og Kronens
jordegne Bøndergods i Salling Herred og By. Kon¬
gen vil derfor, at de to Ovennævnte forsamle sig saavel
paa Kongens og Kronens som paa Erik Ruds Gods,

5
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grandskende og forfarende al Leiligheden ic. (Teg. o. al.

L. ved K. N.). 1562 den 11te Jan. fik han med
nogle Rigsraader og andre Adelsmænd fra Frederiks¬
borg kongl. Ordre om at være tilstede paa Kjøb. Slot

den 25de Jan., da Kongen formoder nogle Fremmede

til sig (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. den 3die

Juli gjør Kongen fra Kjøb. vitterligt, at efterdi Eril
Nud til Sandolt har udlagt til os og Kronen 2 Gaarde
paa Hindsholm, den ene i Stubberup, den anden i Lang
da have vi derimod udlagt til E. Nud al vor og Kro¬
nens Ret og Rettighed i 3 vore og Kronens frie Bøn¬

dergaarde i Salling Herred og By (Reg. o. al. L. ved
K. R.). S. A. var han endnu forlehnet med Halsted

Kloster (Atl. 3, p. 319). I denne hans Embedstid
indkom der følgende Klage over ham, som dog mangler
Aarstal: „Stormectigste Høybornne Første, allernaa¬

digste Herre oc Konge! Eders Konngl. Maj. nødis oc
tuingis ieg fattig Mannd till, for stor Uret, som mig
ubildige er vederfarenn, met denne minn Supplicatz oc

nødactige Klagemaall at umage oc bemøde Giffuenndis

Eders Konngl. Maj. ydmigelige tilkennde, Eders Naadis
Befalinngsmannd, Erick Rud, mig att necte oc forholde

minn rette Arffuedell udi en Gaard, ligenndis udi
Thiennemarcke i Laaland (0: Danmarre i Halsted Klo¬

sters Lehn), som mig effter denn Frihed, som Eders

Naade oc anndre fremfarne Konnger udi Danmarck oß

udi forne Thiennemarcke unndt oc giffuet haffuer, arffue¬
ligenn oc retteligenn met minn Hustru effter sinn salige

Fader er tilfaldenn, huilckenn Gaard ieg orsaa aff han¬

nem steed oc fest haffuer for XXXVI Daller, som

skulde udgiffuis till Saneti Michaelis Dag førstkom¬
mendis, oc haffuer derfaare sett hannem Loffuenn og
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Vissenn met fire trofaste Dannemennd, opladenndis der
udoffuer enn anndenn Mannd denn Gaard, som ieg selff

udi boer, menenndis denne Contract, som ieg met forne
Erick Rud om forne Gaard giort haffde, fest oc urygge¬

lige att skulde holdis; menn nu haffuer hannd dog imod

samme beggis vor Contract oc sinn egenn Løffte oc Til¬

saffnn tilladit oc steed en anndenn Mannd forne Gaard,
som der till er fremmet oc ingenn Arffuedell haffuer i
hannem ic.; huor ud offuer ieg fattig Mannd er suigeli¬

genn bedragenn. Bedenndis derfore Eders Konngl. Maj.
ydmigeligenn, at Eders Naade vilde verdis till for Guds

Skyld mig fattig Mannd att forskicke her udi saa meget,
som bildigt oc ret kannd vere; ieg skall igenn nest Guds

Hielp finndis Eders Konngl. Maj. villiig oc lydactig
met Skatt oc anndet, som ieg Eders Naade aff Rette
plectig er, aarligenn oc betimeligenn her effter, som ieg

her till giort haffuer, att udgiffue ic. Denn Enige barm¬
hiertige Gud skall Eders Naade det ydermere belønne

med alt Lycke, Benedidelse oc Velsignelsse, huilckenn ieg
Eders Naade ynnsker aff Gud Fader ved Jesum Chri¬
stum, vor Herre. Amenl Søffrenn Pedersenn, Eders

Naadis ydmige Tiennere“ (kgl. Bibl. Saml.). 1563
faaer han nyt Forlehningsbrev paa Halsted Kloster og

Navnsborg Lehn, idet Kongen den 14de Febr. fra
Frederiksborg gjør vitterligt, at han under og forlehner
E. Rud, vor Mand og Tjener, Halsted Klosters Lehn

og Navnsborg Lehn, som han nu selv i Være haver
(Reg. o. al. L. ved K. R.). S. A. maatte han til
Fru Sidsel Ulftand paa Bønnith paa sin Fogeds Vegne

gjøre følgende Undskyldning. „Myn ganske venligh Hylssen

nu oc altid kerl. fforssent met vor Herrel Kerre Frue
Zyßelle, synderlig gode Venn: Rest enn venlighe Thack¬
5“
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ssigelsse for alt Ærre oc Gott, huilcket ieg altiid gerne

vil findes velvillig til at fortyenne y hues Maade, iegh
vid Eder til Ville oc Gode kand verre. Kerre Fru
Sisselle! ssom I giffue tiil kendhe udi Eders Scriffuelsse
at myn Fogit, Lauris Ffrost, oc Byffogiden aff Nyestedt

haffuer thagit en aff Eders Tiennere paa allfaer Veg

oc bundit hannem y en Grime oc sleffuit hannem igen¬
nem Tyrne oc Dynne (0: Dynd), hor verst vor, oc

tagit hans Verre (ↄ: Værge 2) ffra hannem; ssaa haffuer
ieg tald meth min Fogit derom, ssom Jørgen Brade
vel hørde; da ssyger hand ssaa, at the vorre ude oc

pantith for Kongskat; oc ssom de kom rydende, da bleff

denne døm vaer; ssaa tog hand aff Vegen oc ind at
Skoffuen vit en Moße. Then Tid de ssaae dhet, da

mentte de, at thet var en Hußmand oc ville rømme ffor

Kongskat; ssaa rentte de effther hannem oe naade han¬
nem vid en Moße oc sporde hannem at, hor hand haffde
hieme, oc hui han løff ssaa aff Vegen. Da skød hand
først paa, at hand haffde hieme (i) neste Bye hoß Hans

Laurssens Gardt; oc ssaa førde de hannem dit oc ville

forffarrit (o: forfare det). Ssaa skød hand paa, at hand
hørde Hans Laurrittssen til; ssaa ville de førre hannem

dith; ssaa ssagde hand atter ney oe skød ssaa paa Eder;

ssaa toge de hans Pant fran hannem, efftterdi hannem
brast Skodhe, til ssaa lenge at the kunde faae at vidhe,

horledes thet var fatt meth hannem. Men ieg haffuer

bestilt, atth nar Eders Tienner komer, at hand da skall
faae sit Panth igen; oc gør thet meg onth nock for thet
er Eders Tienner; men her løffuer ssaa mange Skalcke

her i Landit, bode for kongl. Majs Skat oc andit
Skalchet, de haffue giortt. Kerre Ffru Zitzelle! ßaa

beder ieg Eder gerne, ati icke fortencke minn Ffogit thet,
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effterdie thet vor icke giort y anden Mening. Kerre

Ffru Zisselle! vil nu icke lenger forhindre Eder meth
minn Seriffuelße; mens ieg gør altid gerne, hues Eder
kert oc til Ville er, thet Gud almegtiste kendher, huil¬
chen ieg Eder nu oc altid beffalle vill. Lader Anne

(ↄ: hans Hustru, Anne Hardenberg) oc ieg hillsse Eder
met mange thussind gode Retther. Ex Ffogelssangh
Oculi Ssøndag LXIII. Erich Rundh metth eghen

Handth.“ Udskrift: „Erlligh och velbyrdigh Ffru Ssis¬
selle Ulstandtz tiill Bønnith, myn synderligh godhe

Venn, ganskhe venligenn tillsereffuith“ (kgl. Bibl Saml.).

1564 den 14de Marts fik Adelen og Andre Brev fra

Kongen om at lade sig bruge paa kongl. Majs Or¬

logsskibe i Østersøen; og i et med samme Brev følgende
Register anføres ved Skibet den „suensche Juncfrav¬

Erik Rud og Jacob Ulfeldt (Teg. o. al. L. ved K. N.).
S. A. var Erik Rud ogsaa blandt dem, der den 24de
Marts fik kongl. Skrivelse at skulle være tilstede i Kjøb.

foruden al Undskyldning Søndagen Misericordia Do¬

mini (o: den 16de April) og lade dennem bruge paa

Orlogsskibene (l. c.). S. A. var han i Spbataille med
de Svenske (Resen p. 111—12; jfr. D. Mag. 3, p.
248); og derom skriver Kong Fr. 2den til Churfyrst¬
inde Anna af Sachsen som følger: „Zu begertem Be¬

richt unserer Krigshandell zu Wasser und Lande, daruon
an E. L. (0: Eure Liebden) allerley widerwertigs ge¬
langt, betreffen, wollen wir E. L. freuntlichen nicht ber¬
gen, das unlängst unsere Schiff wider mitt denn Schwe¬
dischen ein Treffen gethan unnd sich mit einander zwe

gantze Tag und zwo Racht geschlagen, darüber der
Schwede vier statliche Schiff vorloren daruon unser

Underthan Erich Ruth „mitt E. L. Geschutz,“ das uff

70

sein Schiff, die schwedische Junckfrow geheissen, vorord¬

net, das gröste und beste Schwedische Schiff nach Mage¬

loss, der Fiinische Hirs genant, samt noch einem andern
statlichen Schiff mitt allem Geschütz und Gereitschafft
gantz und gar zu Grund geschossen. Von unsern Schif¬
fen aber seindt drey von den allergeringsten in der Nacht
unter den Schwedischen unwissendt und die unsern zu sein

vormeint gerathen und von ihnen mitt Gewalt behalten

und erobert worden. Dat. Flensburg d. letzten Sept.

15647 (af Klev. Saml. ved K. R.). S. A. den 23de
Decbr. fik Erik Rud med Flere Kongens Skrivelse fra

Ryborg om med Heste og Harnisk at give sig over til

Skaane til „voren danske Ryttere og siden hos dem

lade sig bruge mod Fjenderne (Teg. o. al. L. ved K. R.).
1565 den 6te Febr. fik han tilligemed Flere Kongens

Befaling fra Kjøb. om til Foraaret at lade sig bruge
tilskibs; hvorimod Kongen vil have dem forskaanede

for den ovenomtalte Reise til Skaane (I. c.). S. A.

den 19de Mai gjør Kongen fra Kjøb. vitterligt, at han

af ret vitterlig Gjeld er Erich Rud til Fuglsang, vor
Mand og Tjener, 3000 Jochimsdaler skyldig, med hvilke
3000 Daler han har „forhøiet= det Pant, han har paa

Vaargaard (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. R.). S.

A. den 23de Mai udgaaer fra Kjøb. til Admiral Her¬

luf Trolle, Skibshøvidsmændene og de egemener Hø¬

vidsmænd kongl. Majs Bestilling tilskibs. Og blandt
de Herremænd, der ved denne Leilighed fik Befaling at
følge Admiralen med Flaadens Skibe, forekommer ogsaa

Erik Rud som Skibshøvidsmand paa =Jomfruene (Teg.
o. al. L. ved K. N.). S. A. er han i Søbataille
(Resen p. 142, 143, 145); og man har hans Beret¬

ning om bemeldte Slag under Bornholm, hvori hans
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Broder Otte blev fangen (see D. Mag. 3 R. 2, p.
83—86½). S. A. fik Erik Nud d. 12te Juli fra Fre¬

deriksborg følgende Brev fra Kongen: „Vi have af
Din Skrivelse, som Du os Elskel. Hr. Magnus Gyl¬

denstiern, Ridder, vor Mand og Raad, tilskrevet haver

(see D. Mag. 3 R. 2, p. 83 sg.), forstandet, hvorledes
det sig nu i Løverdag sidst forleden med vore Orlogs¬

skibe og de Svenske haver begivet, og høre og formærk
gandske ugierne de Tidinger om Din Broder og Niels
Trolle og sde Skibe, de paa vare ic. Og efterdi vi hos
os betænke, det for ingen Deel vil tiene, at al Flaaden
løber af Søen, bede vi Dig og naadigst begiære, at Du

indtræder paa et andet Skib og „udi Din Broders
Stedø udi vor og Rigens Tieneste lader Dig bruge og

hos Dig beholder saa mange af vore Skibe, som uskam¬

ferede ere og nogerlunde kunne holde Søen; desligeste
af Folket saa mange, som føre ere, og med samme
Skibe bliver under Bornholm og der omkring, paa det
at ikke skal siges, at vi ere slagne af Søen. Dersom
Fienderne igien kom i Søen og vare Eder for over¬

legne, hvilket vi ikke kunne troe, kunne I altid bruge
„Eders Fordeel,“ om Behov giøres“ (Teg. o. al. L. ved
K. R.). S. D. og s. St. gjør Kongen vitterligt for
alle Skibshøvidsmænd, Skippere o. s. v., at han har

tilskikket, befalet og forordineret Erik Nud til Fuglsang,
vor Mand og Tjener, (til) at skulle være „vor Admi¬
ral“ (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.). S. A. den

17de Juli kongl. Skrivelse fra Kjøb. til Erik Rud ic.
Viid, at vi forfare at nu vore Orlogsskibe vare „til
Haandværk= med Fienderne, skulle nogle vore Skibs¬
høvidsmænd ikke have holdet dennem, som dennem burde;

hvorfore vi have ladet vort aabne Brev til dennem ud¬
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gaae, hvilket vi Dig herhos tilskikke, og Du deraf videre

vor Mening haver at forstaae; bedendes Dig og ville,
at Du fordrer fornævnte Høvedsmænd alle sammen for

Dig og siden forte vort Brev dennem lader forelæse, at
de dennem derefter kunne vide at rette; og at Du med
de Lybske og forte vore Skibshøvedsmænd Dig siden
beraadslaaer ic. (Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A.

den 30te Juli fik Erik Rud, Admiral, fra Kjøb. kongl.
Bestilling, med Flaaden at skulle begive sig udi Øster¬

og Vestersøen, hvor sig Leiligheden kan begive, og der
af hans største Magt Fjenden at gjøre Afbræk og Re¬
derlag (l. c.). S. A. den 31te Aug. fik Hr. Magnus

Gyldenstjerne, Johan Friis, Hr. Børge Trolle, Hr.

Jørgen Lykke og Erik Rud Kongens Brev fra Helsing¬
borg, hvori han underretter dem om, at de Svenske

havde stormet og opbrændt Varberg By, og derfor be¬
der dem om strax at begive sig hid (ↄ: til Helsingborg)
til ham (l. c.). S. A. den 13de Sept. fik de Oven¬

nævnte samt Jochim Beck Kongens Brev fra Helmstad

angaaende Proviant til Krigsfolket (l. c.). S. A. den
21de Sept. fik de Ovennævnte samt Holger Rosenkrands

Kongens Brev fra Helsingborg angaaende en Skat til
Hjelp i Penge og Proviant til Krigsfolket (l. e.); og
s. D. og s. St. fik de Ovennævnte med Undtagelse af

Jochim Beck atter Brev om det Samme (l. C.). 1566

Kong Fred. 2dens Brev til Erik Nud, at eftersom han
tilforn har faaet Kongens Skrivelse, at skulle forskikke til
Lybek til Silvester Francke I store Læster Malt m. m.,
samt at skulle fremsende til Kjøb. Slot al den Madskat,
som er oppebaaren i hans Lehn; da forfarer Kongen,

at S. Francke endnu intet af forte Proviant har bekom¬
met, og at heller intet af Madskatten er fremkommet til
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Kjøb., „hvilket os ikke lidet forundrer efterdi I vel
selv kunne besinde, hvad stor Magt os derpaa liggendes

er, og hvad Forsømmelse vi derover kunne lide.“ Kon¬
gen vil derfor, at han strax iligen uden al Forsømmelse

forskikker forte Proviant til Lybek og desligeste bestiller,

at al forte Madskat, Dag og Nat uspart, maa frem¬
komme til Kjøb. Slot. Dat. Kjøb. den 12te April

1566 (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. Fred. 2dens

Brev til E. Rud, at Kongen agter at bruge ham „for
en Commissar hos vort Krigsfolk;“ og efterdi han for¬

seer sig med det Første „at komme Folket paa Toget,“

vil han, at han tiltænker at gjøre sig færdig og med
sine Heste og Harnisk paa samme Tog uforsømmelig at

begive ic. Dat. Kjøb. Slot den 22de April (l. c.).
S. A. Fred. 2dens Brev til menige Kjøbstædmænd i

Laaland og Falster, at Kongen har befalet E. Nud,
„vor Mand og Raad,“ at skulle udtage et Antal godt

Folk af samme Kjøbstæder og dem strax iligen, Dag og
Nat uspart forskikke til Kjøb. Slot. Dat. Kjøb. den
4de Juni (l. e.). S. A. Fred. 2dens Brev til Peder

Bilde, Erik Rud og Jacob Ulfeldt, at han havde faaet
deres Skrivelse, dat. Allingsaas den 5te Aug.; ved

hvilken Leilighed han kalder dem alle 3 Krigs=Commis¬
arier. Dat. Kjøb. Slot den 22de Aug. (l. c.). S.

A. den 21de Sept. har man Erik Ruds Beretning om
den svenske Feltherre Carl de Mornays Fangenskab (D.

Mag. 3 R. 2, p. 100—102) 1567 skrev han sig til

Fuglsang (F. 8, p. 93). S. A. satte han sit og sin
Frues, Ane Hardenbergs, Navn paa Fuglsangs Sogne¬
kirke Thorebyes Stole (F. 6, 2, 44; Atl. 6, p. 476)
S. A. den 23de Jan. Kongens Brev fra Kjøb. til Erik

Rud og Jacob Ulfeldt, at Kongen har tilskrevet og be¬
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falet dem at skulle oppebære den Hjelp, som Adelen og

de Geistlige og alle Andre, som frit Jordegods have i
Fyen, bevilget have. Han befaler derfor, at de altin¬

gest rette sig efter samme Befaling ic. (Teg. o. al L.

af K. R.). S. A. d. 24de Jan. hilser Kongen fra
Kjøb. Eskild Giøe, Embedsmand paa Nyborg Slot, og

Henning Ovitzou, at Erik Nud til Sandolt, vor Mand

og Raad, er til Magelag begjerende vor og Kronens

Rettighed i 3 jordegne Bøndergaarde i Vester=Hæsing
og igjen vil udlægge Fyldest af sit Eiendomsgods paa

Hindsholm; hvorfor Kongen befaler dem, at de skulle

forsamle sig paa forte Gods, Kronens og E. Ruds, og
grandske og forfare al sammes Leilighed ic. (Reg. o. al.
L. ved K. R.). S. A. i April nævnes han som Rigs¬

raad og Eier af Fulesang (K. Nos. D. 3, p. 32). S.

A. den 10de Mai gjør Kongen fra Kjøb. vitterligt, at

han under og forlehner E. Rud, vor Mand og Raad,
med Navnsborg og de Birke i Laaland, som han selv i
Være haver (Reg. o. al. L. ved K. R.; jfr. Jacobsens

Skattevæsen p. 153. Og var dette saaledes 3die Gang,
han med Ravnsborg blev forlehnet). S. A. den 3die

Juli tiltalte han Jomfru Anne Marsvins Arvinger
Anledning af et Forløfte, han med Flere var gaaet i

for hende, og for hvilket hun havde pantsat dem Jorde¬

gods, som nu gjordes dem stridigt (K. Ros. D. 3, p.
39 sg.). 1568 Fred. 2dens Brev fra Frederiksborg
den 3die Jan. til Erik Nud og Jacob Ulfeldt, at efter¬

som Danmarks Rigsraad og Andre af Adelen have be¬

vilget at komme Kongen til Hjelp med Tredieparten af
al den visse Rente af det Kongens og Kronens Gods
de have i Pant og Forlehning; da forseer Kongen sig
ogsaa til dem, at de i lige Maade ville findes villige ic.
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(Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. Kong Fred. 2dens
Skrivelse til Erik Nud, dat. Frederiksborg d. 9de Marts

at eftersom D. Rigsraad og Andre, som noget Kongens
og Kronens Gods i Pant eller Forlehning have, have
bevilget og udgivet Tredieparten af den visse Rente af

alt forte Pant og Forlehning; og Kongen forfarer at
han vægrer sig og af Ravnsborg Lehn Intet vil give,

men vil undskylde sig med at han har det paa en stor
Afgift: „da, dersom I ikke er tilsinds saadan Hjelp

(eftersom andre vore Raad og Undersaatter) til os at
udgive, og paa det at Andre deraf ikke skulle tage Efter¬

syn, dennem i lige Maade at vægre til os at udgive,
hvad Hjelp og Undsætning os bevilges og indrømmes

til vor og Rigens Rytte og Behov; foraarsages vi at
forsee samme vort Lehn med en anden Lehnsmand, som

vil deraf gjøre hvad andre vore Lehnsmænd i Riget

gjøre. Men dersom I ville gjøre deraf, som andre
vore Raad og Lehnsmænd af deres Lehn, unde vi Eder

det for nogen Anden, hvilket vi ikke ville lade at give
Eder tilkjende og begjere herpaa strax med dette Bud

Eders skriftlige Svar og Forklaring, derefter vi os

kunne have at retter (l. e.; jfr. Hist. Tidsskr. 5, p. 438).

S. A. den 21de Marts tilskreve Peder Oxe og Johan
Friis Kongen, at han ville verdes at skrive E. Rud til,
at han begiver sig over til Wernaa og tilhjelper at mu¬
90
stre Tropperne (D. Mag. 4, p. ————23).
S. A. d.

24de Marts tilskriver Kongen E. Rud fra Frederiks¬

borg, at han forfarer, at den Fane Ryttere, han har
ladet bestille i Meklenborg, er ankommen til og forsam¬
let i Rostok og deromkring, og har derfor affærdiget
Axel Viffert med Cancellitjeneren Rickel Druckenbrodt,

forte Ryttere at mynstre; og vil derfor, at E. Rud strax
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begiver sig derover og tilhjelper at mynstre, ligesom Al¬
bret Oxe (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. den 7de
August havde Erik Rosenkrantz og Erik Rud (ifølge
Kongebrev fra Frederiksborg) Lister Lehn i Norge (l.e.).
S. A. i Nov. gjør Jørgen Bryske til Skafteløf vitter¬
ligt at efterdi han har faaet Kongens Stævning, at

møde Erik Rud til Fuglsang, at svare ham til hvis

Breve han (E. Rud) skulde have af ham (I. Bryske)
paa noget Gods i Fyen; „hvilke Breve som er et

Pergamentsbrev med gode Mænds Indsegl fore, ieg
haver givet hannem med slige Forord og Vilkaar, som
hans Gienbrev som han mig derpaa imodgivet haver,

som det bemelder og indeholder og ei med andre Ord
eller Mening, det vil ieg tage paa min Sjæls Salighed

og Himmeriges Part; og dersom E. Rud ikke havde
anammet mit Gods i min kiære Moders levendes Liv,

som samme hans Gienbrev med alle sine Punkter og

Artikler det indeholder og bemelder, da bepligter ieg mig

nu, som tilforn, at ville holde E. Nud samme mit Brev
om samme Gods eller og med andet godt Gods efter
mit Brevs Lydelse; og dersom saa er, som mig er be¬
rettet at E. Nud skulde have et Brev af mig, som

skulde giøre hans Gienbrev dødt og magtesløst, som
han mig givet haver, da vil ieg der gladeligen døe paa,

at, om saa er, at samme Brev findes hos E. Rud, da

er det mig aldeles uvitterligt; saa sandt hielpe mig Gud
af al min Sot og Sygdom og af al min Nød! hvil¬
ken min Mening ieg vil videre berette naar Gud vil

unde mig, ieg kan blive saa mægtig, at ieg kan selv

komme til Ords. Dette bekiender ieg Jørgen Bry¬
ske med egen Haand.“ Dat. Skafteløf Tirsdagen næst¬

efter Allehelgens Dag (af Klev. Saml. ved K. N.). S.
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A. nævnes forresten Erik Rud som Rigsraad. S. A.

siges han (men naturligviis den Tid, han der var
Lehnsmand) at have udviist Præstegaard i Vestervig

(Atl. 5, p. 477). S. A. blev han forlehnet med

Rykjøbing paa Falster (Atl. 3, p. 375), som han dog
blot 1 Aar havde i Forlehning, nemlig fra Phil. Ja¬
cobi 1568 til Aarsdagen 1569 (Kl.). S. A. skulde

han ogsaa være død (Rhode 2, p. 7); men 1569 sg.

er han endnu Rigsraad (D. Mag. 5, p. 80; Schl.
Saml. 2, 2, 173, 174, 176, 177). S. A. (1569)
den 25de April har han en Sag med Jørgen Bryske,

som havde solgt ham en Gaard, han ikke kunde hjemle

(K. Ros. D. 3, p. 120, 147). S. A. den 29de
April gik kongl. Befaling til Herluf Skave, Lave Ven¬
stermand, Mogens Falster og Erik Valkendorf, at skulle

overvære Philippi a Jacobi Dag paa Rykjøbing

Slot, naar Erik Nud det fra sig antvorder til Peder
Oxe, og have Indseende med, hvad Inventarium, Regi¬

ster, Jordebøger og hvis Andet, som bør at findes paa

Slottet; desligeste at tilsee Skovene dertil liggendes;
og det Alt under deres Signetter give beskrevet. Dat.
Hafn. ut supra (Reg. o. al. L. ved Kl.). S. A.

Kongens Brev fra Kjøb. af 12te Juni til Albert Oxe,
at Kongen forfarer, hvorledes Erik Rud skal have be¬

kommet noget Gods af nogle Præster i Laaland, som
kaldes „Viingods,“ hvilket han mener ikke saa rettelig at

være tilganget, som det sig bør, og forte Præster ikke

at være mægtige til sligt Gods at maae afhænde; hvor¬
for Albert Oxe skal tale paa samme Gods og det igjen

inddele (Dipl. Lang, ved K. N.). S. A. den 1ste
Sept. fik han Ovittering over bemeldte Aflevering saa¬

ledes lydende. „Vij Frederick thend andenn ic. giør
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alle vittherligtt, att oß Elskl. Erick Rud tiill Fulsangh,
vor Mand och Raad, haffuer nu giortt oß gode Rede

och elartt Regenskaff for all Indtegtt och Udgiifftt, som
hannd paa vorre Vegnne haffuer opborritt och igenn
udgiffueth paa vort Slott Nykiøpping fran Philippi

och Jacobi Dag An. 68, hand fick samme vortt Slott

først aff oß udi Forlenning, och saa fremdellis till samme
Aarsdag ther nest eptther forleden An. 69, hannd thet

igenn quitt bleff; och hueß hand oß nu ther aff skyldiig
bleff eptther hanns Regnskaffs Lindelße, haffuer hannd

affbethald och fran sigh annthuorditt oß Elskl. Peder
Oxe till Gisselfeld, vor Mand, Raad oc Hoffmester,
till Inventarium; och bleff oß ther aff aldellis inthet

ydermere skyldiig. Thi lade vii forte Erick Nud och

hanns Arffn qvitt och frii for all ydermere Kraff aff oß
oc vorre Efftherkommere, Konninger y Dannmarck,for

forte Indtegtt oc Udgifftt eptther hanns Regiisters och

Regennskaffs Liudelße hannd frann siig anntthvorditt
haffuer i alle Maade. Giiffueth paa vortt Slott Kopnne¬

haffn thennd 1ste Sept. under vor Signett= (kgl. Bibl.

Saml.). 1570 den 18de Marts tilmelder Kongen Erik
Rosenkrands og Erik Nud fra Frederiksborg, at han

har undt og tilladt, at Fru Edel Hardenberg, Frands
Bildes Efterleverske (Søster til E. Rosenkrandses og E.

Ruds Fruer), maa til sig indløse Lister Lehn, og vil
derfor, at de Ovennævnte annamme deres Penge og lade
Lehnet følge hende (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A.

den 5te Mai gjør Kongen vitterligt fra Kjøb., at efterdi

Eskild Giøe, Embedsmand paa Ryborg Slot, haver

med andre vore Undersaatter af Adel, nemlig „Erik
Rud,“ Jochim Beck og Henrik Gyldenstjerne, lovet og

sagt god for os til Hennicke von Hagen for 11000

29

Daler; da lover og tilsiger Kongen at ville holde Eskild
Giøe og forte af Adelen forte Løfte uden al Skade,

Kost og Tæring (Reg. o. al. L. ved K. R.). S. A.

indstævnes han af nogle laalandske Nævningsmænd, fordi

han havde mulcteret dem, uagtet deres Dom ikke var

underkjendt (K. Nos. D. 3, p. 117). S. A. er han
i Dec. som Rigsraad overværende paa Retterthinget
Kjøb. (l. c. p. 120). 1571 den 17de Jan. tilskriver
Kongen fra Antvorskov Kloster Holger Rosenkrands,
Hr. Jørgen Lykke, Erik Rosenkrands og Erik Rud, at

da de sidst med andre Rigens Raad vare forsamlede i

Kjøb., begjerede Kongen, at de skulde fortøve, indtil de

Rigens Raad, som vare udskikkede til Stettin at for¬
handle om Fred, vare komne tilbage; men da gave de
for Svar og lode sig høre, at det ikke var fornødent;

de vilde lade deres Signeter blive tilstede at Intet
skulde forsømmes. Men nu vare Raaderne komne fra

Stettin med Fredsfordraget, blandt Andet indeholden¬

des, at det af Kongen og menige D. Rigsraad med
deres Brev, Segl og egne Hænder underskrevet skulde

ratificeres og stadfæstes og derefter med det Allerførste
forsendes til de Svenske paa Grændsen. Efterdi nu
Raadet er splittet ad og hver dragen hjem til sit, og

denne store Vinter saa hastig paakommer, er at befrygte,

at Ratificatsen ikke skal blive saa snart færdig og til
den berammede Dag og Termin fremkomme, „hvilket vi

saae fast ugierne, og ville vi os herudinden have und¬

skyldt= ic. Kongen vil derfor, at de strax, Dag og
Nat uspart, begive sig til Nyborg og der blive tilstede,

til saa længe at samme Confirmats og Stadfæstelse

bliver forseglet og underskreven (Teg. o. al. L. ved K.
N.). S. A. i Febr. havde E. Rud endnu Ravnsborg
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Lehn; men i Juli havde P. Oxe det (l. e.). S. A.

Kongens Skrivelse fra Kjøb. den 23de August til Biørn
Kaas, Eiler Grubbe, Herluf Skave og Erik Grubbe
at da han har tiltroet og befalet P. Oxe Navnsborg
Lehn, som E. Rud, vor Mand og Raad, sidst i Være
havde; da befaler han dem og giver dem Fuldmagt,
at de med det Allerførste begive sig paa hans og Kro¬
nens Skove i Ravnsborg Lehn, grandskende og forfa¬

rende, hvad der findes at være hugget i samme Skove

ic. (I. c.). S. A. tager han sig (desværrek formodent¬

lig i egennyttige Hensigter) af den ulykkelige Sophie

Daae til Enggaard (Beckers D. Herregd.); thi hvor
egennyttig han s. A. ved sin Broder Jørgens Død
opførte sig paa Vedbygaard, see G 6, 15971 1572

bærer han Himmelen over Dr. Sophie ved hendes
Kroning (Resen p. 266) og er iblandt dem, der ved
denne Leilighed benaades med at turde berøre hendes

Krone (I. c. p. 268). S. A. indstævnes han i Ribe

for sin Forvaltning som Lehnsmand ibid. (Thorup om
Ribe 4, p. 25) og er desuden s. A. i flere Retter¬

gangssager indviklet (K. Nos. D. 3, p. 152, 176).
1573 nævnes han som Rigsraad og Eier af Fuglsang
i inder til E. Læti res danieæ (K. R.) og i K.
Nos. D. 3, p. 190. S. A. blev hans Søn Corfitz

født paa Sandholt (see G 15½. S. A. skjøder han

en Gaard i Faaborg til Hans Daae paa Enggaard

(Aktstykk. 2, p. 6). S. A. har han en Sag for den
ovenomtalte Sophie Daae (Rug. 3, p. 26), som havde
solgt ham alt sit Arvegods, baade i Jordegods og i

Løsøre (see infra 1576½). S. A. maa han være
bleven udløst af Vaargaard i Vendsyssel, som han siden

1559 havde havt i Panteforlehning; dog beholdt han,
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som det synes, alle Og, Føl og øvrige Inventarium
der paa Gaarden (Atl. 5, p. 385). S. A. den 7de

Nov. blev han med Aalborghuus forlehnet (Hist. Tidsskr.
2, p. 78 Note 3). 1574 skriver han sig til Fuglsang

og er Rigsraad (F. 10, p. 258; K. Nos. D. 3, p.
249). S. A. skjøder han en Gaard i Faaborg til

Hans Daae (Rug. 3, p. 26)1). S. A. kaldes han
vor Mand, Raad og Befalingsmand paa Aalborghuus

(af Rig. Db. ved Klev.). S. A. udvirker han følgende

Stævning over Peder Ruds Enke, Grethe Bryske til
Vognstrup: „Vii Frederich thend anden ic. hielße Ether

oß Elskl. Fru Grette Bryske thill Wonnsserup, Peder

Rudtz Eptherleffuerske, meth Gud och vor Nade. Viider,
att oß Elskl. Erick Rud, vor Mand och Naadt, haffuer

beredt for oß, huorlundhe handt haffuer Thilltale thill
Eder for enn Gaardt udi Fellitzloff (udenpaa staaer:

Fielensløff), som Jørgen Matzen paaboer, som 9 sieluff
haffuer tagen hannum fraa udenn all Dom och Rett och

emod the Pannthebreffuis Lydelße, hand aff Eders

Broder, Jørgenn Bryske, derpaa haffuer, meth Urette,

som hand siger och Eder siellff ydermere ved att berette
Thi bede vy Eder och byde, att Y retter Eder epther

atth møde ther om for oß och vortt Elskl. Riges Dan¬

marks Raadt udi Rette thill første almindelig Herredag,
som er beramit att stande udi vor Kiøbsted Kiøffuinhaffn
hellig Threfoldighedz Søndag, som er thend 6 Dag

Juni nu førstkomende, meth hueß Breffue och Beuiis¬

ning, Y haffue emod ham udi thenne Sag, som Y Eder

*) formodentlig det samme Skjøde, som alt er anført under
1573. S. A. har han en Sag med Landsdommeren i

Fyen (K. Ros. D. 3, p. 254).
6
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same Gaardt haffuer med thilholdit, och tha atth liide
och unndgielde, hueß ther om Loug och Rett er. La¬

dendis thet ingennlunde. Giiffuedt paa vort Slott Fre¬

dericksborg thenn 23 Dag Aprilis“ (kgl. Bibl. Saml.).
1575 er han paa Mødet i Kolding (Res. p. 291). S.
A. den 9de Juni tilkjendes ham 8 Gaarde af Enggaards

Gods (K. Ros. D. 3, p. 260 sg.), og kort efter kjøber

han Enggaard selv (Beck. I. c.; Rug. 3, p. 27—30;
jfr. K. Ros. D. 3, p. 267 Anmærkn.). S. A. døer
hans Frue (see infra )). S. A. den 25de Febr. blev

han indført i Enggaards Hovedgaard, Ladegaard og
Mølle med al Gaardens og Møllens Eiendom og rette

Tilliggelse (af Rig. Db. medd. ved Etatsraad Kolderup
Rosenv.). S. A. den 5te Juli var en Trætte, E. Rud

havde med Mouritz Podebusk til Kjørup om Egeløkke¬
gaard paa Langeland, som Jens Jørgensen og Jørgen
Berendsen havde solgt dem ved fælleds Overeenskomst
paa Frederiksborg bleven voldgiven til Niels Kaas og

Jacob Ulfeldt (l. e.). 1576 eier han Sandholt (F. 6,

p. 105) og bygger s. A. Choret ved Sandholts Kirke

(Atl. 6, p. 736). S. A. staaer der et Vers til ham
i Joh. Amerini Ripensis Carmina; og kaldes han
ved denne Leilighed D. Ericus Rud de Fugelsang,
Senator regni a præses regius in arce Albur¬

gensi (K. R.). S. A. underskrev og beseglede han d.
1ste Septbr. paa Torp (ↄ: Nørtorp) i Thy tilligemed
Bjørn Andersen til Steenalt et Skjøde af Eiler Lykke

til Torp til Hr. Jørgen Lykke paa Gods i Ellinge og
Rønninge (i Fyen) samt Holds Mølle (i Rønninge

Sogn). S. A. gjør Fred. 2den vitterligt, at s. A.

den 5te Novbr. var paa Rettertinget paa Vordingborg

skikket Erik Rud til Fuglsang, „vor Mand, Raad og
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Befalingsmand paa vort Slot Aalborghuus,“ og havde

i Rette stævnet Fru Anne Stisdatter og Knud Daa til
Hestholm, for de havde ladet tage Gjenbrev i hans For¬

følgning til Laas paa noget hans Gods i Fyen, som
var ham solgt og skjødet af Fru Sophie Daa; ligesom

ogsaa nogle af samme Gaarde ere ham tildømte af Kon¬
gen og D. R. Raad; og i Rette lagde derhos Fru

Sophie Daaes Skjøde af 1573, lydende, at hun har solgt

E. Rud alt sit Arvegods her i Riget, baade Jordegods,
Kjøbstedgods og Løsøre; ligesom han ogsaa i Rette

lagde en Dom, udgiven 1575 d. 9de Juni paa Kjøb.
Slot lydende, at de 8 Gaarde, som Fru Anne Stis¬

datter og E. Rud omtrætte bør angerløst at følge E.

Rud og han dem at beholde efter hans Skjødebrevs Ly¬
delse. Og berettede E. Rud, at han efter samme Skjøde
og Dom havde begyndt samme Gaarde og Gods at

følge til Laas ic. Mads Henningsen i Esterhølle, Fuld¬

myndig paa Fru Anne Stisdatters og hendes Døttres
Vegne, og Rasmus Ibsen, Fuldmyndig paa Knud Daaes

Vegne, mødte i Rette, og Mads Henningsen i Rette

lagde en Beretning, med Fru Anne Stisdatters Haand

underskreven, lydende, at hun sætter i Rette, om Fru

Sophie Daa kan eller maa skjøde eller sælge hendes

Husbondes Jord eller Eiendom, som han har arvet
efter sine Forældre, som er den fjerde Part i en Kjøb¬
stædgaard i Odense; samt om hun kan eller maa skjøde
eller give ham alt hendes Løsøre fra hendes rette Ar¬

vinger ic. Og mener hun derhos, at E. Nud ikke kan
komme til Laas eller Hævd paa samme Gods, med min¬
dre han havde havt det i rolig Hævd og Haand i 3

Vintre, uilsket og ukjæret, som den danske Lov indehol¬
der, og i 20 Vintre efter Recessens Lydelse. Samme¬
6
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ledes beretter hun, at E. Rud skal følge 2 Gaarde til
Laas, en i Orte S. og B., Baagherred, som Hans

Daa har solgt ham, og hvoraf Halvparten hører hende

til; og den anden i Eyby i Vendsherred, i hvilken hun
og hendes Døttre have deres Part; og formeente der¬

hos, at E. Rud ikke kan komme til Laas paa forte Gods
ic. Derimod berettede E. Rud, at den Gaard i Odense

er ham solgt af Fru Sophie Daa og altid har fulgt

samme hendes Skjøde, og at der er gaaet Dom derom
til Odense Byting den 26de Marts næst forleden,

hvilken han mener samme Gaard at være sig tildømt.
Løsørene vare ham ligeledes solgte, som Fru Sophie
Daaes Skjodebrev formelder; men de 2 Gaarde, som

Fru Anne ommelder, og som Hans Daa har solgt ham,

de ere ikke i denne Forfølgning til Laas, ei heller han
dem endnu til Laas forfølger, og mener, at dersom
Hans Daa havde solgt noget af deres Gods, da maatte

de derfor tiltale denne. E. Rud satte derfor i Rette,

om han ikke videre burde at komme til sin Forfølgning
til Laas; og idet han nu afstod fra i denne Forfølg¬

ning ogsaa at følge Gaarden i Odense til Laas, saa

agdes der saaledes for Rette, at han bør videre at
komme til sin Forfølgning (af R. Db. medd. ved

Etatsraad K. Nos.). 1577 han endnu Rigsraad
(F. 8,p. 93) og en af Commissarierne i Peder Oxes
Stervbo (Ryge, p. 357). S. A. den 13de Mai fik

han Laas paa Hyndrup Hovedgaard i Vendsherred i
Fyen, som afgangne Fru Sophie Daae havde skjødet

ham (Klev.). S. A. er han tilstede ved Chr. 4des
høitidelige Daab hel. Trefoldigheds Søndag (Res., p.

306; jfr. Schl. 2, 2, 177); men paa Reisen derfra til
Falster blev han svag og døde nogle faa Dage derefter
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paa Fuglsang (Res., p. 308; jfr. Gl. Saml. 2, 3,
30 og F. 6, p. 105 (nemlig sidst i Juni Maaned;
thi den 30te Juni 1577 havde Kongen allerede ifølge

sit Brev til Manderup Parsberg (Dipl. Lang. ved

K. N.) forundt Jens Kaas Aalborg Slot, som Erik
Nud tilforn havde i Forlehning), saa at han altsaa ikke,

som Atl. 3, p. 316 vil, kan eie Fuglsang endnu 1580.
Derimod omtales han flere Gange efter Døden, f. Ex.

1578 den 3die Juni, da Knud Daa havde i Rette
tævnet Laurits Oldeland til Veilofgaard, Henning Ven¬

stermand til Pilegaard og Erik Venstermand til Lunde¬
gaard, for de (altsaa 1575) havde givet afg. Erik Nud

Indførselsbreve paa al Enggaard ic. og ikke deri und¬
taget hans Anpart, som han skal have kjøbt og betalt

med Guld og Penninge (af N. Db. medd. ved Etats¬

raad K. Ros.). Ligeledes blev 1580 den 2den Jan. i

en Trætte mellem Frands Urne til Hindemad og Jomfr.

Margrethe Emmiksdatter i Millinge, i Anledning af at
dennes Søster, Jomfr. Magdalene, havde pantet noget
Gods af Frands Urnes Moder og opladt det til Erik

Rud, den Førstnævnte eller Frands Urne tildømt at
tale E. Ruds Arvinger til, som Godset i Haand og
Hævd have (I. c.). Ligeledes s. A. den 22de Aug.

en Sag mellem Iver Lunge til Tirsbæk og Axel Vif¬
ferts Arvinger paa den ene og Knud Venstermand til

Findstrupgaard paa den anden Side, i Anledning af at

(den 1570) afg. Iver Lunge til Asserstrup havde bort¬
skiftet en Gaard i Sørup i Fuglse Herred (paa Laa¬
land) til Erik Nud (I. c.). Han var forresten, som

sagt, gift med Ane Jacobsdatter Hardenberg, der døde

1575 (F. 6, p. 127), og med hvem han fik Sandholt.

Deres Børn see G 11 sa. (F 6)
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F7 (—) Otte (Knudsen) til Møgelkjær, f.

1520, † 1565; den berømte Admiral, hvis Liigprædiken
af Hemmingsen 1571, 4to findes aftrykt hos Rothe 1,

p. 327 sg., ligesom hans Gravskrift i M. D. 1, p.
48—49. Om hans Fødsel siger hans Broderdatter,
Karen Rud (l. e.): „1520 var (ward o: blev) min
Farbroder, Otte Rudt, født Tirsdagen for vor Herres

Himmelsfarts Dag, der Klokken var imellem 5 og 6
Formiddag; hans Gudfader var „Sante Yeronimos og
S. Franciseus,“ Biskop Lave Urne, Albert Henriksen
af Sore, Mester Eskil, Prior i Antvorskov, Hr. Jens

Lauersen, Oluf Daa, Sivert Grubbe, Erik Daa, Hr.

Mogens Giøe, Hr. Albert Ibsen, „S. Marie Magda¬
lene,“ Fru Ingeborg, Hr. Thames, og Fru Maren

Lunge af Bassnes.“ 1529 lød det af Bispen i Ros¬
kilde udstedte Lehnsbrev paa Wendtsløff baade paa hans

Forældres og hans Levetid (see under Faderen)). Forre¬
sten satte hans Forældre ham i hans Barndom til Skole

udi Soer Kloster, hvor han en Tidlang blev optugtet

derpaa blev han forskikket til Tydskland, hvor han først
tjente Grev Jost af Mansfeld for ven Smaadreng¬
(ↄ; Page); derefter tjente han Greven af Schartzburg
indtil han blev 18 Aar (altsaa til 1538; men der skal

vist læses 14 Aar), af hvem han ogsaa blev gjort „vær¬
agtig= (hvilket sædvanligviis skete ved det 14de Aars

Afløb). Derefter drog han ind i Friesland, der den

Krig gik paa mellem Bispen af Münster og de Gjen¬
døbere (nemlig fra 1533 til 36). Der gav han sig til
en Herremand ved Navn Junker Baltzer og tjente han¬

nem udi samme Krig med Heste og Hofmænd. Dernæst
maa han formodentlig paa en eller anden Maade være
kommen til Skade i Hamborg ifølge Knuds (E 5)
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Brevregister af 1550 Littr. L 1; hvorhos denne
hans Affaire i Hamborg allerede maa være indtruffen

1538 eller 39, som man seer af Kong Chr. 3dies

=Schreiben ann die vonn Hamburgk belangende Otte
Ruthe,“ saaledes lydende: „Christian der dritte ic.

Unnsern gnedigenn Grus zuuor! Ersamen, lieben, ge¬
treuenn! Vir komen in Erfarunge, das des Ernuestenn
unnsers Raths und lieben getreuen Er Knuth Ruthen,
Ritters, Shonn, Otto Ruthe, verscheinner Tage bei Euch
inn unnser Stadt Hamburgk zum Unnfalh und also zu

Bestrickuncke komen sein solle; wie woll wir nu solchs
unngerne vernemet, so habenn Vnß dannoch geruts
(læs: gedachten) Otten(s) Vatter und Freuntschaftt mit

Unnderthenigkeit angelanngt und gebetten, wir wolten bey
Euch gnedige Fürderunge vorreichen, das Ir Son und

Freundt erledigt werden muchte. Weill wir dann solch
Bith ihnen nit gewust zu weigern, so gereicht an Euch

Unnser ganntz gnedigs Gesinnen, Ir wollet umb diesser

unnsser Vorbith willen unnd Uns zu sondernn genedigen
Gefallen nu beschwert sein und gedachten Otten Ruten on

(o: ohne) lanngern Vortzugk auß Hafften und auf freie

Füsse komen lassen; hirin Euch gutwillig erzeigen, wie
Wir uns versehen, das sein wir umb Euch gnediglichen
zu beschulden geneiget. Datum 1539 am Freitage nach

S. Galli ic.“ (af Klev. Saml. ved K. R.). Derefter
var han ogsaa i den brunsvigske Feide og tjente Chur¬

fyrsten af Saxen med Heste og Hofmænd (formodentlig
altsaa 1540 i Krigen mellem Churfyrst Johan Frederich
af Sachsen og Hertug Henrik af Brunsvig). Der han

saa „udi nogle Aarø havde været Rytter, gav han sig

til Landsknægtene (ↄ: fra Cavallerist til Infanterist)
nogen Tid lang og drog derpaa hjem. Denne hans
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Hjemreise maa vel altsaa ansættes til 1543; og der¬
paa tjente han, som det hedder, i 5 Aar i Kongens
Gaard (altsaa fra 1544—49). 1548 havde han 14

Hoffinder under sin Befaling, som vare lagte i Borge¬

leie paa Hald (Hist. Tidsskr. 2, p. 53). S. A. fulgte
han Prindsesse Anna til Saxen (N. D. Mag. 1, p.

366, 369, 371). 1549 fik han Draxholm i Forlehning,

som han havde i 2 Aar (jfr. Atl. 2, p. 403), og hvor¬
om Chr. 3die gjor vitterligt, at han for Troskab og
villig Tjeneste, som Otte Rud, „vor Hoffinder,“ gjort

og beviist haver, under og forlehner ham Draxholm
Slot o. s. v. Dat. Kjøb. Slot Skjærtorsdag 1549

(Reg. o. al. L. ved K. R.). S. A. fik han med Flere

Brev om med Heste og Svende (uden Tvivl ved hellig
Trefoldigheds Tide; jfr. Erik eller F 6) at mode i

Vordingborg, naar Holger Rosenkrands tilsiger dem, for

at følge nogle fremmede Fyrster til Kjøbenhavn (Teg.
o. al. L. ved K. N.). S. A. maa han rimeligviis ogsaa

have giftet sig med Pernille Oxe, en Datter af strenge

Ridder, Hr. Johan Oxe til Nielstrup, og Mette Mogens¬

datter Giøe. (Rothe 1, p. 333 siger, at det skete den
Tid han var kommen fra Tyskland og havde været no¬

gen Tid her i Riget, og p. 329, at det skete først da
han havde tjent 5 Aar til Hove. Men det Første kan

gaae paa Forlovelsen og det Sidste paa Brylluppet; thi
i hendes Liigprædiken hedder det, at hun var gift i 16
Aar med Otte Rud, som døde 1565; og vist er det,
at hendes 5te Barn allerede var født 1556). Gud vel¬

signede dette deres Ægteskab med 8 Børn (nemlig ifølge

hendes Liigprædiken: 5 Sønner som vare: Johan,

Knud, „Jørgen,“ Mogens og Torben, og 3 Døttre:

Dorte, gift med Anders Banner, Mette, gift med Hen¬
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rik Gyldenstjerne, og Pernille), af hvilke 6 overlevede

ham, nemlig 3 Drenge (Johan, Knud og Torben), en
Frue (Mette, Henrik Gyldenstjernes) og 2 Jomfruer

(Dorthe og Pernille). Og levede han i dette sit Ægte¬

skab baade med sin Hustru, sine Børn og med Andre
saaledes, at han havde et godt, ærligt og christeligt Nygte
af Alle, som kjendte ham. Thi han hørte gjerne Guds

Ord, læste jevnlig den hellige Skrift, gik tit og ofte til
det høiværdige Sacramente, holdt sine Børn og Huus¬

folk til Gudsfrygt omgikkes gjerne med Guds Ords

Tjenere, holdt sin Sognepræst i Ære og beviste ham

mange Velgjerninger. 1549 var han, som sagt, Lebns¬

mand paa Draxholm (Atl. 2, p. 403), ligesom 1550
(see G 3.); men 1551 maa han være bleven Lehnsmand
paa Gulland; thi 1557 havde han været det (K. Ros. D.
2, p. 182) i 7 Aar (l. c. p. 185). Og hedder det
derom, at Chr. 3die fra Kjøb. Onsdagen næst efter S.

Knud Konges Dag 1551 gjør vitterligt, at Otte Rud,
„vor Mand og Tjener og Embedsmand paa vort Slot

Visborg,“ har gjort god Rede og Regnskab for al hans
aarlige Afgift af Draxholm Slot ic. Thi s. A. Man¬

dagen næst efter hell. Trefoldigheds Søndag havde han

allerede faaet kongl. Majs Følgebrev til Borgemestere,

Raadmænd, Borgere, Bønder og menige Almue over al
Gulland (Reg. o. al. L. ved K. R.). 1553 var han i
Kjøb.; thi der har han d. 28de Juni s. A. beseglet et

Mageskifte mellem Peder Oxe og Fru Ellen Giøe (Dipl.
Lang, ved K. N.). 1554 den 15de Jan. skriver Kon¬

gen fra Kolding til Peder Godske, at han har bestilt
med Otte Rud, Embedsmand paa Visborg Slot, at
ban skulde tage Hr. Laurids (o: den fyenske Præst, Lau¬

rids Heliesen), „som sidder fangen,“ med sig til Gul¬
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land; og vil derfor, at Peder Godske skriver ham til,
om Hr. Laurids er bortkommen med Otte Rud eller

ikke (Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A. blev Otte
Nud, som Lehnsmand over Gulland, kaldt til Danmark

i Anledning af det Møde, som Philippi og Jacobi

Dag skulde staae i Elfsborg (I. c.). 1555 i Fasten

var Otte Rud atter i Danmark (I. c), formodentlig i
Anledning af den Strid, han til samme Tid havde med
Gullands Indvaanere (Krag 2, p. 234—37). Herhen
hører formodentlig ogsaa et Kongebrev, hvis Aarstal
mangler, men der lyder som følger: „Christiann thennd

tredie, mett Gudz Raade ac., vor synderlig Gunst til¬
fornn. Viider, att noger vore Undersotte paa vort Land

Gottland haffuer nu veritt for oß udi Rette mett oß

Elskl. Otte Rud, vor Mand oc Tiener; oc er befundett

eblantt theris Beuißninger, som ehr i Rette lagde, Dom¬

me och Vintnisbyrd, som icke ssiønis att vere nøgagtige.
Sameledes var for oß udi Rette Anders Gagge oc sig

beklagitt, att hannem mett Urette var affbeskattitt VIC

Daler aff forne Otte Nud. Oe ther paa bleff dømtt, att
hand skulle haffue hans Pendinghe igien; oc I paa vore

Vegne paa thet nye att skulle forfølge Sagen oc ther

om gaa hues Rett er; huilcke Breffue vij nu skicke

Etther til Hende oc haffue befalitt oß Elskel. Jochim

Beck vor Rentemester, att skulle lade giøre en elar
Extract paa alle forne Sager, huilcket vij ocsaa her hofs
tilskicker Etther, bedendes Etther oc begerendes, atj mett

alsomstørste Fliid ville forfare Leyligheden om forne Sag

oc hues Rettighet, oß mett Rette kand tilkome for forne
Domme oc Vintnisbyrd, huilcke aff thennom, som urett¬

ferdig findis, atj thet paa vore Vegne udkreffue. Oc

thersom forge Anders Gagge findhis i the Sager att
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vere skyldig, som forne Otte Ruud hanem foer tiltalitt
haffuer, atj tha mett Loffuen hanem forfølger oc therom
lade gaa huad Rett er. Ther meth skeer vor Vilge och

forladendes oß ther visseligen till —

— — —

then

XVI Octobris“ (men intet Aarstal og heller ingen
Udskrift; men indeni en Seddel, hvorpaa stod skrevet:

=„Sameledhes bede vy Etther oc begere, atj mett thet
forste lader skere XXX Tylter Saudeler (ↄ: saugede

Fjælle), thet lengeste I kunde thenom bekomme; oc
skal huer Dele (ↄ: Fjæl) vere III Finger tycke; thi vii

achte thenom att lade bruge till Offuerlob paa vore

Orlog=Skibbe. Dat. ut supr.“ (kgl. Bibl. Saml.).
1556 er hans Datter Pernille født paa Visborg Slot

paa Gulland (see G 22½. S. A. indrakte han selv føl¬

gende Forsvarsskrift til Kongen: „Stormegtiiste Høg¬

g=borenn Første, allernaadiigste Herre! Eders kongl.
Maj. minn unnderdanige pliictiige tro Tienneste alltiid
tiillforne! Allernaadiigsthe Herre Eders kongl. Maj.
guffuer ieg ganske unnderdanliigenn till kennde, thet Eders

konngl. Majs Schriiffuellße naagenn Tiid siidenn er meg
kommen tiill Hannde, indhollendes, att mitth Budt skall
verre hoeß Eders kongl. Maj. om sanncti Meckells¬

dagh Tiid, om hueß Klaffuemaall, som Rassmus Schriiff¬
uer haffuer klagedt paa meg udii tuennde hanns Su¬

plicacer, huillckenn Vaalld och Urett ieg skullde haffue
giortt hannom; huillckett meg forhaaffues att icke saa
skall beffinndes; for Eders kongl. Maj. skall udii Sannd¬

hed viided, att thersom Rassmus Schriiffuer haffde viillde

bekenndtt seg, tha skullde hannd icke haffue bekomed denn
Straff. Allernaadiigste Herre: Eders kongl. Maj. giiff¬

uer ieg gannske underdannliigenn tiilkennde, att effther

Eders kongl. Majs Schriiffuellße haffuer ieg afferdiig¬
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jiortt thenne Breffuiißer, Jackop Jude, Slottzfogedt,

med hueß Domme och Beuiiß, som ieg haffuer loffliigenn
taghet udii samme Sag, bedenndes Eders kongl. Maj.
gannske unnderdannliigenn, thet Eders kongl. Maj. viillde

verdis tiill och naadeliigenn hørre samme Domme och
Beuiiß. Allernaadiigste Herre! Eders kongl. Maj. giiff¬
uer ieg och gannske underdannliigenn tiillkende, att Wess¬

bys Borger haffue giortt tuenndhe Undersaatter her udaff
Byenn, som skulle klaffue, att Eders kong. Majs Breff

(ↄ: de gullandske Privilegier) icke er bleffuen ved Macktt
hollenndes for minn Brøsth Skylldt, huilckett Eders

kongl. Maj. skall udij Sannhed beffinndidt, att ieg udij

ingenn Maade veded (o: veed Andet end) Eders kongl.

Majs Breff bliiffuer jo ved Macktt hollenndis udenn

allennniste meth Eders kongl. Majs Tierre, som skall
verre løßgiortt tiill Sanncti Hanns Dag, huillckett ieg

haffuer vendt minn største Fliid tiilled (o: til det), baade
hos Dommir och Bønnder, saa att thet skall udij Sannd¬

hed beffinndes, att thet icke haffuer verrett minn Skylld,

som Borgerne viide vell selff Skeell tiill, om the viille
bestaa therris Sanndningenn; mens de Dannemendt ere
nu komen i meth derris Klaffuemaall; fordie (ø: des¬

aarsag) viide the icke att lade udaff uttiigenn (ↄ: holde

op igjen). Saa skall Eders kongl. Maj. udij Sanndhed

befinndedt (ↄ: befinde det), att thet staar the fattiige
Bønnder aldriig tiill giørrendes att faa derris Tierre

saa tiillüigenn brenndt och ydtt fra dem, udenn dem tiill
en sthor Skade och Eders kongl. Maj. jetth forderffuedt

Lannd. Bedenndes Eders kongl. Maj. gannske under¬
dannliigenn, dedt (daß o: at) Eders kongl. Maj. icke

viille miißtencke meg der udi; thii Skylldenn skall nest
Gudz Hiellp icke finndes hoß meg. Allernaadiigste Herre!
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som Eders kongl. Maj. giiffuer schrifftliige tiillkennde med

thenne Bygning her paa Huußed, saa skall Eders kongl.
Maj. udij Sanndhed viided (: vide det) atth ieg er

Bygemesterenn formoendes fra Liibcke huer Dag med

hueß Follck som tienner thiill thet Arbede; thet første
hannd komer ann, tha skall ieg vende minn største Fliid
der tiill; och udij alle the Maade, ieg kanndt verre Eders

kongl. Maj. tiill underdanige pliictiige Tienniste, skall
Eders kongl. Maj. alltiid finnde meg veluelliig, Natth

och Dag usparrendis, som ieg des pliictiig er. Och vill
her medt haffue Eders kongl. Maj. jetth lannguaarendes
sundt och løckeliigenn Regierrende (thilønskit), Gud all¬

megtiiste beffallendes. Ex Wessborgehuuss thenn 26
Dag Augustus An. Dn. 1556. Eders kongl. Majs
underdanige, tro, pliictiige Tienner. Otthe Ruudt.¬

Udskrift: „Stormegtiiste Høgbaarne Første, Hr. Chrii¬

stiann, medt Gudz Raade Danmarcks och Naargis, Venn¬
ders, Gottes Konning, Herttug udij Sleßuiig, Hollstenn

Stormarenn och Dyttmerschen, Greffue i Oldennborg och
Delmenhorst, mynn allernaadiigsthe Herre, gannske under¬
danliigen= (kgl. Bibl. Saml.). S. A. (1556) havde

Otte Rud endnu Venslev Lehn (Teg. o. al. L. ved K.

R.; jfr. 1529). 1557 fik han Brev om strax og ufor¬
tøvet at begive sig hid til Kongen „og rette sig altingest

efter at bestille sine Ærinder derefter at han her strax

antvorder kongl. Maj. igien „den tro Haand,“ som han
haver af høimeldte kongl. Maj. paa Visborg Slot.“

Dat. Kjøb. den 28de April (l.e.). Dog endnu efterat
5
han saaledes 1507
havde qvitteret Lehnet, blev han stæv¬

net af Adskillige til Herredag, hans forrige Embede ved¬

kommende, dog „hannem ved Udfaldet uden Skader (af
Herredags Db. ved Klev.; jfr. K. Ros. D. 2, p. 182,
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185). S. A. udsteder Peder Rud til Vognstrup et

Gjeldsbrev til erlig og velbyrdig Mand, Otte Nud til
Møgelkjær, paa IC gode uforfalskede Jochumdalere (see
Peder, G 3½). S. A. gjør Oluf Gierttar, Landsdom¬

mer paa Gulland ic., vitterligt, at den Mandag næst
for S. Karine Dag (ↄ: 22de Nov.) havde Christopher

Hvitfeldt, vor kjære Landsherre (ø: som efter Otte Rud

havde faaet Gulland i Forlehning) efter kongl. Majs
Brev og Befaling udskikket til os og menige Bønder og
Almue i de forte (Herreds) Ting sin Foged, Anders
Megelgaard, og lod læse nogle Skudsmaalsbreve, som

Otte Nud havde ladet tage af os. Og adspurgte forte

Anders Megelgaard os og menige Mand og formanede

os efter Christopher Hvitfeldts Befaling paa kongl. Maj.
Vegne at vi skulde tilstaae Guds Sanding
andet, om vi vare nødte eller

———

nogen Maade

at give Otte Rud saadanne Skudsmaalsbreve eller ei,
eller og de Skudsmaalsbreve, som sidst udgik, eller no¬

gen Breve. Da svarede vi der saa til, og som vi til¬

forn gjort havde, at forte Otte Rud eller nogen af hans

Tjenere have aldrig enten truet eller nødt eller tvunget

os til at give sig samme Vidnesbyrd; og ville vi endnu
med dette vort aabne Brev bestaae hannem samme Skuds¬
maalsbreve og Vidnesbyrd; og haver han handlet sig

hos os som en god christen Landsherre, saa at vi takke
hannem gødt. Desligeste adspurgte førte Anders Megel¬

gaard os paa kongl. Majs Vegne alle og hver særdeles
om hvis Sagefald, som „saget var= udi Otte Ruds
Tid, om Otte Rud havde ladet tage andre Varer af os

end Penninge, som de havde optinget for. Da svarede

de Alle, som udi saa Maade faldne vare, at Otte Rud

ikke Andet havde taget af dennem, end som de før op¬
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tinget have, som er Daler og Landsens Mynt, saa de
takkede hannem godt ic. ic. (af kgl. Bibl. Saml. ved

K. R.). 1558 gjør Chr. 3die den 31te Marts fra
Kjøb. Slot vitterligt, at Otte Rud til Møgelkjær havde

gjort god Rede og Regnskab for al Indtægt og Udgift,

han paa Visborg Slot har oppebaaret og udgivet
(Reg. o. al. L. ved K. R.). S. A. tilskriver Otte
Nud den ovenomtalte Per Rud et høist smigrende Brev

som følger: „Myn venlig Hillssen nu oc alldttid for¬
ssendth meth vor Herre! Kierre Per Rudth oc kierre

Broder1)1 Ressth (o: næst) en uenlig tro Hillssen for

alldth Erre oc Goedth, som thu mig sthedße giordth oc

beuißt haffuer, huillcckid thu skalldth alle mine Dage fine
mig ganßke goduillig tillid (ↄ: til) att forsskylle hos tig
udygien meth alldtth Erre oc Goe, udij min ringe
Mackth kand uerre. Kierre Per oc kierre Broder! giff¬

uer ieg tig uenligen tillkiene, att Jørrin Brae hand
haffuer II Gaarre (ↄ: Gaarde) ligindis uid Møgillker;

saa haffuer hand laaffuid migh, att hand uill une (ø:

unde) mig same Gaarre till Mageskifftte, oc hand uill
tage Gods her udij Lanid (o: Landet, nemlig Sjælland)

udij gien; saa haffuer ieg icke udij thenne Egen inttid

Gods, der skyller saa hødth (ↄ: høit, som hans), uden

en Gaar udij Taarneby lille; hand skyller IIII Pund

Kornd aarligen Aar. Bedendes tig therforre gansske
gierne, atthu uilldth uell giørre oc une mig thenn Gaar,

thu haffuer udij Øllby, till Jørren Brae, tha uill ieg

1) Ved hvilken Titulatur maa bemærkes, at de egentlig ikke
vare Brødre, undtagen naar de vilde have Tjenester af
hinanden; thi forresten var Peder blot en Fættersøn af
Otto og derhos en fattig Stymper, og Otto hans Creditor¬
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giørre tig Uerlaff (ↄ: Vederlag) udygien hos thin
Gaar (o: ved din Hovedgaard), saa atthu icke skalldth
skylle mig (ↄ: Intet tabe ved mig, men snarere blive
mig Tak skyldig*), Kierre Broder! gior nu her udij,
som min gode Tro er till tig, oe skriff mig thin gode

Mening till. Oc thersom thu uilldth, att ieg maa aname
same Gaar strax, atthu tha uille uell giørre oc une mig

jith Føllingsbreff till Bonen, saa att ieg maa anamen
strax; oc thu uilldth oc uell giørre oc sene mig jen

Skriffth paaid (o: paa det), huad han skyller aarligen
Aars. Kierre Broder! giør nu her udij, som min gode

Tro er till tig, oc fortenck migid (ø: mig det) icke, thet
ieg byder saa drisstigth aaffuer tig. Thersom ieg naager

Tid udij mine Dage kand tiene tig udygien, uerre sig
entten udij slig Maade eller aner, tha raad oc byd
alldttid aaffuer mig, joo (ø: jal) saa fridth, „som uij
haffde lied (ↄ: ligget) onir (ↄ: under) jith Hiertte till
Haaffuer (ↄ: været Tvillinger). Oc uill ieg her meth
haffue baade tig oc thin kierre Høsstru then euige Herre

Gud beffallendes, baade meth Liff oc Sielld oc huis

Eder kerdth er; oc Gud allmegtisste sparre oc beuarre

oc størcke oc formeerre Eder formedellßt sin Søn, Kris¬
stum Jessuml Amenl Kierre Per! giør vell oc
sie mig thin kierre Høßttru oc hinis Modir oc Jørren

Brøsske mange gode Retter, oc haff sellff M. gode
Retter min Hierttekerre Broder! Ex Kioffbenhaffn

Torßdagen effter Paaske 1558. Otte Rudth.“ „Ny
Tiner (ø: Tidender) ued ieg icke att skriffue anid, end
Kong. Maj. er megid suag; oc udij Tißdags bleff unge
Eskilld Gøe oc Jomffru Sebille Gyllenstierne gien till
Haaffue (ↄ: ægteviede) paa Sallen (*)1). Oc haffuer
*) Om hende see F 5, 15721
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ieg nu faaendth (ↄ: faaet) min Kuittanße (for Gulland2).

Kierre Per Rud oc kierre Broder! giffuer ieg tig uen¬

ligen tillkene, att her gaar end Breff aff Kansslieried

till digiinij (ø; diejenige), som skulle till Skiffs saa

lyendes, atthi skulle nu bliffue hieme, till thi faa uidere

Bud, oc tha att uerre ree (ↄ: rede), baade meth Follck
oc Fitallig.“ Udskrift: „Erlig oc Velbyrdig Mand,
Per Rudth till Wonsstraap, min kierre Broder, ganske

uenligen tillskreffuet= (kgl. Bibl. Saml.). S. A. be¬
sværede han sig med Flere over Forfølgelsen mod Peder

Oxe (Ryge, p. 131—34), med hvis Søster han var
gift; men deres Fuldmagt blev forkastet (l. e. p. 107
—41), og deres senere Ansøgning til Kong Fred. 2den

gjorde heller ingen Virkning (I. e. p. 158—59). S.
A. den 12te Sept. anføres han paa Registret af de

Herremænd, der eiede Gaarde i Kjøbenhavn (Teg. o.

al. L. ved K. R.; jfr. Orig. Hasn. p. 338 sg.). 1559

skulde han være falden i Dithmarskerkrigen (Molb. p.
217); men det maa vel snarere være hans foromtalte

Fætters (F 3) Søn, Peder Nud til Vognserup (G 3)
thi selv var han s. A. Lehnsmand paa St. Hans Klo¬

ster i Odense (Atl. 3, p. 450; 6, p. 597) og udsteder

der en Ovittering til Prior (Od. 4, p. 116); ligesom
ogsaa sammesteds og s. A. hans Søn Mogens døde

(I. c. p. 118). Han fik nemlig s. A. d. 17de Marts
fra Aarhuus kongl. Maj. Følgebrev til Bønderne og
Tjenerne til hans Majs Gaard i Odense, som Peder

Bild nu i Være haver, at de til Philippi og Jacobi
Dag til ham skulde svare (Reg. o. al. L. ved K. N.);
og s. A. var han og hans Broder Erik (see denne!)
blandt de Lehnsmænd, der ifølge en Optegnelse af 20de

Marts ved Fred. 2dens Kroning skulde baade rende og
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turnere (Andre skulde blot turnere, og atter Andre skulde

blot være tilstede men hverken rende eller turnere) og
til den Ende være tilstede i Kjøb. Søndagen næst efter
S. Petri ad vincula, o: 6te August (Teg. o. al. L.

ved K. R.). 1560 er han endnu Lehnsmand i Odense
(Pont. 3, p. 372; Od. 4, p. 118—19, 121), og som
saadan er han med at forlige Hans Norby med Bispen

i Odense (Pont. 3, p. 398; K. Ros. D. 2, p. 319,
325, 326). S. A. d. 15de April tilskriver Kongen fra
Em Kloster Jens Bilde, at Borgemestere, Raadmænd

og menige Borgere i Visby have tilskrevet Kongen og
givet tilkjende hvorledes der skal være indantvordet i

Skriverstuen paa Visborg Slot en Sum Penge som
Otte Nud var ptildømt“ at udgive til S. Catharine
Kirkens Bygning sammesteds ic. (Teg. o. al. L. ved

K. N.). S. A. den 23de April fik Erik Rosenkrands
til Langtind kongl. Maj. Brev fra Aarhuus til Adskil¬

lige (og deriblandt til Otte Nud), at han fra dem til

sig skulde indløse det saakaldte Rannes Gods efter Kong
Chr. 3dies Brev desangaaende (l. e.). S. A. fik han

af Kongen i Mageskifte for endeel Gods i Sjælland
Kronens Gaard Sæbygaard i Vendsyssel (Atl. 3, p.

378). Kongen gjorde nemlig s. A. den 6te Juli paa
sin Gaard i Odense vitterligt, at han havde gjortet

Mageskifte med Otte Rud til Møgelkjær i saa Maade,
at han og hans Arvinger skulde have ic. vor og Kiø¬
nens Gaard, Sæbygaard i Vendsyssel, Sæbygaards

Mølle med endeel Gaarde og Gods, som opregnes;
hvorimod Otte Rud igjen har udlagt hans og hans

Hustrues Gods Lillerød med mere Gods i Sjælland
(nemlig i Try= Sokkelunds= Bieverskov=, Faxø= Løve¬
Tudse=, Arts=, Skippinge=, Merløse= og Slagelse=Herre¬
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der) og paa Falster. Men da forte Gods, som vi Otte
Rud udlagt have, renter aarligen til Landgilde 13 Td.
Korn mere end det Gods, O. Nud til os haver udlagt,
aa skal derimod den Jord og Eiendom som er lagt

fra forte Sæbygaard af Gaardsens Jord til vor Kjøb¬
stæd Sæby, og Borgerne der sammesteds nu i Være
have være og blive hos os og Kronen ic. (Reg. o. al.
L. ved K. R.). S. D. og s. Sted kjendes Otte Nud
til Møgelkjær og gjør vitterligt, at han med sin Hu¬

strues, Pernille Oxes, Villie og Samtykke har gjort

det ovenomskrevne Mageskifte, og at han til ydermere

Vidnesbyrd og bedre Forvaring har hængt sit Indsegl
og sin kjære Hustrues Signet nedenfor Brevet og un¬
derskrevet det med egne Hænder, med flere gode Mænds

Indsegl, som han kjærligen har tilbedet med sig at be¬

segle, nemlig ærl. og velb. Jørgen og Erik Rud, sine
kjære Brødre, samt Jørgen Brade, Frands Banner,

Eskild Oxe og Albret Oxe, sine kjære Svogre (l. c.).

1561 Kongens Skrivelse af 3die April fra Nyborg til
Jørgen Nud, at han har forlehnet Eskild Giøe med

Odensegaard, og at Jørgen Nud derfor til Philippi
a Jacobi Dag skal overantvorde ham samme Gaard

og Lehn (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A. den 17de

Dag Maus (9: Marts eller Mai) gjør Otte Nud fra
Vognserup vitterligt „met thenne min egen Handskreffth,“
at Fru Grethe, Per Ruds Efterleverske, har betalt ham

njeth hondreden Jacobsdaller paa hendes sal. Husbon¬

des Vegne, hvilke Otte Rud ham tilforn havde laant
(af kgl. Bibl. Saml. ved K. R.). S. A. den 28de
Juni faaer han fra Kjøb. kongl. Ovittants for Oppe¬

børselen af Næsbyhovet, Stigtens og S. Hans Klosters

Lehn, som ligger til Odensegaard, samt og for Konge¬
7*
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skatter, han, værende hans Forlehning, deraf havde

oppebaaret (Reg. o. al. L. ved Klev.). 1562 blev han

Lehnsmand paa Korsør (Atl. 3, p. 45), hvilket han

var til sin Dødsdag. Kongen gjorde nemlig s. A. den

11te Marts fra Kjøb. vitterligt, at han under og for¬
lehner O. Rud Korsør Slot og Lehn, som Jacob Skeel
nu i Være haver (Reg. o. al. L. ved K. R.). Og
1563 den 14de Febr. gjør Kongen (atter) fra Frede¬

riksborg det Samme vitterligt (l. c.). S. A. (1563)
den 14de Marts blev han fra Frederiksborg tilligemed

Flere af Kongen indbuden til Corfits Ulfeldts Begra¬

velse i Frue Kirke i Kjøb. den 28de Marts (Teg. o.
al. L. ved K. R.). S. A. drog han i Krigen mod
Sverrig og var for Elsborg (i Sept.) Daniel Rantzaus

Commissarius. Derefter var han ogsaa udi det Slag for
Halmsted (i Novemb.) og beviste sig der „som en op¬
rigtig Herremand,“ hvilket Mange bekjendte, som derhos

vare. Derefter blev han (1564) af Kongen forskikket til at

være Hovidsmand paa et Skib, kaldet Byens Løve (i et
Kongebrev af 14de Marts s. A., saavel til Adelen som
Andre, om at lade sig bruge paa kongl. Majs Orlogs¬

skibe, staaer nemlig ved Skibet Bysens Løve anført:

Otte Rud, Henrik Gyldenstjerne Knudsen (som siden fik

den Foregaaendes Datter) og Jørgen Foged (Reg. o.
al. L. ved K. R.); og der Admiral Hr. Herluf Trolle,
som var paa det Skib ved Navn Jægeren, (paa Pind¬

sedag) var udi Vending med det svenske Skib Mageløs

da gjorde Otte Nud Hr. Herluf besynderlig Bistand

fremfor nogen Anden; thi der han saae, at Jægeren
blev forskudt af de Svenske, begav han sig mellem den

og Mageløs og skød Ild i Fjendens Krudtkammer,
saa at han gik under. S. A. den 25de Dec. fik Otte
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Nud med Flere kongl. Majs Brev fra Nyborg om med

Heste og Harnisk at give sig over til Skaane til „vore¬

danske Ryttere og siden hos dem lade sig bruge mod

Fjenderne (Teg. o. al. L. ved K. R.). 1565 den 6te
Febr. fik Otte Nud med Flere Kongens Brev fra Kjøb.

om til Foraaret at lade sig bruge tilskibs; hvorimod
Kongen vil have dem forskaanet for Reisen til Skaane

(I. c.). S. A. den 23de Mai fik Admiralen Herluf
Trolle, Skibshøvidsmændene og de „gemenen Høvids¬

mænd kgl. Majs Bestilling fra Kjøb., at følge Admiralen
med Flaadens Skibe, og deriblandt Otte Nud med „Kra¬

baten“ (I. c.). S. A., da Hr. Herluf derpaa (den

4de Juni) blev skudt (2: saaret ved et Skud) og var
kommen til Kjøbenhavn, blev Otte Rud af Kongen ud¬
valgt til Admiral over den hele Flaade; og der Hr.

Herluf det hørte, sagde han, vat han vidste Ingen i

Danmarks Rige bedre til Admiral end Otte; thi ieg
vil sige god for, sagde han, „at han skal ikke skye for
sin Fiende.“ S. A. den 17de Juni fik Otte Nud
Følgebrev til Bønderne paa det saakaldte Rannis Gods,

i Jylland liggende, som Erik Rosenkrands til Landting

(o: Langtind) før ham havde havt i Forlehning (Reg.
o. al. L. ved Klev.), men som i ældre Dage en Tid¬
lang havde været i Rudernes Værge. S. A. den 7de

Juli beredte han sig til at anfalde Fjenden; men aller¬

først paakaldte han Gud og paamindede sit Folk at

komme deres Eed og Ære i Hu og at stride mandelig
mod Kongens og Rigets Fjender. Og efterat han

derpaa havde sjunget nogle Psalmer, baade danske og
tydske, anfaldt han den fjendtlige Flaade ved Kl. 6 om

Morgenen; og varede denne Slagtning i 11 Timer, og
aldt der i samme mangfoldige Landsknægte og Baads¬
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mænd, saa at den svenske Admiral selv bekjendte, at
han havde mistet 3500 Landsknægte og 1500 Baads¬

mænd i samme. Men der Otte Rud var i Vending
med 5 (Resen, p. 145 siger 7) svenske Skibe og havde

nogle af dem indtaget (men ogsaa havt det Uheld at
skyde et af sine egne Skibe, som Niels Trolle førte, i

Sænk; Res. p. 145), blev han tilsidst, „da han ingen
Hjelp fik af sine øvrige Skibe,“1) omhvervet (ↄ: ind¬

kredset) af den hele svenske Flaade; og omsider, da hans

Skib var synkefærdigt, og han havde mistet 1200 Mand
af dets Besætning, og selv var skudt et stort Saar over

det venstre Øie, af Fjenden tagen til Fange og som en
fangen Mand ført til Stokholm, hvor han var hos en

Borger i 14 Dage, og blev saa derfra nedkaldt til
Skare til Kong Erik (hvorledes han her blev modtagen,

og hvorledes Kongen i sin Hidsighed med egen Haand vilde
have dræbt ham, see Res., p. 147½ og strax derfra sendt

til Stokholm igjen, hvorfra han siden for Pestilentsens
Skyld blev forskikket til Svartzø. Men nogen Tid efter¬

at han did var kommen, begyndtes ogsaa Pestilentsen paa

Svartzø; og døde der alt det Folk, han havde med

*) Der tor, desværre! neppe være Tvivl om, at jo Misundelse

ved denne Leilighed forledte dem til Forræderi mod deres

Admiral; thi foruden hvad Resen derom beretter, siger hans
egen Broder Erik allerede s. A. i sit Brev til Mogens
Gyldenstjerne (for hvem han ret med Liv og Fyrighed be¬

skriver dette Slag, hvori han selv paa en roesværdig

Maade havde deeltaget): „hvad Aarsag der var til, at
(hans Broder) Admiralen ingen Undsætning fik af de

øvrige Skibe, „thet spør Y vel meth Tidin“ (D. Mag. 3

N 2, p. 84); saa at Aarsagen altsaa var af den Natur,
at han ikke engang turde betroe den til Papiret.
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sig*), saa at han selv maatte rede sin Seng og gjøre

Ild for sig. Da nu hans Folk af Pestilents vare hen¬
døde, da blev han tilsidst ogsaa selv befængt; men for¬

inden han folte sin Sygdom, blev han nogle Spætter
vaer paa sine Arme, hvorfor han kaldte „Fadebursqvin¬

den“ til sig og spurgte, hvad det skulde betyde; hvortil
hun svarede, at det var det visse Tegn til Døden. Da

han det hørte, lagde han sine Hænder sammen, lovede

Gud og sagde: Gode Gud! Du som haver ladet mig
see dette Tegn paa mit Legeme, hvorpaa jeg kan kjende,

at Døden er uundgaaelig, Dig skee Lov og Ære, og

Dig befaler jeg min Hustru og mine Børn, at Du af
din evige Godhed vil dem besørge og beskytte! Hvorpaa
han satte sig ned og skrev 2 Breve, et til sin Hustru,

Fru Pernille Oxe, det andet til Fru Inger Oxe (ↄ: hans

Svigerinde, som var gift med Jørgen Brahe); og der¬

med gik han tilsengs og klagede sig for ingen Ting
undtagen for sin Hustru; hvorhos han bad Slotsherren,
Mogens Pedersen, at han vilde lade gjøre en stærk Kiste

til hans Liig; „thi jeg veed vist,“ sagde han, pat min
kjære Hustru ikke lader mit Legeme blive her oppe.n

Derpaa lod han Sognepræsten kalde til sig og i Slots¬
herrens Overværelse bekjendte sin Tro og gav sig fri¬

modig fra denne Verden og ind til Gud; annammede
derpaa det høiværdige Sacramente og døde under sin

Frelsers uafbrudte Bekjendelse og Paakaldelse den 11te

Octob. 1565, og det saa christeligt og frimodigt, at selv
*)

Blandt disse Deeltagere i hans Fangenskab nævnes saaledes
i Saml. til R. Hist. B 1, p. 375 sved K R.) en Oluf

Iversen (Jernskjæg der døde paa Svartsiø Slot i Upland
paa en Sø i Mælaren, hvor han tilligemed sin Admiral,

Otte Rud, holdtes fangen.
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hans Fjender maatte erkjende det, og at den ærlige og

fribaarne Høvidsmand, Mogens Pedersen paa Svartzø,
der saae ham døe, bekjendte, „at bliver ikke denne Mand

salig, da bliver det ingen.“ Den næste Dag blev han
i Sognekirken ved Svartzø begraven, men da Freden
1570 var sluttet, igjen nedført til Danmark og i vor

Frue Kirke i Kjøbenhavn begraven, hvor Dr. Niels

Hemmingsen den 18de Juli 1571 holdt Liigprædiken over
ham (see den trykte Liigprædiken hos Rothe 1, p. 327

sg.; jfr. Resen, p. 109, 110, 142, 143, 144, 145,
146, 1475 Hofm. D. Ad. 1, p. 174, 175; Marm.

D. 1, p. 49; Atl. 5, p. 378, samt den fast samtidige

E. Lætus i Index til hans res danicæ af 1573,

hvori det hedder: Otlo Rhud, Canuli f. de Møgle¬
kier, vir fortissimus a bello proximo Suetico
sub F. 2 Ammiraldus Danicus, qvi maritimo
conflictu, cum 5 hostium naves prius occupasset
maximos, kandem fortunæ eedens abducitur in

Sueciam, qvo loci mortuus, eonstituta inter regna

pace, in Daniam relatus est; sepultus in templo,
gvod B. virgini sacratum est (K. N.). 1569 eiede

Henrik Rantzau hans Portrait (D. Mag. 1, p. 362),

og man skal endogsaa besidde et Portrait af ham, hvor¬
paa han bærer Elephanten, skjøndt han ligesaalidet som

Tyge Brahe nogensinde kaldes Ridder. Han var, som
sagt, gift med Pernille Oxe (Hofm. 2, p. 159 T. Nr.
5).Om

hende see Ryge p. 35—36 og andre flere

Steder! Hun beholdt Lehnet (altsaa Korsørs Lehn)
mange Aar efter hans Død (Atl. 3, p. 45), f. Ex.

1566 og 1572 (Hist. Tidsskr. 5, p. 42, hvor Knud
Nud skal læses Otte Rud). 1567 d. 18de Marts gjør
Kongen fra Frederiksborg vitterligt, at Fru Pernille
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Oxe har ladet berette, at hendes Husbonde, Otte Nud,
da han fik Sæbygaard, har lagt nogle af de Gaarde og

Boel, han fik, til Volstrup Sogn, hvilke tilforn have

sogt til Sæby Kirke, og det for den Aarsag, vat naar
Bonderne som paa Godset boe, kom til Sæby, drak

de dennem drukne og kom udi Klammer og Skadez“
hvorfor hun er begjerende, at han vil bevilge og sam¬
tykke, at samme Gaarde herefter maatte blive i Volstrup

Sogn; hvilket herved tilstedes (Teg. o. al. L. ved K. N.).

S. A. d. 1ste Aug. tilmelder Kongen Fru Pernille Oxe

fra Kjøbenhavn, at Bønderne i Flakkebjerg Herred, som
ligge og tjene til Korsør Slot, have havt deres Fuld¬

mægtige hos Kongen og klaget, hvorledes der for nogle
Aar forleden skal være paalagt ydermere Gjesteri=Havre,
end dem med Rette bør. Kongen vil derfor, at hun

lader dem gjeste hver med saamange Heste, de plig¬
tige ere og at de, som ikke ville holde Heste til

Gjesteri, tinge derfor og give som Andre (l.e.). S. A.

gjør Fred. 2den vitterligt, at efterdi Fru Pernille Oxe
udi hendes Hosbondis, Otthe Ruds, Frauerilsen (om
hvis Død altsaa Kongen endnu den Tid maa have været
uvidende) har været begjerende at maatte lægge et Birke¬

ting for deres Gaard Sebyegaardh udi Wendsyssel; da

under og tillader han, at Otte Rud eller hans Hustru
Fru Pernille Oxe, maa lade lægge hos forte Sæby¬

gaard et Birketing, og Sæbygaard og Sæbygaards

Mølle, saa og alle deres Bønder og Tjenere i Volstrup

Sogn, som ligge til Sæbygaard at være indtagne i
forte Birk med disse efterskrevne Gaarde ic. ic. Hvilke

Gaarde „vin dem have bevilget herefter at maae ligge
til forte Volstrup Sogn; sammeledes i Horby Sogn i
Vendsyssel ap;c. ic. Dat. Kjøb. den 21de Septbr. 1567
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(af Klev. Saml. ved K. R.). 1568 Kongens Skrivelse
an unsern Rath und lieben getreuen Ern, Johan Stor¬

mium, Rectori der Schulen zu Strasburgh (jfr. Ry¬

ges P. Oxe p. 309); dat. Coppenhagen d. 30 Juli
1568 hvori det hedder, at Kongen har af Peder Oxe

„genedigst verstanden, daß dieser zweier Edlen Knaben,
als seiner Schwester Frau Petternella Ochssen, und

ihres lieben Hauswirts, saligen Otte Rutte &c., unsers
gewesenen Admirals, Söhn, Abfertigung ahn (2: an)

euch fürnemlich zu dem Ende gemeinet ic.; auch gedachter
Otto Rutte, als der Kinder Vatter, sich in unsern und
unsers Reichs schweren Geschefften und Kriegshendeln

loblich, ruhmlich und ehrlich (verhalten) und also vor¬

dienet, das wir an diesen seinen Kindern, als die Nach¬
gebhurt, widderumb alle Tugentt, Treu und undertheni¬

gen Gehorsam erwartten thun: haben wir sie ohne diese

unsere Commendation und gnedigste Befurderung an euch
nicht kommen lassen wollen, und begern nicht weniger
gnedigst, als wir uns euch hiermit endtlich versehen thun,

nach dem wir in andere Wege euren Vleiß und getreue

sorgfeltige Underweisung gegen unsers Reichs Eingesessene
scheinlich und im Werck befunden, Ihr werden geneigt
sein solch euer dadurch erbautes Lob und unser und der

Knaben Freuntschafft und Zuvorsicht euch an ihnen zu

bormheren ic.“ S. A. skrev ligeledes Rigshofmesteren,
Peter Ochse, til bemeldte Sturmium (dat. Copenh. d.

4 August) som følger: Uff die zwischen uns beiderseits

hergebrachte Freundschafft und freundtliche gutte Zuver¬
sichtt will ich euch nichtt bergen, das gegenewerttige Kna¬
ben, meiner Schwester Söhne, Johan und Kanutt, die
Nutten, zur Prosecution und Verfolg irer angefangenen

Studien der Ortter hin nach Strassburgk abgeschicktt
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sein; und als ich dan ihnen ahm liebsten sehen und gön¬

nen woltte wofern es gelegenn, das sie iren Auffent¬
haltt bei euch habenn konttenn, will ich freundtlich und

mit Vleis gebetten habenn, sie desfals in gutten Bevhel
zu haben. Sollte es aber Unbeguemigkeitt halb bei euch

selbst nicht Stadt habenn konnen, so werdett Ir inhen

doch sonst meinem Vertrauen nach gutten Willen erzei¬
genn und alsø untterbringen helffen, das sie versorgett

sein mögenn. Das will ich zu besonder Freundtschaft
von euch verstehenn und auffnhemenn und hinwidder un¬

beschwerdtt sein nach Vermögenn gerne zu uerschulden (af

Klev. Saml. ved K. N.). S. A. gjør Kong Fred.
2den vitterligt, at 1568 den 25de Sept. var skikket Fru
Pernille Oxe, Otte Ruds, og havde i Rette kaldet
„Seuuerenn Tøgissenn i Mørche,“ for han hende bekla¬
get havde for „os,“ at hun skulde gjøre ham Overvold og

Uret og kaste ham af hans Gaard og beskatte ham og hans

Søn Ørne og Penninge af med Uret. Og tiltalte Søren
Tygesen hende for, at hun nogen Tid siden skal have

gjort en Forhandling med ham i saa Maade, at dersom
han kunde „flij hinnde viss Bescheedt om hinndis Hos¬

bonndt, Otte Rudt, huore hanndt var oc huore hannom
lide, oc flij hinnde hanns Hanndtschript, at hanndt var

leffuuindis zu 1) da skulde Søren Tygesen og hans Hu¬
stru beholde deres halve Gaard qvit og fri deres Livs¬

tid, og deres Søn den anden Halvpart af samme Gaard

o. s. v. Paa hvilken Handel og Contract han i Rette

lagde Fru Pernilles aabne beseglede Brev, beklagende,

*)Altsaa ogsaa deraf

seer man, hvor lang Tid der medgik,

forinden man her i Danmark erfarede hans sidste Skjevne;

ifr. supra 1567.
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at Fru Pernille gjør ham nu Hinder paa Gaarden.
Sammeledes berettede Søren Tygesen at have været

paa samme Reise „till Strolsundt, Stetinn, Danschenn

oc paa Gulborgennge vidt vort Slot Elssborg,“ hvor¬

med han samme sit Løfte og Tilsagn meente at have

fuldt gjort og ikke videre at være pligtig, men samme

Halvpart i forte Gaard qvit og fri at burde beholde
efter Fru Pernilles Brev; beklagende, at hun har for¬
fulgt ham til Herredsting og Landsting og der bekom¬

met Dom over ham og ham med Rigens Ret forfølger

for samme Sag med Urette. Dertil svarede Fru Per¬

nilles fuldmyndige Bud, Jens Skriver, og berettede, at
Søren Tygesen havde sig selv tilbudt og ved sin Hals,
Æres og Godses Fortabelse unødt tilforpligtet med sit

Brev og Segl at inddrage i Sberrig og Finland og
flye Fru Pernille vis Besked fra hendes Husbonde, Otte

Nud, om han var i levende Live og hvor han var,
„huore hannom lidde eller met hannom fat var,“ hvilket
Søren Tygesens aabne Brev som i Rette lagdes, vi¬

dere formelder. Sammeledes, at han derover og havde

bekommet af Fru Pernille XX enkende Daler og en
Hest paa Haanden at drage samme Reise med. Men

Søren Tygesen havde ikke holdt sit Løfte og Brev og
ikke været i Finland og var ikke længere end i Stral¬

und og paa Guldborg Enge hos Krigsfolket, og vilde

alligevel med Vold sidde i hendes halve Gaard uden
Landgilde ic. Og meente hun sig ingen Uret at have

gjort i nogen Maade. Thi blev der saaledes paasagt
for Rette, at efterdi Fru Pernille har talt Søren Ty¬

gesen til til Herredsting og Landsting og der bekommet

Dom for sig, og forfølger nu samme Sag med vor og
Rigens Ret; da har hun ikke gjort Søren Tygesen no¬
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gen Uret i nogen Maade (l. e.; jfr. K. Ros. D. 3,

p. 85). S. A. (1568) d. 26de Febr. tilskriver Kongen

fra Kjøbenhavn sine og Kronens Bønder og Tjenere
til Korsør Slot at Fru Pernille Oxe havde berettet,
hvorledes en Part af dem vægrede sig ved at udgive

aadant Gjesteri, som de i fremfarne Lehnsmænds Tid

gjort have; hvorfor Kongen byder dem at rette sig efter
at fornøie og give Fru Pernille Oxe sligt Gjesteri, som

de i Hr. Knud Ruds og andre fremfarne Lehnsmænds

Tid udgivet have (Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A.
d. 22de Novbr. gjør Kongen vitterligt fra Roeskilde,
at han under og forlehner Fru Pernille Oxe, Otte Ruds

Efterleverske, Korsør Slot, som hun nu selv i Være
haver (Reg. o. al. L. ved K. N.). 1571 byggede Fru
Pernille Møgelkjær (F. 2 p. 268; Atl. 4 p. 155),
nemlig 1 stort grundmuret og 2 mindre grundmurede

Huse med et Capel ved den østre Side af Borgegaards¬
porten, hvilket sidste nu er indrettet til Værelser for
Forpagteren, og Døbefonden nedgravet i Gaarden til

Beqvemmelighed for en And med sine Ællinger. 1572
see Mere om hende G 16' 1575 byggede hun dernæst

ligeledes Sæbygaard i Vendsyssel (F. 4 p. 315; Atl. 5

p. 377), med store og dybe Grave omgivet og bestaaende
af 3 grundmurede Fløie, hvoraf den nordre er 2 Lof¬

ter høi med 2 murede Taarne i det sydøstre og sydvestre

Hjørne, og paa Midten et høit Taarn med Spiir, hvori

en Klokke er anbragt. Hun døde 1577 (Ryges Tab.;
hvorimod Klev., som det synes urigtigt, siger 1576).
Man har hendes Liigprædiken af Lars Berthelsen 8vo

1584, hvori det hedder, at hun var født paa Nielstrup
1538 (hvilket dog maa være en Trykfeil istedetfor 1530

eller 31; thi hun var ved 46 Aar, da hun 1577 døde);
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men da hendes Forældre vare døde (han 1534 og hun
1536), kom hun til sin Moster, Pernille Giøe Byrge

Trolle af Lilløes Hustru, hvor hun lærte meget Godt
baade i Gudsfrygt og „høffuisk Optugtelse,“ og blev

hos hende, indtil hun (1549) med Slægts og Venners

Villie blev given i Ægteskabs „Stat= med Otte Rud

af Møgelkjær, med hvem hun i deres 16 Aars Ægte¬
skab avlede 5 Sønner og 3 Døttre. Og da han 1565 døde,

levede hun endnu 11 Aar som Enke og „skaader og skikkede
sig i al denne Tid ganske gudfrygtelig, „høffviskelig= og

vel i alle Maade, holdt hver Dag sin Morgen= og Aften¬

bøn og lød til den Ende paa begge sine Sædegaarde
„Bedekamre“ indrette, hvor hun hver Dag aarle og

silde begav sig ind for at læse og bede. Hun hørte
flittigt Guds Ord og brugte ofte det høiværdige Sacra¬
mente; lod sine Børn opdrage i Gudfrygtighed, christelig
Lærdom og dydeligt og tugtigt Levnet og sine Sønner

baade inden= og udenlands i boglige Konster, fremmede

Sprog og mange Lands Skikke og Sæder. Alle sine
Huustjenere, Hofmænd, Drenge og Piger holdt hun til

Gudsfrygt og Høviskhed; forglemte ikke den fattige La¬
zarus med daglig „Almisse for Porten;“ gav aarlig
Penge, Meel, Flesk, Lærred og Vadmel til det nærmeste

Hospital; var i Medgang en lystig, venlig og ydmog

Ovinde, og udi Modgang var hun behjelpelig med Trøst,

gode Raad og al anden Bistand ic. ic. D. 19de Octob
(15772) blev hun syg paa Sæbygaard gjorde sit Te¬

stament og sine øvrige Dispositioner (hvoriblandt den
kan mærkes, at hun eftergav sine Bønder det Halve af
indeværende Aars Skyld og Landgilde), beredede sig

christeligt til Døden, sagde alle Nærværende og Alt,
hvad i Verden var, god Rat og hensov d. 26de Octob.
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ved 46 Aars Alder. Hun blev begraven i Korup (ↄ:

Raarup*) Kirke i Jylland, hvor Bispen i Aarhuus,
Mag. Lauritz Berthelsen, holdt over hende en Liigpræ¬

diken, der, som sagt, er udgiven 1584, 8vo. Forresten
er det besynderligt, at hendes Dødsaar aldeles ikke næv¬

nes i hendes Liigprædiken; og man har virkelig et Slags
Grund til at troe, at Klevenf. har Ret, naar han alle¬

rede lader hende døe 1576; thi af 1577 har man alle¬
rede under 31te Marts Kong Fred. 2dens Brev fra
Kronborg til Vincents Juel, hvori det hedder, at efter¬

som han med Rigens Dele lader tiltale og forfølge Fru
Pernilles, Otte Ruds, (altsaa hendes og ikke hans) Ar¬
vinger paa Fru Mette Rosenkrandses, Peder Oxes Ef¬
terleverskes Vegne; saa vil Kongen, at han med samme
Dele og Forfølgning lader „betæmmer og opstaae indtil

paa videre Besked; ligeledes et Brev af s. D. til Jør¬
gen Skram, at lade opstaae hvis Forfølgning, han ha¬
ver begyndt paa Anders Banner; og endelig den 6te

April s. A. til Anders Banner, Johan og Knud Nud

om samme Sag (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.).
F 8(—) Kirsten (Knudsdatter). Om hendes

Fødsel siger hendes Broderdatter, Karen Nud (l. c.):

„1521 var min Faster, Kirsten Rudt, født paa en Fre¬

dag, der Klokken var 9 S. Andres Aften; hendes Gud¬
fader var „Sante Povel,“ „Sante Oluf,“ Biskop Lave

Urne, Albret Henriksen af Sore, Mester Eskil, Prior
af Antvorskov, Hr. Matz Eriksen, Othe Thenhusen, Me¬

ster Morten Henricksen, „Jomfru Marie= og Fru Anne,

Eiler Hacks.“ (Dette er den sidste Gang, jeg finder
den Skik, at byde Helgene til Fadder, i disse Familie¬

antegnelser omtalt). Hun var gift 1) med Herman
—

Scheel til Junget= eller Jungergaard, som døde 1505
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(Atl. 4, p. 754), og som hvis Enke hun omtales 1556

(K. Nos. D. 2, p. 160) saavelsom 1560 (Klev.). 1562
den 4de Juni tilskriver Kongen Jacob Skeel fra Kjøb.:
„Vid, at vi ere komne udi Forfaring, hvorledes at din

Broderhustru, Fru Kirsten Rudsdatter, skal tiltage sig
stor Bestilling udi Skive Lehn, saa at hun saa godt (som)
for Dig regjerer Lehnet og Bønderne; da, efterdi forte

din Broderhustru tilforn haver havt megen Trætte med

Iver Krabbe om vor og Kronens Eiendom der samme¬

steds, ville vi for slig Leilighed ikke længer unde Dig

at maae beholde forte Skivehuus Slot og Lehn, men at

os Elsk. Fru Magdalene, forte Iver Krabbes Efterle¬

verske, det igjen at maae indløse“ ic. (Teg. o. al. L.
ved K. N.). S. A. Kongens Brev fra Frederiksborg
den 15de Juni til Hr. Hans Skougaard, Niels Juel

til Astrup og Fru Kirstine Rudsdatter, at da han
forfarer, at de skulle have noget Gods i Pant, som

hører til Vidskild Kloster, saa vil han, eftersom han har

befalet Otte Brahe, Embedsmand paa Aalborghuus, at
indløse forte Gods, at de med det Allerførste forskikke

til Otte Brahe klar Copie af de Pantebreve, de have
(L. c.). 1563 omtales hun som Fru Kirstine Rud til
Jungertgaard (K. Ros. D. 3, p. 16). Derpaa blev hun
gift 2) med Laurids Rostrup til Ristrup (Atl. 4, p. 221) og

omtales 1568 som hans Frue, da hun sagsøges af Foormyn¬

deren for hendes første Mands Børn (K. Ros. D. 3, p. 62

sg.). Hun nævnes ogsaa 1577 som tilstedeværende ved
Pernille Oxes Dødsseng. Men han døde 1588 og blev
begraven i Sabro Kirke hvor hans Liig endnu var

fuldkommen conserveret, da de Keiserlige 1628 brugte
Kirken til et Kornmagazin, stillede hans Liig op til
Væggen for at skyde tilmaals efter og ved denne Lei¬
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lighed skøde hans Been i Stykker (Atl. 4, p. 207).
Hans Enke levede endnu 1610 (altsaa 89 Aar gammel)
og skrev sig da til Hølingholm; og havde Johan Nud

(altsaa hendes Aaret forud afdøde Brodersøn) indtil sin

Død været hendes Værge, hvorom nu i indeværende
Aar førtes Proces (Klev., som forresten gjør 2 Perso¬

ner af 1 og lader L. Rostrups Frue være en Søster
til den ovenomtalte Johan Nud). 1610 den 23de Mai

gjør nemlig Chr. 4de vitterligt, at for „osø var skikket
Knud Gyldenstjerne til Aagaard paa hans egne Vegne

og med Fuldmagt af Jacob Rosenkrands til Kjerstrup
paa hans Hustrues Vegne og paa Fru Kirsten Nuds til
Høllingholm, Laurids Rostrups Efterleverskes, og Jom¬

fru 9tte Gyldenstjernes Vegne „paa den ene Side,“ og
havde i Rette stævnet Otte Banner til Løvismose paa

hans egne Vegne, Niels Kaas til Birkelse, Eske Krafse
til Assendrup, Christoffer Krafse til Egholm og Jørgen
Kaas til Hafgaard paa deres Hustruers Vegne, „alle¬

Johan Nuds (G 18) og Fru Pernille Ruds (G 22)
Arvinger, „paa den anden Sidez“ og formeente han

da for det Første, at Johan Nud efter Loven har været

deres Moders og Hustrumoders, Mette Nuds (G 20), rette
Laugværge efter hendes Faders Død, indtil han sig sligt

lovligen havde afhændet, og dem, som hans Arvinger
pligtige at være at stande dem til Rette for samme

Værgemaal, med mindre de sligt med rigtigt Afkald
kunde afbevise. Sammeledes efterdi Fru Kirsten Rud
(neml. nærværende F 8) befandtes efter Loven en Ar¬

ving at være til Johan Ruds Arv og Gods, hvilken

Anpart Knud Gyldenstjerne sig skal have tilforhandlet;

og efterdi han formener samme Arv ham forlods ud
burde med Rette at have efterfulgt, og han dem med

8
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gode Mænd derom har ladet besøge; de dog alligevel
ham samme Arv have formeent og forholdt, hvori han
formener dem Uret at have gjort ic. Derimod irette¬
lagde Otte Banner, Niels Kaas, Christoffer Krafse og
Eske Krafse deres skriftlige Beretning, at Fru Mette

Ruds Fader, sal. Otte Rud, døde i Sverrig 1565;
den Tid var Johan Nud saavelsom de andre hans
Sødskende i deres umyndige Aar; nogen Tid efter er
Johan Nud kommen uden Riget og ikke indkommen for

1573 eller tilvisse i næste efterfølgende Aar 1574, og
i det samme Aar stod forte Mette Nuds Bryllup; da
levede hendes Moder, sal. Fru Pernille Oxe, som efter

Loven havde Fru Mette Ruds og hendes Sødskendes
Gods udi Haand, Brug og havende Værge, og Oppe¬

børselen deraf anvendte til hendes Børns Fremtarv og
Bedste, saa Ingen kan hende med Rette Andet eftersige,
end hun var hendes Børn en god Værge, deres Gods

forbedred og ikke forarged; og sal. Henrik Gyldenstjerne
havde Fru Mette Nud ved 2 Aar før Fru Pernille
Oxe 1576 døde. Og der endelig Skifte stod efter hen¬

des dødelige Afgang, har forte Henrik Gyldenstjerne paa

hans Hustrues, Fru Mette Ruds, Vegne siddet over

Skifte o. s. v. Thi sagdes saaledes af for Rette, at
Johan Nuds Arvinger ikke ere pligtige at svare Knud
Gyldenstjerne eller hans Sødskende til Værgemaal, men
bør for deres Tiltale qvit og frie at være (af Klev.
Saml. ved K. N.).

F9(—) Mikkel (Knudsen) forbigaaes baade af
E. Bryske og af Klevenfeld; men om hans Fødsel siger
hans Broderdatter, Karen Rud (l. c.): „1526 var

min Farbroder, Michel Rudt, født paa en Fredag næst
efter S. Mikkels Dag Eft., der Klokken var 4, i det
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Tegn, som hedder Libra (ↄ: Vægten); hans Gudfader
var Mester Lauers Olsen, Hr. Mads Eriksen, Mar¬
qvard Tidemand, Erik Daa, Hans Rud, Fru Sophie

Rud, Fru Inger, Hr. Hans Bildes, (og) Fru Ane,

Herman Flemings.“ Det kan altsaa ffølge Alderen
umuligt være den Michel Nud, fra hvem man i Mscr.

Reg. 4to Nr. 2560 har et Brev af 1532 til Chri¬
stian den 3die, den Tid endnu kun Hertug i Holsteen,
saaledes lydende: „Helsen forsendt med Gud! Maa

Eders Naade vide, at ieg er begierende af Eders Naade,

at I skrive mig til med et vist Bud, hvad ieg skal rette
mig efter, „hvad heller I ville være vor Raadige Herre,
høibaarne Første, Konning Christiern, huld og troe eller

eyz“ og vil ieg vide af Eders Naade, hvad ieg skal

rette mig efter paa vor Naadige Herre, Konning Chri¬

stierns, Veigne. Og er ieg begierende en Iagt af Eders
Naade paa vor naadige Herre, Konning Christierns,

Veigne med Folk og Skod, Krud og Lod og al den
Deel, som dertil høre; og sender ieg Eder en vis Karl

af Erkebispens Folk (i Trondhiem), og kand han yder¬

meere sige Eders Raade, end forskrevet staar. Og vil
ieg vide af Eder, om I ville være vor Fiende eller ey,

eller I ville bevise Eder, som den gode Hr. Erkebispen
haver giort imod siin rette Herre, Konning Christiern,

høibaarne Første. Og vil ieg ikke længere være bedra¬

get derudi; det maa I friit forlade Eder udi. Hermed
Eder Gud befalende. Skrevet paa Afuissnæs Palme
Søndag An. Dn. 1532. Michil Rudhe“ (K. N.).

Det kan, som sagt, ikke være den her omtalte Mikkel

Rud; thi han var den Tid kun 6 Aar gammel; men
hvem var det saa? thi den ældre Mikkel Rud eller E

6 døde allerede 1520. Jeg tænker, at bemeldte Mikel
8“
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Rudhe fra 1532 henhørte, sit Tilnavn uagtet, ligesaa¬
lidet til Familien, som den Niels Rud, der nævnes

1519 i S. R. D. 8, p. 68; den Bertoll Rude, der
nævnes under E 5, 1521; den Thord Rudt, der næv¬

nes under E 9, 1534 og 1537; den Lars Nud, der

døde 1562 (Atl. 6, p. 309); og endelig den Carsten
Rud, om hvem man har følgende Brev fra Niels Kaas

til Christoffer Walchendorf af 1577: „Kiere Christoffer,

synderlig gode Ven! Gud vere altiid mett theg och haff

Tack for altt Gott. Jeg haffuer underdanigst berett
kongl. Maj., att Carsten Rud er hiemkomen, och huad

Thedinger hand haffuer om kongl. Majs Pincke: „Gott

mitt unsslø Och beger Hans Maj., att nar thend ind¬
komer, thu tha strax vill afferdige Skipperen till Hans

Maj.; och beder Hans Maj., att thersom ingen haffuer
befalitt Carsten Rud att antuorde thett Krud och Lød

fran seg, att thu tha lader sette hannom udi thett Blaae¬

tarn. Jeg haffuer och talitt mett Elia (Eisenberg, kongl.
Secretair) om the Leensmænd udi Land tho Holsten

tha er her endnu ingen Beskeed komen tilbage; men
strax thett ankomer, skall thett bliffue theg tilskickitt.

The Breffue till Carl Gøye och the Stigtstende (ↄ:

Stiftsstænder) udi Churland ere indpackitt hoß the andre.

Hvad Pension kongl. Maj. komer till at udgiffue, ther
om skall thu udi Morgen fange Beskeed. Vill thu vell

giøre och sige Paselich, at kongl. Maj. haffuer forløffuitt
hannom paa XIIII Dags Thiid; dog mett slig Vilkoer,
„att hand inthett Saltt skall spilde.“ Gud befaler ieg

theg. Ex Frederichsborg thend 25de Novemb. Aar
1577. Niels Kaass.“ Udskrift: „Erlig oc velbyrdig

Mand, Christoffer Walckendorp till Glorup, kongl. Majs

Rentemester min synderlig gode Ven, gantz venligen¬
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(kgl. Bibl. Saml.). Hvad derimod nærværende Mikkel

Rud eller F 9 er angaaende, da finder jeg ham blot
en eneste Gang nævnt, nemlig 1544, som Knud Ruds

og Dorthe Bølles Søn (Atl. 6, p. 246); hvoraf vi
altsaa i Grunden ikke lære Andet, end at han var sine
Forældres Søn og endnu levede 1544.
F 10 (—) Birte (Knudsdatter) eller Birgitte.

Om hendes Fødsel siger hendes Broderdatter Karen

Rud (l. c.): „1538 (altsaa 21 Aar efter det første og

12 Aar efter det sidste Barn) da var min Faster, Berett
Rudt, født Pinzedag, da Klokken var imellem 9 og 10

i Skorpionens Tegn.“ Hun blev gift med (Rigskants¬
leren) Axel Knudsen Urne til Søbysogaard (Hofm. 3,
p. 271 Tab. Nr. 5). 1564 er et af deres 8 Børn,
og som det synes det yngste, født (l. c.). Deres Navne

findes 1575 paa Altertavlen i Gjeddesby Kirke paa

Falster (Atl. 6, p. 524) og deres Epitaphium i Marm.
Dan. 1, p. 244—45 og i Hofm. 3, p. 274, hvor

hans Dødsaar paa forstnævnte Sted ansættes til 1575,

men paa sidstnævnte til 1578. Man har et Brev af
hende uden Aarstal, men dog i Mandens levende Live,
til hendes saakaldte Morbroders (det vil sige Farsøsters)

Datter, Birthe Bølle, som var gift med Christoffer Giøe.

Det lyder som følger: „Min Aljrkerste Ssøster! Gudt
uere alletidt hoß tigh oc beuare (2) tigh meth ssin Hiliens
Andt oc Nade oc beuare tigh ffor all tidt, ssom ondt

er, oe ffor all tidt, ssom tigh kandt skade entiin til
Ssil elir Liff. Myn hiertekere Ssøstjr! ssom du skriffir
migg til, at du drager ssa ssnart aff; Gudt uidt, at tidt

er migg lidt (ↄ: leid) aff allt mydt Hjrte; min ieg

bider tigg ffor Gudß Skølldt, at du uillt ffølle Kristof¬

fer (Give, hendes Mand) hidt igin. Oc ssom du skriffjr
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om Johan Vjnstjrmandt, ßa uil ui intidt thalle til hanum
her om, po tidt at handt skullde icke ssige, at ui uar

ffrøctatig ffor hanum; min Axil (Urne, hendes Mand)

uil lade XII Olinge (0: Oldinge) skiffte Gorin imellim
hanum oc uoß oc lade bjude hanum tidt til til Hjrißtingg

oc til Lanßtin di II Pundt Koren, handt klagjr sso
hart paa; oc haffjr handt jo sso hart klagidt ffor myn

Brodir Erick oe Ane (Hardenberg, hans Frue) ssom ffor
Edir; oc uor alle III hanß Brødre hir meth hanum,

oc bliff endt da sso godt ssom indtte thallt; men Jehan
bliff uredt (o: vred) po myn Broder Erick, ffor handt
ujllde icke thale ther om, ffør Erick høre Axillss Anslaff
oc Mjningg tir om; sso lodt handt tidt bethene (o¬
beroe). Min aljrkerste Ssøstir! kandt du aljr tro, sso

ssindt (ↄ: seent) ssom tjde (o: disse) Tingist (mon Kop¬
per2) uil aff migg igien; di tin Hjde (ↄ: thi den Hede)
uil icke fforlade migg sso ssnart. Oe nu uyl ieg beffale
tin gode Mandt oe tigg oc tidt hille Huß tin allssom¬

mitste Gudt euindelige beffalendes meth M gode Nitir.

Ladir Axil oc Skriffirin ssige tig M gode Nitir. Ex
Ossmarke (ↄ: Aasmark, nuværende Knuthenborg paa
Laaland) meth Hast. Berite Rudt.“ Udskrift: „Tyl

myn kere Ssøstir oc Morsbrodirdatir oc alirk. Ssøstir
Berite, Kristoffer Gøss, ganske kjrligin tilskriffidt i egin

Handt“ (kgl. Bibl. Saml.).
Littr. G

o: syvende Generation eller Slægtled.

G 1 (F2) Ove (Ovesen) døde, som sagt, 6 Uger
gammel.

G 2 (F 3) Folmer (Hansen), om hvem hverken
El. Bryske eller Klevenfeld veed Noget at sige.
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G 3(—) Peder (Hansen) til Vognserup (El.
Bryske p. 296, af hvem han, ligesom af Klevenfeld,
gjøres til en Søn af Hans Rud og Ane Knob). Han
er altsaa den Peder N., der efter sin Fader og ifølge

Atl. 2, p. 393 skrev sig til Vognserup 1559; men

neppe er han den Peder Rud, der ifølge Atl. 6, p. 205
allerede skrev sig til denne Gaard 1502, da han havde

Strid med Cantor Otte i Roskilde om et Skovskjel
(D. S. T. p. 251); thi dette sidste Aarstal angaaer

ikke ham, men hans Farfader (E 4), der ogsaa hed
Peder. 1533 erklærer derimod nærværende Peder eller

G 3 sig mod Kong Chr. 2den (Krag p. 5). 1535 i
Aug. var han med adskillige andre Hoffinder i Skaane

og red da med 4 Heste; en af dem stod anført for 8
Heste, 3 for 6 Heste, de øvrige for 4 Heste og ikkun

een for 3 Heste (Teg. o. al. L. ved K. R.). 1537
laa han som Hoffinde i Borgeleie paa Sjælland; thi
iblandt danske Hoffinder som da laae i Borgeleie i
Sjælland, nævnes ogsaa =Per Rud paa Knarderup med
4 Hesten (Teg. o. al. L. ved K. R.); men senere hen

paa Aaret maa han have taget Krigstjeneste tilsøes; thi
man har af dette Aar to Breve fra ham til Eske Bilde,

Høvidsmand paa Bergen hvoraf det første lyder som
følger: „Jeg Pedher Rudt aff Vabenn kenndes mett

thette mitt aabne Breff, att ieg annammett haffuer aff

Erlig oc velbørdig Mandt, Eske Bille, Høffuitzmandt
paa Berghenhuss, thenne effthersereffne Skiibsfittallie,

ßom er VI Lesther Øll, II Lest Brødt, III Tønner
salthet Kødt, 1 Td. saltt Fisk, VI Vogher Fisk, III

Tønner Tiistøll (ø: tydsk Øl); att ßaa uti Sanninghen
er, trøcker ieg mitt Indsegle her nædhen faare thette

mitt opne Breff. Screffuit paa Berghenhuss Onsdaghen
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nest effther S. Hansses Dag MDXXXVII= (kgl.
Bibl. Saml.). Det andet lyder som følger: „Ven¬

ligh oc kierligh Helßen nu oc altiid forsend meth vor
Herre! Kiere Eske! tacker iegh Etther gerne for alt

gott, ther Y migh beuist haffue, huilcket iegh gerne for¬
skyller, y hueß Mode iegh kan oc ieg vett Etther till
Vilge kan vere. Kiere Eske! som Etther vell fortenker,

ad vij hanlitte (o: handlede) om nogen Thøner, so sen¬

der iegh Etther VII Lester;*) so ber (o: beder) iegh

Etther gerne thet 9 ville velgiøre oc unssætte megh
meth nogen Vett (ↄ: Brænde) till ad koge meth, so vill

iegh sende Etther flere Tøner, om I tøm behoff haffue.
Kiere Eske! huor iegh kan vere Etther till Vilge oc

Tieniste, vil iegh gerne gijøre, oc 9 skulle altyd fynne
megh veluilligh ther till. Gyører vell oc syger myn

Fencke (hans Frue, Sophie Krumedige) oc Jomfru Ka¬
ryn mange gotte Retter. Her mett Etther Gud befal¬

lindes. Ex Hielffiør (o: enten et af Kongens Skibe,
f. Ex. Hjelperen (der Helfer), eller en eller anden Fjord

under Norge). Ex An. Dn. MDXXXVII. Per

Rud.“ Udskrift: „Erligh oe velbyrdygh Mand oe sstreng
Ritter Eske Bille, Hoffuitzmand paa Bernehuss, myn
synderligh gotte Ven¬ (l. e.). 1542 fik Peder Nud

Brev ad gratiam paa Kjelstrup Gaard og Gods i

Odsherred qvit og fri uden al Afgift. Dat. Hasn. Lø¬
verdagen efter Luciæ Dag 1542 (Reg. o. al. L. ved

K. N.). 1543 løb han atter ud med den kongelige

Flaade, ved hvilken Leilighed hans Moders Sorg der¬

over saagar indviklede hende i en Hereproces (see F 3.).

*) Paa en Læst gik fra 12 til 48 Tønder, alt eftersom hvad

Indholdet var eller hvad Slags Tønder der meentes.
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S. A. tilskrev han den ovenomtalte Eske Bilde, som nu

var Statholder i Kjøbenhavn (Orig. Hafn. p. 138)

som følger: „Venliigh oc kierliigh Helssen nu oc altiid
fforsend meth vor Herræ! Kiere Hr. Eske Bylle, syn¬

derliigh gode Ven! tacker ieg Etther ganske gerne ffor
alt Gott, som 9 meg giortt haffue, huykkett Y skulle

altiid ffynne meg ganske uspard tyll ad fforskylle. Kiere
Hr. Eske! som 9 skriiffue meg till, ad ieg skulle bliiffue

her lygendes, tyll saa længhe ieg ffyck ander Besked, oc

om ieg haffde Brøst ffor Ffytalligh, tha skulle ieg ffoo
Rod. Kiere Hr. Eske! saa gyffuer ieg Etther kierligen
tyll Kynde, ad ieg haffuer nogen Ffyttalleegh endnu paa

jen XIIII Dage, oc nogen haffuer (ieg) Brøst paa, som
iegh haffuer skriiffuitt Per Gottske ther om. Kere Hr.
Efke! i huor oc y huad Mode Y meg paa kongl. Maj.s

Vegne tylsigendeß vorde, skulle Y altiid ffynne megh
redebon. Her meth Etther Gud almegt beffallendes.
Skriffuett ffor Helsingør Løffuerdagen nest æffther sannthe
Dynssdag (0: Dionpsii Dag) M.D.XL.III. Per Nud.¬
Udskrift: „Erliigh och velburdigh Mand oc streng Ni¬
der, Hr. Eske Bylle tyll Vallen, kongl Maj.s Stadt¬

holder, venlygen tylskreffuett“ (kgl. Bibl. Saml.). 1544

Fredagen næst efter vor Frue Dag conceplionis gjør
Chr. 3die fra Kjøb. Slot vitterligt, at han af ret vit¬

terlig Gjeld skyldig er Peder Rud, vor Mand, Tjener

og Embedsmand paa vor Gaard Kelstrup, 500 Daler,
gode af Korn og Slag, eller 30 Skilling Lybsk for hver

Daler regnendes; for hvilke 500 Daler Kongen i Pant
sætter ham forte vor og Kronens Gaard og Lehn, som

han nu selv i Være og Forlehning haver (D. Saml.i

Geh. Arch. ved K. R.). 1549 (rettere 1548; Krag p.

314) seiler han med Prindsen til Hylding i Norge (R.
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Saml. 2, p. 276). Han fik nemlig tilligemed Hr. Knud
Rud og andre Flere Brev fra Kjøb. Slot Onsdagen

n. eft. Søndag Trinitatis 1548 om at følge Hertug
Frederik til Norge og at være tilstede i Kjøbenhavn

førstkommende Søndag 8 Dage (Teg. o. al. L. ved K.
N.). 1549 forhverver han sin Frue, Grethe Bryske,

Ret til for Livstid at beholde hans Gods paa Grund

af følgende af hans Søster og Svoger udstedte Tilla¬
delse: „Jeg Niels Anderssen (Dresselberg) till Lyngby¬

gordt och myn kiere Høstru, Johanne Rudtz Datter
kiendis vy och giør vetherligt for alle udi thette vort

obne Breff, att vy haffuer mett vor Radt, Vilie och
Samticke undt och tilladitt och nu mett thette vortt obne
Breff under och tillader att mynn kiere Suager och

myn kiere Høstru Johanne Rudtz Datters Broder, Er¬
liig och velbyrdig Mandt, Per Rudt till Wonserup, maa

vell bebreffue synn kiere Høstru, Gritte Brisches Datter,
alt sytt Arffvegotz, rørendis och urørendis, epther syn
Dødt att nyde, bruge och beholle guitt och fry hindis
—

Liiffs Tiidt, om Gud haffuer forsiett, hun offuerleffuer
hanom och fange ei Børn leffuindis epther sseg; dog

skall hun icke maa affhende sseg nogitt aff Gotzitt och
holle Gorden vedt synn Macht mett Bygning, som thet

seg bør, och ey lade Skouffuen hugge till Uplicht y
nogenn Maade. Tyll jdermiere Vindißbyrdt trøcke vy

vore Singnether met Vilie och Vidskab neden paa thette

vortt obne Breff, tilbedendis myn kiere Suager myn

Høstruis Morsøstersønn,1) Folmer Rossenkrantz, att be¬

segle mett oß. Utgiffuett y Liugneth (Lyngby?) Tiisdag

1) Hvilken underlig Skik, at kalde sin Hustrues Mostersøn sin
Svoger
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nest for S. Dionisii Dag An. Dn. 15497 (kgl. Bibl.
Saml.). S. A. underskriver Per Rud et Forlig (Ryge

p. 76). 1550 vor Frue Dag Ascensionis har hans
Frue Grete Bryske, som var en Datter af Carl B

til Flintholm og Kirsten Ulfstand, oprettet et Testament
i hendes Husbondes Faveur med Venners Samtykke
(Klev.). Dog, det var ikke hende, men ham, og ikke i

hans, men i hendes Faveur, at dette Testament blev
oprettet, der lyder som følger: „Jegh Per Rud till
Vonserup bekiender oc giør vytterlygtt for alle mett thette
mytt obne Breff, ad ieg mett myn kiere Suogers, Nyels

Anderssen tyl Lyngby, tyeflygeste mett myn Søsters,
Jehanne Rudzdatters, oc flere myne Venners Rod,

Vylge oc Samtycke er nu saa offuerenß kommen meth
myn kiere Høffru, Grette Bryske, oc hennes kiere Mo¬
dher oc Brødre, aad ieg haffuer untt oc tylladit oc mett

thette mytt offne Breff loffuer oe tylsiiger forne myn

kiere Høffroue, Grette Bryske, att thersom Gud almeg¬

tygste titt saa forsett haffuer ad hun efftherleffuer myn
Døtt, oc iegh ingen Lieffzarffuing effther megh ladende

vorder, ta skall forne myn kiere Hoffre (læs: Høsfri

haffue Fullmactt ad anname oe nyde, bruge oc beholle
myn fæderne Gord Wonserup, mitt Bo oc Boskab, Kle¬

der oc Klenodie, Gull, Søll oc Penge,Fee oc Oueg
oc all Løßeøre, huad som hielsth thet neffnis eller fynnis
kand; tiflygest mitt al syn Egendom oc Tylliigelße utti

Ager och Eng, Skog och Marck, intith unnertagitt, som
ther ta tyllyger, nar Gud allmecht; mig aff thenne for¬
genglyge Verden kallendes vorder. Samiledendes orsaa

altt mytt efftherladendes Jordegos bode Fæderne och
Mørdene, Kiøb och Pantt, i huor som helst thet fynnis

her uttij Riigitt, oc inthet ther aff unnertagitth, theth
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skall forne myn kiere Husfru effther myn Døtt och Aff¬

gangh alsammen strax anname, nyde, bruge oc beholle
all syn Liifztiid och saa lenge hun leffuer, saa fry och
qvytt, som thet vore henniß egitt Arffuegottz, utten alle
Mandz Igensielsee. Oc skall forne myn kiere Høstru

holle Wonserup Hoffuetgord mett Bygnyng, mett Skov
oe Marck oc al syn Egendom, y saa god Hefftt, som

hun then annamer. Tyslygest altt anytt Gotz, thet ther
hun effter myn Dødtt annamendes vorder, bygd oc be¬
satt oc ey hugge eller forhugge lade noger tee Skoue,

som ther tylliiger, til Uplyctt y (noger) Mode. Och

nar som Gud almegtygste kaller fforne myn kiere Høffru

aff tenne Verden, tha skall fforne Hoffuetgord met all
syn Egn och Tillygeße oe al thet Gotz, hun effther myn
Dødt annamendes vorder, komme igien fry oc quijtt tyll

myne Arffuynger uden all lenger Forhyndryng uttaff
henneß Arffvynge oc uden alle Mandz Giensielße; uden
saa kunne skiee, ad nogett utaff samme Gottz bleffue henne

uttaffvondeth uttij noger Dom och Retthergang, ta skall

fforge myn kiere Hoffru och henneß Arffvyng engen Tyl¬
tall, Skyll eller Skade vere plygtiig ad lyde ther for

uttaff myne Arffuijnge uttij noger Mode. It. huis
Kiøbegottz och Pante Gottz, Gull, Sølff, Peninge, Bo

och Boskab, Fee oc Oueg oc all Lpøsøre, som vii oß
forbedre, thet skall effther myn kiere Høffrus Dødt och

Affgang delliß oe skyfftiz ymellum myne och hennes Arff¬
vyng redelyg och rettferdelliig, som theth seg bør effther
Loven. Tyl Tryghett oc Forvaryng, ad thette mytt

obne Breff met alle synne Puncter og Beplycttelser,

Vylkor oc Foruaryngh ubrødelyg och ugienkallitt saa hol¬
des skall, som forskriuet stor, tha haffuer iegh venlygen
tilbedett ad beseglle mett mig teße efftherskreffne gode
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Mend, som ere myn kiere Suor, Nyls Anderssen tyll
Lyngby, oc Hr. Knud Rud, Ryder til Vettby, oc Otte
Rud, Embezmand paa Daxholm (læs: Draxholm), Ffrans

Banner, Embezmand paa Holbegh, myne kiere Frenner.
Giffuitt paa Vonserup vor Frue Assumsionijs Gudz

Aar An. Dn. M.D.L.“ (kgl. Bibl. Saml.). 1553

hellig tre Kongers Dag gjør Kongen vitterligt fra Ny¬
borg Slot, at han af ret vitterlig Gjeld skyldig er Pe¬

der Rud til Vognserup 500 Jochimsdaler, og at, dersom
han overlever Hr. Ove Bilde, vor Mand og Raad, da

maa han efter dennes Død til sig annamme vor og
Kronens Gaard og Lehn, Kjelstrup i Odsherred i Sjel¬

land, og det have, nyde ic. i et frit brugeligt Pant
(Reg. o. al. L. ved K. N.). 1555 var Peder Erik

og Jørgen Rud blandt de Lehnsmænd, som ifølge Kon¬

gens Brev af Mandagen efter S. Andreæ Dag (0:
d. 2den Dec.) 1555 skulde møde i Kjøbenhavn til først¬
kommende Fastelavn, til hvilken Tid Kongen ventede
nogle fremmede Fyrster (Teg. o. al. L. ved K. N.). S.

A. gjor Kongen Mandagen efter Juledag 1556 (som,
da Aaret regnedes fra Juul, bliver 1555, hvorfor det
næste Brev ogsaa er af 2den Nytaarsdag 1556 o. s. v.)

fra Kjøb. vitterligt, at han har gjort et Mageskifte med
Peder Rud til Vognserup i saa Maade, at P. Nud skal
have i „Tudseherred“ i Sandby 2 Gaarde, 1 Gaard i
Markeslev, 1 Gd. i Uglerup, 1 Gaard i Kundby;
„Merløse Herred¬ 1 Gd. i Tyrnetved 1 Gd. i Mer¬

løse; i „Løve Herredø 2 Gd. og 1 øde Jord i Her¬
slef; hvorimod P. Rud igjen har udlagt vi Odsherred¬

i Grevinge 3 Gd., i Gundestrup 5 Gd., 1 Fæste og 1

Gadehuus sammesteds, samt Thengsle Marckenn (I. c.).

1556 udlaaner han Breve til en Kone i Slagelse, som
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derfor udsteder ham følgende Beviis „Jeg Lisebett

Nielsdaather, boende udi Slawelsse kiendes och giør

vitherligt for alle mett thette mytt obne Breff, att ieg
kiendes meg att haffue anamett thiße epterne Permentz
oc Papyrs Breffue aff Erlig Velbyrdig Mandt Per

Rudt tiill Wonserup, som er IX Permentzbreffue och II
Papyrs Breffue som lyder paa myne Dothers Godtz

udi Sielandt; huilcke forne Breffue ieg beplicther meg oc

myne Arffuinge att faa oc antvorde forte Per Rudt eller
hans Arffuinge, nar hand forne Breffue aff meg eller
myne Arffuinge kreffuer eller begierer, saa gode oc ufor¬

derffuik, som hand meg them nu haffuer fout (ↄ: faaet
eller leveret) oc antvordett. Thill ydermere Vindesbyrdtt

oc bedre Forvaring, at saa udi Sandhedt er, som for¬
schreffuet stor, trycher ieg myt Segnette nedenn for thette

mytt obne Breff. Dat. Wonstrup Mandagenn nest for
S. Martini Dag Aar 1556. Ath thet sereffne saa visth
oc ubrødelig holdes skal, ta er thet min egen Hand.“

Udskrift: „Etth Beplictelße Breff af Lisebett Niels Dat¬
her (kgl. Bibl. Saml.). 1557 den 8de Febr. tilskri¬

ver Kongen fra Kjøb. Hr. Magnus Gyldenstjerne og
Lauge Ulfstand, at Borgemestere og Raadmænd i Halm¬

stad have havt deres Fuldmægtige hos Kongen og be¬

rettet, hvørledes at nogle Riddersmændsmænd, som ere

Peder Rud, Erik Rosenkrands til Langtind, Niels An¬

dersen og Johan Knob,1) skulde have nogle Gaarder og
Jorder udenfor Halmstad, og at nogle af forte gode

Mænd agte at lade bygge deres Jorder og tage dem

fra Byen og sætte Folk derpaa, som kunde give aarlig

*) Slægtskabsforholdet mellem dissezAdelsmænd var nemlig
følgende:
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Landgilde deraf, Byen til stor Skade og Forfang. Kon¬
gen begjerer derfor af de Ovente, at de med det Første

forskrive forte gode Mænd til sig og handle med dem,

at de ville unde Kongen samme Gaarder og Jorder til
Magelag, og at de igjen udlægge dem af hans og Kro¬
nens Gods, som ligger til Laugholm Slot (Teg. o. al.

L. ved K.). S. A. og s. Dag og Sted tilskriver Kon¬
gen Peder Rud, Erik Rosenkrands, Niels Andersen og

Johan Knob, at han er kommen i Forfaring, hvorledes
at de skulle have nogle Jorder og Løkker udenfor Halm¬
stad, hvilke han vil have til Magelag, og derfor har

befalet Hr. Mogens Gyldenstjerne (Embedsmand paa

Laugholm Slot) og Lauge Ulfstand (Embedsmand paa

Varberg Slot) at skulle handle med dem om samme (l. e.).

S. A. udsteder han følgende Gjeldsbrev til Otte Nud
paa Møgelkjær (altsaa F 7): „Jeg Peder Rudt tiil
Vogenserup kiendes oc gør viitterliigtt mett thette mitt

obne Breff, att ieg ret viitterliig Gield skyldiig er Erliig

och velburdiig Mandtt, Otte Rudt tiill Mygelkær, IC

gode ufforfalskit Jacomsdaler, som han meg sentt haffuer

Laurids Knob til Gyllebo.
Birgitte Knob, gift

Laurids Knob

med Axel Nielsen

til Gyllebo.

Rosenkrands

til Langtind.
—

Johan Knob¬

Anne Knob, gift
med Hans Nud
til

Vognserup.
—

—

Erik Rosenkrands
til Langtind.

Peder Rud

Johanne

til

Rud, gift

Vognse¬

med Niels

rup.

Andersen

Dresselberg
(K. N.).
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mett syn Sven; huilche forne Daler ieg bepliicther meg
att betalle oc fornøge hannom epther hans egen Viilliig,

nor som vij fyendis eller nor som hand thennum aff

miig haffue viill; oc gørre oc giffue hannum ther aff,
hvad som han ther aff haffue viill, oc holle hannum och

hans Arffuinge thett aldeliis skadisløs uti alle Mode.
Att so er y Sandhed, som forskreffuit stor, thet viid¬
ner ieg met mitt Siignett neden ffor thette mitt obne

Breff. Screffuiitt paa Vognserup S. Michels Affthenn
MDLVII.“ Udskrift: „Per Nuds Breff, ad han vor
Otte Rud Iet Daler plictiig= (kgl. Bibl. Saml.). 1558
mageskifter han Gods med den foromtalte Otte Rud

see derom et Brev under Otte eller F 71 S. A. an¬
føres han den 12te Sept. paa Listen over de Herre¬

mænd, der eie Gaard i Kjøbenhavn (Teg. o. al. L. ved

K. N., jfr. Orig. Hasn. p. 338 sg.). At den gode
Peder Rud forresten ikke har været nogen god Huus¬
holder, slutter jeg deraf, at han i disse 3 sidste Aar,
nemlig fra 1556 til 58, alene hos en eneste Kjøbmand

havde taget Varer for den i hine Dage høist betydelige

Sum af 362 Dal. 12 ß 3 Pend.; hvorom man endnu
har den først ved hans Død betalte og med Hensyn til
Datidens Fornødenheder og sammes Priser ikke uinter¬
essante Regning, som herved følger: „Thette effthne

Guodttz haffuer Erlig och velbyrdiig Mand, Peder

Nudt tiihl Wonnstrup, fangitt och laditt annameaff
meg, Sterck Johann:

IXM

Først: Per Rudt itt Røre for ..

XVI Dal.

It. Fru Grette (laant i Penge)
II Lod Muskatte; itt Lod.

III ß

thenn 14 Dec. P. Rudt ett St. Mk Enske for XX Mk

— IIII Potte Vinn; Potten *

*

III ß
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— itt Potte Brendevinn
—

XII s

XII ß

itt Pund Bøßekrude

1556 in Juli I Ame Vinnfor*

IIIII Dal.

IIII M

itt Fad Bøßekrud

I Pund Safferann

IXM
III Dal.

XII Pund Sucker
—

II Amer Vin

XVII Dal.

Fruenn itt sortt Araske
—

—

XIV Dal.

II M

itt Alne Skierducke

IIIIM

ick hun III Alne Skierducke

I Pund Kaenelbarck
I Pund

Ingfore;

IIM

II M

Pundet

itt Lod Kardemume
—

Fru Grette

—

itt Pund skrinitt Sucker

IIII ß
XX Dal.

XII ß

*

II Par Kniffue

XVI Alb.

fik Anne Chersten i KallingborigXIIII

IIII Alb.

Matter; Støckitt
I Tønne () Øll

IIIM

IX (- 94) Pund Karnarisucker oc IIII

—

I Dal.

IIII Pund Sucker, VIII Lodt minde
Punditt

VIII ß

5 Pundt Safferann
I

Pund Ingefær

itt Pund Beber (ↄ: Peber)
XVII Alne røtt Engelste; Alen
—

VII Pund Karnaresucker ochIIII Pund
itt Støcke Giøttrøste

—

—

9 Pund Skrin Sucker

VIII Pund Rißenngryn; Punditt

III Dal.
XXß

IIM
III M
I Dal.

V Dal.
VI6

VIII Alb.

— II hunneritt Søm; hunneritt

IIII s

— III Pott Brendevin och Pottenn

XII 6
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— I Potte Brendevinn
—

XIIß

*

udi vort Markett: XVIIAlne brouede
Engelste; IIII s minde

III M

1557 VII Pundt Karnarisucker och VIII

Lodt; itt Pundt..

—

XIIII 6
XXVIII6

Pund Pebber

XII Lodt Nellekenn for

XXVII ß

Pund Spißekommen

Xß

Pund Skrinsucker.
II Par Kniffue

*

M

XVI Alb.

II Amer Dellevin

XX Dal.

IIIII Alne Engelste; Alne for

III M

VI Alne Engelste; Alne for

—

V Alne Engelste;

lin M

Alne for

m M

Støcke grøn Giottorste

XV M

— VII Pundt och IIII Lodt Karnarisucker;
Pundett

*

I4

*

I Pundt Skrinsucker

VIII 6
III 6

— VIII Pundt Rissen Punditt

XII 6

— II hunneritt Søm
— en dobbeltte Ouindehuffue
—

XXIV 6
XII 6

1 Potte Brendevin; Potten
—

d. 22 Marcii XV Alne Kemppe Dulicke

—

VI 6

(ↄ: Dvælg); Alne for

IIII M

itt Fadt Bøßekrud
—

—

—

—

VIII 6

III Lod Selcke; Loditt

IIII 6

II Pundt Allun; Punditt

VIII E

den Traadt, (som) bløff racktt

VII Pundt och VIII Lod Melitt¬
Sucker; VI Pundt for

IDal.

— III Korter Sardug . HIIJ ß
— I Pundt Sukker Kandi

14
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— den Manitt Januari: I Ame Vin IIIII Dal.
—

I Pundt Spißekommen*

XII ß

— VII Potter Vin; Potten
—

—

III 6

IIII ß

I Pund Allun
XXII Lodt Suffuell (ø: Svovl); Punditt

III ß

— I Pund Sucker Sucker Kandi

XII ß

IX Pundt Karnarisucker. Punditt

—
—

XIIII E

III Potter Vinn

XVI Potter Vinn

IX ß

jeg sende

mett

Ruckus; Potten

III s

*

Peder Nudt: XIIII Potter Vin; Potten

III 6

IIII M

itt Fadt Bøßekrudt
—

II Dal

itt Støcke Sarduck

VIII Dal.

en Ame Vin

VIII Pundt Karnarisucker; Punditt for XIIII s
itt Støcke Leritt for

IIII Dal.

sende ieg med Anders Benndssenn

*

XX Dal.

II Ame Vin, IIII Potter minde;
Amen for

IX Dal.

sende ieg mett Luckus III Alne Engelste
III Dal.

for
—

—

IX Dal.

itt Ame Vinn met Ruckus

VII Pundt Karnarisucker och IIII Lodt;
14

Punditt.

d. 3 Dec. V Alne bront Halsagen (ø: Halv¬
XIIß

Sain); Alne

itt Pundt Ingefær

—

IIM

*

IIII Lodt Kaenellebarck; loditt

IIII ß

1558 Thiisdagen nest effther Pindsdag: I
Ame Vin

IIIII Dal.

VIII Pund Sucker oc IIII; Punditt

I4
VI4

— II Alne bruntt Klede

9“
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itt Alne brontt Klede

—

u g

d. XII Dag Aprilis: I Ame Vin

IX Dal.

IIIAIIII ß
—IIII Alne fintt grønt Engelste; Alne

sende ieg P. Nud VI Alne fintt En¬

—

1I Dal.

gelste; Alne

VII Pund och XII Lodtt Karnarisucker;
IM

Punditt

IIII Pundt VIII Lod minde (: min¬

dre; thi det skulde dog vel ikke være
I4

Mønnie2); Punditt

III *

— III Alne brontt Engelste; Alne
XI Alne Kamerdug
—

*

XXVIII XIIß
III M

X Alne Klede; Alne for

I4

itt Pundt Skrinsucker

—
—

VIII Pundt Rissen

VI Pundt Karnarisucker ochXX Lodt;
XIIII 8

Punditt for
V Alne bruntt Engelste Alne
—

II hunderitt Søm

M

IIIM

LXXX Potter Vin; Potten for
en dopbelt Huffve *

III

XX Dal.

Pending (ↄ: udlagt)
VI Alne Klede; Alne

—

IIII ß

Punditt for

*

*

III 6

XXVI 8
X8

Thette forne Godttz och Regennskaff haffuer Salige
Peder Rudtz Efftherleffuerske, velbyrdiige Fru Grette
Bryske, meg, Sterck Johann, redeligenn och vell affbe¬

talidtt, som beløber siig ind Sum. Sumarum: IIIIe

XII Dal. XII s III Penninge“ (kgl. Bibl. Saml.
Hvorhos det er mærkeligt af Ovenstaaende at erfare, at

han alene i Aaret 1557 havde forbrugt 6 Amer (o: 24

Ankere) og 36 Potter Viin, hvilket er temmelig Meget
for hiin Tidsalder, helst da der endda kan være Spørgs¬
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maal, om han blot har indskrænket sig til denne Kjøb¬
mand med sin Viinhandel, eller maaskee ogsaa fra andre

Sider ladet sin Viinkjelder forsyne). 1559 den 11te

Januar fik Peder Rud, Jørgen Nagel, Jørgen Wal¬

kendorff og Hans Lauritsen Kongens Brev fra Kolding¬
huus om at give sig ind paa Kallundborg Slot og der

at blive beliggende i Slotsloven, til saalænge Kongen
anderledes derom tilsigende vorder, og at rette sig efter,

hvad Steen Rosenspar, Embedsmand sammesteds, dem
tilsigende vorder (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. A.

gjentages (som det synes ordlydende, blot Datum og

Aarstal ere forskjellige) den Forening, der allerede 1549
og 1550 var afsluttet angaaende hans Enkes Arveret
efter hans Død. Det hedder nemlig, at 1559 kom Pe¬

der Rud med sin Svogers, Niels Anderssens til Lundby,
desligeste med sin Søsters, Johanne Rudtzdatters, og
flere hans Venners Vilge og Samtike saa overeens med

sin Hustru, Grethe Bryske, og hendes Moder og Brø¬

dre, at dersom hun hans Død efterlever, og han ingen

Livsarvinger efter sig lader, da skal hun (hans Enke)
beholde hans Fædrenegaard, Wonserup, med Bo og Bo¬
skaf, Klæder og Klenodie, Guld, Sølf, Pendinge, Fæ

og Qvæg og all Løføre; sammeledes alt hans efterla¬
dende Jordegods, baade fædrene og mødrene, Kiøb og

Pant p. p., at nyde og bruge hendes Livstid fri og
qvit, som det var hendes eget p. p.; men efter hendes
Død komme Hovedgaarden tilbage igien qvit og frie til
hans Arvinger; hvorimod Kiøbe= og Pantegods, Guld,

Sølv o. s. v. da skal deles mellem hans og hendes Ar¬
vinger. Dat. Wonserup An. 1559 Løfberdagen nest

efter S. Pauli conversionis (Klev.). S. A. fik Pe¬
der Rud Kongens Brev, dat. Kolding d. 7de Febr.,
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om at skulle blive beliggende paa Kallundborg Slot og
med Høvidsmanden og Knægtene sammesteds have flit¬
tigt Opseende med Alting, til saalænge han fanger videre

Besked; hvorimod Jørgen Nagel og Jørgen Walken¬
dorff fik Befaling at følge Kong Christierns (0: Chr.

2dens) Liig til Nyborg (Teg. o. al. L. ved K. R.).
Men s. A. (1559) døde han (F. 8 p. 303; Atl. 6 p.
185); og har jeg et Slags Formodning om, at det

muligviis turde være ham, der var falden i Dithmarsken,
istedetfor man ellers beretter dette om F7 eller Otte
Nud (Molb. p. 216), hvilket Sidste i ethvert Tilfælde

er urigtigt. Dog kan denne Formodning om Ped. Ruds

Dødsmaade heller ikke være den rette; thi han var alle¬
rede død d. 16de Febr.; thi paa denne Dag gjør Kon¬

gen fra Odense vitterligt, at han under og tillader, at
Tru Grethe Bryske, Peder Ruds „Efterleversken maa

6

til sig indløse fra Peder Ruds Arvinger vor og Kronens
Gaard Gjelstrup (Reg. o. al. L. ved K. R.); altsaa

maa han være død mellem d. 7de og d. 16de Febr.

Næste Aar (1560) sælger Gregers Bryske til Skafteløf

skjøder og aldeles afhænder til sin Søster, Fru Grethe
Bryskesdatter, Peder Ruds Enke, til Vognserup, en
halv Gaard i Sjælland, Skippinge Herred, Følleslev S.

og By. Dat. Kjøb. Loverdagen næst efter Reminiscere
(ↄ: 16de Marts) 1560 (Dipl Lang. ved K. N.).

Forresten fandtes der efter hendes afdøde Mand en Gjeld

af et Par tusind Daler, hvilket i vore Dage vilde an¬

sees for noget høist Ubetydeligt, men i hine Dage an¬
saaes for en fast uoverkommelig Gjeld, hvilket han ogsaa
selv maa have anseet det for, da han i de senere Aar
ikke engang svarede Renter. Bemeldte Gjeld findes spe¬

cificeret i et Document, som vel er uden Aar og Dag,
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men som, da den kongl. Dom om Gjeldens Deling i
samme allegeres, formodentlig først er fra 1572. Det

lyder som følger: „Vii eptthersereffne Henrick Arnnfelld

thiill Gundertuid, Eyller Krausse thiill Eygholm, Lauffue

Bek thiill Førsløuff, Matz Erichssen (i Randen er til¬

skrevet: Rud; men det er aldeles urigtigt) thill Wind¬
strup och Mattz Friidtthouff thiill Skullerup giøre viitter¬
ligtt, att vy haffue verith offuerverindis, atth Erlliig och

velburdig Fru Grette Brøiske och Erllig och velburdige

Anders och Hanns Dresselbierig haffuer framlagdt theße

forschne Register, Quittantzer och Breffue paa Sallig

Peder Rudtz Gielldth under huerth Dato, som thi her

forschnet findis; och bleff thenndt och y ligge Maade
leignith och laug (o: lagt) same Gielldth epther kongl.

Majs Doms Liudelse (dem) emellom, som forschruet staar,
effther thi Regiister, Ouitantzer och Breffue, som for
oß vorre paa thend Thiid; och thersom findis enndnu
nogre fleere Gielldttbreffue paa bode Siider, taa skulle

thi udi lige Maade leiignis (ↄ: lignes) thennem emellom.
Thetth bekennde vy metth vore eigenn Hand underschreff¬
uit ic.“ Derpaa følger det hosføiede Register saaledes:

„Thenne epthersereffne Gieldt haffuer Fru Grette Bryske
betaldt epther salig Peder Rudts Dødt:

Først (ovenanførte) Stercke Johanns Register paa

IIIIS XII Dal. XII ß III Pen.

It. Jacob Willomssen, Borgemesther
udi Holbeck,
—

*

.

le XXXIV KX Pen.

Sal. Peder Rudts Begraffuelße . Is XIX Dall.
Eyller Hardenbiergs Quitantz un¬

der Dato Aar LIX paa

XV Dal.

noch en Eyller Hardenbiergs Suitantz
under Dato 64 paa

Se Dal.
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— noch en Eyller Hardenbiergs Quittantz
XXVDal.

under Dato 60 paa
noch en Eyller Hardenbiergs Ouitantz

*XXV

under Dato 64 paa

Dal.

Peder Nuds Breff, indløst fraa

Peder Bilde under Dato 54 paa X Gult Gilden.
— Otte Rudts Breff under Dato 61 paa . Ie Dal.
Suma er VIIJe XI Dal.

Thenne eptherschreffne Gieldt haffuer (derimod) An¬
ders (Dresselberg) oc Wilhiel (ↄ: Vilhelm) samt thi an¬

dre hans Søskenn betaldt:

Først Erick Hardenbierg

Ve Dal. Hoffuitstoll

oc VIII Aars Rente, som er IIe Dal.

Suma er VIIe Dal.

Renther, (som) endt (ere) ubetaldt, (og) som thenom
komer til att betalle baar:

Fru Mette Oxesses Breff paa Ie Dal. Hoffuitzstoll
mett XIIII Aars Renthe, som er LXX Dal.

It. noch Ie Mmett XIX Aars Renthe,

som Peder Rudt vor salig Chri¬
stopher Hvithfeldt skildig, som er,

Hoffuitzstoll oc Rente tiilsamen Ie Mk.
(Altsaa) lignit beggis theris (allerede gjorte) Udgiifft
oc (den endnu) eptherstaaende Gieldt, som her er op¬
schreffuit, thaa bliffuer Fru Grette Bryske (endnu) skil¬

dig aff all thenne (resterende) Gieldt XXIIIII Dal.
enckende Daller oc XXXIIII Daller Minth= (kgl. Bibl.
Saml.). Denne Deling er, som sagt, efter al Formod¬
ning først skeet 1572; thi i bemeldte Aar var det for¬
modentlig først at hun blev sagsøgt af Dresselbergerne.
Da Peder Nud døde, var han nemlig Eiler Hardenberg,
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som sagt, nogle Penge skyldig. Hardenberg sogte Peder

Ruds Søsterbørn, Anders og Vilhelm Dresselberg; de
tiltalte igjen hans Enke, Grethe Bryske, formenendes,
at som hun var raadig over Boet og efter Testamentet

skulde levere Alting fra sig qvit og frit, at hun da og¬

saa fornd burde elarere al Gjelden. Fru Grethe Bry¬
skes Forsvar, Hack Ulfstand (hendes Moders Broder¬
son), derimod paastod, at hun ei kunde siges at eie Al¬

ting qvit og fri efter Gavebrevet, naar hun med Gjeld

skulde være betynget; i det Mindste meente han, at hun
ei kunde forbindes at svare uden den halve Gjeld, siden
hendes Arvinger efter hendes Død ikkun skulde nyde
det Halve af Løsøre, Kjøbegods o. s. v. Og blev

derom d. 11te Juni 1572 paa Herredagen i Kjøben¬
havn saaledes for Ret afsagt, „at Fru Grethe Bryske

og de Dresselberger bør komme tilsammen og ligne og
lægge dem samme Gjeld imellem, og Fru Grethe saa¬

ledes betale hendes Halvpart af Gjelden, saavidt hende

tilkomme kan“ (af Rigens Db. ved Klev., som tilføier,
at denne Dom siden blev allegeret som et Præjudicatum
i et lignende Tilfælde der angik Globerne, 1574).

Ifølge ovennævnte Dom er saaledes formodentlig først
den ovenomskrevne Ligning af Gjelden mellem begge Par¬
tierne foretagen, og dermed var saaledes den Sag til

Ende. Men 1574 stævnede Erik Rud (see denne eller

F 6*) hende, fordi hun havde tilegnet sig en Gaard,

som han havde Pant i; ligesom det vistnok ogsaa var
samme Enkefrue, over hvem der ligeledes, formodentlig

af Arvingerne, skete Klage, at hun lod sin Gaard for¬

falde og sin Skov forhugge. Thi der findes blandt
hendes Papirer (dog uden Aarstal og Navn) et Blad
Papir, hvorpaa det hedder som følger: „I Dannemendt!
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saa erett (ↄ: er det), att ieg haffuer hørtt, att Eder er

lest en Steffning for, atthi schulle kome hied thill Gaar¬
denn nu Torßdag och sige hues Eder er viitterligtt om

Wonnsseruppe Gaardtz Bøgning och Skoffue; dog thenne
Steffningh haffuer inthett paa sig, udenn Y hørde Kongl.

Majs Breff, att thet vorre Hans Naadis Befalliing
dog hører ieg ligevell gierne, atthi therfore giffuer thill¬
kiennde, huad Y her om siige velle.“ (Hvorefter følger,

som det synes en Concept af deres Erklæring eller
maaskee af de Udtryk, hvori hun ønskede den helst maatte

affattes). „Er thett oß viitterliigtt, (at) ther Per Rudt
bleff dødt, stod der et stortt Huß paa Wonnsserup vestem

paa Gaardenn, som kaldtes Portthußitt; thet kunde icke

vell staa nogenn thil Gaffuens, thi thet var undt (ↄ:
slet), baade Tember och en Part Stenenn; nu er ther

satt ett gaatt Huß igienn och ett andett nytt Huß sønn¬
denn ud mod Humblegaardenn. Thee anndre Huße en

Partt vore och unnde paa Tagne (ↄ: Tagene); nu

kunnde vy icke andett forstaa eller ssee, endt Gaardenn

er bedre, baade paa Bogning och Tag, end handt vor,

ther sallige Per Rudt bleff døde; udenn andre haffuer
bedre Forstanndt therpaa, end vy haffue. Ladegaardenn
er och ssatt ny Huße paa, saa vy kunde icke andett sige,

ennd thee vare bedre end ther stoed føer. Schouffuen
vaar ther kom(en) stort Wieder och bleste Threer om;

undertiidenn haffuer hun unndt fattig Folck nogett, som
hun icke thaa brugett sielluff, och fick Lannghalm och an¬

dett igenn, som vy haffue hørtt, att hun ville haffue
thill Hielp att lade bøge mett= (kgl. Bibl. Saml.).

Forresten har man ogsaa andre Efterretninger om hende
i hendes Enkestand; thi 1570 d. 19de Oct. tilskriver

Kongen Frands Banner og Eiler Bryske fra Nykjøbing,
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at han tidligere havde tilskrevet Hack Ulfstand om at

løslade Jørgen Bryske, som (af Søsteren) holdtes i Hægte

paa Hikkeberg; men da dette ikke var skeet, saa skikker

han dem herved sit aabne Brev til Hack Ulfstand, eller

hans Foged paa Hikkeberg i hans Fraværelse, om at

overantvorde Jørgen Bryske til dem, som da skulde føre

ham til Kongen, forat Sagen kunde komme i Rette og
blive forhørt (Teg. o. al. L. ved K. N.). S. A. d.

4de Dec. Kongens Skrivelse fra Frederiksborg til Pe¬
der Oxe, Børge Trolle, Hr. Jørgen Lykke, Holger Ro¬
senkrands, Erik Rosenkrands, Otte Brade, Erik Rud,

Bjørn Kaas, Bjørn Andersen og Eiler Grubbe, at Jør¬
gen Bryske havde klageligen berettet for Kongen, hvor¬
ledes han af sin Søster, Fru Grethe Bryske, og hendes
Anhængere uden al Dom og Ret, Lov uforvunden, er

greben og voldført af et Land i et andet og der fængs¬

lig anholdt. Sagen var nu stævnet i Rette og skulde

førstkommende Fredag forhøres; men efterdi Kongens
Leilighed ikke var, at han paa den Tid kunde være til¬

stede, saa begjerer han, „at I tage samme Sag for
Eder, grandgivelig den overveie, havendes derudi et

flittigt og skarpt Indseende, at saadan Handel her udi
Riget ikke bliver til en Sædvane, og at Ret maa skee

baade os og den klagende Part for saadant Voldsværk,

som skeet er; og at I derpaa dømme, som I ville an¬

svare for Gud og være bekjendte for os¬ (l. e.). S.
A. d. 15de Dec. faldt der Dom i Sagen, som læses i

K. Nos. D. 3 p. 120 sa. 1571 d. 31te Dec. (som

vel egentlig skal være 1570, siden Aaret den Tid reg¬

nedes fra Juul) gjør Fred. 2den fra Frederiksborg vit¬
terligt, at Niels Ulfstand til Barsebek har tilfredsstillet

ham for hvis Tiltale, han har havt til Laurids Skriver,
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som tjener Fru Grethe Bryske, Peder Nuds Efterle¬
verske (Teg. o. al. L. ved K. R.). S. D. og s. Sted
gjør Kongen ligeledes vitterligt, at Fru Grethe Bryske,

Peder Ruds Efterleverske, har nu ved hendes Slægt og

Venner ladet handle med ham, saa at han naadigst har

ladet falde og med hende „omdraget= hvis Tiltale, som

han har havt til hende for at hendes Broder, Jørgen
Bryske, blev fængslet og voldført af et Land i et andet,
Lov uforvunden (l. c.). 1572 d. 11te Juni overgik
hende den ovenomtalte Dom, som nu udførligt findes

indført i K. Ros. D. 3 p. 140 sg., og ifølge hvilken
hun, som sagt, blev forpligtet til at udrede det Halve af
den Gjeld, hendes afdøde Mand havde efterladt sig.

Under alle disse Viderværdigheder nød hun dog i sin
høie Alderdom den Ære 1574 at blive buden til Bryl¬
lup; thi man har Niels Ulfstands Brev til Fru Grethe
Bryske „til Ttoffveholm, sinn kierre Fadersøsterdaather¬

dat. Kjøb. d. 4de Aug. 1574, saaledes lydende: „Kerre

Grette! giffuer ieg Deg vennlig att vede, horledes ieg
skal haffue fiire Fruuer aff minne neste Slegtt och Ven¬
ner, som skall tage imod min Brud thill min „Wellkom¬

her i Byenn, och ieg (læs: som) forstaar (at) se thill
med hues Drauffning, som behoff giøres att drauffue.

Kierre Grette! derfor var min vennlig Bønn thill Deg,
om Du ville vell giørre och verre enn aff dennum ic.

Och foruenther ieg min Søster Ide for enn aff dennum

derthill; dog hun er paa Bolerup och ved der inthet aff
enndnu. Och haffuer ieg bedet min Søster, Fru Giø¬
rell, for enn aff dennum och min Søster, Karene Ban¬

ner, for denn fierde“ (af Klev. Saml. ved K. R.).

Omsider døde den stakkels Enke 1575 (F. 8 p. 303;

Atl. 6 p. 185) og ligger med sin Mand begraven i
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Kundby Kirke ved Vognserup i Tudseherred i Sjælland

under en Steen med deres udhugne Ahner og Esligies,

samt en Inscription, hvoraf (da en Kirkestol tildækker
det ene Hjørne) blot Følgende kan læses:

Her ligger begrasven under denne Steen

Erlig oc Velbyrdig Peder Rudt til Vognse¬
rupgaar

Fru Grete, Karl Bryskis —

Der mand skref 1559 lagdis hand paa Baar;
Hun lefde efter hanum ij sexten Aar. (Klev.).
Men endnu 1578 den 3die Juni indstævnede den be¬

kjendte Oluf Bager i Odense alle Fru Grethe Bryskes
Arvinger (blandt hvilke nævnes Herluf Skave til Eskild¬
strup, Gregers Ulfstand og Hack Ulfstand) for 4 Gaarde

i Stouffbye, som han kjøbte af Jørgen Bryske og siden

solgte til Kantsler Johan Friis for 1400 Daler; idet
Fru Grethe Bryske efter Johan Frises og Jørgen Bry¬
skes Død havde ladet Sagen stævne hvorved Godset
blev Johan Frises Arvinger fradømt, fordi Oluf Bager,
som ven ufri Mand,“ ikke maatte kjøbe frit Gods; hvor¬

over Oluf Bager siden har maattet forrente forte 1400
Daler hos Johan Frises Arvinger og har tit og ofte

krævet æsket og begjert, baade af Fru Grethe Bryske
og hendes Arvinger, sine udlagte Penge, Kost og Tæ¬
ring igjen; og dog maa ingen Betaling eller Opretning

skee ham i nogen Maade (af Rig. Db. medd. ved Hr.

Etatsr. Kold. Nos.).

G4 (—) Johanne (Hansdatter), som blev gift
med Niels Anderssen Dresselberg. Hun nævnes 1543
i Moderens Hexeaffaire (see F 4½) og var kort efter

gift; thi 1547 havde allerede Hans Rud en Svigersøn,
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ved Navn Niels Andersen (Dresselberg), som da skrev

sig til Lyngby, var kongl. Mand og Tjener og førte
Proces om en Vorned paa hans Svigerfaders Gods
(K. Nos. D. 1, p. 105—6). 1549 og 1559 ere saa¬

vel hun som han under hendes Broder Peder i det

Foregaaende omtalte. Siden skrev hendes Mand sig til

Vognserup som han formodentlig arvede fordi hendes
Broder ingen Livsarving efterlod sig. Og under 1572

(G 3) er endelig i det Foregaaende ogsaa den Proces
omhandlet, hvori hans Sønner geraadede med deres
Morbroders Enke.

G 5(F 5) Hans (Jørgensen) forbigaaes vel af

El. Bryske; men om hans Fødsel siger den gamle

Familieefterretning i Gl. Saml. 2, 1, 207: „1553

thend Søndagh nest effther S. Mortens Daugh bleff
Hans Rud født om Dagenn, der Klocken var imellem
10 och 11, paa Aalholm i Loland.“

G 6 (—) Knud (Jørgensen) til Vedbygaard,

hvis Faders saavelsom hans egen Herregaards Navn
saameget nødvendigere maa bemærkes, som der paa hans
Tid levede 3 Knud Ruder, der ellers lettelig forvexles

nemlig G 6 2: nærværende Knud Jørgensen til Vedby¬
gaard, som endnu levede 1604; G 14 0: Knud Eriksen

til Sandholt, † 1611, og G 19 ↄ: Knud Ottesen til
Sæbygaard, som allerede døde 1589. Om nærværende

Knud Jørgensens Fødsel siger os den gamle Familie¬

efterretning(l. c.): 71554 S. Mathiæ Daug, som faldt

paa Mitfaste Løffuerdagh och vaar d. 24 Febr., bleff
Knud Nud født paa Aalholm om Morgenenn emellom

4 och 5.“ Formodentlig er det om ham, at man har

Kong Fred. 2dens „Fürderungsschrifft ann Hertzog

Hanns Friderichenn zu Pommern, dat. Frederiksborg
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den 16de Oct. 1571, saaledes lydende: Es hatt gegen¬

wertiger Edler Knab Knudt Nudt, ein Zeitlang auff
Unnß vleißig gewarttet (ↄ: været vor flittige Opbarter);
nuhn ihnen aber sein Vatter, dem vir innsonderheit mit

Gnaden gewogen, Vorsehns halber gern ausserhalb un¬
serm Reich Dennemarcken in Deutschlandt zu berschicken

geneigt unnd gern an dem Ort wissen woldt, da er zu
erbarnn Sittenn unnd adelichen Tugenden Ursachen unnd

Exempell haben mucht, derhalben er zu dem nit undien¬
lich zu sein eracht, wo er darauff bei E. L. an dersel¬

benn wohlgeordenten Hoff Stell unnd Platz gehaben
kont ic. (af Klev. Saml. ved K. R.) S. A. eller
1571 arvede han forresten maaskee allerede Vedbygaard

ved Faderens Død. 1580 den 14de Juni var Knud

Nud til Vedbygaard med at vælge Hertug Christian til
Thronfølger i Ringsted (K. N.). 1581 staaer hans

Navn paa Utterslef Kirkeklokke, som Atl. 6, p. 455

urettelig lader være støbt 1518 (see E 2.); thi ifølge

saavel Præstens som Klokkestøberens derpaa anbragte
Navne maa den være fra Slutningen af det 16de Aarh.

og ifølge P. Nogerts Samlinger (Mscr. Thott. Nr.
730 fol.) lyder Indskriften saaledes; der erenfeste
Knudt Rudt, erfgesesen tho Vidbygard, Hr. Knudt

Christensen, Pastor tho Otterslev Kerke, ic. hebben Anno

M.V. L.XXXI ut Bevel des gantsen Karspels diese
Klocke laten geten to (L)ubeck in (læs von) Mat¬
tis Benninck (K. N.). 1583 Kong Fred. 2dens Bret

til Knud Nud til Vedbygaard, at komme til Skander¬

borg til Kongen og tage de Hunde med sig, „som han
havde at afrette.“ Dat. 17de Nov. (Lang. Ind. Dipl.
ved. K. N.). 1586 er han til Peder Grubbes Bryllup

(see infra G 10½. S. A. i Jan. udsteder Knuth Nuth,
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Erfgeseten tho Widbue in Selandt, sin Obligation til

Claus Rantzau til Rahstorp for 2000 enkelte Rigsdaler
in Specie Hovedstol og 180 enkelte Rigsdaler in
Specie Rente. Blandt dem, der love for ham, er

Knuth Ruth, Erfgeseten tho Seebuegarde in Wenssusel

(af Orig. i Geh. Arch. ved K. N.). 1589 døer hans
Fætter, Knud Ottesen Rud, hos ham (Ad. Mag. p.

112). 1590 d. 2 har han i Slagelse Bryllup med

Hilleborg Gyldenstjerne (I. c. p. 104), en Datter af
Mogens til Stjernholm og Ane Sparre. 1591 var

hans Frue, Fru Hilleborg, Fadder til et af Peder
Grubbes Børn (see infra h). 1595 skjenker han et

Skilderi til Hyllested Kirke (Atl. 6, p. 272), ifald det

ellers ikke snarere var hans Fætter (G 14), som den
Tid var Lehnsmand paa Korsør. S. A. forekommer

ligeledes i en „Furir= und Futter=Zeddel“ for Kongens
Reise til Brandenborg blandt „Landjunkerne“ saavel
Johan Rud som Knud Nud (Dipl. Lang. ved K. R.);
dog uvist om denne. 1597 var han Fadder til et af

sin Svogers, Peder Grubbes, Børn (see infra l). S. A.
(1597) tager han en Stævning ud over sin Fætter,

Knud Eriksen Nud, saaledes lydende: „Knud Rud till
Wedbygaard er en Stævning begjerende over Knud Rud
til Sandholt (og hans Medsødskende, eller) Corfitz Rud

til Rubjerggaard og Jomfr. Sophie Nud (til Mønstrup)
og hendes Laugværge, for, at eftersom forte Knud (Jør¬

gensen) Nud for Kongen og Rigets Raad haver beret¬

tet, at han skal have været sin egen Værge (eller myndig
der hans Fader, Jørgen Rud, døde, og at „deres¬
Fader, Erik Rud, desuagtet er inddragen paa Vedby¬

gaard, hans og hans Sødskendes Hovedgaard, (og samme)

med Guld, Sølv, Klenodier og Boskab, Breve, Register
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og Regnskab antaget, forvaltet og brugt efter sin egen
Villie, ladet hugge og bortsælge deres Skove, brugt
deres Bønder som sine egne og „bortsolgt deres vord¬

nede Sønner,“ og det aldeles hannem ubevidst; da for¬

mener han dennem pligtig efter Loven med Kjøns Eed
at indføre og gjøre Vedbygaards Gods og Skove med
Guld, Sølv, Boskab, Breve, Register og Regnskab saa
godt i alle Maader, som det var, den Tid deres Fader
(1571) døde. Udstedt Kolding d. 18de Januar 1597.2

Dernæst er s. Aar, s. Dag og s. Sted „Knud Rud
(Jørgensen) til Vedby en Stævning begjerende over
Christoffer Valkendorp, Peder Munk, Axel Gyldenstjerne,

Breide Rantzau og Jørgen Friis for deres Sandhed at

bekjende, om de ikke forligte Knud Rud Eriksen og han¬
nem sidstforledne Herredag om hvis Irring og Trætte,
dennem imellem var, i saa Maade, at Knud Rud Erik¬

sen skulde afstaae al hvis Tiltale, han kunde have til
ham (Knud R. Jørgensen) og hans Sødskende paa egne
og Sødskendes Vegne, og forskaffe ham alle de Breve

igjen, som han kunde tiltale ham med. Desligeste, at
han skulde holde ham og hans Sødskende qvit for det
Regnskab paa Thromslehn og derpaa forskaffe ham Ovit¬

tanze. Og derimod skulde Knud (Jørgensen) Rud til

Vedby igjen lade falde den Tiltale, han og hans Sød¬
skende kunde have til Knud Rud Eriksen og hans Sød¬

skende for hvis deres Fader havde været hines Værge

og havt deres Gods i Forsvar; dog saaledes, at Knud

Nud Eriksen og hans Sødskende skulde give Knud Nud

Jørgensen eller hans Arvinger 6000 Daller og forskaffe
ham hans Breve igjen, han Fru Helvig Hardenberg

(Erik Rosenkrandses Enke, som døde 1599; M. D. 1,

p. 251) givet haver, samt derhos et Omslags Brev,
10
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saa at disse Breve ikke skulde komme ham til Hinder

eller Skade i nogen Maade. Og hermed skulde hvis
Tiltale, de kunde have til hinanden indbyrdes, aldeles

være død og magtesløs“ (kgl. Bibl. Saml.). 1600 er
han Embedsmand paa Kjøbenhavns Slot (Orig. Hasn.
p. 139). S. A. den 15de Febr. kongl. Befaling til
ham fra Frederiksborg, at Kongen vil have de Post¬

vogne afskaffede, som holdes paa Slottet (i Kjøb.), og
vil, at han (som bemeldte Slots Befalingsmand) igjen

forordner de 3 blakkede Heste til Rideheste, hvilke Kon¬
gen har bekommet af Rentemesteren, Sivert Beck; desli¬
geste en sort Hest, som til des for en af Postvognene

har været brugt; saa at samme Heste til Post=Ride¬
Heste kunne bruges (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.).
S. A. blev hans Trætte afgjort med Knud Nud Erik¬

sen, idet Steen Brahe og Christian Holck fik kongl.

Befaling s. A. Philippi a Jacohi Dag at være Lov¬
hørere, naar Knud Jørgensen til Vedby ifølge Herre¬
dagsdom gjorde sin Eed, at han (formodl. Knud Erik¬

sen) havde indført paa Vedbygaard, hvis han der paa

Gaarden bekommet havde, da han den annammede (af
Herredags Domb. og C. Reg. ved Klev.); hvilken Be¬
faling lyder som følger: „Chr. 4 ic. til Sten Brahe

og Chresten Holck. Vor synderlige Gunst tilforn: Viider,

at eftersom os Elskel. Knud Rud Jørgensen til Vedby¬
gaard, vor Mand og Tjener og Embedsmand paa vort

Slot Kiøbnehaffn, af os og Danmarks Riges Raad til
næstforleden Herredag i Kjøbenh. er tilfunden og til¬
dømt, nu til Phil. og Jacobi førstkommende paa hans

Gaard Vedbygaard at gjøre og give os Elskel. Knud

Nud Eriksen til Sandholt, vor Mand og Tjener og
Embedsmand paa vor Gaard i Odense, sin Eed efter
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Loven, at han (altsaa den Sidstnævnte) haver indført
paa Vedbygaard, hvis han der paa Gaarden bekommet
havde der han den annammede, eftersom vor Dom

derom videre formelder; vi og samme Tid have Eder
tilforordnet at skulle være hans Loughøringe og „hende¬

samme hans Loug (o: at tage eller erholde den): thi
bede vi Eder og hermed befale, at I rette Eder efter

paa forte Tid at være derhos paa forte Vedbygaard til¬
stede og grandgiveligen have Indseende med, at samme
Loug gjøres efter Loven, og siden give begge Parterne

fra Eder beskrevet, hvorledes og i hvis Maade bemeldte

Loug bliver givet og gjort ic. Dat. Haskniæ d. 8de
Martii An. 1600= (kgl. Bibl. Saml.). 1601 Kong
Chr. 4 Bryllupsbrev til Knud Rud, Embedsmand paa

Kjøbenhavns Slot, (om at møde) til Breide Rantzau,
Statholder i Kjøbenhavn, hans Bryllup paa Kronborg

Slot d. 26de Juli 1601 (Lang. Ind. Dipl. ved K.
N.). S. A. hans Svogers, Peder Grubbes, Anmod¬

ning om at gaae i Forbøn for sig hos Kongen (see G
109. 1602 blev han Lehnsmand paa Jungshoved

(Schl. Saml. 1, p. 42; Stampenb. p. 36, 147, paa

hvilket sidste Sted ogsaa Lehnsbrevet findes). 1604 er
han endnu sammesteds Lehnsmand (Klev. og Stampenb.
I. c.). S. A. blev hans Forlig med Knud Eriksen af

1600 atter paa Herredagen ved Magt kjendt og stad¬

fæstet (Klev.). 1607 den 3die Marts eier Knud Rud
til Vedby Gods i Halland (skaanske Tegn. ved K. R.).
1612 er han til sin Søsters, Karen Ruds, Begravelse (see

infral). Siden mindes jeg ikke at have fundet ham

omtalt, og allerede 1615 fik Palle Rosenkrands Jungs¬

hoved i Forlehning; ligesom det formodentlig heller ikke
var ham, men Knud den Ældre (altsaa E 2), der
10'
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ombyggede Vedbygaard (Atl. 6, p. 254). Hans Børn
see H 2—4 (G 6):

G7 (—) Eiler (Jørgensen) til (Sæbygaard og)

Otterslef. Om hans Fødsel siger den gamle Familie¬
efterretning (l. e.): „1555 annden Dagh Paasche bleff

Eiller Nud født paa Vidbye, der Klocken vaar 5 om
Morgenen.“ 1573 nævnes han i E. Læti res danicæ

(Index) som Eylerus Rudt Georgii sil. de Wedby,
iuvenis doctrina liberali a virtute præstans. 1574

nævnes han ligeledes i Epistola dedicatoria til samme

Bog (K. R.). 1586 var han til sin Svogers, Peder
Grubbes, Bryllup (see infra !) og 1588 til hans Barsel
(ibid.). Af 1589 har man velbyrdig Eiler Ruds Brev

paa Pergament med flere gode Mænds Hænder og Segl
under, anlangende nogen Irrings Redlæggelse og venlig
Forhandling (med Naskov Borgere) om nogen Jord udi

Skalkenæs (ved Naskov) og nogen Eng udi Ledemarken
dat. d. 29de Dec. (af Rogerts Saml. Mscr. Thott.

730 fol. ved K. R., hvor det tillige erfares, at denne

Jord i Skalkenæs Mark efter Fru Helvig Rosenkrantzes

Død er tilfalden Fru Lene Rud). S. A. tilskrev Dron¬
ning Sophie Regjeringsraaderne fra Kronborg den 12te
Jan. 1589, at Eiler Rud til Ottersløf havde suppliceret

til den udvalgte Konge Chr. 4 og til Dronningen og
givet tilkjende, „huorledis hans affgangne Fader, Jør¬
gen Rud, skall haffue veritt aff salig och høglofflig Kon¬

ningl. Maj., vor kiere Herre och Hosbunde, for en Rit¬
mester udi forleden Feyde, som var emellom Danmarck
och Sverrig, bestillt och sig udi samme Bestilling, som
en erlig Mand burde att giøre och mange vitterligt er,

haffue laditt sig bruge; hvorudoffuer forskreffne hans

Fader skall haffue veritt kommitt udi stoer Gield och
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thill med udsatt megitt aff sitt Guodtz och for samme
sin Thienniste inthett igien bekommitt.“ Han begjerer

derfor at Dronningen vil meddele ham sin Forskrift

(ↄ: Anbefaling) til Regjeringsraaderne at efterdi han
nu en stor Summa Penninge skal udgive, de da for¬

skrevne hans Faders Bestilling gunsteligen ville ansee,
og hvis han udi saa Maade haver fortjent, det forskrevne
Eiler Rud udi nogre Maade ville betænke. Dronnin¬

gen beder dem derfor, at de Eiler Nuds Faders Be¬
tilling ville overveie; og dersom det sig saa findes, at

han sig saa ærligen og vel udi samme Bestilling haver
ladet bruge, og (Kongen) ham derfor noget er bleven
skyldig, de da forskrevne Eiler Rud derfor udi nogre

Maade ville være beforderlige og (hannem) betænke.
(Dipl. Lang. ved K. R.). 1590 gifter han sig med

Margrethe Papenheim, en Datter af Borchard P. og
Birgitte Falster. S. A. var Magrett, Eyler Nudtz, til
sin Sbogers, Peder Grubbes, Barsel (see infral). S.
A. bygger han Otterslef (Atl. 6, p. 510), nuværende
Vintersborg, paa hvis østre Huus dette Aarstal og

Begges Vaabner og Navne i Tværtræet ere udhugne
(Rogerts Mser. ved K. R.). Ogsaa Sæbyholm (eller

Sæbygaard paa Laaland) skal han efter sin Svigerfader,
og altsaa ved dennes Død 1590 (Atl. 6, p. 458),

have arvet (Atl. 6, p. 508). 1592 blev hans Søn

Borkar født paa Sæbygaard (see II 5.). 1596 byg¬
gede han atter et Huus paa Otterslef (F. 6, 2, p.

91); men da det herom i Præsteindb. af 1755 (ved K.

R.) hedder, at Bygten der paa Gaarden i gamle Dage
skal have været grundmuret og derhos havt et Taarn,

men nu bestaaer dens ganske Bygt af Bindingsværk;

Vaanhuset er bygt af Baron Gustav Winterfeldts Baro¬
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nesse; men det ældste Huus paa Stedet er det østre,

som kaldes „Fruerstuen,“ og som er bygt af Eiler Nud
og Margrethe Pappenheim 1596, som Aarstallet, deres

Navne og Vaabner, som staae derpaa, udvise; saa seer
man deraf, at der menes den samme Bygning, som vi
alt under 1590 omtalte; og det kommer altsaa an paa,

om Hr. Rogert, der var Præst her paa Stedet til 1749,
eller hans Successor, Hr. Suhr, der var Præst paa

Stedet, da Præsteindberetningerne gaves, har vildfaret
i Aarstallets Læsning. 1597 var hans Frue Magrete
til Barsel hos hans Svoger, Peder Grubbe (see infra!).

1609 er han Voldgiftsmand i en Trætte mellem Knud
Eriksen Rud, Corfitz Rud og Jacob Lykke (hvilket nær¬

mere under Knud Rud vil omtales) og kaldes da i den
til ham og Flere i denne Anledning udstedte kongl.

Skrivelse; os Elskl. Eiler Rud til Sebygaard vor
Mand og Tjener. 1612 er han til sin Søsters, Karen

Ruds, Begravelse (see infra h. 1614 har han og hans
Frue atter opbygt et Huus paa Ottersløf; thi (ifølge

Rogerts Mser. ved K. R.) er dette Aarstal samt deres
Navnechiffre udhugne paa Gaardens søndre Huusi
Porthammeren over den Port, som fører ud til Van¬

dingen. 1617 undskylder han sig med sin Svaghed for
at være sin Søsters, Dorte Ruds, Værge (see G 9.).

S. A. tilskriver Kongen Eiler Rud den 26de Nov. fra
Kronborg, at Kongen havde været begjerende af ham

til Magelag en Gaard af hans Arvegods i Sjælland,

nemlig i Vordingborg Lehn og i Lundbytorp, hvorimod
Eiler til Vederlag har begjert en Gaard i Roeskilde

Lehn (som dog ikke nævnes); men ifølge Besigtelsen af
Godset, som nu anden Gang var foretagen, bliver Eiler

Kongen skyldig 8½ Skjepper, 1½ Fjerdingkar og 3 Otting¬
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kar heelt Landgildekorn (af D. Saml. i Geh. Arch. ved
K. N.). 1618 giver han Altertavlen (F. 6, 2, 91)

og Herskabsstolen (Atl. 6, p. 455) til Otterslef Kirke,

hvorfor ogsaa dette Aarstal med hans og Frues Vaabner
og Navne paa Altertavlen ere anbragte, ligesom paa de
2 øverste Stole, som til Hovedgaarden ere henlagte, de

Ruders og Pappenheimers Vaabner paa Mandssiden,

men de Gyldenstjerners og Rosencrantzers paa Ovinde¬

siden ere anbragte (Præsteindb. ved K. N.). Han døde
forresten allerede 1618, 63 Aar gammel, og hun 1619
(F. 6, 2, 92; Atl. 6, p. 458). De ere begravne i

Halsted Kirke, i hvis aabne Begravelse deres med
Efüigies og Ahnevaabner forsynede Liigsteen er indsat

i Muren, paa hvis ene Pille læses: „Her ligger
begrasvet erlig och velbyrdig Mand, Hilarius

Rhudt til Otterschløfgaard, S. Jurgen Rhudts

Søn, f. paa Widbygaard Paaschedag 1555,
som Gud kallede den 13 Junij 1618 paa Seby¬

gaard; Gud gisfve hannem med alle tro Christne
en glædelig och erresul Opstandelsez“ og paa den

anden Pille: „Her ligger begraskvet erlig och
velbyrdig Frue, Fru Margrete von Pappenheim,

S. Hillarii Rhudts Frue til Sebyegaard, S. Bor¬

chard v. Pappenheims Datter, f. paa Horsholm
den 1 Seplem. 1561, som Gud kallede den 24

Februarii 1619 paa Sebygaard. Gud gisve hinde

med alle tro Chrestne en gledelig och erreful
Opstandelse“ (af Abildgaards Journal ved K. N.).
Deres Søn see H 5 (G 7)1
G 8 (—) Otte (Jørgensen) forbigaaes af E.

Bryske og Klev.; men om hans Fødsel siger den gamle
Familieefterretning (I. c.): „1557 Løffuerdagenn nest

152

for Kyndelmoeße føddis Otthe Rudt paa Aalhollm emel¬

lom 5 och 6 thend 29 Octobris.“
G 9(—) Dorthe (Jørgensdatter). Om hendes
og hendes Søsters Fødsel, der vare Tvillinger og ko¬

stede deres Moder Livet, siger den gamle Familieefter¬

retning (I. e.). „1560 thend Thiisdagh nest epther
Simonis och Judæ Dagh om Morgennen, da bleff

Karen och Dorethe Rudt født (og Løverdagen efter, som
var den 2den Nov., døde deres Moder, Fru Karen

Krafse).“ 1588 var hun til Barsel hos sin Svoger,

Peder Grubbe (see infra h). 1601 var hun gift med

Christian Gyldenstjerne til Stjernholm (Rothe 1, p. 675)

hvis anden Hustru derfor ogsaa kaldes Dorthe Jørgens¬
datter Rud; jfr M. D. 1, p. 34, hvor det hedder, vat
Dorthe Nud var (Jørgen Ruds og) Karen Krases til
Ottersløfs Datter, f. paa „Gisselfeld= 1560 gift med

Christian Gyldenstjerne til Restrup, som var en Søn af
Hr. Mogens til Stjernholm og Fru Ane Sparre til

Svanholm i Skaane.“ Med ham var hun forresten vist
allerede gift før (og maaskee længe for) 1600; thi af

dette Aar (skjøndt det egentlig er underskrevet 1666,
uagtet Modtagerinden allerede døde 1608) har man et
Brev fra bemeldte Fru Dorthe Rud til hendes Cousine,

Pernille Rud, der var gift med Frederik Ovitzov (see
G 22), saaledes lydende: „H. a. k. s. (o: Hjertaller¬

kjæreste Søster) Gud almeste (o: almægtigste) hand
vere nu och altidt hos Deg, och hand beuare Deg lenge

och vell fra alt dett, som Deg kandt vere skadelig bode
tiill Sell och Lüff! M. h. a. k. S.. kandt ieg Deg

venlligen icke forholle, at ieg rett nu bekom din gode
Skriffuelße och din gode hulle Mening, ieg dery fan
schreffen, huillkett ieg betacker Deg paa dett allernenllii¬
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geste; och som Du skriffuer mig tiill, att Deg tjøckis,

att ieg haffuer skriiffuet Deg min Mening tiill, och Du
icke haffde formod (eller foruend o: forventet) Deg dett

aff mig; saa ved ieg, som Gud! icke, ieg haffuer skriiff¬

uett Deg nogett tiill andett end all gott, uden Du for¬
tencker mig for ieg skriif Dig tiill, at Du giorde tide¬

lig (2) Kioff med Chriistian (o: hendes Mand, Christian
Gyldenstjerne), som uden Tuill Dig drages vell tiill
Minde; och at dett giorde Chriistiian och mig undt, at

9) icke ville selle (*) for den Kiøff; men dett giorde oß
undt, att 9 nu ville sette oß dett y Pandt; saa haffde
ieg icke skriffuett dett y anden Mening end Suard paa
din Skriffuelße, och som 9 bleff forlig om Kiøffuet, som

ieg skall vell sell sige Dig vydere, endt ieg nu kandt
skriffue, først Gud vill at vy fendis. Och som Du skriff¬

uer meg tiill, at Du haffde icke troet, jeg skulde saa
haffue bliffuett foruett (o: forvendt), men Geriihed for¬

uender all Kerliighed; saa ued ieg vest, at Chriistian och
ieg allre haffue giffuett Dig Orssag tiill nogen Fallskhed
eller Uhullhed y nogen Maade. Och som Du skriffuer

mig tiill, dersom Du haffde giffuett oß Skiøden paa

Kalldssø, ath Du skulle (da) haffue liffuett yet urollig
Leffnett med din gode Hoßbon och Broder, at vy da
skulle haffdt fangett Deg (o: have tilbagegivet Dig)

Skiøden igen; saa ved Gud, at vy ville heller allre
haffue sett Kalldssø, (end) at Du derfor skulle komett y

nogen Urolliighed; at vy der skulle vere Orssage der
till, dett ville vy icke for nogen aff alt dett Godsvy

haffue. Och kandt ieg Deg venlligen icke forholle,

at

ieg haffuer talld med Chriistiian; och haffuer (han) nu
loffuett mig, at hand effter Din Begering vell tagett (ↄ:
tage det) y Pandt for tod tussen Daller y dette Ard
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(ↄ: Aar2) paa dett at hand kandt tiende (ↄ: tjene)

Eder effterdii at vy formercker, at Eder trenger saa
hard tiill Penge; tiid Du kandt vell sell tencke, at Op¬
børssel af det Gods kandt icke opløffue Rentten aff de

II tussen Daller; men dog skall Du sed (o: see) Chrii¬
stian och myn gode Ville. Men som Du och skriffuer

meg tiill, at Chriistian vill flid Dig II tussen Daller

tiill Lands (o; Laans) paa Rentte, saa haffuer ieg talled
saa flitlig med ham der om, som det galt oß sell; med
(5: men) saa suer hand, at hand for egen (ↄ: ingen)

Dell kandt flid Deg døm; men paa dett hand kandt
tiende Dig, da vell han flid Eder jett tussen Daller uden

Rentte tiil Pensdag førstkommendis; och lenger kand

hand icke lonne Eder dem, formedells Paauiske haffde
skreffuitt oß de Penge op, Du ved ieg vor hende skyllig,
och vell da endelig haffue dem. Och som Du skriiffuer

mig tiill, at Chriistian icke uell kiøffue Eder de VI Øxen,

saa er dett icke ladt aff hans unde Ville, men for at
hand icke kandt flid Eder døm saa skonne (skyndsomt 2),

for vij icke ved nar vij kandt komme tiill Skonne och
haffue nu forsømitt oß for denne Orsags Skiell, som

ieg skall vydere syge Dig, først Gud vell att vy fendis.
Jeg vill yønske aff Gud at vy maa findis snardt hel¬

bred och glad; och kandt ieg nu yntid vydre fangett
skriiffuett Dig tiill, for Tiden faller mig nu saa kortt,
for ieg er Dragefrue her tiill Bassell, och vell nu och

altiid haffue Deg Gud Fader, Søn och hellig And saa
trolligen befallendis som meg sell med mange m (ↄ: tu¬

sind) gode Netter, som Chriistian och ieg och alt dette

gode Sellschap ynsker Frederik (Obitzov) och Deg och
Yders (2) Dater. Koling den 12 Agost 1666 (a: 1600).
Dorthe Rudt.“ Udskrift: „Erlig och velbiurdig Frue,
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Fru Pernelle, Frederich Ovitzovs thill Ovitzovsholm,
min Hierthe allerkiereste Søster*), gandsche huldeligenn

tilschreffuett= (kgl. Bibl. Saml.). S. A. tilskrev hun
atter den Samme som følger: „J. H. S. (0: Jehsus

eller: in hoe signo v.) H. a. k. S. (ↄ: Hiertaller¬
kjæreste Søster)! Gud almeste (ↄ: almægtigste) hand
vere immer och altiid hos Deg, och hand beuare (Dig)

lenge och nadelig och uell fra alt dett, som Deg kandt
uere skadelegt bade tiill Sell och Liiff, dett uell ieg

vønske Deg saa trolligen som mig sell. Jeg uill nu aff

end hulld och god Meening icke besuere Dig med lang

Tacksygellße; men saa lenge ieg leffuer da skall Du
fende meg y all Hullhed som Dig sell. M. h. a. k.
S.1 kandt ieg Deg uenlligen icke forholle, at ieg rett
nu, som er den 15 Dessember haffuer bekommett din

gode Skriiffuellße och din gode hulle Mening, jeg deri
formercker, for huillcken ieg betacker Deg paa dett aller¬

uenlligste. Och som Du skriiffuer mig tiill y den gode
Skriiffuellße, at Frederich (Ovitzou, hendes Mand) och

Du haffde actted Eder offuer tiill Sell (ↄ: Sjælland),

aa kandt handt icke komme for den Trette, 9 haffuer

med Peder Munck; saa er dett mig kerdt, at hand haff¬
uer yntted uundett fra Eder; Gud giffue hand icke heller
giør! Gud forlade ham for all den Trette, hand tretter
„
y denne Uerden! (ↄ: Admiral Peder
Munk til Sæby¬

gaard ic., gift med Sophie Brahe, og som havde faaet
Sæbygaard efter Pernille Ruds Broder, den 1589 af¬

*) Denne Titulatur uagtet vare de dog ingenlunde Søstre,
men blot Sødskendebørn; thi Dorthe var ikke Pernilles

Søster, gift med Anders Banner, men derimod hendes Far¬

broder Jørgens Datter, gift med Christian Gyldenstjerne.
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døde Knud Ottesen Nud). Och som Du skriiffuer mig
tiill, at Du uille drage hiem tiill Fendt (ↄ: Fyen),

och (om) uy uille da uist uere y Sellen fiortten Dage

for Yulle Dag, da uell Du uist uere y Sellen; saa

uelle dy, som Gudl rett gierne haffue giordt dett, der¬
som — — — fangett den Skriiffuellße —

—

kom met Bodt fra Sellen — — — haffde offuer tiill
Deg for des enne (ↄ: for det alene); och hand haffde

dette Breff tiillbage med syg och syger mig, at Du er
icke endnu komen tiill Sellen; saa lader vy nu vortt

Bod drage deroffuer for dis enne och skall ufortipffuett
Natt och Dag flid oß at uyde, om Du er kommen tiill

Sellen. Dersom Du er der da uell yeg komme till

Deg det allerførste; tiid ieg uille icke gerne drage offuer
tiill forgeffues (ved) Ventter Dag, och icke Du skulle

uere der y Landett; tiid dett er saa und Selllas ved
Mallmød, som der er nogen Sted. Gud ued (ↄ: veed),

att ieg uor Deg rett gerne tiill Ord, och beder Deg, at
Du vilt byde meg tiill (der) om, (og at) Du uilt skriiffue

mig tiill meth dett Bod (der) om. Och haffuer ieg bedet
Christian (: hendes Mand, Christian Gyldenstjerne), at
hand uell drage offuer paa den Tiid. Jeg kandt nu

yntid uydere fangett skriiffuett, for vy sender dette Bod
saa hastiig affsted. Nu Gud Fader Søn och hellig
And befaller ieg Deg i Uoll (ↄ: Vold) med mange m.
gode Netter, som Christian och Søster Soffy och ieg
vønsker Dig, och beder Deg gerne, at Du uilt syge Fre¬
derik och Yøtte mange m. gode Netter. Datom Stern¬

holm den 15 Dessember med Hast 1600. Dorrette
Rudt.— „J. H. S. H. a. k. S.1 kandt ieg Deg uen¬
lligen icke forholle, at syden dette Breff uor skriiffuett,

da fick uy Bod fra —hollm fra Hewell Spar (for¬
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modentlig Helle Sparre, Gabriel Ackeleys Frue), at der

døer saa fast y Hellssynord, och derfor er befrøettendes
for Uintters Skiøll, at icke kandt komme offuer ued

Mallmø, att Du deroffuer skulle lege och fortøffue effter
oß; tiid dett er uuist med Uinden, och Christian tiørd

icke lade mig drage omkring (ad Helsingør) for den Syug¬
dom. Gud beuare oß och alle Guds Menisker: ieg
hiører de diør suarlligen hastiig. Men dersom dett er

om Penge, Du uilt talle med mig, da syger Chriistian,

at Du kandt bekomme ttou (ↄ: 2) tussen Daller paa
Kiøffuett, om Eder døm behoffuer; den trede tussen Dal¬
ler haffuer hand udlandth, for uy haffuer egen (ↄ: ingen)

Boedt fangett fra Eder, om 9 uell haffue Pengen eller
icke; saa kandt Du giffue Chriistian Foruaring paa døm,
och saa bliffuer standendis med altiing, tiill Gud uell at

uy fendis. Och nar ditt Bod kommer her offuer, saa
skall Du bekomme døm. Gud Fader, Søn och hellig

And befaller Chriistian och ieg Deg y Uoll med m gode
Retter som uy yønske Fridrick och Deg, och yønsker

Eder end god Yull och yett gott gledelig Ny Ard. Do¬
rette Rudt.“ Udskrift: „Erllig och uellbyrdig Fru Per¬

nelle, Fredrick Kuessus tiill Kuesseshollm, min hiertte

allerkeriiste Søster, ganske hullegen y egen Handt¬ (l.e.).
1617 d. 2 døde hendes Mand paa Hellestrup (M. D.
l.e.), og s. A. blev Jesper Grubbe beskikket til hendes
Laugværge ved følgende kongl. Befaling. „Chr. 4 ic.

til Jesper Grubbe. Vor Gunst tilforn! Vid, at efter¬
som os Elskl. Fru Dorette Rudt til Herlufstrup, af¬
gangne Chresten Gyldenstjerns Efterleverske, underdanigst

af os haver været begjerende, vi naadigst ville tilforordne

hende en Værge, imedens Skifte paastaaer mellem hende

og hendes afgangne Hosbondes forrige Frues, afgangne
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Abel Kaases, Arving; efterdi hendes Broder, os Elskl.
Knud Nudt til Vedby, som ellers burde at være hendes
Værge, selv udi den Sag er medinteresseret, saa og
hendes Broder, os Elskl. Eiler Rudt til Ottestrup, for
sin Svagheds Skyld ikke samme Værgemaal kan fore¬

staae; da bede vi Dig (Jesper Grubbe) og herved byde,
at Du Dig forte Fru Dørette Nudz Værgemaal, medens
samme Skifte paastaaer, Dig paatager, havende flittigt
Indseende med, at hende udi samme Skifte ikke udi no¬
gen Maade skeer for kort ic. Dat. Hasfniæ d. 30
Oct. 16177 (kgl. Bibl. Saml.). 1632 d. 3die Mai
lover Jørgen Grubbe til Tagstrup og s. A. d. 10de Mai

Vincentz Bilde til Valdbygaard, at de, saafremt de Fru
Dorethes Død overleve, ville for Penge unde Jomfru

Anne Grubbe Alt, hvad dem kan tilfalde efter Fru Do¬

rethe Rud i Herlufstrupgaard (Dipl. Lang. ved K. N.)

o: nuværende Hellestrup i Alsted Herred, Flinterup Sogn.
1633 skrev hun sig endnu som Enke til Hellestrup og

gav da Altertavlen til Flinterup Kirke (Atl. 6, p. 324;

jfr. 3, p. 77). 1634 bevilger og samtykker Fru Do¬
rethe Nud Jomfr. Anne Grubbe Pedersdatter Herluf¬
3
strupgaard efter hendes Død. Dat. Herlufstrup d.

Juni (Dipl. Lang, ved K. N.). Derpaa døde hun d.
14de Sept. 1645 (M. D. I. e., eller rettere 1648,

see infra saavelsom Behrmanns Roesk. Domkirke p.
138½); hvorimod Gl. Saml. 2, 2, 177 endnu lade hende

skrive sig til Hellestrup 1655, altsaa en halv Snees Aar
efter hendes Død.

G 10 (—) Karen (Jørgensdatter), født 1560
ic. (see under den Foregaaende). Hende er det, vi

skylde de mange foregaaende Efterretninger om hendes

Faders, Farbrødres og Fastres Fødsel, dem hun har
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antegnet i sin haandskrevne Bønnebog, foran i hvilken

hun har tilføiet: „1584. Denne Bog hør meg Karenn
Rudt till meth Rette; och hade hunn verett minn kiere

Moder, Fru Karenn Krassesz“ og nu tager hun atter
efter en lang Afbrydelse den tabte Traad op igjen og

fortæller os om sig selv, at hun 1586 havde Bryllup

med Peder Grubbe (til Olstrup, Søn af Erik Grubbe
og Ane Vadspyd; jfr. Atl. 4, p. 403 og Hofm. 3, p.

323 T. 2 Nr. 11, hvor dog staaer Ane pro Karen,

og Atl. 6, p. 824, som endnu gjør det bedre naar
den ikke alene kalder hende Ane N., men ham Jørgen
Grubbe; hvis den ellers ikke mener Lene Rud, som vir¬
kelig var gift med Jørgen Eilersen Grubbe). Om dette

Bryllup siger hun selv paa to Steder i Bogen. „Thenn

Søndag for S. Morthenzdag An. 1586, som var d.
6 Dag November, daa sttodt vortt Brølup her paa Al¬
strup; Gudt und vos derttil Løycke och Glede baadhe
thill Sel och Liff. Amenl“ Han selv (Peder Grubbe)

har derimod i bemeldte Bog nedskrevet følgende udfør¬
ligere Efterretning: „1586 den Søndag for S. Mortens

Dag stoud mitt Brøllop medh Erliig och velb. Jomfrou
Carine Rudt her paa Aalstrop, som var d. 6 Novem¬

bris; och varre diße epterskreffne tiil vortt Brølop:

Henning Gøe oc Marten Wenstermand sad huos mig

„paa Brudebenck,“ (dernæst) Oluff Daa til Raunsstrop
Frederich Hobe til Nelstrop, Lawe Wenstermand til Per¬

strop, Erick Venstermand til Londe, Knud Venstermand
til Finstrop, Rubeck Porss til Olingsøe, Claus Jacobs¬
sen til Gamelby, Hans Steensen til Steensgaard, Knud
Nud til Vidby, Knud Nudt til Sandholt, Eyler Nudt til

Ottersløf, Johan Rudt til Møgelker, Per Rudt til Fulsanng,

Eyler Qvitzou til Ovitzovsholm, Hans fan Mellen til
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Lundzgaard, Anders Gren til Sunzby, Henning Sparre

til Tolkestrup, Henrick Gøe til Skijrring, Peder Basse
til Sørup, Eske Krausse til Assendrop, Christoffer Krausse
til Egholm, Hans W. til Grunderop, Lave Lycke til

Klinstrop, Knud Urne, Nels Friis, Borkar fan Papen¬
hem (og) Jens Falster; (dernæst) Froue Moder Kyr¬

sten Bølle (en uegentlig Benævnelse; thi hans Moder
hed Ane Vadspyd og hendes Karen Krafse; men Karen

Krafses Broder Jesper var gift med den Kirsten Eriks¬

datter Bølle, som her tituleres Moder), Fr. Hilleborg
Eyller Kraussis, Fr. Sibbele Gyldenstierne, Fr. Mette

Rudt, Fr. Pernille Hacks, Fr. Birette, Sten Bradis,
Fr. Wiueke, Nels Friisis, Fr. Anne, Henning Gpes,

Fr. Sitzel, Frederick Hobis, Fr. Dorette, Oluff Daas,

Fr. Maren Bassis, Fr. Margrett Bassis, Fru Citzel,
Claus Jacobssens, Fru Anne Lunge, Fru Karine, Knud
Venstermands, Fru Anne, Jens Falsters, Fr. Byrrette
Grubbe, Fr. Anne Hardenberg= (ialt 47). Man har

et Brev af 1589 fra en Karen Rud, der kalder Birte

Bolle, Christoffer Giøes Frue, sin Faster; og skjøndt
nu ogsaa dette er en uegentlig Benævnelse (thi B. Bølle
var ikke hendes Faders Søster, men vel hans Cousine,

nemlig hans Fasters, Sophie Ruds, Datter), saa maa
det dog være nærværende Karen Nud; thi hendes yngre
Navner eller H 2 var den Tid endnu ikke født, saasom

hendes Fader, Knud Rud, først blev gift 1590. Be¬
meldte Brev lyder som følger: „Mynn allerkiersste
Faßter! Gudt almægtt verre euig och altidt hois Eder,

och hand haffue Eder y sinn nadige Beuaring, att 9

maa lenge leffue och lide vell mett saa møgenn langva¬
rendes Helbred, Løcke och Vellfertt, dett vell yeg ßaa

troligen ønske aff Gud, som for meg selff. Beg taker
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Eder m. a. kereste Fafster saa ganske højeligenn och

giernne for allt Hulhedt, møgett Erre och Godt, som 2
meg altidt y saa mange Made giortt och beuisst haffuer,
hues Y skall alle minne Dage finnde meg y all Hulhedt,
som yeg kunde verre Eders egenn Dotter, y alle dy

Made, ieg vedt at giørre, der y kannd haffue Erre,
Tienste och godt aff, som yeg Eder des plecttig er, och

Y ycke skall haffue Thuill paa, saa lenge yeg leffuer.

M. a. K. Fasster! ßaa ttaker yeg Eder paa dett aller¬

venligstte for Eders gonde Skriffuelze, som yeg rett nu
bekom; och som y dery er begerenndes, att yeg skall
sennde Eder Eders Boskab (ↄ: Bohave eller Skab til

at sætte Bohave i) utthan (maaskee det gl. handan=at
o: over paa hiin Side Vandet; thi Aalstrop laa paa
Laaland, men Gunnersløf i Sjælland), saa ville yeg
nøgett (o: nodigt) sennde Eder dett (blot) utthann, menz

vell y Morgen mett Gudz Hielp sennde dett (lige) till

Gunndersløff och bettaker Eder saa ganske gernne baade
for denn och alt godt; och forhøbes meg mett Gudz
Help, at denn er yntthet bleffuenn att skade, och beder

Eder paa det allervenligstte, att 9 vell ycke fortencke

meg, for yeg ycke for har senndt Eder dett. Och senn¬

der yeg Eder och Eders Alterkle (ↄ: Alterklæde), och
seder der enn Knap fest y Dugen, som er affgann; och

takett minn Broder (o: Knud eller G 6, der formodent¬

lig havde brugt det i Anledning af hans Fætter Knud
Ottesens Begravelse) Eder paa det allervenligstte derfor.
Och saude minn Søstter, at hun ville straxt sennde Eder

Eders Dynner. M. A. K. Fastter! saa leger denn udt¬
skoren Skreffuett (ↄ: Skrift) paa dett Boskab, Y har

lantt meg, y Eders Kistte. Yeg vell nu ycke lenger
opholde Eder mett denne minn velmente Skriffuelz och
11
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vell nu ynthett forlynde meg ymodt Eder; men saa lenge

yeg leffuer, daa skall 9 finnde mig y ald Huldhedt, som
Eders egenn Dotter y alle dy Made, yeg vedt att giøre,

der y kannd haffue Erre, Tiennste och godt aff; och vell
her met nu och altidt haffue Eder Gud Almægt befalenn¬

des; hand beuare Eder lenge och vell med alt dett, 9

kannd haffue Glede och godt aff. Beg ønsker Eder al¬
tidt mange goude Retther. Maa yeg bede Eder, att 2
vell haffue denn Umage och sige Eders Zomfruer mange
godde Retther. Dat. Bassnnes 1) thenn Fredag nest

effther Pinnzedag An. 89. Karenn Rudt.“ Udskrift:
„Erlig och velbyrdig Frue Berette, Chrestoffer Giøies,
thill Gundersløffholm, mynn alderkierstte Fastter, ganske

venligenn tyllskreffuet= (kgl. Bibl. Saml.). Forøvrigt
tilføier Karen Nud i sin ovenomtalte Bønnebog, at hun

i dette sit Ægteskab med Peder Grubbe og navnligen
i Aarene 1588, 90, 91 og 97 havde født sin Mand 5
Børn (hvilket siden nærmere skal omtales), hvorpaa hen¬

des Mand2) igjen tilføier, at hun døde 1612 (jfr. Atl.

*) hvor hun formodentlig var i Besøg hos Jesper Krafses
Frue, Kirsten Bølle, som hun 1586 kalder sin Moder.

2) som uden Tvivl 1601 var i en slem Forlegenhed; thi man
har en Missive af Peder Grubbe, dat. Alstrop den 20de

Febr. 1601, til Knud Rud (formodentlig hans Svoger eller
G 6), hvori han beder, at hans Undskyldning hos Kongen

maa skee og Oplysning om de Fribyttere, han havde ladet
henrette til Døden (Index. Dipl. Lang. ved K. N). Og

hedder det deri blandt Andet: „K. Broder! ieg haver

talt med Herluf Daa om de Fribytteres Handel, som ieg
lod rette; da haver han for mig forsvoret, at han det al¬
drig havde tænkt eller mig noget ondt eftertalt; dog ieg

verd vel hans Eed haver ingen Grund. Jeg haver dog
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6, p. 463); en Anmeldelse, han gjør med følgende
Ord: „An. 1612 d. 18 Martii kallede Gud minn

Hierttekerre saliige Hustru, Karrenne Rudt, aff denne
sorgefulde Verden; Gud giffue hinde enn gledeliig Op¬
stanndelsse medt alle throu Kriistne paa den ydderste
Dommedagl Och bleff hund nedsatt udi Marreboe Clou¬

sters Kyrcke d. 31 Martij; och fick (ieg) same Dag

Tinder, att Dr. Anna Chattarina var død d. 28 Maxlii
paa Koffuenhauns Slott; Gud giffue dem bege en glæ¬

delieg Opstandelße! Dißse Gottfolck (ↄ: Adelsmænd) var
til hendis Begraffuelßes Begengelße Henning Gøe til

Kestrop, Knud Urne til Orssmarch, Mons Gøe til
Bremmesvold, Knud Nud til Viidby, Christiern Gyl¬
densternn til Sternholm, Eyler Rudt til Seby, Chre¬
sten Hanssen til Nørgaard (som 1592 havde dræbt hen¬

des Fætter Peder eller G 13), Laritz Grubbe til Gam¬

melgaard, Jurgen Grubbe til Tostrop, Jochim Barneus

(3: Barnevitz) paa Rykøff (ø: Rykjøbing), Johan Aar¬

berg, —— Bernickow, Eyler Krauckou til Borssø (og)

Claus Porss til Ollingsøe.“ Derpaa kommer Bogen i
hendes Datters, Anne Grubbes, Hænder, og hun til¬

føier, at d. 24 1614 døde hendes Fader, Peder Grubbe
ic. (hvilket siden nærmere skal anføres).

G 11 (E 6) Jacob (Eriksen) døde voxen, en
ugift Karl. Han skrev sig til Rudbjerggaard, da han

rapporteret det ved Kongens Bord om samme Fribytteres

„Bortrettelse“ og formener, at dersom ieg havde været for¬

ført for hans Majestæt, han det selv skulde have rapporte¬
ret; mens (han) sagde, at det var vel giort at lade henrette
slige Mordere; saa ieg intet kunde formærke andet end, at

Hans Majestæt var jo vel tilfreds dermed ic. (Dipl. Lang.
ved K R.).

10°
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den 14de Juni 1580 var med at vælge Hertug Christian

til Thronfølger i Ringsted, og var formodentlig opkaldt
efter sin Morfader, Jacob Hardenberg (K. N.).

G 12 (—) Jørgen (Eriksen) til Enggaard, den
han 1578 tiltræder (Rug. 3, p. 35). 1584 gjor Fred.
2den vitterligt, at s. A. den 24de April var paa Retter¬

tinget paa Vordingborg Slot skikket Jørgen Rud til Eng¬
gaard, hans Fuldmægtig, Hans Rasmussen i Skouby,
og havde i Rette stævnet Peder Gregersen Borger i

Bogense, „for han skulde udlægge og fuldgjøre hannem

den Dom, som han er tildømt til forte Bogense Byting,
at føre nogle Og til sin rette Stavn igjen, som han
havde faaet og bekommet af hans Stavn uden Hjemmel,
og som han (Jørgen Rud2) havde annammet af Jørgen

Thomesen i Smidstrup for hans Landgilde, som tilbage
stod.“ Sagen blev indsat til Fyenbo=Landsting, der
endelig at gaae Dom om Jørgen Rud eller Peder

Gregersen kan have lovligst Adkomst til samme Og ic.
(af R. Db. ved Etatsraad Kold. Rosenv.). Men s. A.

blev Jørgen Rud slagen ihjel i Kjøbenhavn af sin Mo¬
stersøn, Erik Bille (Resen, p. 342; Atl. 3, p. 563;

Rug. 3, p. 46, 47—48). Hans dobbelte Gravskrift, hvor¬
paa der i den ene staaer, at det skete den 30te Juni, og

i den anden den 27de Sept., see i M. Dan. 1, p. 52
Han blev den 25de Octob. i vor Frue Kirke i Kjøbenh.
begraven (Inscr. Res. p. 44 og 27, hvor det ogsaa
hedder, at Drabet skete paa en Søndag den 27de Sept.

(Klev.). Da dette forresten er den sidste Jørgen Rud, der

forekommer paa Stamtavlen (med Undtagelse af G 25, om
hvem det synes tvivlsomt, om han blev voxen eller ikke), saa
maa det vel være en Trykfeil, naar Atl. 3, p. 225 gjor

en Jørgen Rud til Lehnsmand paa Bornholm 1609.
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G 13 (—) Peder (Eriksen) til Fuglsang; var
1586 til Peder Grubbes Bryllup (see supral); fulgte

1588 Kong Fred. 2dens Liig (Res. p. 361) og var

s. A. til Barsel hos Peder Grubbe (see infra!), men
blev slagen ihjel af en anden Herremand ved Navn
Christen Hansen; eller, — som det udførligere i Grab¬

skriften hedder, — blev 1592 hastig ihjelstukken ved

Frederiksborg af Christen Hansen (Baden) til Nørgaard
paa Laaland (M. D. 1, p. 53), hvilket skete den 2den

Dec. en Fredag Aften mellem Kl. 11 og 12 paa Fre¬
deriksborg (Kl.); og altsaa var han den Peder Rud,
der den 4° 1593 i vor Frue Kirke i Kjøbenhavn blev

begraven (Ad. Mag. p. 98; jfr. Juscr. Res. p. 43).
I den Anledning har man Kong Chr. 4des Leidebred,
saaledes lydende: „Vi Chr. 4de ic. gjøre vitterligt, at

eftersom os Elskl. Christen Hansen til Nørregaard, vor
Mand og Tjener, underdanigst haver ladet give os til¬

kjende, hvorledes han nogen Tid siden forleden er kom¬

men udi stor Ulykke og desværre! ud af Nødværge
ihjelstukket afgangne Peder Rud og efter at han hos

forte afg. P. Nuds Sødskende og Arvinger ved nogle

hans Slægt og Venner haver ladet anholde om en christe¬
lig Afbøn, Sone og „Afdrægt“ for forte deres Broders

Død og derfore til al Ære og Gode for samme Sag

imod dennem sig erbødet, skal den dog være hannem
plat og aldeles afslagen; underdanigst begjerendes, at vi
naadigst ville unde og give hannem vor Leide til alle

Rette, saa han maatte komme hid ind udi Riget og paa

hans Gaard og Gods være fri, sikker, ubehindret, ufor¬
meent og ufeidet, til saalænge han kunde ved sin Slægt

og Venner lade søge og forhverve hos forte afg. P.
Ruds Sødskende, Slægt, Venner og Arvinger nogen
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Handel og Udsoning eller og lide og undgjelde hvis
hannem Dom og Ret give kunde: da have vi af vor

synderlig Gunst og Naade, saa og af Øvrigheds Magt

undt og givet og nu med dette vort aabne Brev unde

og give forte Christen Hansen vor Konninglige, fri, fæl¬

lig, sikker= og christelig Leide fra vort Brevs Datum
regnendes og paa 14 Dage efter at næstkommendes

Herredage have Ende, saa han til forte Tid maa komme
hid ind udi Riget og siden til forte Herredag forte hans
Sag til Rette at udføre, om den ikke desimellem udi

Venlighed kan forenes; og imidlertid maa og skal han

være og blive her udi Riget paa hans Gaard og Gods,

eller hvor hans Leilighed er at være, fri, fællig, sikker

og ubehindret for os og alle forte afg. P. Nuds Arvin¬
ger, Slægt og Venner og alle dennem, „som for vor
Skyld gjøre og lade ville og skulle,“ at soge og lade

forhandle om billig, christelig og lidelig Sone og Afdrag
med forte P. Ruds Brødre, Slægt og Forvante. Og

maa og skal han inden forte Tid, dersom derforinden
ikke anderledes derudinden bevilget og afhandlet vorder,
fællig og ubehindret udi alle Maader uddrage af Riget

og begive sig udi sit Behold igjen; dog skal han sig
imidlertid „leideligen“ forholde og forte P. Ruds Brø¬

dres og Arvingers Rærværelse og Omgængelse „undholden
og ikke heller sig imod nogen forgribe udi nogen Maade.
Skal og den, som denne vor naadigste Leide for nogle

af forte P. Nuds Sødskende og Arvinger læsendes og
forkyndendes vorder, udi lige Maade af dennem og alle
andre være fri, sikker og ubeleidet (o- unbeleidiget) udi

alle Maader. Dat. Kjøb. Slot den 18de Juni 1594¬
(af D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.). Forresten var

bemeldte Christen Hansen neppe, som i Almindelighed
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antages, en Baden, men derimod snarere en Jernskæg,
Søn af den Admiral Hans Lauridsen, der 1566 lod

vor Flagde forgaae under Gulland (Resen p. 160—61),

og selv den sidste Mand af sin Slægt. Iøvrigt see vi
i ham et Exempel paa, hvor snart vore Fædres Familie¬
stridigheder, selv de blodigste, kunde forsones, og at naar

Mandeboden var betalt, Tryghedsbrevet og Orfeiden
udstedt, saa var for det Meste ogsaa Privathævnen ude,
saa at vi endogsaa see bemeldte Christen Hansen at være

indbuden og at være mødt til Karen Ruds Begravelse
(G 10), hvis Sødskendebarn han en Snees Aar forud

havde myrdet.

G 14 (—) Knud (Eriksen) til Rubjerggaard og

Sandholt ic., som til Forskjel fra de andre samtidige

Knud Ruder ogsaa stundom kaldes den „storen Knud

Rud. Hans Levnet findes i Nug. 3, p. 82 sg. Han
var, ifølge hans Liigsteen i N. Broby Kirke, født paa
Vestervig den Onsdag næst efter Oculi Søndag 1556

og tjente længe til Hove (Klev.). Formodentlig er han
den Knud Rud, om hvem man har Kong Fred. 2dens

„Vorschrifft ann den Pfaltgraffenn Johan Casimir,“
dat. Dronningborg d. 24de Mai 1573, saaledes lydende:
„Wir seindt durch gegenwertigenn Edlen Knabens, Knudt

Ruttenss, zugethanen Blutfreuntschafft inn Underthenig¬
keit belangt inen etwas an einen unnserer verwandtenn

Freundt zu befurdernn, bey welchenn er eine Zeitlang
Vorsehens halbenn Stelle unnd Dienst habenn unnd an

adelichen Tugenden wachsen und zunemen mochte ic.“

Kongen beder ham derfor, at han vilde „gemelten Knudt
Ruten in die Zahl ander Ihrer Edelknaben mit auff

unnd annehmen= (af Klev. Saml. ved K. R.). 1577
døde hans Fader; og da Moderen alt var død 1575,
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arver han formodentlig allerede i førstnævnte Aar Sand¬

holt. 1578 gjør Fr. 2den vitterligt, at s. A. d. 31te
Mai var paa Rettertinget i Odense skikket Knud Daa

og havde i Rette stævnet Knud Rud, „vor Hofffinder,“

paa hans egne og hans Sødskendes Vegne for en Gaard
i Odense som Frands Bager iboer hvilken han sig
valtsammen“ tilholder efter det Skjøde Fru Sophie

Daa har givet hans afgangne Fader, Erik Rud, paa

samme; hvori ikke er undtaget hvis Lød og Part, hans
Fader og han og hans Sødskende efter denne deri havde.

Desligeste havde han i Rette stævnet Knud Rud for

han tilholder sig efter Fru Sophie Daas Skjøde hvis
Anpart hans Fader havde i Kjølstrup Mølle, og meente,

at hans Fadersøster, Fru Sophie Daa, havde ingen
Magt at bortskjøde hvis hans Fader tilhørte. K. Nud

gav tilkjende, at saavidt som han paa sine egne og sine

Sødskendes Vegne bruger i Kjølstrup Mølle, det er for¬

fulgt til Laas; men om hvis Rettighed K. Daa forme¬
ner sig at have til den Gaard i Odense, var han over¬
bødig strax med ham at ville gange udi Rette ic. Da

sagdes der saaledes af for Rette, at K. Rud og hans
Sødskende bør Kjølstrup Mølle at nyde, bruge, beholde
ac., og at Sagen om Kjøbstædgaarden bør indkomme

for Borgemestre, Raad og Byfogden i Odense, og de

inden 6 Uger endeligen at dømme dem imellem (af Rig.
Db. medd. af Etatsr. K. Nos.). S. A. er hans til¬

ligemed en heel Deel andre Adelsmænds (formodentlig

samtlige Hoffinders) Vaabner og Navne anbragte i vor
Frue eller den tydske Kirke i Helsingør (M. D. 1, p.

133); og da det netop var det Aar, da denne Kirkes
Bygning ifølge Boesen blev fuldendt, saa have bemeldte
38 Adelsmænd formodentlig bidraget til sammes Fuld¬
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endelse. 1579 forsegles Eddell Hardenberg til Hved¬

holm, Frantz Bildes Efterleverskes, Mageskiftebrev (dat.
Frederichsborg d. 8de Aug.) til Kong Fred. den 2den
til Vitterlighed af Arrild Hvitfeld, kongl. Maj. Secre¬
tær, og Knud Rud til Sanolt, kongl. Maj. Hoffinder

(medd. af Topogr. Saml. i Geh. Arch. ved Hr. Regist.

Knudsen). 1580 eiede han Fuglsang (Atl. 3, p. 316),
men skrev sig til Sandolt og var „Hoffinde,“ da han

(Knud Rud Eriksen) s. A. d. 11te Juli var med i Kol¬

ding at vælge Hertug Christian til Thronfølger (K. N.).

1581 var Knud Rud til Sandolt, Christoffer og Val¬
demar Parsberg, „vore Mænd, Tienere og Hoffgesin¬

der,“ nærværende paa Rettertinget paa Vordingborg Slot
(paa hvilket dog Kongen ikke var nærværende) den 20de

Aug., da en Sag mellem Dorethe Søndags, Borgerske
i Odense, og (den med Knud Nuds Faster gifte) Axel
Urnes Børn blev foretagen (af N. Db. ved Etatsr. K.
Nos.). 1584 eiede han Enggaard (Rug. 3, p. 82).
1585 skrev han i Dronn. Sophies Stambog (Gl. kongl.

Saml. Nr. 3646, 8vo. ved K. N.) som følger:

15 0 85
K. A. M. I. Æ.
(hans Vaaben)

vnderdiennigste geschribenn

den 3 October.

Knudt Nudt Erickssønn
min egen Hand.

S. A. (1585) gjør Fred. 2den vitterligt, at den 8de
Marts 1585 bar paa Rettertinget i Maribo Kloster

skikket Sti Pors til Skovgaard og havde i Rette stæb¬
net Knud Rud til Sandolt paa hans egne og hans
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Sødskendes Vegne for de skulde udlægge og fuldgjøre
ham et Kongens Dombrev lydende, at Knud Nud er

pligtig paa sine egne og sine Sødskendes Vegne at fuld¬
gjøre og efterkomme sin Faders Brev og Segl, givet
afgangne Jens Jørgensen, og fornøie ham 500 Daler
og hvis andet, han pligtig er, og han siden igjen paa

sine egne og Sødskendes Vegne at tiltale Sti Pors for

hvis Breve Jens Jørgensen har givet hans Fader og
ikke ere efterkomne, og siden at gaae derom, saa meget

Løv og Ret er. Peder Skriver i Haagerup var mødt
paa Knud Ruds Vegne, og Sagen blev forenet og for¬

draget mellem de stridende Parter (af Rig. Db. medd.

ved Etatsr. K. Ros.). 1586 var han, som sagt, til
Peder Grubbes Bryllup. 1588 var han Lehnsmand i

Korsør (Atl. 3, p. 45), eller, rettere sagt, s. A. den
13de Juli blev han (Knud Nud til Sandholt, som endnu

da kun var) kongl. Maj. Hoffinder, for Troskab og vil¬
lig Tjeneste, han Kong Fred. 2den beviist havde, for¬
lehnet med Korsør Slot paa samme Maade, som Peder
Reetz det sidst og Frands Rantzau det før ham havde;

dog under Vilkaar 1) at tjene med 2 gerustet Heste

indenlands paa egen og udenlands paa Kronens Bekost¬
ning; og 2) ikke at jage uden paa Fælledsjagten ic.

(Sjell. C. Reg. ved Klev.). S. A. skrev han sig, som
sagt, til Sandholt (D. Mag. 5, p. 89); men eiede dog

ogsaa Fuglsang (Hofm. 3, p. 225) og Enggaard (Atl.
3, p. 470), hvilket sidste han efter sin Broder Jørgen
maa have arvet (Rug. 3, p. 48). S. A. rider han

med i Kong Fred. 2dens Liigfølge (Resen p. 358, 361).

1590 havde han som Lehnsmand i Korsør frataget Præ¬
sten i Høje hans Bona mensalia (Pont. 3, p. 515).
S. A. den 14de Juni Helligtrefoldigheds Søndag brændte
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Sandholt=Borg af og gjorde stor Skade disvær?
(Opteg. om Adel. ved K. N.); og da man nu veed, at

han opbygte denne Gaard, saa kan man ogsaa slutte, at
han dermed maa have begyndt kort efter Branden. 1591

udbetaler han Ane Stigsdatter Enggaard (Nug. 3, p.
59). 1595 er han endnu Lehnsmand paa Korsor (F.

8, p. 4; Atl. 3, p. 29), ligesom 1596 (Rugd.). 1597
faaer han Odensegaard i Forlehning og strax efter en

Irettesættelse (Od. 5, p. 63). S. A. blev han stævnet

af sin Fætter, Knud Rud til Vedbygaard (see denne
ell. G 6½. 1599 er det maaskee denne Knud Nud, til
hvem man har et Chr. 4des Brev om en Bondes Fri¬

givelse for Landgilde (Lang. ind. Dipl. ved K. R.).
1600 blev ved Herredagsdom den Proces afgjort, han
længe havde havt med sit Sødskendebarn Knud Nud
Jorgensen til Vedbygaard (see denne eller G 6.), fordi
hiins (K. R. Eriksens) Fader Erik havde været dennes

(K. Rud Jørgensens) Værge, og blev nu ved Dommen
tilfunden at aflægge sin Eed, det (daß o: at) han havde

indført paa Vedbygaard, hvis (o: weßen) han derpaa
Gaarden bekommet havde, da han den annammede og

Steen Brahe og Christian Holck den 8de Marts s. A.
befalede at være Loughørere ved denne Leilighed (af
Herred. Domb. og C. Reg. ved Klev.). S. A. „gjør

Chr. 4de vitterligt, at d. 2den Juni ejusd. paa Retter¬

thinget paa Dragsholm Slot var skikket Knud Nud til
Sandholt, „vor Mand, Tjener og Embedsmand paa

vor Gaard i Odense,“ hans Fuldmægtig, Peder Jen¬

sen, og havde i Rette stævnet Anne Olufsdatter (ↄ:

Oluf Bagers Datter, som nu var gift med Herredsfog¬
den i Odense H., Christian Kjer men forhen havde
været gift med Kjøkmand Brun Rensing, hvorfor hun
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ogsaa i Dommen selv kaldes Anne Bruns), Borgerske i
Odense, og hende tiltalede for at hun havde taget vor

og Rigens Gjenbrev imod nogle vore og Rigens Laug¬

dagsbreve, vi havde givet forte Knud Nud over hendes
Husbonde Christian Kjer, og hende, for at de skulde

udlægge og retgjore hannem XVC II gode Nigsdaler,
han havde lovet og sagt god for til os Elskl. Arild
Hvitfeldt vor Mand, Raad og Rigens Kantsler, for

forte Christen Kjer, som er for VII Læster Rug, Læ¬

sten I C Daler, og VIII Læster Malt, Læsten for

XCIIII Daler, han hannem afkjøbt havde, efter hans
udgivne Brevs Lydelse, som forte Knud Nud efter hans
Lofte haver betalt og indfriet, som skulde været betalt
til S. Knudsdag sidst forleden ic. Da efter Tiltale,

Gjensvar og den Sags Leilighed, og efterdi vi befinde
Æskning at være forte Anne Olufsdatter saavelsom hen¬

des Husbonde, Christen Kjer, overgangen til Odense By¬

ting, og vitterlig Gjeld bør at betales af fælleds Bo,
og Intet hun fremlægger, hvormed hun vil rette for sig:
da bor forte Knud Nud igjen at tage vor og Rigens
Forfølgning, som han den nu sluppet haver, imedens og

aldenstund forte Æskning staaer ved sin fulde Magt= (af

Rig. Db. medd. af Etatsr. Kolderup Rosenvinge). 1602
forekommer han som Lehnsmand paa Odensegd. (Schl.

S. 1, p. 45; Nug. 5, p. 139). 1604 ligeledes (Atl.
3, p. 450; N. D. Mag. 2, p. 157; Od. 5, p. 136)

og faaer da tillige Rugaard i Forlehning (see Rugd.).
S. A. stod om Sommeren i Kjøb. det endelige Skifte
mellem de 3 Sødskende, Knud Rud Corfitz Nud og

Sophie Nud (gift med Jacob Lykke), og Knud Rud fik
da anden Gang Sandholt og Ruberggaard, Corfitz R.

fik Fuglsang og Enggaard ic. (ifølge en d. 2den April
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1608 afsagt Dom, af Rig. Dombog medd. af Etatsr.
Kold. Nos.). S. A. fra Kjøb. den 13de Octbr. „gjør
Chr. 4de vitterligt at for ham var skikket Knud Rud
til Sandholt, vor Mand, Tiener og Embedsmand paa

vor Gaard udi Odense, hans Fuldmægtig Peder Jensen
og havde i Rette stævnet Caspar Markdanner til Sø¬
gaard vor Mand, Tiener og Embedsmand paa vor

Slot Koldinghuus og ham tiltalt, for at han skulde efter¬
komme og fyldestgjøre en Kongens og Rigens Raads

Dom, udgaaet d. 16de Mai sidstforleden, lydende blandt
mere, at Knud Nud bør at have, nyde ic. Fru Anne

Oldelands Anpart i Veilofgaards Skove ic.; i hvilken

Anledning der afsagdes for Rette, at Kongen havde
rindfundet“ Sagen til 4 gode Mænd paa begge Sider¬

(af Rig. Db. medd. ved Etatsr. Kold. Rosenv.). 1606
omtales han som Lænsmand paa Odensegaard (Od. 5,

p. 136). S. A. opbygte han Nuberggaard paa Laa¬

land, som han efter sit Navn opkaldte (Atl. 3, p. 327)
og hvis ene Huus er Grundmuur med Taarn, men det
øvrige Bindingsværk (Atl. 6, p. 507). 1607 d. 11te
Jan. giftede han sig i Odense som en aldrende Mand

(men dog ingenlunde over de 60 som Mikkelsen ifølge

Klev. skal sige, thi han var ifølge hans ovenanførte

Fødselsaar kun 51 Aar gammel) med Ludvig Munk til
Nørlunds Enke, Ellen Marsvin, som var en Datter af
Jørgen M. til Dybek og Karen Gyldenstjerne; Kong
Chr. 4de bivaanede selv deres Bryllup og forærede næste

Dag Bruden en kostbar Ring (Schl. Saml. 2, 3, 20.
30. 33. 85); man beskylder ham for, hvilket ogsaa sy¬

nes rigtigt, at han gik i sin Frues Ledebaand, og at
hun, endogsaa med Tilsidesættelse af de sædvanlige Hof¬

lighedsformer, regjerede det Hele (Beckers d. Herregd.).
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S. A. forærede han Kongen noget Skyts (Schl. Saml.
I. c. p. 33), og s. A. maa han ogsaa have afstaaet

Enggaard til sin Broder Corfitz, som allerede skrev sig
dertil 1607 og 8; at han ligeledes s. A. skulde have
afstaaet sit Lænsmandsskab i Odense (Rug. 3, p. 83,

93), er en Vildfarelse af Bircherod; thi han beholdt
det til sin Dødsdag. 1608 forærede han Kongens Son

en lille Hest (Schl. Saml. 2, 3, 74). S. A. skjenkede

han Prædikestolen til Tillitze Kirke, i hvis Sogn Ru¬
bjerggaard var beliggende (Rug. I. c. p. 83). S. A.

hedder det, at da Knud Rud til Rubjerggaard ic. havde
bebrevet sin Hustru, Fru Elline Marsvin, med Sand¬

holt Gaard og Gods og jus patronatus til Lindese
(o: Lyndelse) Kirke og bemeldte Frue havde stævnet til

Laas paa samme Gods, tog hendes Mands Broder til
Fuglsang o. s. v. Gjenbrev udi samme Forfølgning, fordi
han efter Sødskendeskifte formeente sig at være lodtagen

saavel i Bygning, som i jure patronatus, og gik derom

1608 den 2den April Dom i Kjøb. (af Reg. Db. ved
Klev.) som folger: „Vi Chr. 4de ic. giøre vitterligt, at
den 2den April 1608 i Kiøb. var skikket for os i Rette

Peder Skonning med skriftlig Fuldmagt af Knud Nud
til Rudberggaard, vor Mand, Tiener og Embedsmand

paa vor Gaard udi Odense, og hans Hustrue, Fru

Elline Marsvin, og havde i Rette stævnet Corfitz Nud
til Fuglsang, vor Mand, Tiener og Embedsmand paa

vort Slot Hindsgavl og ham tiltalte for han havde
taget Gjenbrev i hendes (Fru Elline Marsvins) For¬
følgning til Laas af Sandholt Gaard og Gods ic. og

hedder det i denne Anledning i Knud Ruds Indlæg:
ømen dersom Corfits Rud formener sig at tilkomme no¬

gen Anpart udi Sandholts Bygning ic. saa er det Cor¬
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fits Rud selv og mange Godtfolk bevidst, at ieg haver paa
min egen Bekostning ladet opbygge Sandholt Hovedgaard,
der den var afbrændt, som den nu er forefunden (ligesom

han ogsaa ved samme Leilighed siger, at han ogsaa havde

bygt Ladegaarden og Staldgaarden til Sandholt, og paa
Enggaard havde han af ny bygt et Huus paa Hobed¬
gaarden, to Huse udi Ladegaarden og en Stald) ic. ac.“

Da efter Tiltale, Gjensvar og denne Sags Leilighed, og

efterdi fornævnte Corfits Rud kjender sig at have Ret¬

tighed til jus patronatus til Lindelse Kirke, efterdi det
ikke (paa det forhen omtalte Sødskendeskifte af 1604)

udi forskrevne Knud Ruds Lod, som for os i Rette lagt
er, in specie er formeldt; saa og ikke at have fanget

Udlæg for Bygningen paa Sandholt, men sig derudi at
være berettiget efter Loddens og Contractens Lydelse;

desligeste efterdi forte Frue Elline Marsvin (vel) haver

bekommet Sandholt Gaard og Gods til Mageskifte af
forte Knud Rud som var dertil ret Eier den Stund

hun sad udi hendes Enkesæde, og hun da selv udi sit
eget og ingen andens Navn haver begyndt at forfølge

det til Laas og dog ikke samme sin Forfølgning til Laas,
„som er Lovsens Ende,“ haver fulddrevet, førend hun

med forte Knud Rud udi fuldkomment Ægteskab haver
sig indladt, „men nu, siden hun er kommen udi Mands

Vold og under Værgemaal, vil udi sit eget og ikke udi

sin Huusbondes Navn, som dog er Boens Værge, samme
sin Forfølgning fulddrive,“ og ikke til des her udi Ri¬

get har været lovligt eller brugeligt, at Hustruen, som
Bonde haver, maa slige store Lovmaal drive, da er det
os for slige og andre Aarsager betænkeligt, forte Frue

Elline videre Forfølgning udi denne Sag at stede, og

samme Forfølgning fordi (o: desaarsag) bør magtløs at
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blive; men hvem videre paaskader (o: klager), enten om

hvem forte jus palronatus bør at følge eller og om
Bygningen paa Sandholt Hovedgaard, der gaaes forst
om for sine tilbørlige Dommere“ (af Rig. Db. medd. af
Etatsr. Kold. Rosenv.). S. A. d. 4de Sept. tilskriver

Kongen Otte Marsvin fra Skanderborg, at han er kom¬
men i Forfaring, hvorledes Jomfr. Kirsten Munck til

Nørlund adskillige Trætter skulde paaføres, hvortil Peder

Munck til Estvadgaard, „vor Mand og Raad,“ som
efter Loven skal være hendes Laugværge, aldeles intet

paa hendes Vegne skal svare eller og lade sig saadant

hendes Anliggende udi nogen Maade være angelegen;

Kongen vil derfor, at Otte Marsvin sin Søsterdatter og
hendes Gods i alle forekommende Trætter skal haand¬
hæve og forsvare, indtil hvis Uenighed, Peder Munck

og „Knud Rud“ til Rudbierggaard paa Jomfr. Kirsten

Muncks Vegne imellem er, til en endelig Ende bliver

henført og aldeles bilagt (Skaanske Teg. ved K. R.).
1609 udsteder Kongen sin Befaling saaledes lydende:
„Chr. 4de ic. hilse Eder os Elskl. Axel Brahe til El¬

wid, Bef. M. i Dalum Kloster, og Jacob Ukfeld til
Ulfeldsholm, Bef. M. paa vort Slot Hagenscheuff, vore

Mænd og Raad, Knud Brahe til Engelstholm, Bef.
M. paa vort Slot Bygholm, og Albert Skeel til Fu¬

singe, Bef. M. paa vort Slot Riberhuus, vore Mænd
og Tjenere, kiærligen med Gud og vor Raade; Vider,

at efter som der begiver sig Irring og Trætte imellem
os Elskel. Jacob Løcke til Tanderup, Befal. M. paa

vor Gaard Lund i vort Land Mors, paa sin Hustrues
(Sofie N.) Vegne og Corfitz Rud til Fuglsang, Befal.

M. paa vort Slot Hinsgavl, paa den ene, og Knud
Rud til Nubierggaard, Befal. M. paa vor Gaard udi
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Odense, vore Mænd og Tienere, paa den anden Side
om nogle Regnskaber, saavelsom og om adskillige andre,

deres Sødskendeskifte (af 1604) anrørende, Leiligheder;

og efter at de nu Eder samtligen have tiltaget og tilbe¬

troet at skulle være overværende, naar samme Sager og

Jrringer, efter nogle vore gode Mænds i Horsens den
26de Jan. d. A. gjorte Bestemmelse, i Kolding skulle
foretages og endelig paadømmes, da bede vi Eder og
befale, at I Eder den 17de Juni næstk. udi Kolding

forsamle og Sagen enten i Mindelighed eller ved ende¬

lig Dom afgjøre og klarligen under Eders Signeter
giver fra Eder beskrevet ic. Dat. Hadersleffhuus den
24de Febr. 16092 (kgl. Bibl. Saml.) S. A. kongl.
Befaling saaledes lydende: „Chr. 4de ic. hilse Eder os

Elskl. Jørgen Kaas til Gieldskov, Christoffer Krause til

Egholm, Henrik Giøe til Thureby og Sigvard Beck til
Førslof, vore Mænd og Tienere, kiærligen med Gud
og vor Naade; Vider, at eftersom os Elskl. Knud Nud

til Ruberggaard, vor Mand, Tiener og Befal. M. paa
vor Gaard i Odense, paa sin Hustru os Elskl. Fru

Ellen Marsvin hendes Vegne paa den ene, og (hendes
Broder) os Elskl. Otte Marsvin til Dybek, vor Mand
og Tiener, paa sin Søsterdatter (og Ellen Marsvins

egen Datter) os Elskl. Jomfr. Kirsten Munk hendes

Vegne, som han i os Elskl. Peder Munk lil Estvad¬
gaard, vor Mand og Tiener (som sig med samme Værge¬
maal haver afsagt) hans Sted skal være Værge for,

paa den anden Side underdanigst haver ladet os an¬
drage, hvorledes forte Otte Marsvin med det første skal

være til Sinds paa forte sin Søsterdatters Vegne af
forte Peder Munk at anamme Jordebøgerne paa Fæ¬
drenegodset, Registreringen paa Eiendomsbrevene, samt
12
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Ind= og Udbo o. s. v. ligesom de ogsaa skulle være til
Sinds paa samme Tid at foretage Arveskifte paa deres

Hustruers og Søsterdatters Vegne og de derhos have

tiltaget og tilbetroet Eder at skulle være overværende,

naar sligt skeer; da byde og befale Vi Eder, at I der
give Møde for enten at forlige eller ved Dom at af¬

gjøre alle i den Anledning forefaldne Jrringer ic. ic.
Datum Haderflef den 5te Martii 1609n (I. c.). S.

A. kongl. Befaling som følger: „Chr. 4de ic. hilse

Eder os Elskl. Arel Brahe til Elved, Befal. M.i
Dalum Kloster, Jacob Ulfeld til Ulfeldsholm, Befal.

M. paa vort Slot Hagenskov vore Mænd og Raad,
Erik Urne til Søgaard og Jost Høg til Krumstrup, vore

Mænd og Tienere, kiærligen med Gud og vor Raade;
vider at eftersom der begiver sig Irring og Trætte

mellem os Elskl. Knud Nud „til Lunnegaard,“ Befal.

M. paa vor Gaard i Odense, Corfits Rud til Enggaard,
Befal. M. paa vort Slot Hinsgavl, og Jacob Løcke

til Tanderup, Befal. M. paa vor Gaard Lundt i Mors,
vore Mænd og Tienere, om nogen Skov kaldet Fruer¬

lund, Thorslund og Anskovslund, saa og Kistrup Skov,
om disse bør at ligge til Lyndesse By og Skovhusene

eller og til Sandholt inden sine indstenede Enemærker
under den Taxt, Gaarden er sat for i Sødskendeskifte
(af 1604), eller om forte Skove bør videre taxeres end

allerede skeet er; og efterat de nu Eder samtligen have
tiltaget og tilbetroet at være udi Kolding overværende,

naar samme Skifte skulde foretages, for at dele dem
imellem; da bede og befale vi Eder at møde i Kolding

14 Dage efter Pintse førstkomende og der enten i
Mindelighed forlige dem eller ved endelig Dom deres
Stridigheder afgjøre. Dat. Viborg den 9de Mai 1609.
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(I. c.). S. A. kongl. Befaling saaledes lydende: „Chr.
4de ic. hilse Eder os Elskl. Mogens Giøe til Brem¬

mersvold Knud Urne til Aarsmark, Befal. M. over

Halsted Klosters Lehn, Peder Grubbe til Olstrup og
Eiler Rud til Sebygaard, vore Mænd og Tienere,
kiærligen med Gud og vor Naade; vider at eftersom der

begiver sig Irring og Trætte mellem os Elskl. Knud
Rud til Lunnegaard, Befal. M. paa vor Gaard i Odense,

Corfits Rud til Enggaard, Befal. M. paa vort Slot
Hinsgavl, og Jacob Løcke til Tanderup, Befal. M. paa
vor Gaard Lund i Mors, vore Mænd og Tienere, om

Priorskov og Eiendom udi Laaland bør, efter hvis Lod¬

der dem imellem gangen er og anden Leilighed, at ligge
til Fuglsang under den Taxt, som samme Gaard er sat
for i deres Skifte (af 1604), eller og den bør at taxeres

og gange mellem dem samtlig til „Jeffning= og Skifte
igien; og efter at nu de stridige Parter have tiltaget
og tilbetroet Eder at afgiøre Sagen, saa bede og byde
Vi, at I møde i Kolding 14de Dag efter Pintse og

enten Sagen til Minde mellem dem forhandle eller ogsaa
samme ved endelig Dom afgiøre. Dat. Viborg den 9de
Mai 1609= (I. c.). S. A. kongl. Befaling, som føl¬

ger: „Chr. 4de ic. hilse Eder os Elskl. Jacob Ulfeld

til Ulfeldsholm, vor Mand, Raad og Embedsmand paa
vort Slot Hagenskov, Corfits Ulfeld til Bavelse, Befal.
M. paa vor Gaard Rugaard, Ove Bilde til Lindved

og Claus Brokkenhuus til Søndergaard, vore Mænd og
Tienere, kiærligen med Gud og vor Naade; vider, at
eftersom sig begiver nogen Irring og Trætte mellem os

Elskl. Knud Rud til Rubierggaard, Befal. M. paa vor

Gaard i Odense paa den ene, og os Elskl. Corfits Nud

til Enggaard, Embedsmand paa vort Slot Hinsgavl,
125
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paa den anden Side anlangende „et Egetræ,“ som Niels

Hansen i Aahøyerup forte Knud Ruds Tiener, nogen
Tid siden skal have ladet hugge og bortført, og om sam¬

me efter Stubbens Udviisning paa Brenderup Præste¬

gaards Skovgrund (og altsaa i Hinsgavls Lehn) skal

være hugget eller ikke, hvilken tvistige Sag nogen Tid
siden forleden af os Elskl. Eiler Ovitzou til Lykkesholm,
vor Mand, Tiener og Landsdommer i Fyen, til gode

Mænds Grandskning skal være indstillet, og efter at begge

Parter have tiltaget og tilbetroet Eder at mægle eller at

dømme denne Sag, da bede og befale vi Eder at I

med allerførste Leilighed Eder til Stedet begiver og denne
Sag til Endelighed føre ic. Givet Haderslevhuus den

15 Mai 16092 (l. c.). S. A. kongl. Skrivelse til
Knud Rud dat. Kjøb. d. 19de Juli, at de Høilærde i

Kjøb. have paa Frue Kirkes Vegne ladet andrage, hvor¬
ledes han skal være bleven Kirken formedelst sin afgangne
Broder Peder Ruds Begravelse og Leiersted 100 Daler
skyldig; og endog de tit og ofte derom hos ham skulle
have ladet gjøre Anfordring, skulle de dog aldeles intet

have udrettet ic. Kongen vil derfor, at han endeligen

er fortænkt, dem paa Frue Kirkes Vegne uden videre

Forhaling at contentere ic. (Sk. Teg. ved K. N.). Man
maa forresten virkelig tilstaae, at dersom hiin formodent¬

lig af Ellen Marsvin oppustede Brodertvist, der saaledes
ikke blot angik deres Skove, men endog de enkelte Træer

i samme, og til hvis Bilæggelse de stedse forlangte Com¬
missarier af Kongen, havde varet ret længe, saa havde
den i Grunden tilsidst sat hele Landet i Bevægelse. Da
Knud Nud forresten ingen Børn havde med sin Frue,

aa gav han bemeldte sin Frues Datter, Jomfr. Kirstine
Munk, Rubierggaard paa Laaland med 12 Læster Korn
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(Klev. og Becker); og 1610 gik der paa Herredagen en

Contract mellem dem (Arvingerne2) samtlige, som paa

Herredagen blev confirmeret, at Knud Nuds saavel Arv

som Gjæld baade i Løsøre og Jordegods (Sandholt og
Lyndelse undtagne) skulde altsammen falde til Fru Ellen

og hendes Arvinger efter hans dødelige Afgang (af
Herred. Db. ved Klev.); dog ventstod= siden Uenighed

efter Knud Ruds Død, som den gode Fru Ellen dog
selv gav Anledning til (Klev.). 1611 den 22de Juli

døde Knud Rud paa S. Hans Kloster i Odense og blev
i N. Broby Kirke begraven (F. 6, p. 105, 107. Atl.

6, p. 743, hvorfor det er mærkeligt, at Schl. C. 4,

2, p. 35 ikke kjendte hans Dpdsaar); og hedder det
om denne hans Død i et Mscr. Resen: „Anno 1611

obiit generosus vir Kanulus Rud Othiniæ, ab¬¬
sente domina sua, die 22 Julij inler 9 § 10

hora antemerid. (pula) morho hydropico, qui

præfecturam (coenohinm divi Johannis) tenuit
14 Annos; sepositum est corpus gjus in templo

Divi Johannis die 6 Aug. 1611, qvo tempore

concionatus est Dn. Episcopus M. Johannes
Canutius, qvi ab oflicio depositus est An. 1617

4 in eius locum substitukus est venerandus a
clarissimus Dn. Johannes Michaelins Ottonien¬

sis“ (Klev.). 1617 omtales endnu hans Lehnsmands¬
skab i Odense (Gl. S. 1, 2, 14), og 1619 den 18de

Marts tilskriver Chr. 4de Jacob Ukfeld fra Kjøb., at
Kongen har været begjærende af afgangne Knud Nuds

Efterleverske, Fru Elline Marsvin til Ellensborg, nogle

Gaarde og Gods af hendes Arvegods paa Møen; hvor¬
imod hun er til Vederlag begjærende 4 vore og Kronens

Gaarde og Gods i Ryborg Lehn, Vindingherred og
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Frørup By, hvorfor Jacob Ulfeld (som Lehnsmand i
Ryborg) skal erklære sig, om samme Gaarde kunde mi¬
stes fra Lehnet (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.).

Naar derimod Atl. 3, p. 316 lader en Erik Rud eie

Fuglsang, efterat den 1580 havde tilhørt en Knud Rud,
da maa det være en Trykfeil; thi Corfits Rud fik Fugl¬
sang efter sin Fader Erik, som allerede var død 1577,

skjøndt Skiftet først 1604 blev afsluttet. Knud Rud

havde forresten, som sagt, ingen Børn med sin Hustru,
om hvem see mere Nugd. 3, p. 84 sg.
G 15 (—) Corfits (Eriksen) til Fuglsang og
Sandholt, samt Ritmester ved det fyenske Cavalleri.
Over ham har man en Liigprædiken af Michelsen 1631

4to. Han var født Paaske Aften 1573 paa Sandholt;
da han var i 2det Aar, døde hans Moder, og da han

var i 4de Aar hans Fader, saa at han i Grunden hver¬
ken kjendte Fader eller Moder; kom saa (1577) til sin

Moster Helvig Hardenberg, Erik Rosenkrandses til Arre¬
skov, hvor han var i nogle Aar, og derfra til Sorø

for der udi boglige Konster at opdrages; men efter no¬

gen Tids Forløb tog Henrik Gyldenstjerne til Aagaarde,
Befalingsmand paa Bayhus i Norge (ø: Bahuus i Sver¬

rig, og gift med Mette Ottesdatter Rud eller G 20)
ham til sig; men efter at han der nogen Tid havde
været og nu var sine 15 Aar (og altsaa væragtig),

begav han sig (altsaa 1588) tilligemed Knud Henriksen

Gyldenstjerne til Aagaarde og deres Præceptor uden¬
lands, deres Studier at continuere, indtil han var 18

Aar (o: Lavalder eller myndig; hvorimod det i Knud
Gyldenstjernes Liigprædiken hedder, at han (nemlig Gyl¬

denstjerne) først drog ud 1590 med sin Præceptor Johan
Backmeister (som siden blev Professor i Rostock), og at
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Reisen gik til Tydskland, Schweitz, Skotland og Eng¬

land); hvorpaa han (altsaa 1591) drog tilbage for sit

eget Værgemaal selv at overtage; men efter føie Tids
Forløb reiste han atter udenlands og tog Veien til
Italien, hvor vi finde ham 1592 ved Universitetet i

Padua indskreven (Gl. Saml. 2, 3, 13; men naar han
der ved samme Leilighed kaldes Præsectus eqvitum in

Fionia, da er det en Anticipation, thi han blev først

Ritmester ved de fyenske Ryttere 1609). Efter 5 Aars
Udenlandsreise (men man veed ikke, om det skal regnes

fra 1588 eller 91) begav han sig med (den senere)

Cantsler Jacob Ulfeld af Urop til Spanien (ifr. Hofm.

2, p. 222), hvor han blev i 11 Maaneder, reiste saa

til Malta, derfra til Frankrig, hvor han var i 13
Maaneder; tog derfra til England og igjennem Holland

til Danmark *). Efter nogen Tid at have været hjemme
tog han Tjeneste „til Hoffver (o: ved Hoffet); og var

der paa 4 Aarstid (formodentlig fra 1599 til 1603)
næsten hele Tiden kongl. Mundskjænk. Derpaa tog han

sin Afsked, forreiste (formodentlig 1603) til Rederland,
hvor han paa nogen Tid hos „hans Excellentz= Prinds
Moritz var extraordinair Opvarter med 3 Heste, som han

underholdt paa sin egen Bekystning; man onskede der
at beholde ham, men da Folket blev lagt i Vinterqvar¬

teer, drog han tilbage igjen, hvor han kort efter tiltalte

Rigsraad Oluf Rosenspar til Skarholt om hans Datter

Birgitte, som ogsaa Rytaarsdag 1604 blev ham tilsagt
og med hvem han s. A. den 20de Mai havde Bryllup

1) Det var altsaa intet Under, at han som H. Ernst i Paren¬
tationen over hans Søn Otte siger, i 6 Sprog var kyndig
(sex lingvas callebat).
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i Kjøbenhavn (hun var en Datter af Oluf N. til Skarolt

og Lisbeth Gyldenstjerne til Vallø), i hvilket Ægteskab

Gud velsignede dem med 2 Sønner og 3 Døttre. S.
A. holdt han endeligt Skifte med sin Broder Knud og

sin Søster Sophie (see Knud eller G 14), efter at deres
Fader Erik allerede i 27 og Moderen i 29 Aar havde
været døde. 1605 var han uden Tvivl allerede Lehns¬

mand paa Hinsgavl (B. R. 2, p. 130), i det mindste

var han det 1608 (see Liigprædiken over hans Datter

Lisbeth Nud) og 1613 (see Liigprædiken over hans Dat¬

ter Helvig Nud). Fra denne hans Lehnsmandsskabs
Tid har man, skjøndt uden Datum, en af ham under¬

skreven og med Bønderne til Hinsgavl afsluttet Accord,

som imidlertid er meget beskadiget, men hvoraf man dog
seer, at Daleren regnedes den Tid til 5 Mk. Dansk
(D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.). 1606 er hans

Datter Mette født paa Mariager Kloster (see II 9).

S. A. var han (dog ikke, som det foregives, som Rigs¬

raad) med Kongen i England (Hofm. 1, p. 39). 1607
eier han Enggaard (Atl. 6, p. 628); 1608 er hans
Datter Lisbeth født paa Hinsgavl (see II 10). S. A.
omtales han i E. Brock p. 48 og 50, og da eier han

ogsaa Enggaard, som altsaa Broderen Knud i levende
Live maa have afstaaet ham (see denne), men som han

dog først efter lang Proces skal have faaet (Becker).
S. A. havde han ogsaa Proces med sin Broder Knuds

Frue Ellen Marsvin om Sandholt (hvilken Proces i
det foregaaende under Broderen eller G 14 er omtalt)

og skrives ved denne Leilighed til Fuglsang og Embeds¬

mand paa Hinsgavl Slot. 1609 havde han flere Pro¬
cesser med sin Broder (see denne). S. A. da Kongen
over alt Riget oprettede Compagnier til Hest, blev ogsaa
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han forordnet at være Ritmester over et Compagni af

de fyenske Ryttere (L. Pr.). 1611 blev hans Søn

Otte født paa Vallø (see II 7). S. A. døde hans
Broder Knud, og saaledes blev han allerede i sit 38te

Aar den eneste efterlevende af 5 Brødre, ligesom han
ved denne Leilighed ogsaa arbede Sandholt og paaførte

sin Broders Enke, Ellen Marsvin, en Proces om de
50 forgyldte Fløie, hans Broder der havde opsat, men

hun ladet nedtage (Atl. 3, p. 585). 1611—12 er han
i den svenske Krig som Ritmester for det fyenske Com¬
pagni (Slange p. 277, Schl. 3, p. 275). 1611 har

han 209 Mand under sig (R. D. Mag. 2, p. 124),

og da faaer han Kongens Brev af 17de April fra Søl¬
vitzborg, med Befaling, at han nu strax uden al For¬

sømmelse med sit ganske Compagni begiver sig op til
Broby i Giønge Herred, hvor han indtil paa videre
Besked med samme skal fortøve; hvorhos han med aller¬
største Flid og Forsigtighed skal give Agt paa, hvorle¬

des Bønderne holde Vagt ic. (Sk. Teg. ved K. R.).
S. A. og D. fik Bønderne i flere Herreder Ordre om
at holde Vagt ved Grændsen, med Tillæg, at Kongen
havde befalet Corfits Rud til Fuglsang, Embedsmand

paa Hinsgavl Slot, at skulle have flittigt Opsyn med

Vagt ved Grændsen at forordne (l. c.). 1612 blev
hans Datter Birthe født paa Fuglsang (see II 11). S.
A. er han i Batallie (Schl. p. 535, Rothe 1, p. 53).

S. A. bliver han Commandant i det erøbrede Elfsborg
(Slange p. 310, Schl. p. 539) og omtales s. A. som

saadan flere Gange (f. Ex. N. D. Mag. 2, p. 46, 49,
ligesom hans Ryttere ibid. p. 51). S. A. arver han

Vester Vallø (Atl. 6, p. 430). S. A. bivaaner han
Steen Rosensparres Begravelse (Ad. Mag. p. 12), og
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hans Frue faaer i denne Anledning en Guldskee til For¬
æring (l. c. p. 13). 1613 blev hans Datter Helvig

født paa Hinsgavl (see II 12). S. A. fik han Befa¬
ling at aftakke sine hvervede Ryttere (Schl. 2, p. 6).
S. A. Ordre til med Flere at møde i Kolding for at

følge Kongen af Landet (E. Brock 2, p. 83). S. A.
skrives han til Enggaard, samt Embedsmand paa Hintz¬
gaffvel Slott (Herred. D. B. ved Klev.); naar han

derimod mistede Hinsgavl, veed jeg forresten ikke; men
1621 nævnes Johan Povisk som Lehnsmand paa dette

Slot (B. N. 2, p. 131). 1614 paa Nyborg Slot
den 2den April gjør Chr. 4de ic. vitterligt, at for „os¬

var skikket i Rette Corfits Nud til Sandolt, vor Mand,
Tjener og Embedsmand paa vort Slot Hinsgavl, hans

Fuldmægtig, Peder Jensen i Aalsbo, og havde i Rette

stævnet Fru Ellene Marsvin, afgangne Knud Ruds til
Lundegaard (see G 14), med hendes Laugværge og

hende tiltalte for, at hun havde taget Gjenbrev mod

nogle „vore“ og Rigens Laugdagsbreve, „vin Corfits
Rud givet havde over hende om 2000 Rigsdaler, hun

næstforleden almindelige Herredag i Kjøbenhavn er til¬

dømt at give Corfits Rud. Corfits Ruds Fuldmægtig i
Rette lagde samme Dom dat. Kjøb. Slot den 7de Juni

1613, lydende i sin Beslutning: „Da efter Tiltale, Gjensvar
og den Sags Leilighed, og efterdi vi befinde en skriftlig
Contract forte Corfits Rud og afgangne Knud Nud imellem

gjort og oprettet er, hvilken hun selv med hannem sam¬
tykt og til des ydermere Bekræftning forseglet og under¬

skrevet haver, hvilken vi med menige Danmarks Riges
Raad confirmeret og stadfæstet have, dateret paa vort

Slot Kjøb. d. 29 Martii 1610, som klarligen formæl¬
der, at naar forte Knud Rud ved Døden afgik, da skulde

187

forte hans Broder og Svoger Corfits Rud og Jacob
Lykke eller deres Arvinger strax qvit og fri uden al
Gjæld maatte lade annamme og siden have, nyde, bruge

og beholde til evindelig Eiendom hans Hovedgaard

Sandolt med al des Tilliggelse udi Skov og Mark, samt
des tilligendes Jordegods, saavidt som han selv til forte
Gaard havde annammet paa sin Lod, der de havde skiftet
efter deres Forældre og Brødre og forte Knud Rud

sig derudi haver tilforpligtet, imidlertid og saa længe han
levede at holde forte hans Gaard Sandolt og des til¬

liggendes Gods ved god Hævd og Bygning og ei for¬
hugge eller forhugge lade nogen de Skove, der tilligge,
til Upligt udi nogen Maade ic. og vi derimod befinde

og er gjort bevisligt at forte Sandolts Hovedgaards

Bygning mod samme oprettede Contract meget ubilligen
og utilbørligen at være handlet og medfaren og udi mange

adskillige Maader fordærvet, nedertagen og afbrudt, Sko¬
vene forhuggede til Upligt og en Part til Fremmede

henført, desligeste en Hob Geder at være henført udi
Abildhaven og Enemærker omkring Gaarden, Skovene

til Skade; det og befindes, at Kobber, Bly, Fløie !)

Gulvet, Astrag (0: Tavlene) og andet, som skulde staae

ovenpaa Husene og ligge paa Gulvene findes en Part
bortkommen og en Part nedersat udi Kjælderen og i saa
Maade til det Værste forandret; og forte Knud Rud ikkun

2 Aar og nogen Uger efter Contracten er skeet at være

ved Døden afgangen; og det ikke befindes sligt formedelst

*) Disses Antal skal ifølge Sagnet have været 50 (Rugd. 2,

1, 86—7, saa at Knud Rud, der havde opsat dem, altsaa

med Sandhed kan siges at have været en Liebhaber af
Veirhaner.
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ulykkelig Vaade, langsommelig Tid eller Tilfald skeet at
være men noksom kan eragtes, det forsætligen og med

Villie at være gjort og beganget og til det Værstefor¬

arget, Gaardsens Bygning dermed at forringe imod den
oprettede Contract, som hun selv haver medforseglet; da,

efterdi det befindes sligt ikke at være Contracten gemæs

hun og haver vedtaget Arv og Gjæld; da sagde vi der¬
paa saaledes af for Rette, at forte Fru Ellen Marsvin

er pligtig derfor at erlægge til forte Corfits Nud II M
Rigsdaler og samme Summa med det første hannem at

fornøie og betale; og hun siden efter denne Dag ikke
ydermere for denne Sag af forte Corfits Nud at betyn¬

ges eller besværges udi nogen Maade, som samme vor
Dom i sig selv ydermere formelder.“ Dernæst udi Rette

lagde (Fuldmægtigen) forte Corfits Ruds skriftlige Be¬
retning med egen Haand underskreven, lydende, som ef¬
terfølger: „Eftersom Fru Ellen Marsvin til Lundegaard
er tildømt af kongl. Maj. og Danmarks Riges Raad An.

1613 den 7de Juni, at hun er pligtig at erlægge til
mig to Tusinde Rigsdaler og herforuden ikke alleneste
at betale mig, men „at fornøie mign samme Summa
med det første, og jeg paa adskillige Tider baade med

Markur Bilde og Andre haver ladet begjere udi Ven¬
lighed af hende, at hun vilde rette for sig, hvilket hun
ikke haver villet gjøre, hvorfor jeg er foraarsaget at
komme under Rigens Ret med hende, for hun ikke ha¬

ver villet efterkomme kongl. Majs og Rigens Raads
Dom; dog er det ikke underligt, efterdi hun haver vel
tilforn understaaet sig at reformere baade Loven og kongl.

Majs Stadfæstelse; men jeg kan troe, at hun haver per¬
svaderet sig, at det er alt Ret, hvad hun gjør imod mig
eller lader gjøre; og kan vel skee, hun vil nu forvende,
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at hun lod byde mig de to Tusinde Rigsdaler udi Kiøb.
til; saa er dette mit Svar dertil: at jeg den Gang ikke

kunde eller vilde anamme dem, var derfor, at kongl.

Maj. vor naadigste Herres Cantsler sagde af for Rette,

at jeg skulde ikke have dem førend S. Mikkelsdag, og
der tilmed havde hverken hun eller jeg endda faaet Dom¬

men beskreven at see; men dersom det var den Gang

Ret, at hun skulde give mig hele Rigsdaler, da er det
vel ogsaa nu; og sætter udi alle Rette, om Fru Ellen
Marsvin ikke er pligtig efter kongl. Majs og Danmarks

Riges Raads Dom at erlægge til mig og fornøie mig
med 2000 gode Rigsdaler og ikke med Kobbermynt eller

afsatte og ugænge Rigsdaler, og derforuden at staae mig
til Rette for al den Skade, jeg derover lidt haver eller

herefter lider.“ Derimod at svare er udi Rette mødt
forte Fru Ellen Marsvin hendes Fuldmægtig Jens Juel
og udi Rette lagde hendes skriftlige Beretning med hen¬
des egen Haand underskreven, lydendes som efterfølger:
„Eftersom ærlig og velb. Mand, Corfits Rud til Sandolt,
Høvidsmand paa Hindsgavl, paaforer mig Trætte for

2000 Rigsdaler, som kongl. Maj. og Danmarks Rigens
Raad haver tildømt mig at skulle give hannem, da er
denne min Beretning derimod, at jeg efter Hans Majs

derom afsagte Dom, tilholdendes mig med det første at

skulle fornøie og betale hannem forte Summa Pendinge,

haver underdanigst strax været overbødig hans Majs
Dom at efterkomme og den samme Dag, som Hans
Majs Dom er gangen os imellem, ved min Tjener sendt

forte Corfits Rud forte Summa Penninge i hele enkende
Rigsdaler udi Oluf Rosensparres Gaard i Kiøb., hvor

han havde sit Logemente, og hannem ladet tilbyde, at

han dennem vilde anamme, og vil formode, at Corfits
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Nud ikke skal kunne benægte saaledes at være skeet, ef¬

terdi han selv talte med min Tjener samme Tid; der¬
efter haver ieg anden Sinde den 10de Sept. 1613 paa
Hinsgavl ladet tilbyde forte Corfits Rud forte 20000

Rigsdaler, de 1200 i enkende Rigsdaler og de andre
udi Markstykker som jeg ogsaa formoder, at Corfits

Rud ikke kan benægte, efterdi tvende mine Tjenere vare
samme Gang paa hans Stue med Pengene og talte med
hannem selver; siden haver jeg mange Gange ladet han¬
nem forte 2000 Rigsdaler tilbyde til Herredsting og

Landsting, som med Tingsvidner er at bevise; dog ha¬

ver jeg paa ingen saadanne adskillige Tider kunnet er¬
lange, at han dem vilde anamme, paa det at han, som

mig synes, vilde tage sig en Aarsag til at føre mig

Trætte og Uleilighed paa, hvortil jeg formener hannem
af ingen billige eller lovlige Aarsager at være tilføiet
(læs: beføiet), besynderlig efterdi hans Majs Dom ikke

tilholder mig at skulle fornøie hannem Rigsdaler in
Specie og ingen anden Mynt, men aleneste Rigsdaler;

hvilken Stiil jeg formener ikke at have været forstandet
hertildags i nogen Breve uden om Rigsdalers Værd
ellers havde det været forgjæves og aldeles ufornødent
at sætte i noget Haandskrift venkende,“ item „in Spe¬

cie,“ item „anden Mynt,“ hvorfor ieg formener mig

noksom at kunne betale hannem med gangbar Mynt ber

udi Riget ic. Efter slig forberørt Leilighed, efterdi
hverken udi kongl. Majs Dom, Corfits Rud og mig

imellem gangen (er), benævnes, at jeg skal give hannem

enkende eller hele Rigsdaler in Specie og ingen anden
Mynt; ikke heller jeg haver forpligtet mig med mit Brev

eller Segl til at give hannem Rigsdaler in Specie,

siden kongl. Majs Dom er gangen; ikke heller befindes
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at være laante Penninge, men jeg alleneste at være til¬

dømt at give hannem 2000 Rigsdaler, for hvis hans
sal. Brøder havde nedtaget af Sandolt, som kongl.
Majs Dom om formælder, og jeg ogsaa noksom til

Herredsting og Landsting haver tilbudt hannem samme
2000 Rigsdaler, som ved Tingsvidner er at bevise, og
Corfits Nud ikke heller selver skal kunne benægte; da
sætter jeg udi Rette, om Corfits Rud ikke bør at lade
sig nøie med 2000 Rigsdaler i gangbar Mynt her udi
Riget; thi jeg ikke formener mig at være forpligtet til

at fornøie hans særlige Villie, efterdi udi Lovens For¬
tale formældes, at Loven skal være gjort og skreven ef¬
ter alle Mænds Tarv, som i Landet boe, og ikke efter
een Mands synderlige Vild; dernæst efterdi kongl. Majs
Dom formælder, at jeg ikke derfor videre skal betynges

og besværges i nogen Maade, og jeg dog ligevel er
kommen saa vidt udi Trætte, at jeg haver været for¬
aarsaget at tage Gjenbrev i Sagen hos Rigens Cantsler,

om Corfits Rud ikke derfor bør at igjengive mig al den
Kost, Tæring og Skadegjæld og Forsømmelse, som jeg

haver havt og lidt derover, at han ikke haver villet

anamme samme Penninge; og er herpaa en endelig,

christelig og retfærdig Dom begjærendes.“ Derhos be¬

rettede forte Fru Ellenes Fuldmægtig, at han endnu
paa forte hans Husbonds Vegne underdanigst var over¬
bødig bemældte vor Dom at efterkomme og her for Ret¬

ten vilde erlægge forte Corfits Ruds Fuldmægtig forte
2000 Rigsdaler, hvilke Penninge han og her havde til¬
stede udi enkende Daler, hele og halve Rigsmarksstykker

o. s. v. Dertil svarede forte Corfits Ruds Fuldmægtig
at dersom Fru Ellen Marsvin nu strax vilde udrette

(2: udrede) forte 2000 Rigsdaler in Specie og derhos
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rigtig Udlæg, Fyldest og nøiggtig Betaling for Kost,
Tæring, Skadegiæld og Forsømmelse, derpaa er gjort
og anvendt, da var han overbødig dennem strax at ville
anamme og ikke med anden Besked ic. Da efter Til¬
tale, Giensvar og den Sags Leilighed ic. da ville vi

have den indsat for os selver og vort elskelige Danmarks

Rigens Raad til første almindelige Herredag, hvor enten
af Parterne den lovligen maa indstævne (af Klev. Saml.

ved K. R.). Endskjøndt nu saaledes den endelige Dom
i Sagen vel ikke herved meddeles, saa er det dog sand¬
synligt, at den i nærværende Rettergangssag anførte
Dom af 7de Juni 1613 netop er den samme, som i

Hofm. F. 6, p. 105 (formodentlig ved en urigtig Læse¬

maade af Aarstallet) henføres til 7de Juni 1623; idet
det hedder, at der først 1623 faldt Dom mellem Corfits

Rud og Broderens Enke, Ellen Marsvin, om de paa

Sandholt nedtagne Fløie, hvorfor hun idømtes 2000
Dalers Bøde (Rugd. 3, p. 86, jfr. Beckers danske

Herregaarde). S. A. (1623) fik han Ordre til den

5te Febr. at være tilstede i Sorø Kloster for at raad¬

slaae om det adelige Academies Stiftelse (Tauber om
Sorø Acad. p. 8 § IV). 1624 bliver han atter be¬

skikket til Ritmester ved det fyenske Rytteri (. c. p.
100). 1625 og følgende Aaringer omtales han ofte i
I. Brahes Dagbøger. 1626 havde hans Datter Mette

Bryllup med Niels Trolle til Trollholm (see II 9).

1627 tog han formedelst Svaghed og Skrøbelighed sin
Afsked fra Krigstjenesten; denne Svaghed tog mere og

mere til, saa at han i de sidste 1½ Aar før sin Død
ikke kom ud af sin Stue; men den 31te Jan. 1630 blev

han endogsaa sengeliggende; den 2den Febr. døde hans
eneste Søn Otte Nud, og nu beredede ogsaa Faderen
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sig til Døden, som allerede paafulgte den 5te Febr. (jfr.
F. 6, p. 105; Atl. 3, p. 585; Atl. 6, p. 736)1);

han blev tilligemed sin Søn bisat den 17de Febr.i

St. Knuds Kirke i Odense (jfr. I. Brahes Dagbog),
hvor Bispen M. Hans Mikkelsen holdt over dem Liig¬
taler (eller som Bispen selv i sit Diarium siger: „1630

Pcone, sunebr. habui in templo Can. in exse¬

qviis Cornif. Rud a Ottonis Rud, patris a silii¬

(K. R.), som 1631 i 4to ere udgivne; siden bleve begge
Ligene igjen udførte til Familiebegravelsen i Sandholt¬
Lyndelse Kirke, hvor der ved Leierstedet staaer en Steen
med hans Symbolum „Ære i Graven og Sjælen
i HimlenI“ udhugget. Ved hans Død vare begge

hans Sønner Erik og Otte og hans ene Datter Anne
afdøde, men 4 Døttre overlevede ham, nemlig Fru Mette
Niels Trolles til Trollholm (see 1626), Jomfru Elisa¬
beth, Jomfru Birgitte, som allerede da var tilsagt (o¬

trolovet med) Christen Skeel til Fusinge, og Helvig,

som allerede var Gregers Krabbe til Tostelund tilsagt
og med ham trolovet. Selv perpetuerede han før sin

Død 15 Dl. aarlig i Sandholt til Stedets Sognepræst
(Atl. 3, p. 584), og hans Enke Birthe Rosenspar Olufs¬

datter af Skarolt (M. D. 2, p. 227) legerede s. A¬
1000 Rbd. (Atl. 3, p. 585). S. A. (1630) d. 10de
Juli udstede de kongl. Rentemestere Jørgen Wind og

Steen Beck i Kjøbh. deres Beviis, at s. D. underda¬

1) Ifølge Ernesti Parentation over hans Søn Otte, Klok. 5
om Eftermiddagen (circa horam Vrespertinam). Ligesom

det ogsaa sammesteds hedder, at Begges Liig bleve den 16de

udførte til Odense, den 17de bisatte i St. Knuds Kirke og
den 18de udførte til Familiebegravelsen i Lyndelse, jfr. I.
Brahes Dagbog.
13
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nigst er annammet af kgl. Majs vores allernaadigste
Herres eget Kammers her paa Kjøbenhavns Slot og
ind udi hans Majs Rentekammer et Diamants Smykke,

skatteret for 1000 Rigsdaler, som ærlig og velbyrdig
Fru Birgitte Rosenspar, afgangne Corfits Ruds til
Sandholt, havde ladet levere K. Maj. selver tilhaande
ic. (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. R.). S. A. gjorde

hun ligeledes sine 2 Døttres Bryllup, hvorom det i Bi¬

skop Hans Mikkelsens Diarium (ved K. N.) hedder:

„1630 i copulavi Gregorium Krabbe a Helvi¬
gam Rud; Christiernum Skeel g Birgittam Rud
in templo D. Canutiz“ hvorhos han tilføier: „4
silia B. Cornisicii Rud, Elisabetha, obtulit mihi

honorarium nomine matris suæ.“ 1635 gjorde hun
sin Datter Lisbeths Bryllup i Odense med Hr. Niels

Krabbe til Skillinge (see II 10). 1638 omtales Birthe

Rosenspar som C. Ruds Enke (F. 6, p. 136). 1639

gav hun i sit og sin afdøde Mands Navn en Klokke
til Lyndelse Kirke, samt Lysestager og Døbefad (Atl. 6,

p. 735). I Aarene 1638 og 39 besad hun 1220 Td.
3 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Jordegods i Fyen (see Tillæg

til I. Brahe). 1642 stiftede hun et Legat for Sogne¬

præsten i S. Lyndelse (F. 6, p. 140), og 1645 døde
hun (F. 6, p. 105; Atl. 6, p. 736). Man har en

Liigprædiken over hende af Jesper Brockmand udgiven

1647 i 4to, hvori det hedder, at hun var en Datter
af Rigsraad Oluf Rosensparre til Skarholt og Lisbeth
Gyldenstjerne til Vallø, blev født paa Skarholt i
Skaane den 24de Jan. 1586, opdragen hjemme til hun

var 15 Aar, da hun 1601 blev Kammerjomfru hos
Dronning Anna Cathrine og var det i 3 Aar; men

1603 bad Corfits Nud til Sandholt om hende, hvem
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hun ogsaa blev tilsagt (ø: med ham trolobet) Nytaars¬
dag 1604, og med hvem hun havde Bryllup i Kjøben¬

havn s. A. den 20de Mai; Gud velsignede deres Ægte¬

skab med 2 Sønner og 5 Døttre. 1630 døde baade
hendes Søn og hendes Mand, og hun hensad i 16 Aar
som Enke, og i al den Tid levede og førte hun en ret
og tugtelig „Vidue (ↄ: Vittven) Stand,“ var vel stedse

sygelig, men altid taalmodig under hendes haarde Kors,
sigende, at Gud, som havde givet hende det at bære,

vtog altid selv om den tungeste Ende.¬ 1644 maatte
hun formedelst de Svenskes Indfald i Jylland flygte til
sin Datter og Svigersøn Christen Skeel paa Vallø og

begav sig med dem til Kjøbenhavn, hvor hun døde den

27de April 1645 og blev nedsat (o: bisat) i Hellig
Geistes Kirke, hvor Sjællands Bisp, som sagt, holdt

Liigprædiken over hende. Deres Børn see H 6—12

(G 15).

G 16 (—) Dorthe (Eriksdatter); død som
Barn efter Elis. Bryske eller ugift efter Klevenfeld.

G 17 (—) Soffe (Eriksdatter); hun var 1588

Fadder til et af Peder Grubbes Børn (see infra) og
1597 ligeledes (l. c.). Blev derpaa gift den 7de Oct.
1599 (K. R.) med Jacob Lykke til Tanderup (Atl. 5,

p. 497). Deres Skifte med hendes Brødre 1604 see

Knud eller G 14, og deres Processer med hendes Bro¬
der Knud 1609 see l. c.; ligesom de ogsaa nævnes

baade 1609, da de skjenkede Prædikestolen i Bidsted
Kirke, og 1613 som Tanderupgaards Eiere (Atl. 5, p.
462, 497); han nævnes ogsaa baade 1607 og 1616

som Lehnsmand paa Lund i Mors (l. c. p. 585), skrev
sig 1621, da han solgte Nørtorp til Erik Juul, baade

til Stubergaard og Tanderup (Atl. 5, p. 489), og skal
13“
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endnu have levet 1630 (K. R.); ligesom om hende den

Mærkværdighed kan tilføies, at hendes Søn Niels Lykke
omtrent 1655 kom til at eie Elvedgaard som allerede
hendes Faders Faster, der bar samme Navn som hun,

(fra 1520 til) 1555, altsaa omtrent 100 Aar forud,
havde eiet.

G 18 ( 7) Johan (Ottesen) til Møgelkjær;
han sendes 1568 med Kongens og Rigshofmesterens

Anbefaling til Strasborg paa Studium (see Faderen F
7), studerer 1573 i Padua (Gl. Saml. 2, 3, 11) og
kaldes s. A. Johannes Rhudt, Otth. fil. de Møgle¬

Fier doctrina 4 humanitate præstans (Index til
E. Læti res dan. K. R.). 1574 var han kommen

til Lavalder (Klev.). 1575 kaldes han „vor Mand og
Tjener= (Kolder. Rosenv. Domme 3, p. XXII). 1576

var Johan Rud saavel som Knud Nud blandt de Herre¬
mænd, som den 1ste April s. A. fik Brev om at følge

Kongen udenlands og i den Anledning være tilstede hos
ham i Roskilde Løverdagen næst før Søndagen Jubi¬
late,, som er den 12te Mai (Acta publ. ved K. R.).

1577 den 6te April udsætter Kongen en Sag, der an¬
gaaer hans og hans Sødskendes Arv efter deres Moder

(see F 7). S. A. gjør Johan Nud og Knud Nud til
Møgelkjær og Sæbygaard, Henrik Gyldenstjerne til

Aagaard og Anders Banner til Gjessingholm (paa de¬

res Hustruers Dorethe og Mette Ruds Vegne) og Jom¬
fru Pernille Rud (ↄ: samtlige Otte Ruds Børn og
altsaa alle Sødskende) vitterligt, at de have bevilget og

samtykt hverandre „for dend megle Huldhedt och Thro¬
hedt, som vij haffuer altidt befundenn af hinanden,“ at,

dersom der falder nogen Arv enten efter deres Fader

eller Moder eller efter deres kjære Brødre eller Søstre &ap;c.
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„tha haffuer vij saa sambtyett oc beuilgedt, att huilcken

aff os, som døer och lader Børnn epther sigh, daa schall
vorre Børnn staa udi vortt Sted, ligesom vij selff per¬

svenlige udi Liffue vaare, och anname alle huis Arffue,
der falde kandt, ligesom vij selff leffde.“ Dat. Møgel¬

kjær den 30te September 1577 (af Klev. Saml. ved
K. N.). 1578 gjør F. 2den vitterligt, at s. A. den

3die Juni paa Rettertinget i Odense var skikket Jørgen

Marsvin til Dybek „vor Mand og Raad= og havde i
Rette stævnet Johan Rud for en Gaard, kaldes Ikjær,

som hans Moder, Fru Pernille Oxe, sig skal have til¬
skiftet af hans Hustrues Moder, Fru Helvig Gjøe, og
skal være af hans Hustrues Fædrenegods, og mener, at

samme Skifte ikke burde ved Magt at blive, efterdi Fru
Pernille Oxe ikke skal have efterkommet det Gjenbrev

hun hans Hustrues Moder givet haver; og til den Ende
i Rette lagde et aabent beseglet Papirsbrev, som Fru

Pernille Oxe havde udgivet den 25de Aug. 1572, hvil¬

ket lyder, at efterdi hendes Modersøster, Fru Helvig

Gjøe, har undt hende sin Gaard Ikjær, liggende i Bjerge
Herred, Naarup Sogn, da bepligter hun sig eller sine

Arvinger at gjøre Fru Helvig Gjøe Skjæl og Fyldest

igjen af sit Jordegods i Vendsyssel, først Gud vil, hun
kommer til Vendsyssel; dernæst i Rette lagde han et
Pergaments Mageskiftebrev, som Fru Pernille Oxe havde
udgivet den 28de September 1572, lydende paa en

Gaard og et Gadehuus i Vendsyssel i Torslev Sogn i

Høgstrup, hvilket Mageskiftebrev lyder, at Fru Pernille
skulde med egen Haand have underskrevet det, hvilket

dog ikke var skeet; og ydermere berettede han, at den

Gaard og det Gadehuus, Fru Pernille havde udlagt,
ere ikke saa gode, som den Gaard, hun har bekommet af
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hans Hustrues Fædrenegods ic. Da efterdi Fru Helvig

har afhændet sin Datters Fædrenegods, og Jørgen Mar¬
svin samme Skjøde ikke vil bevilge eller samtykke, bør

det Skjøde, Fru Helvig har udgivet, ingen Magt at

have ic. (af R. Dbd. ved Etatsr. K. Rosenv.). 1580
den 11te Juli var Johan Rud til Møgelkjær „som

Hoffsinde“ med i Kolding at vælge Hertug Christian til
Thronfølger og ligesaa i Viborg den 13de Juli (K.
N.). Forresten forekommer Johan Nud ret ofte fra

1577 til 1600 som en af Peder Oxes Arvinger i Skif¬

tet efter samme (Ryge p. 321, 356, 390, 392, 394
sg.). 1586 var han til Peder Grubbes Bryllup; havde
selv 1587 den 30te April i Odense Bryllup med Anne
Hardenberg (Ad. Mag., p. 119; jfr. F. 2, p. 269),

en Datter af Erik Hardenberg til Mattrup og Anne

Rønnov til Hvidkilde. 1588 var han med i Fr. 2dens
Liigfølge (Res. p. 359). 1591 skal han allerede have
havt Bøvling i Forlehning (K. R.), som han fik efter

Christen Skeel, der i dets Sted med Aakjær blev for¬

lehnet. 1592 den 30te Juni tilskrive Lave Beck og Henrik
Lykke fra Ringsted den øverste Secretair, Christen Holck

til Høigaard, at de havde for nogen Tid siden bekom¬

met kongl. Majs Brev og Befaling om 2 Gaarde at
besigte, som Johan Rud har udlagt for nogle Tønder
Kørn, som resterede paa det Mageskifte, han gjorde med

hans Naades Fader; saa have de nu været i samme
Gaarde og dem besigtet ic. ic. (D. Saml. i Geh. Arch.

ved K. R.). S. A. den 15de Sept. i Tyrens Tegn

blev hans Frue forløst med en Søn paa Hagenskov !),

1) Om hendes Lidelser der i bemeldte Aar see Hagenskov p.
53. og et Brev af 1592 under G 20.
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som blev kaldet Otte, men som døde den 17de Juni
1593, og bled den 4de Juli nedsat i Sønderby Kirke

(Hagensk. p. 54). S. A. (1593) var han Lehnsmand

paa Bøvling (Atl. 5, p. 871) og fik da (paany) Lehns¬
brev paa samme (Dipl. Lang. ved K. N.). 1595
forekommer i en „Furir= und Futter=Zeddel“ for Kon¬
gens Reise til Brandenborg blandt „Landjunkerne,“ der

fulgte ham, saavel Johan Rud som Knud Rud (Dipl.
Lang. ved K. R.). 1597 var han Lehnsmand paa

Orum (Atl. l. c. p. 527). 1598 lader Otto Christopher
Rosenkrands til Boller paa sin Moders, Fru Karen Hol¬
ger Rosenkrandses, Vegne give tilkjende, hvorledes han
nogen Tid siden forleden har bekommet en Gjenpart af

et Tingsvidne til Baagherreds Ting i Fyen, at Jørgen

Pedersen i Skorrup paa sin Husbondes Vegne inden

Tinge for Dom tilspurgte Karen Jørgensdatter Spandis
hvo der var Aarsag til, at Fru Anne, Johan Ruds,
ger saa bleven forgjort af hende og andre Troldfolk¬

og hvo der har kommet hende og de andre dertil; da

svarede Karen Jørgensdatter og bekjendte, at Kirsten

Jenses i Seidt har været Hovedmand i den Troldoms¬

sag og Fru Karen paa Stjernholm (ↄ: Karen Gylden¬
stjerne, Holger Rosenkrandses Enke til Boller), som kjøbte

Kirsten Jenses til at bruge samme Kunst; efterdi nu

Jørgen Pedersen har efter Tingsvidnets Lydelse givet

tilkjende, at han paa sin Husbondes Vegne har tilspurgt
samme Troldqvinde derom og han er Johan Ruds

Tjener, saa har Fru Karen, Holger Rosenkrandses, med

gode Mænd ladet Johan Rud beskikke, om han hende
for nogen Troldomssag havde at beskylde, og han da
hverken har villet beskylde eller undskylde hende derfor;
og mener Otto Christopher Rosenkrands, at dersom saa
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er, at Johan Nud hans Moder for slige Gjerninger
sigter eller beskylder, da bør han det lovligen at bevise

veller og selv at tage det udi sin egen Barm og blive
den, som han vilde gjøre hende til,“ indtil saalænge han

hende slige Gjerninger lovligen overbeviser, og vil Otte
Christopher Rosenkrands derom være Dom begjærende;

thi er han en kongl. Majs Stævning begjærende over

Johan Rud, at han saavelsom Jørgen Pedersen i Ska¬
ruppe møde derom for kongl. Maj. og D. R. Raad i

Rette til første almindelige Herredag.“ Bagpaa: „Efter
denne Fortegnelse bekom Otto Christopher Rosenkrands
paa hans Moders Vegne Stævning over Joban Rud,

Embedsmand paa Ørum Slot, at møde til Herredagen
i Kjøbh. den 11te Juni tilligemed Jørgen Pedersen.
Act. Middelfart 4 Aprilis An. 987 (D. Saml. i Geh.
Arch. ved K. R.). S. A. lader Johan Nud berette

og give tilkjende, at han er kgl. Majs Stævning be¬

gjærende over Gabriel Skinkel til Søholm, Gabriel

Knudsen til Nordskov, Knud Bilde til Bildeskov, Hen¬
rik Gyldenstjerne til Iversnæs Frederik Ovitzov til
Qvitzovsholm, Christen Knudsen til Skenderup, Tønne

Bryske til Langesø, Jørgen Ovitzov til Sandager og Ga¬
briel Gyldenstjerne til Iversnæs for deres „Sandiigenn¬

at sige og bekjende, om de ikke nærværendes hos og
tilstede vare 1596 Mandagen den 19de Juli ved Baag¬

herreds Ting og ved Retterstedet, der en Misdæderske
ved Navn Mette Madsdatter blev rettet; om hun ikke

da bekjendte og tilstod, at Kirsten Jenses, som kaldes
Fostermoder, bøende i Seydt, med hende og hendes

Moder, Karen Spandis, vare med hverandre at for¬

gjøre Fru Anne, Johan Ruds, med Troldom; og til
den Ende at mode til næste almindelige Herredag.“
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Bagpaa: „Efter denne Fortegnelse bekom Johan Nud
Stævning. Actum Odensegaard 5 Aprilis An. 98¬

(I. c.). S. A. er Johan Rud en Stævning begjær¬
rende over Otto Chriftopher Rosenkrands og over hans
Tjenerske, Kirsten Jenses, Fostermoder i Seydt, og hen¬
des Laugværge, for han har ladet forhverve kgl. Majs
Stævning over nogle Riddermændsmænd og gode Mænd

for deres „Sandiigen“ at sige og bekjende ic. (ligesom

i det foregaaende); dersom de have her noget til at

svare da at møde til første almindelige Herredag.“
Bagpaa skrevet: „Efter denne Fortegnelse Stævning
udgivet 6 Aprilis An. 98 (l. c.). S. A. er Johan

Rud kongl. Majs Stævning begjærende over Fru Karen
Gyldenstjerne, Holger Rosenkrandses til Stjernholm,

med hendes Laugværge, for at hun nogen Tid forleden
i Kjøbh. med Riddermændsmænd har ladet ham beskikke i

den Mening, at hans Fuldmægtig til Baagherreds Ting

skulde have ladet forhverve et Tingsvidne, som skulde
være hende anrørende, med mange og andre vidtløftige
Ord, hvilken Beskikkelses Seddel han var begjærende at
faae, underskreven med Fru Karen Gyldenstjernes egen

Haand; dog han ikke maatte bekomme samme Beskikkel¬

ses Seddel med hendes egen Haand underskreven; om

hun ikke bør at bevise, at hans Fuldmægtig eller nogen

paa hans Vegne samme Tingsvidne skulde have ladet
tage, menende, at hvo der samme Tingsvidne har ladet

tage, bør at vide sig det selv og ikke ham eller hans
Fuldmægtig ic.; derom at møde til første almindelige
Herredag i Kjøbh. hellig Trefoldigheds Søndag.“ Bag¬

paa skrevet: „Stævning herefter udgivet 6 Aprilis
An. 98 (l. c.). S. A. lader Johan Rud berette, at

han har Tiltale til Gabriel Knudsen, Landsdommer i

202

Fyen, for at han for nogen Tid siden forleden har ud¬
givet sin Stævning over nogle Dannemænd, som vare

Tingsvidnesmænd og Stokkenævnsmænd til Baagher¬

reds Ting den 6te Sept. 1596 hvilket Stokkenævn
Johan Ruds Fuldmyndige efter lovligt Kald og Varsel
har ladet forhverve om en Ovindes, ved Navn Karen

Spandis, Bekjendelse, at hun havde udlagt Kirsten Jen¬
ses, som kaldes Fostermoder, boende i Seidt, for Trol¬

doms Bedrift, og der Otto Christopher Rosenkrands til
Boller samme Stokkenævn til Fynbo Landsting havde i
Rette stævnet den 27de Nov. 1596, da har Landsdom¬

mer forhørt forte Stokkenævnsmænd og givet derom
Landstingsvidne beskrevet, endog Johan Nud eller hans

Fuldmyndige, som samme Stokkenævn forhvervet haver,

ikke skulde til slig Forhørelse og Vidne være kaldet, som
det sig burde; og siden har opsat Hovedsagen til den

29de Januar 1597, hvilket Johan Nud mener ikke at
være skeet med Lov og Ret ic.; derom at mode til første

almindelige Herredag.“ Bagpaa skrevet: „Efter denne

Fortegnelse bekom Johan Rud Stævning dat. Hafn. 22
Maii An. 98 (l. e.). S. A. formodentlig (skjøndt

Aarstallet mangler) lader Otto Christopher Rosenkrands
give tilkjende, hvorkedes en af hans Tjeneres Hustru ved

Navn Kirsten Jenses skal af tvende Troldqvinder være

udlagt for Troldomssag, og efterat Nævning har svoret
hende qvit for samme Troldomssag og Jørgen Friis,
Landsdommer i Nørrejylland, har dømt samme Nævnings

Eed magtesløs, har Mourids Stygge, Landsdommer

Nørrejykkand, siden til Viborg Landsting fældet Næv¬
ningen hvori Otto Christopher Rosenkrands formener
hannem ikke ret at have gjort, og at samme hans Dom

bør magtesløs at være apc., thi er han en kongl. Majs
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Stævning begjærende over Mourids Stygge at møde til
første almindelige Herredag.“ Bagpaa skrevet: „Efter

disse Fortegnelser bekom O. C. Rosenkrands Stævnin¬
gen dat. Hasn. 5 Septemb. (I. e.). 1600 kjendes
Johan Nud til Møgelkjær og gjør vitterligt, at eftersom

han paa sine Regnskaber er bleven Kongen en Summa
Penninge skyldig af hans Majs og Kronens Lehn, han
er medforlehnet, som nu til Philippi og Jacobi 1601
i hans Majs Rentekammer skulde erlægges, og hans

Maj. af same Summa Penninge ham naadigst har be¬
vilget 5000 Daler og ham dem „bedaget= (ↄ: givet

Dag paa) til Omslag 1602, da bepligter han sig og

sine Arvinger at erlægge til Kongen forbemeldte 5000
Daler til Omslag 1602. Kjøbh. den 11te Dec. 1600

(I. e.). 1602 var han endnu Lehnsmand paa Orum

(Schl. Saml. 1, p. 74). S. A. lader han og hans
Frue Altertavlen i Møgelkjærs Sognekirke Raarup reno¬

vere (Atl. 4, p. 143; jfr. 155). S. A. tilskriver
Kongen den 3die Mai fra Kjøbh. Axel Brahe og Jør¬

gen Kaas til Gjelskov, at Johan Rud til Mogelkjær

har ladet berette, hvorledes ham og hans Medarvinger
er en Contract og Forening imellem gjort, at de til den
22 Juli skulle møde i Kjøbh. og der gjøre til en ende¬

lig Ende om deres Hovedgaardes og Kjøbstadgodses

Bygning, og at samme Bygninger tilforn skulle vurderes
og taxeres; han er derfor begjærende, at Kongen vil

tilforordne dem til at taxere og sætte Bygningen paa
9
hans Gaard Løvismose 1); thi skulle de inden den ♎de

Juli begive sig til Løvismose og Gaardens Bygning
purdere og siden samme Sigtelse give fra sig beskreven

†) som var tikfalden ham i Arv efter Peder Oxes Enke.
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(af kgl. Bibl. Saml. ved K. R.). 1603 kjendes Johan

Nud til Mogelkjær, Befalingsmand paa Orum Slot,

og gjør vitterligt, at efterdi hans Svoger, Frederik
Ovitzov til Ovitzovsholm, har løvet og sagt god for

ham til Henrik van Anefeldt til Sattrup for 2000 Da¬
ler Hovedstol med sin aarlige Rente, da bepligter han
sig at holde Frederik Ovitzov skadesløs; skete det saa,
at han blev forsommelig og ikke betalte H. van Anefeldt
eller hans Arvinger forte Summa Penge med sin aar¬

lige Rente til den Tid og Termin, hans Hovedbrev

omformelder, og F. Ovitzov derover led nogen Skade,

da bepligter han sig at „inddragen i Odense i et ærligt
Herberg, hvor F. Ovitzov eller hans Arvinger ham
skriftligen eller mundtligen manende vorde ic. Dat.

Løgismose den 28de Jan. 1603 (l. e.). 1608 er han

endnu Befalingsmand paa Ørum (E. Brock 1, p. 50)
og betaler da Skat til Kongen (Schl. Saml. 2, 3, 81).
S. A. den 18de Juni gjør han fra Kjøbh. vitterligt at

have solgt og afhændet til Fru Dorethe Lange, S. Jør¬
gen Rosenkrandses, til Skabygaard, en Gaard i Hyskens¬

stræde i Kjøbh., som Jørgen Rosenkrands tilforn paa et
Gjenkjøb havde afkjøbt ham efter det Skjødebrevs Ly¬

delse, Johan Rud paa sine Søsterbørns Vegne havde

givet ham paa samme (Dipl. Lang. ved K. R.). 1609
er han endnu Lehnsmand paa Orum (Atl. 5, p. 527),

men at han endnu 1617 skulde skrive sig til Vedtofte
a: Brahesholm i Fyen (Atl. 6, p. 713), maa være en

Feiltagelse; thi 1609 var han allerede død og Anne
Hardenberg Enke (Rothe 1, p. 348), og s. A. den

2den Juni kom Axel Brahe og Kirsten Hardenberg til
hans Svigermoder, Anne Ronnov, og fortalte hende, at
hendes kjære Søn (ↄ: Svigersøn) Johan Nud til Mø¬
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gelkjær var afgaaet ved Døden (Rothe 1, p. 356). 1610
førtes der Sag mod Johan Ruds Arvinger (see F 8).

1612 skulde allerede hans Enke være død (Hag. p. 55),

men ogsaa det maa være urigtigt; thi 1613 gjør Chri¬

stian 4de ic. fra Kjøb. Slot d. 11te Juni vitterligt, at
for „osu var skikket Fru Anne Hardenberg til Vedtofte¬
gaard, Johan Ruds Efterleverskes, Fuldmægtig Jens
Thommesen paa „den ene Sider og havde i Rette stæv¬
net Otte Banner til Stustrup, Christoffer Krafse til Eg¬
holm, Eske Krafse til Assendrup, Niels Kaas til Birkelse,
Jacob Rosenkrands til Kierstrup, Jørgen Kaas til Hou¬

gaard og Knud Gyldenstjern til Aagaard paa hans og
hans Søstres Vegne, som han er Værge for, „alle¬

Johan Ruds Arvinger, „paa den anden Side,“ og til¬

talte dem for at eftersom Johan Rud, saasom de ikke

havde Livsarvinger sammen efterhaanden har solgt af
hendes Arvegods og hun intet til Vederlag har bekom¬

met, skulde de være pligtige at stande hende derfor til
Rette ic. Ogsaa lagde han i Rette en skriftlig Forteg¬

nelse paa, hvad Johan Rud af hendes Gods har af¬
hændet som Claus Maltesen og Jørgen Dube skulle

have bekommet, nemlig i Sallingherred Karupgaard og
Karup Mølle, en Gaard i Fjellerslev og et Huus ibid.

i Thyland Kjallerupgaard; en Gaard paa Mors i
Sønderherred i Fjellerlev By og en Gaard i Hanherred

i Eistrup. Fornævnte Arvinger mødte og i Rette lagde

en skriftlig Fortegnelse, som af Eiler Ovitzov ver bleff¬
ven lest ofver Johan Rudts Graff= d. 13de Juni 1609,

med Knud Ruds og Erik Urnes Hænder underskreven,
lydende, at Fru Anne Hardenberg efter hendes Hus¬

bondes egen Begjering 14 Dage før hans dødelige Af¬

gang har afstaaet det Livsbrev, han havde givet hende
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paa Møgelkjær med mere Gods; desligeste afstaaet al
den Arv, hende efter ham kunde tilfalde enten i Løsøre

eller i anden Maade; dernæst i Rette lagde de deres
skriftlige Beretning, lydende at hvad Johan Rud af
Fru Annes Arvegods i deres Ægteskab har afhændet
er skeet til begges Tarv ic., og at Fru Anne over Jo¬

han Nuds Grav har ladet sig frasige Arv og Gjæld,
hvilket dem ikke til ringe Skade og Tab er skeet, i det

de derover af deres fælleds Gjæld en mærkelig stor
Summa Penninge sig have maattet paatage og betale,

tilmed udstaae adskillige vidtløftige Trætter og anden Ulei¬
lighed. Dog sagdes der saaledes af for Rette, at Jo¬

han Nuds Arvinger bør at erstatte Fru Anne Harden¬
berg, hvad han i saa Maade af hendes har afhændet;
med mindre det kan gjøres beviisligt, derfor Fyldest og

Vederlag igjen at være udlagt og bekommet (af Klev.

Saml. ved K. R.). Fru Anne Hardenberg omtales
endnu 1617 (F. 6, p. 42) i Anledning af at hun gav

Altertavlen til Egense Kirke; og hun døde først d. 2den

April 1625 paa Vedtofte (I. Brahes Dagb., p. 145).

Om hende og hendes Anfægtelser see forresten udførligt
i Hagensk= p. 53 sg. og end mere i Dagen for 1842
den 10de Marts.

G 19 (—) Knud (Ottesen) til Sæbygaard sen¬
des 1568 til Strasborg (see F 7), studerer 1573 i Padua
(Gl Saml. 2, 3, 11) og kaldes s. A. Canutus Rhudt,

Ottonis fil. de Møglekier, vir doctrina § expe¬
rientia præstans (Index til E. Læti res dan. ved

K. R.). 1576, see G 18. 1577, see G 18. Han

nævnes desuden ogsaa ofte fra 1577 og indtil sin Død
tilligemed Broderen Johan i Skiftet efter Peder Oxe

(see Reg. til Ryges P. Oxe). Han havde arvet Sæby¬
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gaard efter sin Fader (Atl. 5, p. 378), eller vel sna¬

rere efter sin Moder 1576, og satte sit Fædrenevaaben
paa Stolene i Volstrup, som Sæbygaards Sognekirke

(I. e. p. 283). 1580 var Knud Rud til Sæbygaard
den 13de Juli med i Viborg at udvælge Hertug Chri¬
stian til Thronfølger (K. N.). 1581 udsteder han fol¬

gende Gjeldsbrev: „Jeg Knudt Rudt Ottessen thill
Sæbyegaardt kiendes och giør vitterlig ad ieg er Erlig

och fornumstig Kuinde Dorette Søndags tho hundert
gode gamle Daller schuldig och 33 Daller, huilke for¬
bemelte II Ct. og 33 Daller ieg loffuer hindes Shønn

nu pa min gode Loffue at schal betale thil Roskild Mar¬

chet nu førstkommendes uden ald Hinder och Skade; thil

ydermere Vindesbiurdt thrøcker ieg mit Zignete her neden
forre och underschriffuer met min egen Handt. Act.
Hals d. 24 Januar An. 1581. Knud Rud egen Handt.¬

Hvorhos er tilføiet: „Her paa strax betalt en Hest for

20 Daller.“ Formodentlig maa den gode Knud Nud

ved denne Leilighed have viist sig som en slet Betaler,
thi bemeldte hans Gjeldsbrev gik længe igjen og kom
saaledes ogsaa i den bekjendte Oluf Bagers Hænder,

der maa have faaet det i Pant, fordi han caverede for
(sin Søster, see Odens. 5, p. 117) D. Sontags til
Magdalene Hamsfort, der paa bemeldte Knud Ruds

Gjeldsbrev har nedskrevet følgende Ovittering: „Bekenne
ich Malene Themmers (læs: Thenners, jfr. Od. 5, p.

40. 53—54 ic.), dat ich von Lissebett Oluffsdochter,

Rogert Knudtzens Hußfrue LX Daller Rentte entfan¬
gen hebbe; und is von de thue hundert Daler Hoffuet¬

stoll, de Seliche Dorette Søndags schuldig is, dar Oluff
Becker vorgelobet hefft; unde is von An. 85 kein Rentte

udt gekommen. Unde guetter (ø- und ich qvittiere) Oluff
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Becker unde sine Eruen vor desse söß Jahre Gerentte,

alße is söstig Daler. Tho Urkundt der Wahrheidt hebbe
ich das mit egen Handt geschreuen. Ex Odensse thendt

30 Febr. An. 92. Madlene E. Handt.“ Nederst paa

begge disse Gjeldsbreve havde endelig Oluf Bagers
Datter skrevet følgende: „Adt min Hosbunde Rogerth
Knudssen haffuer slig thuene Breffue, som hand och haff¬

uer min sal. Faders Fuldmagt paa adt indkræffue, dette
bekiender ieg Lissebett Oluffsdater. E. H.“ (kgl. Bibl.
Saml.). 1586 er han Forlover eller Cautionist for sin

Fætter Knud Nud til Vedbygaard eller G 6 (see denne).

1588 eiede han forresten ogsaa Søndergaarde i Fyen

(Atl. 3, p. 506; 6, p. 687). S. A. red han med i
Fred. 2dens Liigfølge (Res. p. 358), men døde ugift

den 3die April 1589 en Torsdag Morgen mellem 5 og

6 paa Vedby hos sin Farbrodersøn Knud Rud Jørgen¬
sen, og stod Begravelsen i Vedby Sognekirke den 15de
Mai, som var Torsdagen før Pintsedag (Ad. Mag. p.
112; jfr. Atl. 6, p. 246, F. 8, p. 265 og Ryges
Tabel).

G 20 (—) Mette (Ottesdatter). 1572 fik Fru
Pernille Oxe, Otte Ruds Efterleverske, den 15de Juni
Brev om at skulle skikke sin Datter, Jomfru Mette Rud,

i „Fruerstuen,“ og skulde hun til den Ende være tilstede

i Kjøbh. den 29de Juni (Acta publ. ved K. N.);
men 1574 blev hun allerede gift med Henrik Gylden¬
stjerne til Aagaarde, Befalingsmand paa Bahuus (man

har deres latinske Brudevers af Mauritius 1574, 4to;

jfr. Rothe, 1, p. 666; Atl. 5, p. 312), og Fru Per¬
nille Oxe, Otte Ruds Enke, gjorde deres Bryllup i Kjøbh.

(see Henrik Gyldenstjernes Liigpr.). Man har over ham

en Liigprædiken af Jens Nielsen 1594, 4to; ifølge

209

hvilken han var født Rytaarsdag 1540 paa Estrup, kom
8 Aar gammel i Viborg Skole paa 3 Aar (altsaa fra

1548—51), derpaa til Erik Podebusk paa Kjørup i 2

Aar (altsaa fra 1552—53) og tjente derpaa Chr. 3die
for en Kammerdreng; blev første Gang gift 1564 med
Lisbeth Ottesdatter Brahe i 2 Aar, var i Syvaarskri¬
gen Otte Rud til Møgelkjærs (F 7) Lieutenant, hvis

Datter Mette, som da var i Dr. Sophies Jomfrukam¬
mer, han ægtede 1574 og havde med hende 2 Sønner

og 2 Døttre. 1576 blev han først med Bahuus for¬

lehnet. Nogle Aar efter tog han sin Kones Farbroder¬
søn, den ovenanførte Corfitz Rud (see G 15), i Huset
hos sig og sendte ham 1588 med sin egen Søn uden¬

lands. Hans Frue nævnes 1586 som tilstedeværende
ved Peder Grubbes Bryllup; men han selv døde allerede

1592 den 2den April og blev begraven i Kongelfs

Kirke i Norge s. A. den 14de Mai, da Superintenden¬

ten over Oslo og Hammer Stift, I. Nielsen, som sagt,
holdt over ham en Liigprædiken, som er trykt 1594, Svo.

S. A. hun var bleven Enke (nemlig 1592) tilskrev hun
fra Hagenskov den 12te Nov. Fru Sidsel Oxe (gift med
Erik Podebusk) til Tølløse som følger: „Min Hjerte

allerkjæreste Moder (9: Moders Søster)! saa giver jeg

Eder ganske kjærligen tilkjende, at jeg havde strax agtet
mig fra Vendsyssel og over ad Sjælland til Eder; saa

fik jeg min Broder Johans (Ruds) Skrivelse paa Veien,
at dersom jeg vilde tale med min Søster (ↄ: Svigerinde)

Anne (Hardenberg, Johan Ruds) i Live, da skulde jeg
komme til hende; og er jeg ogsaa selv ——— svarlig

syg i mit Hobed og for mit Hjerte ic. Og kan jeg aldrig

fuldskrive Eder til den store Sorg og Bedrøvelse som
jeg seer her hver Dag paa min bedrøvede Broder (Jo¬
14
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han) og paa Erik (Hardenberg, Lehnsmand paa Hagen¬

skov og Annes Fader) og paa Anne (Hardenberg, Jo¬
hans Frue). Gud almægtigste trøste og husvale dennem
og sende hende snart til sin Helbred igjen ic. Saa kan

jeg aldrig fuldskrive Eder til, hvor ilde tilfreds jeg ha¬

ver været her i dette Land for nogen Penge, som jeg
skulde have til Omslag; saa haver Frands Rantzov lovet
mig, at han vilde laane mig 5000 Daler og betale den¬
nem til Omslag paa mine Vegne; saa haver jeg havt
mit Bud til hannem om samme Penge og ingen faaet

af hannem; men Gud forlade hannem at han lovede

mig dem og ikke vilde holde hans Lpfte, og jeg har slaaet

min Lid dertil; dersom han ikke havde løvet mig den¬
nem, da maatte jeg have forhørt mig hos andre mine
Venner. Saa giver jeg Eder ganske venligen tilkjende,
at jeg har mit Bud nu et andet Sted henne og for¬

hører, om jeg kan bekomme samme Penge; og kan jeg
ingensteds drage, før jeg faaer vis Besked at vide, om

jeg faaer dennem heller ikke; thi der ligger min og mine
faderløse Børns al vor Velfærd paa. Den almægtigste
Herre og Gud sende mig nogen gode Raad til dennem

ic. Lader Erik (Hardenberg) og Anne Rønnow (hans

Frue) sige Eder mange M gode Nætter= (kgl. Bibl.

Saml. ved K. N.). 1593 kjendes Mette Nud, Henrik

Gyldenstjerne til Aagaards Efterleverske, og gjør vitter¬
ligt, at hun af ret vitterlig Gjeld skyldig er den ud¬
valgte Konge Christian d. 4de 10000 Rigsdaler, hvilke
hun forpligter sig og sine Arvinger at betale til hellig

tre Kongers Dag 1594 i Kiel til Omslag. Dat. Hlasn.

d. 1ste Marts 1593 (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.).

Blandt dem, der love for hende, er Knud Rud til Vedby

og var altsaa en af de 10 Adelsmænd, som hun ved denne
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Leilighed stillede Kongen til Borgen, og som i denne

Anledning forpligtede sig til et ærligt og ridderligt Ind¬

lager (Friis Skjelskør p. 613). Hun døde den 2den

Mai 1596 Søndagen Jubilate (og s. D. da Maribo
næsten ganske afbrændte), og det paa Sophie Ruds
Gaard Monstrup i „Jylland,“ og blev den 2den Juni

eller fjerde Pintsedag nedsat (o: bisat) i Aarhuus Dom¬
kirke (Anteg. om Ad. ved K. R.). Spørges der nu,
om det var Sophie Eriksdatter Rud, der var gift med

Jacob Lykke til Tanderup (see G 179 og altsaa hendes
Farbroders Datter, hos hvem hun døde, da skulde man
vel snarest dertil svare nei; thi denne blev først gift
1599, og desuden findes der ingen Herregaard af dette
Navn i Jylland. Vel er der i Skaane en Herregaard

af dette Navn, som virkelig engang tilhørte den ældre

Sophie Nuds Søster Anne; men paa den kan man na¬
turligviis ikke tænke, da hun blev i Aarhuus Kirke be¬

graven; derimod ligge der nogle enkelte Gaarde i Aar¬
huus Stift af det Navn Mogenstrup (nemlig saavel i
Nørager som i Rimtofte S., Atl. 4, p. 290), og en

af disse kan maaskee have tilhørt den yngre Sophie Rud

som Jomfru og af hende været overladt Fru Mette til
Beboelse. Forresten fandtes i Museum Klevens. p. 274
„Fru Mette Rud, Henrik Gyldenstjernes, malet i Enke¬
dragt,“ hvilket Stykke paa Auctionen blev bortsolgt for
2 Mk (K. R.).

G 21 (—) Dorte (Ottesdatter), som døde 1580
eller maaskee snarere 1579; thi hun blev allerede 1580

den 1 i Giessing Kirke begraven (Ad. Mag. p. 96).
Hun var gift med Anders Eriksen Banner til Giessing¬

holm (jfr. Rothe 1, p. 664), som døde 1583 og blev
14“
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den 23de Juli i sin Sognekirke Giessing begraven
(Mser. K. B.).

G 22 (—) Pernille (Ottesdatter), født 1556
(Ryges Tab.) paa Visborg Slot (Klev.) og gift 1589

(Ad. Mag. p. 113) med Frederik Henningsen Ovitzov,

som 1588 havde bygget Ovitzovsholm (nuværende Hof¬

mansgave, Atl. 3, p. 467). 1591 var hun Fadder til
et af Peder Grubbes Børn (see infrah). 1593 laaner

Frederik Ovitzov I I Daler af Peder Brahe; og dersom
han eller hans Arvinger blive forsømmelige, og Peder

Brahe eller hans Arvinger ikke bekom deres Penge 6

Uger efter den Dag, han har opskrevet dem, da har

han til et Underpant og tryg Forvaring med sin kjære
Hustrues Raad, Villie og Samtykke i Pant sat ham en

deres Gaard og Gods, liggende i Sjælland i Gisselfeldt
Birk, i Toxverd Sogn og i Boserup By. Dat. Kjøb.
den 11te Juli 93 og underskrevet og beseglet saavel af
Frederik Ovitzov som Pernille Nud (kgl. Bibl. Saml.

ved K. N.). 1597 gave de Klokke, Altertavle og Præ¬

dikestol til Norup Kirke (Atl. 6, p. 552). 1600 vare
de i stor Pengeforlegenhed, hvorom to Breve fra Dorte
Rud (G 9, under hvem de ere anførte) til nærværende

Pernille Nud tilstrækkeligt bære Vidne. Samme Tid var
det formodentlig ogsaa (skjøndt Aarstallet nu af Fugtighed

er udslettet), at bemeldte Fru Pernille fik et Brev som
det synes fra hendes Forvalter, saaledes lydende. (Be¬

gyndelsen er af Fugtighed udslettet, men derpaa følger)

„Giffuendes Eder ydmygeligen att vide, att ieg y Gaaer
Søndagen d. 27 Julij bekom Eters Schriffuelse indhol¬

lendes, att thenn Indforsell, som Frederich (Ovitzov eller
hendes Mand) er uti, er opsatt till nu paa Lpffuerdag

førstkomendes otte Dage, och hand aff thenn Aarsag iche
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saa snartt kand kome her y Landett (ↄ: fra Fyen til

Jylland), som hand haffde acttedt, saa haffuer thett
endnn ingenn Nød, om I begge endnu ville uthenn For¬
sømelße thage Eter aluorligen fore och komme, som ieg
nu haffuer schreffuen Frederick ald videre Bescheen til

om; thy her gick Dom nu i Løffuerdags forgangen til
Bircketinged, och thenn Sag om lille Estrup satte Bircke¬
fogedenn ind for synn tilbørlige Domer och viste (ø:

vidste) sig iche att motte vere Domer offuer Eters sallig
Spsters (vistnok Mettes, som var gift med Henrich Gyl¬
e
denstjerne;
see G 20½ Breff, (hvormed) hun Knud Gyl¬

denstierne schiøde (ↄ: gav Skjøde). Om thenn andenn
Sag meth thenn Indtegt dømer hand, att epter(di) Pe¬

der Munck (der ifølge de 2 foregaaende Breve forfulgte
dem med Processer) hiemled och kiendes ved Gaardenn

(eller Grundenn), schulle hand ocsaa steffnes til huis Vinde,

ther schulle stedes paa; saa thencker ieg vell, att nar vy
nu paa Lpffuerdag fange Dommen besegled, saa bliffuer

thenn Sag och Dom meth lille Estrup strax steffned tiill

neste epterkomende Landtzting, som holdes Lpffuerdagen
nest epther Scti Lauris Dag thenn 16 Augusli, som

er otthe Dage epther Y schriffuer, att Frederich schall
vere igenn y Otthenssøe, saa kunde Y vell, om thett er
—

helles Ethers Viilge, sudenn kome fraa Ottenssøe och
tilbage. (Her ere atter 3 à 4 Linier af Fugtighed ud¬
slettede). Och thersom ther ocsaa iche bliffuer steffned

her forindenn, thaa haffuer ieg iche heller Behoff att
møde i Wiborig, och thaa er thett adligevell inted aff

Eters Vey, mens Eters rette Vey igiemell Viiborig och
hen till Vendsøßel, om 9 achte Eter hen ved thenne

Paß, som ieg iche tror andett end att 9 joo vill sielff

betenche att schall høgeligen vere fornødenn och storligen
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giøres Behoff. Och thersom ther ocsaa bliffuer steffnedt
tiill thenn Tiid, och Frederich och Y iche thaa vill møde,

kand ieg iche vide, hourledes thett thaa vill affgaae, och
huad the siidenn kand talles om. Saa bethencker baade

Frederich och 9 nu vell sielff viidere ald Leyligheden
her om, och videre vill (ieg) siige Eter sielff, om Gud
vil ieg enn Ganng komer Eter selff till Ords. Thenn

fattig Mand Christenn Pederssen och hanns Høstru lader
Eter ocsaa giernne for Gud Schyld ombedde, att 2
ville vell giøre och forhielpe hannem til Gnad (0: Gnade
eller Naade) huos Frederick, att hand iche aldeellis

chulle y Grund bliffue forderffued och forlatt. Kiere
Fruel Y ramer nu vell selff til y alle Made, som best
schicker sig och gaffnligst kand vere. Jeg vill her metk
nu og altid haffue (her har Fugtighed atter udslet¬

tet nogle Linier samt Opholdssted, Datum, Aarstal
og det Halve af Navnet) ——ns Jenssen.“ Efter¬

skrift: „Kiere Frue! ieg lod nu Thames Løber 1) kome

strax affsted till Eter igen, siidenn ieg nu siste Ganng
fich Eters Schriffuelße, at I kunde vide, huorledes tett
nu stoedt til her, och huorledes thett bleff dømpt och

affsagd til Bircketinged, att I uti Tide kunde vide att
rette Eter epter att møde till Landztinged, om tett bliff¬

uer steffned. Mens ad schriffue Eter vest till, om thett

bliffuer steffned till thenn Landzting thenn 16 Augusti
førstkomende heller iche, kand ieg iche giøre, for thet

kand vell sche, thett bliffuer iche steffned før om Søn¬

*) Man maa ved hine Dages Løbere ikke forestille sig de senere

Dages Løbere, der løb foran Vognen til Parade; men de
vare i hine Dage et Slags Postbud, der siden afløstes ved

Hovningsbøndernes saakaldte Gangægter eller Løbedage.
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dagen heller Mandagen for Landztinged, och møde saa

om Løffuerdagen ter nest epter y Viiborig; saa kunde

ieg iche heller lade Buedett fortøffue ter epter, for tett
var thaa for seldig att flye Eter thett att viide til Fyenn.
Dog att 9 viille møde i Viiborig paa Eters Reyße
hen ad Landett, huad heller tett bliffuer steffned och gan¬

ger for sig heller icke. Och ther som Y viille legge paa

Matrup (som da tilhørte den med Ruderne beslægtede
Erik Hardenberg og Ane Rønnøv) en Natt, thaa kunde

Y seenest (*) drage ther ud (fra) om Fredagen Morgen

betiidenn och till Viiborig guod Tiid før Affthen; och
y Eters Broder Johanns (see G 18½) Gard heller y

Prebern Gyldenstiernis Gard vill ieg spørge epter Eter,
om ieg bliffuer steffned och komer diidt. Vor Herre vere
nu och altiid hos Eterl“ Udskrift: „Erlig och velbyr¬

duge Frue, Pernelle Rudt, Frederich Kuidssous till Kvid¬

zoholm, gandsche ydmigeligen y egen Handt= (kgl. Bibl.

Saml.). 1603 vare derimod Frederik Ovitzovs Om¬
stændigheder i den Grad forbedrede, at han, som sagt,
kunde være sin Svogers, Johan Nuds, Cautionist for
2000 Daler (see G 18½. 1608 døde Fru Pernille

Nud (Nyges Tab. og Inscript. Res. p. 43). 1609
den 19de Juli fik Frederik Ovitzov kongl. Ordre fra

Kjøbh. om at „klargjøren 100 Daler for sin Hustrues
Pernille Ruds, Leiersted i Frue Kirke i Kjøbh. (Sk.
Tegn. ved K. R.). Derimod døde Frederik Ovitzov

selv 1624. Forresten havde Otte (E7) endnu to Søn¬

ner, nemlig

G 23 (—) Mogens (Ottesen), som døde i

Odense 1559 (F. 5, p. 190; Atl. 3, p. 446; 6, p.
597), hvis Gravskrift lyder som følger: „Her ligger
begrafven Magnus Rud, Erl. Velb. Mands Otto Ruds
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til Møgelkier og Fru Pernille Oxis Søn; døde i
Othense i Sancti Hans Kloster den femte Dag July
An. Dn. MD. L. IX7 (Birch); og dernæst

G 24 (—) Torben (Ottesen), som døde ugift

(Nyges Tab.). Han var Page hos Churfyrst August

og druknede 1577 ved Magdeburg, hvorom Churfyrsten
tilskriver Kong Fred. 2den (dat. Gommern den 15de

Juni 1577) som følger: „Durchlauchtiger König ic.
Euer Kön. Würde werden sich sonder Zweiffell freund¬
lich zu erinnern wissen, welchergestaldt dieselben Durban

Ruthen*), Otten seligen Sohn, uff Anhaltenn seiner

Freundschafft für einen Edlenn Knaben vor dieser Zeitt
an Unns freundtlich verschriebenn, denen wir auch Ener

Kön. Würde zu freundtlichenn Gefallenn gerne und wil¬

lig aufgenohmen unnd bißhero unterhaltenn. Er hat sich
auch inn solchem seinem Dienst die Zeit, er bey Unns
gewesen, stille, threw unnd verschwiegenn dermassen ver¬
haltenn, das wir mit Ime gnedigst wohl zufriedenn

gewesen; woltenn auch gehofft habenn, do Ime der Al¬
mechtige sein Leben lenger gefristet, Er wurde sich der¬

massen inn die Sache geschickt, damit Euer Kön. W.
mit der Zeitt einen treuenn, vleissigenn Diener an Ime
haben können. Wir mögenn aber E. K. W. freundtlich

nicht verhaltenn, alß bemelter Ruth gestriges Tages nach

Magdeburg reitten unnd seinenn gewesenen Precepto¬
rem besuchenn wollenn, ist er, vielleicht aus Unuorsich¬

tigkeitt, oder das er sonst der Gelegenheytt dieser Ortter
unbericht, in eine tieffe Lache oder Pfuell, darüber

*) som maa have været meget ung, dersom han ellers var, som

Liigprædikenen over Fru Pernille Oxe synes at antyde, den
yngste af Otte Ruds 5 Sønner
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gleichwohl eine Brücke gewesen, geritten, darinne der
Klepper im Einsetzenn sich mit Ime überschlagen, das
er alßbaldt aus dem Sattell kommen unnd ertrunckenn;

wie wir Inen dan heutte Dato alhier inn der Kirchen

Ehrlich zur Erden bestattenn laßen ic.“ (af Klev. Saml.
ved K. R.). Jal Otto maa endnu have havt en Søn,
altsaa

G 25 (—) Jørgen (Ottesen); thi hans, nem¬
lig Faderens, Liigprædiken siger, at han avlede 8 Børn

med sin Frue, og at de 6 overlevede ham; og hendes
eller Moderens Liigprædiken nævner 5 Drenge, nemlig

foruden Mogens og Torben endnu en Jørgen. Dog

er det vel neppe ham, som Atl. 3, p. 225 gjør til
Lehnsmand paa Bornholm 1609 (see G 12½.

Littr. I
o: ottende Generation eller Slægtled.

II 1 (G 3) Folmer (Pedersen). Klev. tilskriver

nemlig Peder Rud en Søn Folmer, der døde ugift.
HI 2 (G 6) Karen (Knudsdatter), gift 1618 i

Kjøge, men død s. A. (Atl. 6, p. 377) 14 Dage ef¬
ter Brylluppet med Otte Brahe til Næsbyholm (jfr.

Hofm. 3, p. 1. T. Nr. 11), en Søn af Steen Brahe
og Birgitte Rosenkrands, som døde 1651, og over

hvem man har en Liigprædiken af Jørgen Lauritzsen
—

1695, 4to.

H3 (—) Lene (Knudsdatter, som i Atl. 6, p.
507 og 9 gjøres til en Datter af Borchard), gift med

Jørgen Eilersen Grubbe (S. af Eiler Grubbe og Kir¬
sten Lykke), som avlede 19 Børn med hende. De havde
Bryllup paa Domhuset i Viborg, hvor deres Vaabner

og Navne til Minde derom vare anbragte (M. D. 2,
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p. 216, hvor dog staaer Krabbe istedetfor Grubbe).
Denne Jørgen Grubbe, som skrev sig til Hagelps, havde
havt en slem Fatalitet i sin Ungdom; thi det hedder

om ham, at der han længe med Skolemester havde
peregrineret, gav han sig i de Staters Tjeneste af Hol¬
land; men her skød han sin egen Ritmester ihjel, som
ham paa Vagten forurettede, og kom derfra formedelst

en rask Hest, som sprang med ham over et Dige, der
de Andre bleve bestikkede (ↄ: stikkende i), som efterfulgte;
blev salveret af nogle Skotter og klædt i Ovindeklæder,

indtil han kunde beqvemmeligen undkomme; fik siden ved

Kongens Intercession god Afskeden derfra, men koste(de)

store Penge; var siden Ritmester i den svenske Feide og

Hovidsmand paa Vestervig (1626) (af Mscr. Thott.
Nr. 1874, 4to ved K. N.). 1631, dat. Hafniæ den

17de Dec., Kong Chr. 4des Gjeldsfordring til Knud
Nuds Svigersøn Jørgen Grubbe, paa 1374 Rdl.,
hvilke endeligen inden 2 Maaneder skulde i Rentekam¬

meret erlægges (D. Saml. i Geh. Arch. ved K. N.).

1640 skriver han sig til Vedbygaard (D. Mag. 4, p.
157), 1643 ligeledes (Atl. 2, p. 423); men s. A. er
han allerede død og hun saaledes Enke; thi s. A. tilskriver
Chr. 4de Christian Bylow (som døde den følgende 18de
Sept. og var Jørgen Grubbes Softersøn), at da Fru

Lene Rud, afgangne Jørgen Grubbes til Tostrup (paa
Laaland), med det Første agter at holde Skifte og De¬

ling mellem sig og sine Børn efter deres afgangne Fa¬
der, da befaler han ham, at han retter sin Leilighed

efter, naar Skiftet skal foretages og han derom advares,

at være overværende og paatage sig Christian, Alexan¬
der, Eiler og Sivert Grubbes Værgemaal. Dat. Kjøb.

den 12te August 1643 (Skaanske Tegn. ved K. N.).
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1648 bliver Datteren, Ide Grubbe, i Octb. tilsagt

Fred. Barnevitz af Fru Lene Nud, der i Nov. s. A.
gjorde deres Bryllup (Liigpr. over Fr. Barnevitz ved

K. R.). 1653 forpligter Fru Lene Rud sal. Jørgen

Grubbes, sig til Fædrelandets Bedste at skjenke 50

Tdr. Rug og 2 Skippund Flesk (D. M. 3 R. 2, p.
27). 1655 anføres hun som Eier af Vedbygaard

(Gl. Saml. 2, 2, 179). Fra 1559 til 62 var Tho¬
mas Kingo hos Fru Lene Rud paa Vedbygaard (Blochs
f. G. H. 1, p. 152). 1660 tildømmes hende (Fru

Lene Rud) Sæbyholm fra Burchard Nuds Enke (Atl.

6, p. 509). 1665 opholdt hun sig paa Rudbjerggaard;
thi da udsteder Velb. Fru Lene Rud til Vedbygaard
derfra (ↄ: fra Rudbjerggaard) den 27de Dec. sit Skjøde

til Velb. Cornelius Lerche paa Rielstrup paa en øde

Bondegaard, beliggende i Anderstrup By, Hunseby Sogn
(af Rogerts Mser. ved K. N.). 1667 (udentvivl; thi
Brevet mangler Datum) tilskriver Rentemesteren, Steen

Hondorff, Feltherren Hr. Hans Schack, at hans Svi¬
germoder, Fru Lene Rud, tjenstligst begjerer Tilladelse

til at holde den hende for hendes laalandske Godser paa¬

hvilende Rostjeneste i Sjælland, da de laalandske God¬

ser ligge saa øde, at af mere end 400 Tdr. Hartkorn,
som hun eier der, ikke mere end 6 Gaarde ere beboede
(Medd. af Hr. Pr. Lieut. v. Jahn). 1668 udsteder

hun (Velb. Fru Lene Rud, sal. Jørgen Grubbes til
Vedbygaard) fra Rudbjerggaard den 28de Dec. sit Skjøde

til sin Datter, Velb. Fru Ide Grubbe sal. Fred.
Barnevitzes til Nudbjerggaard, og hendes Arvinger paa

2 Bøndergaarde i Gloslunde By (l. c.), saa at det

altsaa egentlig var denne hendes Datter, hvem hun i
(Medgift) havde afstaaet Rudbjerggaard, og hos hvem
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hun for Tiden opholdt sig. 1670 anføres i Fortegnel¬
sen over de adelige Personer, som bemeldte Aar befand¬

tes i Danmark (Mscr. Kall. Nr. 128 sol. ved K.
N.), under Sæbygaard Fru Lene Rud, hvorimod under

Vedbygaard anføres Sigvard Grubbe og Helle Bülow;
men som Anmærkning tilføies, at Gaarden tilhører hans
Moder, Fru Lene Rud, som nu er hos sin Datter,
Fru Ide Grubbe, paa Rudbjerggaard i Lolland. 1671
udsteder hun (Fru Lene Rud, sal. Jørgen Grubbes til

Vedbygaard) fra Rudbjerggaard den 30te Jan. sit Skjøde
til Sognepræsten i Nakskov, hæderlige og Vellærde

Mand, Hr. Hans Thomesen Rostorp, paa et Stykke
Jord, i Nakskovs Nørremark beliggende, Bommers Vænge

kaldet, som hende udi Sødskendeskifte efter ærl. og velb.
Mand, nu salig med Gud, Borchard Rud til Sæby¬
gaard, arveligen var løddet og tilfaldet; hvilket Skjøde

til Vitterlighed underskreves af Velb. Jochum Fred.
Steensen til Adserstrup og Henning Dahlendorff til Øl¬

lingesø (af Rogerts Mser. ved K. N.). 1673 skjenker

hun endnu Klokken til Rudsvedbyes Kirke (Atl. 6, p.
246); men s. A. og derhos i Aarets første Halvdeel
døer hun; thi allerede den 12te Juli s. A. sælge, skjøde

og afhænde Fru Lene Ruds Arvinger til Hr. H. O.

v. Winterfeldt Sæbygaards Hovedgaard med tilliggende
Eiendom og Skove, samt Birkeretten og endeel Bøn¬
dergaarde og Gods, som opregnes (af Rogerts Mser.

ved K. N.). Hun var den sidste af alle Ruderne; og

det er derfor dobbelt at beklage, at jeg over hende in¬
gen Liigprædiken har kunnet opdage,
II4(—)Ane (Kuudsdatter), som døde ugift,

en voxen Jomfru.
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H 5 (G7) Borkar (Eilersen) til Sæbygaard og
Otterslef, som Atl. 6, p. 510 kalder „den berømte.¬
Over ham har man en Liigprædiken af Pontoppidan

1656, 4to, ifølge hvilken han er født paa Sæbygaard
d. 2den Jan. 1592 (jfr. F. 6, 2, 92; Atl. 6, p. 458),
blev holdt i Skole hjemme paa Gaarden hos sine For¬
ældre, først under Hr. Niels Jensen, siden Sognepræst

i Otterslef, hans Disciplin i 3 Aar (formodentlig 1599
—1601), og derpaa under Mester Hans Birchs Disei¬
plin paa 6 Aar. Derefter forreiste han 1607 (i sit

15de Aar) udenlands med forbemeldte sin Præceptor og
var med ham i Udlandet paa 12 Aar (jfr. Atl. 6, p.
508, altsaa til 1618), nemlig i Tydskland, Svidserland,

Holland, Braband Flandern, England, Frankrig og
Italien, saaledes som „det findes opskrevet med den sal.

Mands egen Haand.“ 1618 studerede han endnu i

Padua (Gl. Saml. 2, 3, 15); men s. A. d. 3die Juli

kom han hjem til Sæbygaard da hans Fader 3 Uger

forud ved Døden var afgaaet. 1619 d. 1ste Febr. var
han efter kongl. Befaling til det Møde i Halmsted, hvor

Kongen af Sverrig og Kongen af Danmark vare sam¬

lede; men imidlertid døde hans Moder (d. 24de Febr.),

aa at han ikke kom hjem før nogle Dage før hendes

Begravelse. Derpaa bad han om Jomfru Helvig Rosen¬
krands, en Datter af Jacob Rosenkrands til Arreskov

og Kerstrup og Pernille Gyldenstjerne som ogsaa blev
ham tilsagt (ↄ: trolovet); og stod deres Bryllup d. 9de
Juli 1620 i Odense. 1622 kom hans Svoger, Henrik
Rosenkrands til Arreskov, efter sin Moders Død d. 7de
Nov. s. A. i Borchard Ruds Huus, hvor han var i 2

Aar, fra sit 8de til 10de Aar (Liigpr. over Henr. Rosen¬

krands ved K. N.). 1624 solgte han (Burchard Nud
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af Otterslev) 2 Gaarde i Øster=Taars til Fru Lisbeth

Fris af Berritsgaard (Hist. Tidsskr. 2, p. 165). S.
A. d. 25de Juni tilskrev Chr. 4de fra Kjøb. Axel Ulfs¬

tand og Palle Urne, at eftersom Knud Gyldenstjerne til

Aagaard, Embedsmand paa Bergenhuus, og Borchard
Nud til Sæbygaard have ladet berette, hvorledes Lands¬

dommeren i Skaane skal have tilnævnt de Ovenanfort
(A. Ulfstand og P. Urne) at gjøre dem (K. Gylden¬

stjerne og B. Rud) Indviisning og Udlæg i Fru Sophie
Ulfstands, Claus Podebusks Efterleverskes Gods efter
Dommens Lydelse; da, efterdi de (Sidstnævnte) beklage

sig samme Indførsel af dem (eller de Førstnævnte) hidtil
at være forhalet og endnu ikke efterkommet, saa vil Kon¬

gen, at de fornævnte Landsdommers Dom med det Aller¬
første efterkomme, paa det at de ikke videre derover skulle

kunne have at beklage (Sk. Tegn. ved K. R.). I den
keiserlige Krig (1625 sg.) var han Cornet under det

sjællandske Compagnie, som Rigsraad Frederik Retz forte,

og var med dette Compagnie i Holsteen. Da han kom
hjem blev han beskikket til Krigscommissair, som han
var indtil Freden. 1628 gav han Prædikestolen i Ut¬

terslef Kirke (Atl. 6, p. 455), samt en i kunstigt og
züirligt Billedhuggerarbeide udarbeidet Altertavle hvor¬

paa, saavelsom paa Prædikestolen, baade hans og hans
Frues Navne og Vaabner findes anbragte (Præsteindb.
ved K. R.). Men over denne Tavle blev han forkjæt¬
tret af Geistligheden, hvorom det i Biskop Hans Mik¬
kelsens Diarium (ved K. N.) hedder: „1629 d. 12

Junii sinitis precibus matutinis dicessi a Dn. Ca¬
nuto in Halsted § abii ad Templum huius pro¬
Vinciæ, uhi pastores provinciæ borealis congre¬

gati. Seorsim me monuit Past. Uttersleviensis,
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Burchard Rud, sublata a templo Utterslev, ima¬
gine Christi erncisixi, substituisse tabulam, in

qva depingi curaverat 10 præcepta juxta distri¬

butionem Calvinianorum, hae addita inscriptione:
„Anno 1628 haffuer E. oc V. Mand Borchardt Nud

oc Frue Helvig Rosenerantz giffuet denne Taffle til Ot¬
tersleff Kircke, Gud til Ære, Mennisken til Lærdom oc

Kiercken til Zir.* Depinxerat qvogve in suggestu
administrationem Coenæ secundum ritum in ee¬

elesia Calvinianorum receplum. D. 21 Junii
seripsit mihi Præpos, provinciæ borealis respon¬
sum Borchardi Rudii de tabula § pictura. D.

24 Junii visitans eceles. Flintinge rursus aceepi

responsum Borch. Rudii, postavam negotium

ilud melius perpenderat. D. 9Julii abii in Ut¬

tersløf visurus picturam Borchardi Rudii. D. 14
Julii accepi literas Dn. Johannis Oberbergii
(Enkedronning Sophies Secretair og Rentemester) de

pictura templi Ottersleviensis.“ S. A. tilskjødede

Velb. Erik Steensen ham Hans Mikkelsens Gaard i
Bisseballe. Dat. Søllestedgaard d. 19de Febr. 1629

(af Nogerts Mser. ved K. R.; jfr. Rhode 1, p. 195—96).

S. A. (1629) udtage Borchard Nud, Otte Brahe P.

og Henrik Rantzow Herredagsstævning mod Eiler Ovitzow
til Lykkesholm for en Summa Pendinge, han efter Ska¬
desløsbrev haver efter sal. Fru Pernille Gyldenstjerne

(Jacob Rosenkrandses Enke, som var en Datter af
Mette Nud og Henrick Gyldenstjerne eller G 20) for¬

dret og bekommet Udlæg udi Gods derfore (o: for),
dog sat in seqvestro samme Gods og Udlæg ikke han
at være mægtig, førend Hovedbrevene bleve indløste og

paa Fyenbo=Landsthing „skaarne= og casserede og den¬
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nem igjen tilstillet sal. Fru Pernille GyldenstjernesHaand
og Segl efter Commissariernes Doms Indhold,hvilket
de formene ei at være efterkommet. Derfor foraarsages
de hannem at indstævne og lade paakjende, om samme

Skadesløsbrev bør at komme dennem til Hinder og
Skade, med mindre han med nøiagtige Hovedbreve kan

bevise at have liidt nogen Skade; og dersom ikke kan
befindes hannem at have lidt nogen Skade, da om
Godset samt Opbørselen deraf ikke bør dennem at

være følgagtige og han at stande dennem til Rette for
Kost og Tæring. Desleilighed ic. at møde ic. Actum

Hasniæ den 27de Juni 1629. Ligeledes indstævne de
under samme Datum (og formodentlig i samme Anled¬

ning) Claus Brockenhuus, Landsdommer i Fyen, Frede¬
rik Munck til Harridskjær, Erik Urne til N., Henning
Walkendorff til Glorup, Claus Brockenhuus til Broholm

og Jørgen Brahe til Hvedholm (disse 3 sammen), Jost
Høeg Jacobsen, Fru Sophie Lindenov, sal. Knud Gyl¬

denstjernes til Aagaard, Malte Seested til Ryhave, Claus

Brockenhuus til Broholm, Landsdømmer i Fyen (altsaa
3die Gang*), Fru Sophie Lindenov, sal. Knud Gylden¬

stjernes til Aagaard (altsaa 2den Gang), Søren Bay i
Rudkjøbing paa Lavind, hans Arvinger, Corfitz Ulfeld

til Bavelse, hans Arvinger, Hr. Jesper Stamp, Sogne¬

præst i Ryborg, Palle Rosenkrands til Krenkerup (og)
Oluf Norby til N. (af D. Saml. i Geh. Arch. ved
K. N.). 1630 udtage Borckart Rud og Erik Steen¬

sen paa Jochum Grabows Vegne Herredagsstævning mod
Holger Bilde til Oelstrup, anlangende hvis Opbydelse,
som Fru Anne, Eustachius v. Thienens til Sandbygaard

(jfr. Atl. 6, p. 317), haver oppebudt til Hans Man¬
dixen i Kjøbenhavn; desligeste med den Dom, som forte
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Landsdommer (Holger Bilde) haver dømt imellem forte

Fru Anne og Hans Mandixen, samt hvis andre Breve
og Forsætter (ↄ: Concepter2), som Fru Anne eller hen¬
des Fuldmægtige have fremlagt for Landsdommer i den

Sag. Desleilighed ic. at møde ic. Actum Hafniæ

d. 4 Martii 1630. Og s. D. citere de Ovennævnte lige¬
ledes Fru Anne, Eustachius v. Thienens, og Hans

Mandixen at møde, om de ville have der Noget til at

svare ic. Actum ut supra (l. e.). Men s. A. stæv¬

ner kongl. Maj. Borchart Rud til Sæbygaard for nogle
Tavler og Ord (see 1528 og 29½, han udi sin Sogne¬

kirke skal have ladet opsætte hvilke ikke skal overeens¬
komme med Religionen, som her udi Landet prædikes

og, Gud være lovet! antagen er; hvorudinden kongl.
Maj. formener hannem høiligen at skal have forseet og

bør derfor at stande til Rette, som vedbør, og som den,
der af sin egen Autoritet haver gjort Mutation udi Re¬

ligionen foruden kongl. Majs Consens. Desleilighed ic.
at møde ic. Actum Hasniæ d. 30 Martii 1630 (l. e.).

Hvorledes Sagens Udfald blev for Retten, har jeg intet
Sted erfaret; men at han i Hovedsagen har seiret, maa

jeg deraf slutte, at begge Tvistens Æbler, baade Alter¬
tavle og Prædikestol, endnu forefindes der i Kirken.
S. A. (1630) skal Jacob Rosenkrandses (Borchard Ruds

Svigerfaders) norske Gods være blevet deelt ved Arve¬

skifte mellem hans 10 (9) Børn i Kjøbenhavn (af Saml.
til N. Hist. B. 1, p. 447 ved K. N.). 1636 blev

Liigprædikenen over hans 1633 afdøde Svoger, Henrik
Rosenkrands, som havde tilbragt et Par Aar af sin
Barndom i hans Huus (see 1622.), dediceret til Bor¬
chard Rud til Sæbygaard og hans Frue, Helvig Rosen¬
krands ic. (K. R.). 1637 maa B. Nud allerede have
15
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indrettet sin Begravelse i Halsted Kirke; thi det hedder
i Biskop Hans Mikkelsens Diarium (Kallske Mser. Nr.

81 fol. ved K. N.): „1637 die 30 Junii perlustra¬

ham templum Halstadianum, ut viderem sepul¬
turam Borchardi Rud § religvam renovationem“
(hvorhos det er heelt mærkeligt, at Atl. 6, p. 458 be¬
retter, at det først var 1646, at B. Rud lod denne sin

Begravelse indrette). 1638 havde B. Rud og flere
laalandske Adelsmænd forskrevet sig en Læge, hvorover

Provindsiallægen Henr. Custer beklager sig i et Brev til
Ole Worm af 12te Jan. s. A. (af Ol. Wormii

epistol. T. 1, p. 481 ved K. R.) med følgende Ord:
„Auget inopiam meam, qvod nobilitas Lollan¬
diea ex instinctu Borchardi R. ducentorum im¬

perialium thalerorum mercede annua non ita pri¬
dem conduxerit Medicum qvendam, olim castren¬
sem, ex Holsatiæ obscuro ae Jutulento oppidulo,

Lichenburg qvod vocatur, venientem, Jamqve

Nascoviæ degentem; qviegvid etiam vocaloriæ
meæ (sc. Iitteræ) contradicant, qvibus expresse
dicitur, Serenissimum principem elementer an¬
nuisse, ut in Falstria ap; Lolandia Ibera praxi

frui mihi liceret. Hae vero nungvam ex voto
frui dabitur, nisi apud nobilitatem inprimis ete.“
1641 underskrev han Elisabeth Lunges Fundats (F. 6,

2, 84, 89). 1642 underskriver han til Vitterlighed
Christoffer Steensens Skjøde (Aktstykk. 2, 51). 1643
vandt (2: vidnede) Laurs Nielsen i Stoby paa Laalands

Landsting, at Velb. Borchard Rud ikke haver nogen
Bøndergaarde eller Gadehuse i ganske Tillitse Sogn,

hvorefter han kan tilholde sig Grund og Eiendom, Lod
eller Anpart i Tillitse Sognefang, efterdi han derpaa
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agtet at føre Trætte (af Nogerts Mser. ved K. R.).
I den sidst forleden Feide, siger Liigprædikenen, hvorved

den altsaa maa mene 1644, blev han atter til Land= og
Krigscommissair beskikket. S. A. Juleaften blev Liig¬
prædikenen over hans s. A. afdøde Frues Søster, Jom¬

fru Anne Rosenkrands til Brobygaard, dediceret til hendes
Søstre og Svogre og blandt disse ogsaa til Borchard

Rud til Sæbygaard og hans Frue, Helvig Rosenkrands

(K. N.). 1646 oprettede han sin Begravelse i Halsted
Kirke (F. 6, 2, 458) og tilføiede en Forbandelse for

den, der ødelagde samme (l. c. p. 92). Dette Kapel
beskrives i Præsteindb. af 1755 (ved K. R.) saaledes:
Ved den nordre Side af Halsted Kirke er bygt en an¬

seelig Begravelse, udi hvis øverste Etage Herskabet paa
Sæbyholm (før Sæbygaard) har en prægtig Stol strax

ved Prædikestolen, og i den underste Etage, som er en
fortræffelig Gevølb staae Familiens Liig. I bemeldte

Begravelse ere i Muren inde i Begravelsen selv i øverste

Etage indsatte 3 Liigstene og en fjerde, hvorpaa den føl¬

gende Inscription: „Efter Kongelige Maiestetis Bevil¬

ling hafver ieg Borchard Rudt bekosted at lade giøre
denne Udbygning och hvilested for mine afgangne For¬

fedre, Fader och Moder, saa och mig och min Hustro;

och hafver ieg dertil giffvet aarligen = Pund Byg, en
tynde, to skepper, och thi specie Daller fire skilling til
at holle Cappellet och Begraffvelsen vidlige med; och hvis

som icke bliffver anvendt derpaa, da skal det øffrige aar¬
ligen (efter mit Brefs Formelding) giffis di fattige;

meden dersom nogen fordrister seg at forflytte voris Lige

och ei vil lade dennem nyde den tilbørlig hvile, indtil
Gud self os med alle tro christne opvecker, den skal vide,

at hand giør imod Guds Befaling och al christelige ret,
155
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fordi ingen skal giøre andet enten imod di leffvende eller
døde, end de self vilde hende och haffve. Och efterdi ieg
med stor Umage och Bekostning hafver ladet dette hvile¬
sted til mine Fædre och mig beskicke, vil ieg hafve enhver

formanet, at di den och os urørd lade staa, paa det

Guds Trussel och straf icke skal rame paa dig, som om¬
talis hos Jeremiam i det 30 Capitel v. 16: „de som
berøffve andre, skulle bliffve berøffvede; och de, som tage
Bytte, skulle bliffve til Bytte.“ Dette hafver ieg her la¬
det udhugge til en paamindelse, paa det ingen herimod

skal forgribe sig, men ungaa Guds straf. Anno 1646.“

Indvendig i Kirken og øverst paa nordlig Muur til Be¬

gravelses Kapellet eller det der foran staaende Stolestade
læses desuden ogsaa: „Kong Christian den 4, Danmarcks

oc Norgis udvalde (I) Konge, haffver nadigst bevillet
meg Borchardt Rhudt til Sebygaard denne begrafvelse
at motte lade gøirre;“ dernæst følger et Bibelsprog af

Jobs 10 Cap. 25 V. og tilsidst læses: „Tu qvod es,

ego sui, et qvod sum, tu exis.“ (af Abildgaards
Reisejourn. ved K. R.). Det kunde være interessant,

hvis det i det Foregaaende under 1637 Anførte paa
Grund af en Skriverfeil henhørte til 1647; thi i dette
Tilfælde vilde det vise, at Bispen, strax efter at Begra¬

velsen var færdig, undersøgte samme for at grandske efter

calvinske Kjætterier ligesom paa Prædikestol og Alter¬

tavle. Forresten led B. Rud i de sidste 8 Aar af sit
Liv, altsaa fra 1639 til 47, særdeles meget af Podagra.
Den 22de Octob. 1646 blev han sengeliggende, døde den
20de Januar 1647 (paa Sæbygaard i Laaland ifølge

Mikkelsen) og blev den 11te Febr. bisat i Naskov Kirke,

hvor Præsten i Halsted, som tillige var Provst i Nørre¬

herred, Hr. Knud Eriksen Pontoppidan, holdt en Liig¬
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prædiken over ham, som 1656 i 4to er udgiven (jfr.
Atl. 3, p. 331; 6, p. 509, 510), og hvori det blandt

Andet hedder, at han skjenkede 500 Speci Daler til sin
Sognekirke; en Donation, jeg ikke andetsteds mindes at

have læst omtalt. Forresten arvede han Otterslef (nu

Vintersborg) og Sæbygaard (nu Sæbyholm) efter Fa¬
deren og tilsidst efter Broderen (*), Knud Rud Eilersen (2),

Rubjerggaard (Atl. 6, p. 507) og lod især ved Sæby¬

holm gjøre ypperlige Indretninger (l. c. p. 508),
hvorom det (i Rogerts Mser. ved K. N.) hedder, at

han var en ypperlig Oeconomus, som med god Forstand
kunde indrette alle Ting saaledes, at det baade var be¬

qvemt og mageligt. Ved sin langvarige Udenlandsreise

havde han erhvervet sig en grundig Kundskab i Byg¬

ningskunsten; og var dette Aarsag i, at den gemene Mand
ansaae hans Bygninger og Indretninger som Hereme¬

sterstykker og Borchard Rud selv som en Hexemester,

der gjorde sine Gjerninger ved Djævelens Kunster. Thi
den Vandledning, han anlagde fra den saakaldte Mølle¬
dam ved Sæbyholm og ind til Gaarden (saa at alt det
ferske Vand, som de nu maae hente med Vogne til Sæby¬

holm, løb den Gang af sig selv til Gaarden igjennem

de anlagte Render), og den Grav, han lod kaste til at
lægge disse Render i, den ansaae og meente gemene

Mand, at det skulde være en Løngang, som Borchard
Nud vilde have for hemmeligt at kunne komme til at
tale med Fanden ic. Og de store Diger om Sæbyholms
Enemærker, som snarere have Anseende til at være Volde

om en Fæstning end Diger om en Mark, dem troede

eenfoldige Folk ganske vist, at Fanden grov for ham;

thi som han lod samme Diger opkaste ved Soldater, som

laae der i Landet, og som han leiede dertil, og disse
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for at undgaae Solens Hede sov om Dagen, men ar¬
beidede om Natten; saa meente den overtroiske Almue,
som kom der forbi og saae Digerne mere fuldførte om

Morgenen end om Aftenen, at det var Djævelens Ar¬

beide (jfr. Rhode 1, p. 200). Forresten døde Bor¬
chard Rud som Slægtens „sidste Mand,“ med hvem
altsaa ogsaa Vaabenet blev nedlagt i Graven (Ad. Lex.

2, p. 128); og ved denne Leilighed skulde alle Slæg¬
tens Herregaarde, eller i det Mindste Vedbygaard, Ot¬

terslef, Sæbygaard og Rubjerggaard, være gaaede over

til hans Svigersøn, Jørgen Grubbe, der fik dem tilsam¬
men med hans Datter Lene (Atl. 6, p. 507 p. p.).
Men B. Rud havde jo aldeles ingen Børn; i det Mindste

siger El. Bryske om ham og hans Frue: „Di hade

ingen Børn sammen,“ og alle andre Efterretninger
stadfæste det Samme; men den Lene, der arvede, om

just ikke det Hele, saa dog Vedbygaard, Sæbygaard og
Rubjerggaard, var Slægtens i det Foregaaende omtalte

„sidste Ovinde,“ nemlig B. Ruds Farbroder Knuds
Datter Lene (H 3). Det turde altsaa ved denne Lei¬

lighed være passende at give en kort Udsigt over, hvor¬
ledes disse Herregaarde Tid efter anden kom i Slæg¬
tens Eie, og hvorledes de igjen fra Tid til anden gik
over til andre Slægter:

Sæbygaard i Vendsyssel, som Otte Rud (F 7)
1560 tilkjøbte sig af Kongen, og som hans Enke 1575
opbygte med 3 grundmurede Fløie, hvoraf den ene var

2 Lofter høi med 2 flade og 1 spidst Taarn, samt Vinde¬
bro og Graver, gik, som det synes, ved hans Søn

Knuds (G 19) Død 1589 fra Familien og kom for¬

modentlig ved Salg til Rigsadmiral Peder Munk (jfr.
G 9 og 22, 1600).
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Hessel i Jylland, som Kresten Nud (C 1) 1456
eiede, gik med hans Søn Jenses (D 2) Døttre over til
andre Familier.

Møgelkjær ibid., som Jørgen (D 9) fik med
sin Frue, og som Otte Nuds (E 7) Enke 1571 opbygte,

nemlig et stort og 2 andre grundmurede Huse med Ka¬
pel ic., kom ved hendes Søn Johans (G 18) Død

1609 til hans Søster Mettes (G 20) Søn, Knud Gyl¬
denstjerne (Atl. 4, p. 155; jfr. G 22).

Enggaard i Fyen, som Erik Rud (E 6) kjøbte
1575, og som hans Søn Knud (G 14) tildeels opbygte,

gik 1630 ved hans Broder Corfitzes Død (G 15) med
dennes Datter Helvig (H 12) over til Gregers Krabbe.
Sandholt ibid., som Erik (F 6) fik med sin
Frue, og som hans Søn Knud (G 14) 1590 opbygte

med Taarne og gyldne Fløie, gik 1630 ved hans Bro¬

der Corfitzes Død (G 15) med dennes Datter Mette
(H 9) over til Niels Trolle (og ikke, som Klev. siger,

med Elisabeth til Niels Krabbe).
Vedbygaard i Sjælland, som allerede Jørgen

(C 4) 1429 tilbyttede sig for Skjoldenæs, og som Knud
Nud (E 5) opbygte i en Fiirkant af Grundmuur, hvis
ene Fløi var 3 Lofter høi med Graver, Vindebro o. s. v.,
gik ved hans Sønnesøn Knuds Død (G 6) med dennes

Datter Lene (H 3) over til Jørgen Grubbe.

V. Vallø ibid., som Corfitz (G 15) havde ar¬

vet, gik ved hans Datter Birgitte (II 11) over til
Chresten Skeel.
Otterslef paa Laaland, som Jørgen (F 5) fik

med sin Frue, og som Eiler (G 7) havde bygt og med
Graver forsynet, gik ved hans Søn Burchards Død
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(II 5) 1647 over til hans Enke, Helvig Rosenkrands,
og sammes Familie.

Sæbygaard eller Sæbyholm ibid., som Eiler
(G 7) fik med sin Frue, gik ved hans Søn Burchards
Død (II 5) 1647 til hans Enke, som igjen 1660 maatte

afstaae den til Lene Rud (H3), Jørgen Grubbes Enke,
og hendes Søn, Erik Grubbe (Atl. 6, p. 509).

Nubjerggaard ibid., som Knud (G 14) op¬
bygte 1606, den ene Fløi af Grundmuur med Taarn,
gik ligesom Vedby med hans Fætter Knuds (G6) Dat¬

ter Lene over til Jørgen Grubbe (Atl. 6, p. 507).
Fuglsang ibid., som Erik (F 6) eier, gik ved
Corfitzes (G 15) Død 1630 med hans Datter Helvig

(H12) ligesom Enggaard over til Gregers Krabbe. Og
Skarolt i Skaane, som Corfitz (G 15) fik med
sin Frue, gik med hans Datter Mette (II 9) over til
Niels Trolle.
Afllavit Deus; & dissipati sunt.
9:

Gud bød; og vi saae dem forsvinde,
som Avner adspredes af Vinde.

Hvad endelig Burchard Ruds Enke, Helvig Rosen¬
krands, er angaaende, da skulde hun have giftet sig med

Helmuth Otto v. Winterfeldt (F. 6, 2, 91), hvilket dog

er aldeles falsk (Atl. 3, p. 331; 6, p. 509, 510).
Hun skriver sig endnu 1655 som Enke til Sæbygaard

(Gl. Saml. 2, 2, 177) og taber ogsaa denne Gaard
1660 ved Proces til Lene Rud (II3). 1665 d. 23de

Febr. blev i en Sag mellem Velb. Fru Lene Rud og

hendes Søn, Velb. Erik Grubbe, paa den ene og Velb.
Fru Helvig Rosenkrands, sal. Borchard Nuds, paa den
anden Side af Jørgen Olsen, velbyrd. Fru Helvig
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Rosenkrandses Fuldmægtig produceret i Retten et i det
Foregaaende omtalt Skjøde af Velb. Erik Steensen paa

en Gaard i Bisseballe af 1629 (af Rogerts Mser. ved
K. N.). 1670 anføres i Fortegnelsen over adelige Per¬
soner, som da befandtes i Danmark (Mscr. Kall. Nr.

128 fol. ved K. R.), under Uttersløfgaard Helvig Rosen¬

krands, sal. Borchard Ruds Enke. 1672 var hun der¬
imod død (jal maaskee allerede 1671; see H 3.; thi

s. A. den 17de Juli afstaaer og sælger Jørgen Rosen¬

krands til Kjeldgaard, Hovmester ved det kongl. Aca¬
demie i Sorø, til Borgemester Jacob Jensen i Maribo
paa Maribo Kirkes og Peder Rolds Børns Vegne „det

Jordegods som ham udi Betaling var udlagt og af
Commissarierne tildømt efter sal. Velb. Frue, Fru Hel¬

vig Rosenkrands til Utterslefgaard, paa hans Broders,
Velb. Gunde Rosenkrandses, Vegne,“ nemlig den 5te

Part af Utterslefgaards Hovedgaards Taxt, den 5te
Part i samme Gaards Bygning og endeel Gaarde og
Gods som opregnes (af Nogerts Mser. ved K. N.).

1673 d. 3die Marts sælger, skjøder og afhænder Borge¬
mester Jacob Jensen i Maribo paa Maribo Kirkes og
Peder Rolds Børns Vegne det ovenomskrevne Gods til

Helmuth Otto, Friherre af Winterfeldt ic. (l. c.). S.
A. den 12te Juli sælge, skjøde og afhænde Fru Lene

Ruds Arvinger til bemeldte Hr. H. O. v. Winterfeldt
Sæbygaards Hovedgaard med tilliggende Eiendom, Skove

og Gods, samt Birkeret (l. c.). S. A. og samme Dag

sælge, skjøde og afhænde Christentse Rosenkrands, sal.
Mogens Høegs til Arreskov Edele Rosenkrands, sal.
Hr. Knud Ulfeldts til Totterupholm, Margrethe Rosen¬

krands til Gundestrup, Mogens Rosenkrands til Glim¬
minge,□Jørgen Skeel til Broholm og Børge Trolle til
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Trolholm til bemeldte Hr. H. O. Friherre af Winter¬
feldt alt det Jordegods, som dem, — Christentse Rosen¬
krands Edele Rosenkrands og Margrethe Rosenkrands,
paa deres egne, og Mogens Rosenkrands, Jørgen Skeel

og Børge Trolle paa deres Hustruers Vegne, — for
4 fulde Søsterlodder arveligen er tilfaldet efter deres

Søster og Morsøster, Fru Helvig Rosenkrands, sal.
Borchard Ruds til Sæbygaard, i Uttersløfgaards Ho¬

vedgaard med tilliggende Eiendom, Skove, Gods og

Birkeret (I. c.). S. A. lod bemeldte Friherre H. O.
v. Winterfeldt paa en Steen i det Rudiske Gravkapel i

Halsted Kirke udhugge. „Anno Christi Salvatoris
1673 Monats Augusti habe ich Helmuth Otto v.

Winterfelt, Freyherr von Wintersburg, Herr auf Wustrow
und zu Sæbyeholm, das allhie gelegene Adeliche Guth,

Sæbyeholm, mit allen dazu gehørenden pertinentien,
wie auch diese Erb=Kirchen=Stätte und Begräbnis, von

Hr. Burchardt Ruht Seel: hinterlaßenen erben vor
mir und meiner posteritet Eigenthumlich und anerblich
gekauffet ic.“ (Præsteindb. af 1755 ved K. N.). I et

aparte aflangt Rum skulde han ligeledes sammesteds have
ladet en vidtløftig latinsk Indskrift anbringe, hvoraf dog
Abildgaard, fordi den var høit oppe, Bogstaverne smaa
og Skriften tildeels skjult af foranstaaende Billedhuggerar¬

beide, ikke kunde læse Mere end Begyndelsen, nemlig:
Anno Christi Salvatoris M.D.C.L.XXIII (Abild¬

gaards Reisejournal ved K. N.). Men det er vistnok

den samme Inseription som den foregaaende. Imidler¬
tid lod den friherlige Herre dog under alle de Foran¬
dringer, han foretog sig i og ved Gravkapellet, de 4
gamle Stene blive siddende i Muren, hvoraf den ene

indeholdt Borchard Ruds ovenanførte Bevilling paa Ka¬
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pellet, den anden hans Faders Svigerfaders, Borchard
v. Pappenheims, hans Frues og Søns Epitaphium,

den tredie hans Faders, Eiler Ruds, og Moders, Mar¬

grethe v. Pappenheims, Ditto, og den fjerde hans egen
og hans Frues, hvilken sidste vistnok, da Aarstallet

mangler, allerede er opsat i hans levende Live. Af
disse 2 Inscriptioner lyder den over ham selv saaledes:

Her ligger begraffvett erlig oc velbyrdig Mand, Bor¬
chard Nhudt til Otterschlof oc Sebygaard, S. Hilarii

Rhudts søn, født paa Sebygaard den 2 Janvarii 1592,
som Gud kallede paa □ den □ 16 □. Gud al¬

sommechteste giffue hannem med alle Gudts udvalte en

glædelig erreful Opstandelse och Himmelfart= (Abildgaard
I. c.). Den over hans Frue derimod saaledes: „Her

ligger begrafven ærlig oc velbyrdig Frue, Fru Hilvig

Rosenerantz til Otterslef oc Sæbyegaard, S. Borchardt
Rudts Frue oc S. Jacob Rosencrantzis Datter, født
paa Kedstrup (ↄ: Kjerstrup paa Taasing) d. 4 April

1601; den Gud kallede paa □ den □ 16 —. Gud
alsommægtigste give hende med ic. ic.“ (Præsteindb. I.

C.). Liigstenene ere forsynede med de Afdødes i Le¬
gemsstørrelse udhugne Billeder og derhos omgivne af
deres Ahnevaabner. Eiler Rud er harniskklædt, hvilket

derimod ikke er Tilfældet med Borchard Rud, hvorimod
denne har en Marlok ved den venstre Side og en stor
nedhængende Krave, som Christian den 4de, Stok i
Haanden og Kaarde ved Siden, samt store Støvler med

Sporer; ligesom hans Frue paa Brystet har et Smykke

med III S og i Haanden en „Vifte.“ Hjelm og Har¬

nisk staae ved Borchard Ruds Fødder (af Abildgaards

Tegn. ved K. R.). Det er en heelt egen Sag at være
den sidste Mand af sin Slægt; hvo der er i dette, ikkun
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lidet misundelsesværdige, Tilfælde, vilde vel som oftest

gjerne, at Enden skulde være god, og at han, — som man
pleier at sige, — som den, der gik sidst ud af Huset,

ogsaa kunde lukke Døren i med Ære. Og jeg har al
Grund til at troe, at dette Ønske virkelig ogsaa besjæ¬
lede den ærlige Borchard; men det lykkedes ham derhos
ligesaalidet at gjøre Alle til Maade, som det rimeligviis

vil lykkes nogen Dødelig paa Jorden. Vl have allerede
seet, at ikke blot Geistligheden, men endogsaa Regjerin¬

gen forfulgte ham for den Prædikestol og det Alter,
hvormed han havde prydet sin egen Sognekirke. Vi

have fremdeles læst, at Bønderne gjorde det Samme

med Hensyn til de Forbedringer, han foretog sig med

sin egen Gaard og paa sit eget Gods. Vi have end¬
videre erfaret, at da han i sin Sygdom forskrev sig sin
egen Læge, som han og hans Naboer paa egen Bekost¬
ning vilde lønne, da opvakte ogsaa dette Districtslægens

og formodentlig tillige Beboernes Harme. Og endelig

er det vel heller ikke usandsynligt, at hans egne Slægt¬
ninge maaskee tilsidst endogsaa misundte ham Livet eller
i det Mindste under hans 8=aarige Sygdom med Glæde

saae den Dag imøde, da de skulde skifte og dele den

Barnløses Skatte, som han selv, og ingenlunde de,
havde erhvervet. Det var altsaa heller ikke saa forun¬
derligt, at den i Livet Forfulgte ogsaa i Døden kunde

have en, — i Inseriptionen paa hans Gravkapel nok¬
som tydelig udtalt, — Anelse om, at man maaskee ikke

engang vilde lade hans Støv hvile med Fred i den

Grav, han selv havde bekostet. Og denne Anelse ind¬

traf ogsaa virkelig; thi, som man fortæller, bleve baade
Borchard Ruds og hans Frues, Helvig Rosenkrandses,
Kister aabnede paa Forgnledning af Historikeren N. D.
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Riegels (altsaa forat tilfredsstille hans Curiositet); og

da befandtes deres Liig endnu liggende velbevaredeog
i al deres Stads (K. R.), hvilket derimod neppe

nU

turde være Tilfældet. Forresten er det mærkeligt, at
ligesom Lyset endnu engang blusser op, forinden det
ganske udslukkes, saaledes antyder den samtidige Bertel
Knudsen Aqvilonius, som døde 1650, ogsaa den Glands,

der ligesom til Afsked omstraalede Rudernes sidste Gene¬

ration, naar han i sin Bog (eller Bertilli Canutii

pro nobilitate Daniea ostendenda prodromus

(Mscr. Thott. Nr. 1874, 4to ved K. R.) saaledes
udtrykker sig: I vor Tid har sig extolleret Knud
Rud til Vedby (G 6), Corfitz Rud til Sandholt (G 15),
Knud Rud i Fyen (G 14), Borcker Nud til Sæbygaard
(H 5) i Laaland og Flere, qvorum in summo res
virtutesqve fuerunt. Endelig maa jeg endnu, forinden
jeg forlader Borchard, ikke undlade at tilføie, at Atl.

6, p. 507 antager en Knud Eilersen som Borchards
Broder der 1606 skulde have bygget Rubjerggaard,
hvilket ellers de Fleste tilskrive den bekjendte Knud Erik¬

sen, der var Broder til Corfitz.

H6 (G 15) Erik (Corfitzen) død som Barn,

og maa formodentlig være den Erik Corfitzen, der døde

1610 (F. 6, p. 105).
H7(—) Otte (Corfitzen) til Sandholt. Man
har over ham en Liigprædiken af Michelsen 1631, 4to;

og ifølge samme var han født 3die Pintsedag eller den

14de Mai 1611 paa Vallø. Han blev holdt i Skole

hjemme hos Forældrene under Præceptor indtil han

var paa sit 16de Aar (altsaa til 1626); siden forsendt
til Sorø Skole, hvor han var i ½ Aar og kom derpaa

sammesteds paa Academiet, hvor han var i 3 Aar (1628
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omtales han saaledes som studerende paa Sorø (D. Mag.

5, p. 99; Gl. Saml. 1, 3, p. 152), da Prof. Lau¬
renberg dedicerede ham og flere af Academiets Elever

sin Logarithmus; ligeledes 1629, da hans Navn i
Matriklen anføres (Tauber om Sorø Acad. p. XXXIX)

men maatte da for Sygdøms Skyld vende hjem til sine
Forældre paa Sandholt)). Der fik han d. 21de Jan.
1630 Smaapokker (ↄ: Børnekopper, og funderede i denne

sin Sygdom 1000 Rdl. Specie til Huusarme og Skole¬
børn paa Sandholts =Stavnzu F. 6, p. 136, 137,

142) hvoraf han døde d. 2den Febr., eller 3 Dage

før sin Fader, og blev d. 17de Febr. tilligemed Fade¬
ren (jfr. F. 6, p. 105; Atl. 6, p. 736 og I. Brahes
Dagbog) nedersat (o: bisat) i S. Knuds Kirke i Odense,
hvor Bispen H. Michelsen holdt Liigprædiken over ham,
der 1631 i 4to blev udgiven; og siden (o: næste Dag)
derfra tilligemed Faderen henført til Familiebegravelsen

i Sandholt=Lyndelse Kirke (Klev. siger derimod urigtigt

i Hæsinge Kirke ved Sandholt). Forresten har man
foruden denne Liigprædiken endnu en latinsk Parentation

over ham under Titel: Vita Othonis Rudi scrip¬

tore Henrico Ernstio (Mscr. Suhm. Nr. 396)

som blandt Flere er dediceret til den Afdødes Mor¬
moder, Elisabeth Gyldenstjerne, Moderen, Birgitte Rosen¬

spar, og Søstrene, Fru Mette og Jomfruerne Elisabeth,
Birgitte og Hedevig. Og var derhos den Henrik Ernst,
der har skrevet den, i det sidste Aar, Otto Rud var

paa Sorø, hans Præceptor, men blev 5 Aar efter Pro¬

1) I Ernstii Parentalion over Otte Rud hedder det derimod

at han var reist hjem forat berede sig til sin forestaaende
Udenlandsreise.
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fessor i Sorø. Han siger meget rigtigt, at baade Søn¬
nen og Faderen vare Slægtens „sidste Mændz“ thi
Faderen var den Sidste af Slægten, der døde, og Søn¬

nen den Sidste der blev født. Dernæst tilføier han,
at han først hjemme i 8 Aar (altsaa fra det 7de til det

15de) blev holdt til Studeringer under Præceptor, for¬
inden han blev sat i Sorø Skole, hvor han kun var i

6 Maaneder, og kom da paa Academiet, hvor det som
et Bidrag til Kundskaben om, hvorledes de Bedre blandt

de unge sammesteds studerende Adelsmænd den Gang

tilbragte deres Tid paa Academiet, fortjener at anteg¬
nes, at ligesom hans Forældre og især hans Moder

endnu vedbleve ved hyppige og hjertelige Breve at for¬
mane ham til alt Ædelt og Godt, saaledes aflod han
heller ikke her sin daglige Aften= og Morgenbøn og var

derhos i den Grad en Elsker af Biblens Læsning, at
han endogsaa foresatte sig een Gang om Aaret at gjen¬

nemlæse samme. Og endskjøndt han, — da han havde

bestemt sig for den militaire Løbebane, — vel flittigt
øvede sig paa Fægteskolen og paa Ridebanen, saa for¬
sømte han dog derover ingenlunde Videnskaberne, men
besøgte Professorernes Forelæsninger idelig og optegnede

med Omhu deres dictata. Og da han endda ikke syn¬
tes, at hans Fremgang gjorde ham selv Fyldest, udbad

han sig i sit 17de Aar (altsaa 1628) af sine Forældre
bemeldte Henrik Ernst, som hidtil havde været Informator

for Knud Gyldenstjerne til Thims 2 Sønner, Peder og

Arnold, til Præceptor og studerede nu med forøget Flid
de græske og latinske Philosopher, samt Philosophia mo¬

ralis, udskrev loci commnnes ethici § politici, gjorde

god Fremgang in logicis § rhetoricis, excerperede Jo¬

sephi 20 Bøger de antigvitatihus og 7 Bøger de bello
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Judaico, hørte Forelæsninger over Justiniani institu¬

tiones, studerede Mathematik og Fortification under
Prof. Laurenberg, tilbragte ikke blot Timer, men halve

Dage med Læsning i Prof. Meursii Bibliothek, valgte

sig hver Dag et eller andet Tankesprog eller en eller
anden Leveregel, som han ikke blot lærte udenad, men

tillige bestræbte sig for at efterleve, hvorved hans Cha¬

racteer fik en med Hensyn til hans Alder beundrings¬
værdig Fasthed og hans Sæder en elskværdig Reenhed
saa at man ikke engang, — som Forfatteren heelt naivt

tilføier, — nogensinde saae ham beskjenket; nolebat

enim crebris § ingentibus poculis, qvibus pravi
huius seculi „porei“ nimium sunt dediti, inge¬

nium suum ingurgitare. Parentationen slutter med
et Æresvers af Prof. Meursius, hvori det blandt An¬

det hedder: „Otho vale! vale Othol tuæ spes
ultima gentis P Da bemeldte Otto saaledes døde som

Faderens eneste Søn, saa adspredtes de ham ellers til¬
faldende Herregaarde og Godser mellem hans Søstre og

Svogre, idet nemlig ifølge Klevenfeld Mette fik Skarolt
i Skaane, Elisabeth Sandholt i Fyen, Birgitte Vallø i

Sjælland og Helvig Enggaard i Fyen og Fuglsang paa

Laaland (jfr. hvad derom ovenfor under H 5 er anført).

Forresten er om hans Søstre ikke stort Andet at sige,
end at de (paa een nær, der døde som Barn), efter¬

haanden som de bleve voxne, giftede sig, fik Børn og
døde; nemlig

II8 (—) Ane (Corfitzdatter), død som Barn

efter Elis. Bryske og ugift efter Klevenf.
HI9(—) Mette (Corfitzdatter). Over hende har

man en Liigprædiken af Biskoppen i Skaane, Dr. Matz
Jensson Medelfar, 1632, 4to, ifølge hvilken hun var
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født paa Mariager Kloster, som hendes Morfader den
Tid havde i Forlehning, 1606 den 10de Oct. Da

hun var 8 Aar gammel (altsaa 1614), kom saavel hun
som hendes Søster Lisbeth til deres Moster, Elisabeth
Rosenspar, Axel Brahe til Krenkerups Enke, som siden
giftede sig med Palle Rosenkrands. Men da Jomfru

Mette var 17 Aar (altsaa 1623), blev hun begjert af
Niels Trolle til Trolholm og ham tilsagt paa Vallø
den 1ste Aug. 1624, hvorefter deres Bryllup stod den

23de Juli 1626 i Odense (jfr. Hofm. 1, p. 163, T.
Nr. 12, Jørgen Brahes Dagbog og Biskop H. Mik¬
kelsens Diarium (ved K. N.), hvori det hedder:

„1626 d. 23 Julii copulavi in templo D. Canut.
Nicolaum Trolle ap; v. Mettam Rud, og d. 25
ej. Cornificius Rud me invitavit ad prandium

(altsaa det saakaldte 3die Dags eller Hjemførings Gilde),

præsentibus multis nobilibuss). Han fik Sandholt
med hende, og Gud velsignede deres Ægteskab med 2

Sønner og 2 Døttre; men i hendes 5te Barselseng
døde hun den 25de Febr. 1632 paa Skarholt (jfr.

Hofm. I. c., som hun 1630 efter Faderen havde arvet)

og blev nedersat o: bisat i Lunde Domkirke, hvor Super¬
intendenten i Skaane, som sagt, holdt Liigprædiken over

hende (men senere overført til Roskilde og der begraven
(Klev.); medens han derimod 1647 paany var gift med

Helle Nosenkrands og først døde 1667. Og er det vel

over ham man har en Statua triumphalis, erecta
ab Olao Rosenerantz, 1668, 4to, hvorover see en

Kritik i Bircherods Db. p. 1251

H 10 (—) Lisbeth (Corfitzdatter). Over hende
har man en Liigprædiken af Brochmand 1650, 4to.

ifølge hvilken hun var født paa Hinsgavl, hvor hendes
16
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Fader da var Lehnsmand, 1608 den 24de Jan. (jfr.

E. Brock 1, p. 48). Hun blev opdragen i Gudsfrygt
og alle vadelige og hendes Stand vel sømmelige= Dyder,

saavel hjemme som medens hun (fra 1614) var hos sin
Moster, Lisbeth Rosenspar, Hr. Palle Rosenkrandses til
Krenkerup, og siden hos sin Mormoder, Lisbeth Gyl¬

denstjerne, salig Oluf Rosensparres til Vallø. Derpaa

begjerte Hr. Niels Krabbe til Skillinge hende, hvem
hun blev tilsagt den 9de Dec. 1633, og som derpaa
holdt Bryllup med hende den 4de Oct. 1635 i Odense

(jfr. Hofm. 2, p. 201, T. 1 Nr. 11), hvilket Ægte¬
skab Gud velsignede med 1 Søn og 2 Døttre. (Hun
omtales tilligemed sin Mand 1647 i sin Moders Liig¬

prædiken). Men den 22de Aug. (formodentlig 1649:
thi det hedder, at hun levede med sin Mand i 14 Aar)

fik hun Smaakopper, hvoraf hun døde (Dagen er ude¬
ladt; dog Klev. siger den 30te Aug. 1649) og blev
nedersat o: bisat i Frue Kirke i Kjøbenhavn (dog Da¬

tum ikke angivet), hvor Sjællands Bisp, som sagt, holdt
Liigtale over hende. Enkemanden giftede sig anden Gang

1652 med Mette Andersdatter Bilde og tredie Gang

1660 med Mette Rosenkrands, Erich Bildes Enke, og
døde derpaa Skjærtorsdag 1663 og blev den 4de Mai

bisat i Frue Kirke i Helsingborg; og man har en Liig¬

prædiken over ham af Torkil Tuesen 1665, 4to.

H11 (—) Berette (Corfitzdatter). Over hende

har man en Liigprædiken af Brochmand 1646, 4to.
Ifølge samme er hun født den 31te Aug. 1612 paa
Fuglsang (jfr. M. D. 2, p. 227), opdragen hjemme i

Gudsfrygt og Børnelærdomme, men da hun var 15 Aar

(altsaa 1627) begjert af Chresten Scheel til Fusinge

(Rigsraad og Befalingsmand paa Tryggevelde) og ham
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tilsagt den 27de Oct. 1627, hvorpaa hun tilligemed
hendes Søster Helvig havde Bryllup den 12te (Klev.
siger den 30te) Sept. 1630 (M. D. siger 1629 men

Biskop Mikkelsens Diarium, som jeg under Faderen

eller G 15 har anført, den 12te Sept. 1630) i Odense.
Deres Ægteskab, som varede næsten 15 Aar, var videlig

Leg og Skjemt i et jordisk Paradiis,“ og Gud vel¬

signede det med 10 Børn (3 S. og 7 D.) foruden det
11te og sidste, som hun satte Livet til over; thi hun

døde uforløst i Barselseng Pintsedag den 25de Mai

1645 (ifr. M. D. 2, p. 227; F. 3, p. 358 (hvor
dog Dorthe er en Trykfeil for Birthe) og 359; Atl. 4,

p. 405, jfr. 451; Hofm. 1, p. 37, T. Nr. 8) og blev

„beganget= (eller bisat) i hellig Geistes Kirke i Kjøben¬
havn, hvor Bispen, Dr. C. E. Brochmand, holdt Liig¬

tale over hende, som 1646 er udgiven i 4to. Til disse
Efterretninger kan endnu føies, at hun 1639 arvede V.

Vallø (Atl. 3, p. 135; 6, p. 430; Nothe 1, p. 393)

at deres Vaabner 1642 bleve anbragte i Kjøge Kirke

(Atl. 6, p. 160), og at Enkemanden giftede sig igjen
1649 med Fru Margrete Lunge, sal. Mogens Bildes.
Om han ved denne Leilighed paany, ligesom første Gang,

kom i „et jordisk Paradiis,“ skal jeg ikke kunne sige;
men 1653 opbygte han nuværende Billesborg i Sjælland

og gav den Navnet Rudhøll efter sin afdøde Frue (Atl.

6, p. 431)1), hvorpaa han døde d. 30te Marts 1659 og

*) Det Udtryk Høll (som egentlig betyder et Vandsvælg, af
det isl. Hylr a: et Svælg eller et Dyb) synes ret at have

været Rudernes Andlingsudtryk; thi foruden ovennævnte
Rudhøll havde de ogsaa et Herresæde i Jylland, der hed
Kiellinghøll (F. 3, p. 437; Atl. 4, p. 659, 661), og et
167
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blev den 14de Juli i hellig Geist Kirke i Kjøbenhavn
„begangetz“ og man har en Liiprædiken over ham af
Johan Svaning 1661, 4to.

H 12 (—) Helvig (Corfitzdatter). Over hende
har man ligeledes en Liigprædiken af Michelsen 1641,
4to, ifølge hvilken hun var født den 11te Octbr. 1613

paa Hinsgavl, som hendes Fader den Tid havde i For¬
lehning. Hun blev opdragen hjemme i Gudsfrygt og

Børnelærdom, men i sit 15de Aar (altsaa 1627) begjert
af Hr. Gregers Krabbe til Torstedlund (Statholder i

Norge) og ham tilsagt 1628 paa Sandholt og gift i
Odense d. 12te Decb. (læs: Sept.) 1630 (see Berette
eller H 11), og det uagtet s. A. baade hendes Broder

og Fader i Februar Maaned vare døde; saa at altsaa
Hofm. 2, p. 201, T. 1 Nr. 10 vildfarer naar han

siger, at hun først 1635 blev gift med Gregers Krabbe
Nielsen af Nebel). Dette Ægteskab velsignede Gud med
4 Døttre og 2 Sønner; men i sin 7de Barselseng døde

hun paa Hinsgavl, som hendes Mand den Tid havde i
Forlehning, Natten imellem d. 23de og 24de Nov. 1638

(jfr. Atl. 5, p. 94, hvorimod Hofm. I. e. siger 1649

og forvexler hende altsaa baade med Hensyn til Bryl¬
lups= og Dødstid med Lisbeth eller H 10), og blev
nedsat (eller bisat) i S. Knuds Kirke i Odense d. 15de
Dec., hvor Bispen, som sagt, holdt Liigtale over hende.

Enkemanden giftede sig 1646 med Dorthe Clausdatter

Daa og døde d. 20de Dec. 1655 (jfr. Hofm. I. c.),

tredie, der hed Høllingholm (see F 8, 1610½, hvilket sidste

man dog i Almindelighed antager for Ellinge, der endnu

1652 tilhørte dem (F. 4, p. 351) og maaskee engang i For¬
tiden hed Ellingholm.
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blev begangen i hell. Trefoldigheds Kirke i Christiania

d. 1ste Febr. 1656; og man har s. A. en Liigprædiken
over ham af Herman Stokfleth. Endelig

II 13 (G 18) Otte JJohansen), f. d. 15de Sept.

1592 paa Hagenskov, død sammesteds den 17de Juni
1593 og d. 4de Juli nedsat i Sønderby Kirke.

Uagtet nu Slægten saaledes allerede var uddød paa
Sværdsiden med Borchard Rud eller II 5, 1647, ville

di dog endnu i een Generation fortsætte den paa Spinde¬

siden, nemlig i Karen Rud eller G 10. Hun blev,
som sagt, 1586 gift med Peder Grubbe til Aalstrup og

meddeler os om sine Børn, — som altsaa ere samtidige
med Klassen Littr. H, — i den ovenomtalte Bønne¬

bog folgende Underretning:

„1588 thenn 8 Dag Marty, denn anden Fredag
for Medfastte, daa vor myn Sønn Yesper Grubbe født

paa Olstrup, og hade hand diße efftterskreffne Fadre:

Stenn Brae, Mogens Giøe, min Broder Eyller Rudt,
Peder Rudt, Rubeck Pors, min Moder (o: min Mor¬

broders Jesper Krafses, Frue), Fru Kiersten Bølle,

Pernelle, Hack Ulftantz, Fru Sezell Urne, Anne, Hen¬
ning Giøes, Hilleborre, Knudt Byles, min Søstter Do¬
rette Rudt (og) Soffy Rudt.
1590 thenn Fredag nestt for S. Pauels Dag, som

bar d. 23 Dag Yanuary, daa vor minn Dotter Anne
Grubbe født paa Alstrup, och vor dize efftterskreffne hin¬

nez Fadre: Borker vam Papenhem, Knudt Venstter¬
mandt, Krestoffer Rosengaard, Klaus Yacobsen, Henning

Spare, Lauers Grubbe, minn Moder, Fru Kiersten
Bolle, minn Moster, Fru Hillebore, Eyller Kraffzes
Reretthe, Knudt Urnes, minn Søstter Magrett, Eyler
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Rudtz, Fru Anne Lunge, Helradt Falster (og) Karen
Grubbe.

1591 thenn anden Søndag for S. Mickels Dag,
som var thenn 19de Dag Septtember, daa vor minn
Dotter Karenn Grubbe født der Klocken vor halff

goen ttholff, och myn Sønn Erick Grubbe født same
Dag, der Klocken var et Ouartter offuer ttholff, och

var dyze efftterskreffne deres Fadre: Fredrik Hack,
Klaus Yacobsen, Velem van Dendens (*),
Yacob

Halle, Hendrick Giøe, Klaus Pors; der(es) Gudt¬

moder (var) minn Moder, Fru Kiersten Bølle, minn
Mostter, Fru Hillebore, Eyller Kraffuses, Fru Sebelle
Gyldenstierne minn Søstter Hillebore, Knudt Rudtz,
Pernelle Rudt, Soffy Gyldenstierne, Abedize y Maribo

Klostter, Magrette Basse, Anne, Yenns Falstters; noch:

(ↄ: endnu:) Nasmus Yenssen y Nachskouff, Yacob Vo¬
mell y Nachskouff, Hr. Børgen y Øssttofte, Hr. Madz

y Sttokemark, Hr. Nasmus y Gluslundt, Hr. Yacob y
Sølestedt, Hr. Peder y Nachskouff, Hr. Hanns y Ry,
Maren Hr. Madzes y Sttokemark, Hr. Nyls (ↄ: Niel¬

ses) Quinde y Skoufflenge (og) Elssebe Hr. Hansses
y Ry.
1597 denn førstte Onsdag y Fastte, som vor den

9de Dag February, daa vor minn Sønn Børgen Grubbe
født paa Bømlesgardt y Falstter om Morgen, der Klocken
hade slagett 7. Gud unnde ham enn goddt Løyke och

opvoxe y Guddz Frøchtt, och unde ham Heldt och Yn¬
destt hods Gudd och alle Mensken! Amen! Dize efftter¬
skreffne var Jørgen Grubbes Fadre: Yenns Falstter,

Knudt Urne, Lauers Grubbe, Mons Ulfeldt, min Bro¬

der Knud Rud, Klaus Pors (og) Hendrik Giøe; der¬

næst af (Enke) Droningens Heremend (paa Rykjøbing):
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Yockum Bernes, Hening Bernis, Karll Grabo, Hanns
Grabo, Lonig Bredenbag, Hans Fredrich Brandt, Agu¬

sttij Pls (), Hans fon Hauger; dernæst myn Moder,

Fru Kiersten Bølle, min Søstter Margret, Eyller Rudz,
Soffy Kraffuzes, Soffy Ruddt, Dortte Urnne, Anne
Munck, (og) Anne Hans Dotter; dernæst Borgerfolk:

Kristoffer Frisses Ouinde y Sttøbekiøbing, Hr. Nielses
Quinde y Horbeløff (og) Hr. Kristoffers (7) Quinde i

Morssby.“ Dette er det Sidste, Karen Nud har ned¬
skrevet i Bønnebogen; men nu har hendes Datter, Ane

Grubbe (see 1590½, fortsat som følger:
„1612 d. 18 Marthij da kaldett Gud min hierrte¬
alderkierreste Moder, Fru Karen Rud, paa Aalstrup; och

stod hendiß Begraffuilße i Mareboe, och er begraffuitt
udi hindiß Sogne Kierke Lande. Gud giffue hinder en
ærfuld Opstandelße!

1614 d. 24 February kaldett Gud min hiertte

alderkiereste Fader, Peder Grubbe thill Aalstrup udi Lo¬

land; och stod hanß Begraffuelße udi Mareboe, och er
begraffuitt udi hanß Sogne Kierke Lande. Gud giffue

hanem en ærrefuld Opstandelße
1614 (Datum mangler) stod min Broder, Jesper

Grubbes (see 1588.), Brølop med Anne Wettrop udi Na¬

schoff. Gud giffue dennem thill Lycke!

1615 den Søndag for Mikillzdag stod min Søster,
Karen Grubbes (see 1591½, Brollop med Herluff Daae
thill Sneding. Gud giffue denem thill Lycke!

1617 d. 21 Februarij kaldett Gud min gode Mor¬
broder, Christian Gyldenstierne thil Stiernholm (altsaa
hendes Moders Svoger eller G 9), och døde paa Her¬

luffstrup; och stod hanß Begraffuelße udi Raaskyld och er

der begraffuitt. Gud giffue hanem den enig Glæde!
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1618 fiorten Dage for Paaske stod min Broder,

Jørgen Grubbe thill Pederstrop udi Loland (see 1597),
hanß Brolop med Kiersten Venstermand udi Naschoff.
Gud giffue

dennem thill møgen Lycke !

S. A. d. 18 Nouember drog min Broder, Errick

Grubbe (see 1591½, thill Ostinden och bleff bedrgett (be¬

draget o: bedaaret) aff en Jomfru, Ingeborg Hanßdotter,

som drog med ham, och bleff vid (= viet) ved hinder

paa Schibet udi Helsingør.
1619 d. 28 ——— fich hun en Søn ved ham

och døde deraff, och hun er begraffuet d. 22 Julij paa
ett Land, heder Kape dei bone Sperandze. Der min

Sallig Broder kom thill Ostinden, var hand der och var
Chapetein offuer dett dansche Folch paa Chapellen; och

der døde hand och er begraffuett. (Denne Erik Grubbe
nævnes vel blandt de Officerer, der 1618 fulgte Ove
Gjede til Ostindien, i Hofm. 1, p. 3, hvor det ogsaa

hedder, at han ikke mere kom tilbage; endnu udførligere
omtales han i Schl. Saml. 1, 2, p. 62, 137, 161; 3,

p. 41, 48, 67, 70—74, 100, 108, 116, 120; 4, p.

95, 120, 121, 157, og der siges det, at han vel 1622

kom tilbage, men 1623 drog ud igjen (2, 4, p. 122,
157). Dog Ingen af dem omtaler den ovennævnte Be¬
givenhed, som derimod Elis. Bryske fortæller os saaledes:

Ingeborg Hansdatter, en Datter af Hans Most og Soffe

Falk, vilde til Ostindien med ham, klædte sig derfor ud
i Karleklæder og vilde stjæle sig ud med ham; men da

det spurgtes, maatte han lade sig vie til hende, og de

fulgtes ud; men hun gjorde Barsel paa Reisen og fik en

Søn under Cap de bon Speranz; der døde hun, og
Erik drog til Ostindien; men Barnet blev christnet og

kaldet Cap di Bone).
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S. A. d. 21 Nouember kaldett Gud Kirsten Ven¬
stermand (see 1618½ paa Pederstrop, och stod hendiß Be¬
graffuelße udi Naschoff. Gud giffue hinder den enig

Glæde! och er begraffuett udi Vesterborg Kiercke.

1622 d. 25 Augustii kaldett Gud min sallig Bro¬

der, Jesper Grubbe (see 1614½, paa Aalstrup; og stod

hans Begraffuelße „paa Gaarden,“ och hanß Lig er be¬
graffuett udi Lande Kierche. Gud giffue hanem en erre¬
fuld Opstandelße!

1625 gaff min S. Broder Jørgen (see 1618½) sig
udi Krigen och bleff schutt for Lutter och bleff der be¬

graffuett aff Siffuertt Urne thill Raarup, och liger udii
Lutter Kiercke. Gud giffue hanem en errefuld Opstandelsse!

1630 Fastelaunß Søndag døde Herluff Daae (see
1615½) paa Snedinggaard och er begraffuett udi Orsloff
Kiercke thill Snideng.

1631 d. 16 Ochthober stod min Søster, Karen

Grubbes (den Foregaaendes Enke, see 1615½, Brøllop

paa Valdbyegaard med Vensendz Bilde. Gud giffue
dennem thill møgen Lycke !

S. A. d. 7 Januarii kaldett Gud min gode thro¬
faste Ven, Allegsander Rabi von Papenheim thill Sni¬
deng, och er begraffuett i hanß Sogne Kiercke Orfloff. Gud

giffue hanem den euig Glæde! (Man har hans Liig¬

prædiken af Poul Christensen 1631, 4to).
1647 d. 20 Januarij kaldett Gud min Morbroder¬

son, Borkar Rud thill Seebyegaard udi Loland (see II 5.).
Gud giffue ham den euig Glede !

1648 d. 14 Sebdember kaldett Gud min gode sa¬

lig Moster, Fru Dorette Rud (see G 9½), her paa Her¬
luffstrup, der Klochen var 10 om Afftenen. Gud giffue

hende den evig Glede och Salighed' och stod hindiß
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Begraffuelße udi Roschyld, och licher der och begraffuitt

hoß hindiß S. Hoßbonde, och er deriß Begraffuelßested
mitt paa Golett (ↄ: Gulvet) ved Preckestollen, och deriß
Thaffle paa Pillen med begiß deriß 16 Naffne. (Dette

Dødsfald anmeldes i Bogen 2 Gange, og maaskee An¬
melderinden efter hende fik Herlufstrup; thi)

S. A. d. 7 Desember stod her Scifftte paa Her¬

luffstrup effter min gode salig Moster, och ieg underschreffne
da affkiøbtte min Medaruing deriß Dell udi Herluffstrup
Gaard og Godß. Gud giffue mig thill ald Lycke och

sin Velsignelße udi altt dett, ieg schall haffue gott aff !
Amen! „Min Gud hielp mig althid l“ Anne Grubbe
egen Haand.

1658 den 1ste Februarij kaldett Gud min gode

sallig Søster, Karen Grubbe (see 1631½, udi store (2)
Heding (2). Gud giffue hinde en ærfuld Opstandelsel¬
(jfr. Gl. Saml. 1, 2, 120). Dette er det Sidste, Ane
Grubbe i Bogen har antegnet, og derpaa har en anden
Haand tilføiet:

„71658 døde paa Sorø i Suenschens Tid Jomfru

Ane Grube, Peder Grubes og Fru Karen Rudss Dat¬

ter, som denne Bog haffuer eiet= (jfr. Atl. 4, p. 403).
Endelig vil jeg slutte det Hele med et Attentat,

Grubberne, efter Tid efter anden ved Giftermaal og

Arv at være komne i Besiddelse af Rudernes fleste

Herregaarde, til Slutning endogsaa gjorde paa at komme
i Besiddelse af deres Gravsted.
1667 seer man nemlig de sidste Levninger af Nu¬

dernes Familie, nemlig Corfitz Trolle, som Mette Ruds

Søn, Otte Skeel, som Birgitte Ruds Søn, Birte Trolle
sal. Manderup Brahes Enke, som Mette Ruds Datter,
Oluff Rosenkrantz, som Helvig Ruds Svigersøn, Christian
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Daa, som Helvig Ruds Svigersøn, og Niels Nosenkrantz,
som Birthe Ruds Svigersøn, at indgive til kongl. Maj.
en allerunderdanigst Ansøgning som følger: „Stormeg¬

tigste Høybaarne Første, allernaadig Herre och Konning!
Vii kand icke forbigaa Ederß Kongl. May. paa det
uunderdanigste att anndrage, effterssom Rector Consi¬
storii her paa Universitetet haffuer samptycht och bevil¬

get Velb. Frue Rigitze Grubbe!) sit Leyersted udi vor
Frue Kirche hoß voriß Forfædre, de Ruder, i deriß
Graff, ßom med Kirckebogen kand beviißiß de Ruder
for Betalling att verre forundt och bevilget; menß effter¬

ßom Fru Regitze Grubbe sig icke allenniste den gandsche
Graff tilegner, som hinder dog icke med andenn Condi¬

tion schall verre forundt, ey heller med nogen Rett och

Schiell kunde bevilgiß, ind att de Ruder, ßom den till¬
forne kiøbt till deriß Roe och Hvilestedt, schulle frem¬

delliß nyde deriß Leyersted och Rom der udi Graffuen,
ligeßom tilforne; och siden Frue Rigitze Grubbe at haffue
sin Begraffuelße hoß dennem der i Graffuen. Hun och

*) Skjøndt der vare forskjellige andre Regitze Grubber, f. Er

Sigvardsdatter gift med Erik Urup Eriksdatter, gift

med 1) Hans Ud, 2) Niels Skade, og Eilersdatter, gift
med Alexander Rabe v. Papenheim; saa var dog denne her

Omhandlede en Jørgensdatter, gift med Hans Ulrik Gyl¬

denløve og siden 1645 hans Enke. Der kan siges Saameget
til hendes Undskyldning med Hensyn til Leierstedet, at hun
ligesaavel var en Ætling af Ruderne som de Andre; thi

hun var en Datter af den under H 3 omhandlede Lene

Rud; men forresten var det rigtignok en Dame, som just
ikke Mange ønskede at dele Leiersted med, og det var hende,
der siden bestak Frøken Budde til at forgive Fru Birte

Skeel, Grev Parsbergs Enke, og derfor 1678 blev sat i

Fængsel paa Bornholm, hvor hun døde (H. 3, p. 225).
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der foruden hafuer ladet bortfløtte deriß Liigstenn, ssom

hun sig i lige Maader tilholder fuldkommeligen imod ald

geistlig og verdslig Rett och Seedvaane. Saa beder vii

derfor paa det allerunnderdaanigste, att Ederß Kongl.

May. aff Høykongl. Gunst och NRaade naadeligen ville

bevillge, att voriß afgangne Forfædre maatte nyde och
beholde deriß Roe= och Hvile=sted, ßom tillforne, och Frue

Regitze Grubbe tilholdiß deriß aff hinde bortfløtte Graff¬
steenn offuer deriß Graff igien, ßom tillforne vaar paa¬
lagt och ßom allevegne billigt och seedvaanligt, att lade
igienn paalegge. Vy yndscher ellerß Ederß Kongl. May.
ett langvaarig Liff och Leffnet och et lycheligt Regimendte.

Kiøbenhafn d. 22 Augusti 1667. Forbliffuende Eders

Kongl. Mays underdaanigste
Corfitz Trolle.

Oluff Rosenkrandtz.
Christian Daa.

Otte Skiel.

Niels Rosenkrantz.
Sal. Manderop Brahes Enke

Biritte Trolle.“
Derpaa resolveredes (som det synes i den davæ¬

rende Cancellieraads, Peder Griffenfelds, bekjendte korte

og fyndige Maneer) som følger:
„Den herudi specificerte Graffsteen skall herefter som

tilforne paa Graffuen blifue beliggendes; huo viidere paa
samme Begrafuelse skader (ø: klager eller troer sig for¬

urettet), stande dennem friit for ved Lands Lov och Ret

paa behørrige Steder at udføre. Dat. Kiøbenhafns
Slot d. 27 Aug. 1667.

Friderich.“

„Underdanigst lest paa Consistorio 1668 d. 25
Janvar= (kgl. Bibl. Saml.).

—DSssse—

Tillæg.
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1456 (Mikkel, C 8; H. 1, p. 50). Frederik

Vardenberg til Egedes Frue, Elne Moltike, der som

Enke blev gift med Anders Jacobsen Lunge, var Søster
til Niels Knudsen i Svanholms Moder (Atl. 5, p.

464—65) og altsaa til Knud Andersen i Svanholms

(jfr. p. 53) Frue, som altsaa ligeledes var en Moltike.
S. A. (p. 51). Den Fru Elline, her nævnes, var

formodentlig Hr. Steen Basses Efterleverske (N. D.
Mag. 6, p. 268). 1462 (p. 54) Ifølge Elis. Bry¬

skes Slægtebog p. 496 var Otte Jensen Markmand
gift med Gyde Pedersdatter Jernskæg, ög de havde en
Datter Elsebe, som igjen var gift med Mikkel Rud.
1535 (Knud, E 55 H. 1. p. 98) i Octob. ud¬
steder Kongen „Breff tiill Hr. Knud Rudt, att hand

lader thage vare, om ther løber nogen Skiibsflode egen¬

nom Bæltt, att hand strax giffuer Budt hiidt (ø: til
Leiren for Kjøb.) (Tegn. o. al. L. ved K. N.). 1536

en Schriffuelße till Skelskøør Borgere, att Kgl. Maj.

haffuer giffuett Fru Dorthe, Hr. Knudt Rudz, then

Kyste met syn Tilbehøring, som Hans Nade lod besee
ther i Byen; att the then lade hynde fylge. Dat. Hel¬
singøør 2da feria post Judicam (I. c.). S. A. i
August steffner Jørgen Skovgaard Hr. Knudt Ruds

Fogett paa Wedby, Per Jude, for tho Bønder, hand

togh aff hans Gotz (hørende til Knudstrup), oc for hves
andett, hand haffuer hannom att skyllde, att møde till

første almindelighe Herredagh (l. c.). S. A. og s. M.
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udtager Hr. Knud (Rud) en Steffning offuer the Slaf¬
velsse Borgere for hans Gods (l. c.). S. A. i Octob.

citat (ↄ: stævner) Christoffer Pallesßen (Ulfeldt) Hr.
Knud Rnd (l. c.). S. A. steffner Oluff Perssøn i Alle¬

sloff Per Jude, Fogit paa Vedbygaard, for XXIIII Lod

Sølff, han schulle haffue tagit fran Alesloff Kirke, oc for

VI Oxen, han beskatthe hannom aff, at møde i Dag 8

Dage (l. c.). 1537 (p. 102) hedder det i Juli: teße
eptherne skulle ride mett Konnelighe Maiestadt (hvoriblandt
Hr. Knud Rud med 6 Heste (l. c.). S. A. og s. M.

hedder det: item Claues Daa och Hr. Knudt (Rud)

schall følge Hertugerne aff Lüneborg och Saxen och —
—

(. c.). 1544 (p. 114) hedder det i et Brev

(hvoraf nogle Linier ere indførte i Ryges P. Oxe p.
58) fræ Hr. Mogens Gyldenstjerne, dat. Skanderborg
Onsdagen efter Søndagen Reminiscere: — — øOc
kand ieg icke fuldschriffue teg till, saa saare suag ieg haff¬

uer nu verit ij myn ene Foed paa en Monedtz Tidt
heller tuo; oe ved ieg ingen aff myne Slegte, ther haff¬

uer thend Syuge, at ieg kunde haffuen effther, uden Hr.

Knudt Rundt ic.“ (Dipl. Lang. ved K. N. Hr. Mo¬

gens Giøes og Hr. Knud Ruds Mødre vare nemlig
Søstre). 1547 (p. 115) i Octob. eitat (ↄ: stævner)

Henrich Foss aff Rodtstaack Hr. Knudt Rudt for nogett

Godtzs som handt schall haffue huos segh, som hørde

Claus Heynn till udj Raadstaack, som bleff kasth for
Boerdt i Syenn; oc for en, som handt hagde siddendis

for samme Gerningh; att møde paa Kiøpnehaffnns Slott

Sanctorum Simonis ap; Inde Afftenn. Ligeledes ci¬

terer han samme Tid Iijrgenn Gram, Fogett paa Thrann¬
ker, for en mett Naffnn Baltzer Rogh, som handt hagde
fangenn, for handt hagde kast en for9Øorde, mett Naffnn
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Claus Heynn, och haffuer ladett hannom undkomme
(Tegn. o. al. L. ved K. N.). 1548 fik Hr. Knud Rud

(blandt Flere) Brev fra Kjøb. Slot Onsdagen n. eft.

Sønd. Trinitatis om at følge Hertug Frederik til Norge
og at være tilstede i Kjøb. førstkommende Søndag 8

Dage (l. e.). 1550 har man fra sidste Halvdeel af
Aaret en Fortegnelse over Danmarks Rigsraad, „hvor¬

ledes de sidde ret ordine udi Raadet,“ og i samme

følge efter Hofmesteren, Kongens Kantsler og Marsken:
Hr. Axel Brade til Krogholm, Hr. Anders Bilde til

Søholm, Hr. Claus Bilde til Lyngsgaard, Hr. Knud
Rud til Vedby ic. (l. c.). S. A. (p. 120, saavel
Lin. 27 som L. 28 og p. 122, L. 15) skal vist istedet¬

for „Husfru“ læses „Hustru,“ ligesom 1537 skjøndt
der i Haandskriftet, saavidt skjønnes kan, staaer Huffry
—

1002 (p. 128) den 20de Juli følge i en Fortegnelse
over Danmarks Rigsraad efter Kongens Kantsler og

Marsken: Hr. Anders Bilde til Søholm, Hr. Claus

Bilde til Lyngsgaard, Hr. Knud Rud til Vedby ic.

(Tegn. o. al. L.); thi Hofmesteren, Hr. Eske Bilde, var
død den 11te Febr. 1552 og Hr. Axel Brade den 21de

Sept. 1551 (K. R.). S. A. i Aug. havde Hr. Knud

Nud endnu Ranes Gods i Kallø Lehn i Forlehning
(Tegn. o. al. L.). 1554 (p. 129) døde Hr. Knud Nud
og Marsken, Hr. Erik Banner, paa en og samme Dag;
thi i Morten Pedersens (Forfatteren af Skriftet: Absa¬

lons og Esbern Snares Herkomst) Antegnelser i et Ex. af

P. Eberi Calendarium (Nr. 927, 4to i den N. kgl.
Saml. paa det kongl. Bibl.) hedder det under 27de Marts:

An. 1554 obierunt D. Ericus Erici Banner ap; D.

Canutus Rud, eqvites § consiliarii regni Daniæ,
altero in Jutia, altero in Selandia extinctor (K.N.).
17
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1535 (Jørgen, F 5; H. 2, p. 33). Ifølge
T. B. Bircherods Afskrift (Dipl. Lang.) af Grev
Christoffers Brev angaaende Jørgen Rud (efter hvilken

Afskrift det maa være at Brevet er indført i D. Mag.

3, p. 77) skulde dette være dateret den 20de Febr.
1532. Dette Aarstal, som nødvendigt maatte være
urigtigt, har altsaa Langebek forandret til 1535; imid¬
lertid troer K. R., at 1536 turde være det rette. 1559

(p. 42). Ifølge Fru Anne Lunges, Knud Steensens,

originale Optegnelser i Klevenf. Saml. opregnes blandt

Fadderne til hendes Søn Hans Steensen, døbt i Lundby
Kirke (Hammer Herred) Søndag næst før Catharinæ
Dag (: 19de Nov.) 1559 blandt Flere ogsaa: „Eygler

Rudt (som gav i Faddergave) een Gylden og Fru Ka¬
rine, Jørgen Ruds (som gav) een Engelotth.“ Men da

Eiler Rud den Tid kun var 4 Aar gammel, mener K.

N., at man derved maa forstaae hans Fader, Jørgen

Rud. S. A. (p. 43) hedder det, at Kong Fred. 2den
havde Godhed for Jørgen Ruds Frue, Karen Krafse,
og da han kom fra det Dithmarske Tog, drog han ind

til hende paa Basnæs og forlystede sig; men hans ganske
Suite og Krigsfolk opholdt sig i Nærværelsen paa en

Høi, som endnu deraf kaldes Dithmarsker Høi (fortalt
Klevenf. af den gamle Provst, Mag. Holger Olivarius

i Ørslev i V. Flakkebjerg Herred). Derimod indberet¬
tede Præsten i Tjæreby, Jørgen Monrad, 1755 denne

Sag ganske anderledes til Hofman (Mser. Nr. 30 sol.
i den Kallske Saml.), idet der ifølge hans Beretning
fortælles, at da Fred. 2den kom fra det Dithmarske Tog

1559, opholdt han sig i 14 Dage paa Basnæs hos

Eiler Krafses Enkefrue, en ung galant Dame, navnlig

Hilleborg Bilde, som skal have staaet i besynderlig Credit
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hos Kongen, da imidlertid en Deel af hans Armee cam¬
perede udenfor Gaarden ved en Sø, som formodentlig
har faaet sit Navn af disse Dithmarske Tropper; thi Bøn¬
derne kalde den endnu Dithmarsker Søen (jfr. Hofm.

F. 8, p. 13; Atl. 3, p. 34; Beyers Topographie over
Egitslevmagle Sogn p. 167). Imidlertid maa dette
Sidste (neml. at Besøget ikke skal have gjeldt Jørgen
Ruds Frue, Karen Krafse, men hendes Svigerinde,

Hilleborg Bilde) dog ogsaa forsaavidt være urigtigt, at

Eiler Krafses Frue paa den Tid ikke kan have været
Enke, eftersom hendes Mand først døde 1599 (K. N.).

1573 (Erik, F 6; H. 2, p. 80) var Erik Nud
blandt dem af Raadet, som den 15de Sept. s. A fik

Brev om tilligemed deres Hustruer og disses Jomfruer
at være tilstede paa Koldinghuus den 25de Oct., naar

den unge Frøken skulde christnes og Dronningens Kirke¬
gang gjøres (Act. publ. ved K. N.). 1574 (p. 82)
var han iblandt dem, som den 19de Dec. s A. fik Brev

om at være kongl. Majs Gjester paa Skanderborg Slot,
naar hans Datter Søndagen efter Pauli conversionis

(ↄ: 30te Jan. 1575) skulde christnes og Dronningens
Kirkegang gjøres. S. A. og D. var hans Frue, Anne

Hardenberg, blandt dem, der ved denne Leilighed bleve

budne til Faddere (l. c.). 1576 (p. 82) var Erik Rud

blandt dem, som ifølge Brev af 2den April s. A. skulde

forhøre Sager til Viborg i Jylland (I. c.). 1577
(p. 84) var han blandt dem af Raadet, som ifølge

Brev af 4de Marts s. A. skulde sidde Retterting i Jyl¬
land; og den 16de April s. A. blev han buden til Fad¬

der ved Kongens Søns Daab den 2den Juni (I. c.).
1581 (p. 85) findes i et Register paa Herremænds
Gaarde i Kjøbenhavn af 12te Juli under Kjødmanger
17º
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Ovarteer anført en Erik Ruds Arvinger tilhørende Gaard
(I. c.).

1572 (Otte, F 7; p. 109) den 15de Juni fik
Fru Pernille Oxe Brev om at skulle skikke sin Datter,

Jomfru Mette Rud, i Fruerstuen, til hvilken Ende hun

skulde være tilstede i Kjøb. den 29de Juni (I. c.).
1573 var Fru Pernille, Otte Ruds, blandt de Fruer
(6 i Tallet), som den 26de Juli fik Brev om 8 Dage

før S. Bartholomæi Dag at være tilstede hos Dron¬
ningen paa Koldinghuus og derefter fortøve hos hende,

indtil hun blev forløst (l. c.). 1574 gjorde hun sin

Datters, Mette Ruds, Bryllup i Kjøb. (Henr. Gyl¬

denstjernes Liigprædik.). 1576 Fred. 2dens Brev til
Fru Pernille Oxe, at han kommer i Forfaring, at hun

skal have ladet gjøre sin afgangne Husbonde, Otte Rud,

en Begravelse i vor Frue Kirke høit over Jorden,
„hvilken skal være paa den Sted, som Kongerne og
andre fremmede Herrer og Fyrster skulle have deres

Stade, om nogen kongelig Kroning eller anden Cere¬
monie skulde skee,“ hvormed Pladsen udi Choret ogsaa
borttages, om flere saadanne Begravelser skulde skee. Og

efterdi slige Begravelser tilhøre og egne Fyrster og Her¬
rer og ikke til des, før paa en stakket Tid, ere optagne

under Adelen her udi Riget: da bede vi Eder og ville,
at I samme Begravelse strax med det Første tiltænker
at lade nedertage; og hvis I er tilsinds at lade gjøre
hannem nogen anden Sculptur, end som andre hans

Lige af Adelen, som ligge sammesteds, og hannem bør,
at I da den lader sætte udi hans egen Sognekirke og
der forhandler dermed efter Eders egen Villie; hvoref¬

ter I Eder kunne vide at rette ic. Dat. Nyborg den
2den April (jfr. Nyges P. Oxe p. 336—37). S. A.
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Fred. 2den til de Høilærde i Kjøb. og Kirkeværgerne

til vor Frue Kirke: „Vider, at eftersom vi have ladet
gjøre en Skik og Ordning, at Ingen af Adelen her

udi Riget maae lade dennem gjøre nogen Begravelse
—

over Jorden paa Fyrsters og Herrers Vus, som nyli¬
gen for en Tid er optaget og tilskrevet Fru Pernille,

Otte Ruds Efterleverske, at hun skulde være fortænkt

udi den at lade nedertage, som hun haver ladet sætte
udi vor Frue Kirke udi Kjøb. paa det Sted, som vi

og andre fremfarne Konger have havt vort Stade, naar
nogen kongl. Kroning eller Ceremonie er skeet eller skal
skee, hvormed baade samme Stole ere forsatte, og Andre

er givet et ondt Exempel med slig Begravelse at efter¬

følge; da forfare vi, at hun ikke end haver ladet gjøre

der Noget ved eller begyndt den at nedertage, uanseet

at vi for hendes mangfoldige Begjering saameget have
derudi bevilget, at samme Begravelse maatte blive udi
sig selv, dog den skulde udflyttes og nedersænkes paa et
andet Sted, at den ligger lige ved Jorden og ved an¬

dre, som der ere begravede, og at Stolen kommer at
staae, som den stod. Thi bede Vi Eder og ville, at

hvis hun ikke inden dette og S. Jacobi Dag førstkom¬

mendes kommer did til Byen den at afskaffe, at I da

samme Begravelse lader nedertage eller nedersænke, efter¬
som forskrevet staaer, og sætte Stolen udi sit tilbørlige
Sted, som han tilforn stod, paa det at samme vor Skik

og Ordning ikke skal forkrænkes, og vi skulle vide (ø:
straffe) det hos Eder, at I der have givet Aarsag til

ic. Dat. Søruppe den 13de Juli (Act. publ. ved
K. N.).

1586 (Knud, G 6; p. 143) i Mai Maaned næv¬
nes Knud Nud Jørgensen som Eier af en Gaard i Nicolai
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Sogn i Kjøb. (. e.). 1587 (p. 144) Fred. 2dens
Brev til Christ. Macchabæus angaaende at Knud Nud

til Vedby havde foretaget sig at ville lade æske hos
denne paa Sorø Skoles Vegne 700 Daler og 300
Guldgylden, som hans Farfader (E 5) skulde have for¬
strakt Abbed Niels paa Ounsbygaard og Gods som

den Tid laa til Sorø Kloster. Dat. Haderslev d. 20de
Oct. (l. e.). 1598 (p. 146) fik en Knud Nud d. 14de

April Brev om Ringrenden i Kjøbenhavn, og s. A. var

en Knud Rud blandt de 8 Herremænd, som ifølge Bre¬

vet om Ceremonierne ved Dronningens Kroning, dat.
den 9de Juni, skulde gaae ved Dronningens Vogn (l. C.).
1599 vare Knud Rud og hans Frue ved Brev af 16de

Aug. forskrevne til den „unge Prindses= Begravelse

(I. c.). 1600 gjør Chr. 4de vitterligt, at han har for
godt anseet, at Knud Rud Embedsmand paa Kjøb.
Slot, herefter skal have samme Slot og Lehn paa en

aarlig vis Genannt ic. Dat. Kjøb. den 7de Jan. (l. C.).

1604 (p. 147) skulde Knud Rud til Vedby til Omsla¬

get i Kiel trium regum betale Kongen 2000 Daler,

som han var ham skyldig (l. e.). 1608 (p. 147) den
25de Mai er Knud Rud til Vedby, som en af Fuld¬
mægtigene af Sjælland, Laaland og Falster, med at
udstede Rigsraadets og menige Ridderskabs Electionsbrev

i Kjøb. (. c.).

1594 (Eiler, G 7; p. 149) er et Brev, hvor¬
ved Birgitte Bølle til Orebygaard, sal. Christoffer Giøes

skjøder til Christoffer Steensen (Hans Steensens og Mar¬
grete Basses Søn), der er opkaldt efter hendes sal.
Mand, en Gaard i Brøndeslet paa Laffvend, og dat.

Aundtzbierig thenndt 26de Juli 1594, underskrevet og

beseglet af Knud Urne (egen Handt) till Aarsmarck,
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„Hilarius Rhudt (min egen Handt) till Otterslef,“ An¬
ders Pouilsen (egen Handt) i Almindt, Præst til Wran¬

dom og Siørsleff, Provst i Liusgaardt Herritt, og Jens

Sørenssen (egen Handt) i Wiom, Præst til Wiom og
Lyusgaardt (medd. af Stud. jur. Plesner).

1585 (Jørgen, G 12; p. 164) Fred. 2dens
Brev til Knud Rud og Peder Rud: „Vor Gunst tilforn!

Vider, at eftersom den Ulykke skeet og sig tildraget ha¬
ver imellem Eders Moders Søstersøn, os elskelige Erik

Bilde til Hvedholm, og Eders afgangne Broder, Jør¬

gen Rud, at forte E. Bilde forte Eders Broder des¬
værre haver ihjelslaget, hvorfor han og er dragen af
Riget; da have nogle hans Slægt og Venner underda¬

nigst paa hans Vegne os besøgt og tilkjendegivet, som

os og derforuden tilforn var forekommet, eftersom du

Knud Rud vedst dig at erindre, hvis vi udi Samtale
med dig selv derom talt have, hvorledes at forte E.
Bilde til samme ulykkelige Gjerning skal være bleven

fast haardt foraarsaget af forte Eders Broder, saa han

ikke anderledes, end som skeet er, uden sin Æres, gode

Navns og Lempes Forkleining og Livsfare haver kun¬
net dertil gjøre, og han med hans Slægt og Venner
dennem dog til al Ære og Gode, for samme Sag imod

Eder tilbyder, underdanigst af os begjerendes, at vi ville

hos Eder befordre, at forte E. Bilde maatte bekomme
Eders Leide at komme og blive her udi vort Land

Sjelland og siden at søge videre Handel og Middel hos
Eder om Forsoning og Afdrag udi forte Sag, eller og,

dersom denne deres venlige Begjering til Gode ikke
kunde finde noget Sted hos Eder, at vi da vilde give
hannnem vort Leide til Rette. Og eftersom vi den Sags

Hændelse, Leilighed og Tilgang have overveiet og befun¬
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det udi sig selv at være tildraget og skikket, da kunne vi

forte E. Bildes Slægt og Venner deres underdanigste

Begjering og hannem denne vor Befordringsskrivelse til

Eder naadigst ikke vægre eller benægte= ic. Hvorhos
han paany beder dem besinde, at E. Bilde var med

Haand og Næve bleven slaaet af Jørgen Rud, og at
deres Broder „med slig forsmædelig Slag“ har foraar¬

saget sin Ulykke ic. Dat. Rosbek den 1ste Marts 1585
(Act. publ. ved K. R.). 1586 Fred. 2dens Brev til

Erik Bilde til Søholm om at fornøie 1000 Daler til

Hospitalet i Kjøb. efter det Fordrag, som var skeet

imellem ham og Brøderne Knud Rud og Peder Rud
om deres Broder Jørgen Nuds Bane, at Erik Bilde

skulde give til Arme (0: Fattige) 1000 Daler og 1
Læst Korn i Jordegods. Dat. Frederiksborg den 6te

Sept. (I. c.).

1586 (Peder, G 13; p. 165) see det fore¬
gaaende Tillæg: 1593 den 18de Juli dateres i Uldalls
Acta publiea det Brev, som her i Texten dateres 18de
Juli 1594; men paa et andet Sted ibid. siges Kon¬

gens Leidebrev for Christen Hansen først at være af

4de Aug. 1595; dog allerede af 5te Jan. 1595 har
man et Brev fra Chr. 4de til Knud Rud (G 14), at

Kongen for nogen Tid siden var bleven besøgt af Chri¬

sten Hansens Slægt og Venner om hos Knud Rud,

hans Broder og Søster at befordre om en christelig og
billig Afsoning og Afhandling om „den ulykkelige Drab¬

slag,“ som var skeet imellem Christen Hansen og Peder
Rud. Knud Rud havde derom erklæret sig, at, efterdi

hans Broder bar udenlands, kunde han sig intet Ende¬
ligt (ↄ: Afgjørende) lade fornemme, men at han med
det Allerførste vilde forskrive sin Broder ind i Riget og
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da erklære sig, hvad de samtlige med deres Slægts og
Venners Raad deri kunde gjøre. Da Kongen nu yder¬
mere besøges af Christen Hansens Slægt og Venner om

at forfare hos Knud Nud, hvor snart han har forskrevet

sin Broder ind i Riget, saa vil Kongen, at han skal
erklære sig derom, og om hans Broder er visselig for¬
ventendes inden førstkommende Herredag. Dat. Kjøb.

den 5te Jan. (l. Cc.).

1578 (Knud, G 14; p. 168) Fred. 2dens
Brev til Axel Viffert, at Knud Nud Eriksen, „vor Hof¬
sinder,“ paa sine egne og sine Sødskendes Vegne paa

det Høieste har beklaget sig, hvorledes Fru Ane Stis¬
datter, Jørgen Daaes Efterleberske, forholder ham Eng¬
gaard imod hvis Domme, hans Fader har forhvervet,
saa og imod Rigens Forfølgning, hende er overgaaet.

Kongen havde tilforn gjort sin største Flid, at han kunde
forene Erik Rud (altsaa den Foregaaendes Fader eller
F 6) og hende om samme Trætte, og havde ligeledes

for kort Tid siden meddeelt Knud Rud sin Skrivelse til
hende og hende alvorligen formanet, at hun skulde rette
sig selv deri og lade Enggaard følge ham, hvilket Brev
Knud Rud med 2 Riddersmændsmænd havde tilskikket

hende til Enggaard; men hun havde ikke villet annamme

det. Knud Rud har nu paany besøgt Kongen, at han

vilde hjelpe ham til Rette. Kongen vil nu, at Axel
Viffert skal „indtager Enggaard lade Fru Ane Stis¬
datter paagribe, fængsligen indsætte og i god Forvaring

holde tilstede paa Nyborg Slot, samt overantvorde Eng¬
gaard til Knud Rud. Dat. Kronborg den 18de Jan.

(I. c.). 1586 (p. 170) i Mai nævnes Knud Nud
Eriksen som Eier af en Gaard i Nicolai Sogn i Kjøb.

(I. c.). 1608 (p. 176) var Knud Nud til Sandholt
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en af Fuldmægtigene af Fyen, der vare med at udstede

Rigsraadets og menige Ridderskabs Electionsbrev den
25de Mai i Kjøb. (I. c.).
1608 (Corfitz, G 15; p. 184) d. 25de Mai

var Corfitz Rud til Enggaard en af de fyenske Fuld¬

mægtige, som vare med at udstede det ovennævnte Elec¬
tionsbrev i Kjøb. (I. c.).
1577 (Johan, G 18; p. 196) Fred. 2 til An¬

ders Banner, Johan og Knud Rud, at de havde besøgt
Kongen om den Rigens Forfølgning, Fru Mette Ro¬

senkrands, Peder Oxes Efterleverske, havde begyndt over
dem og andre hendes Husbondes Arvinger, givende til¬
kjende, at de vare overbødige at lade hende vederfares
al den Deel, dem burde med Rette, og havde derfor
anholdt om Kongens Skrivelse til hende, at de for samme

Dele maatte blive forskaanede, hvilken Skrivelse Kongen

naf Gunst og Naade, hvormed vi Eder for afgangne
Otte Ruds Skyld ere benegne,“ havde bevilget og der¬
med havde tilveiebragt, at hun med dem for deres An¬

part samme Dele allerede havde overgivet, saafremt de

efter deres Tilbud vilde lade sig tilbørligen imod hende
befinde. Men Fru Mette Rosenkrands har nu bekla¬

get sig, at, endog de siden ved Herremænd have ladet
hende tilbyde paa alle deres Medarvingers Vegne at

skifte til den 23de April og stillet sig dermed fast al¬
vorligen (an), og hun derpaa har givet for Svar, at

hun vilde drage herover at beraadslaae med Slægt og
Venner og siden derpaa lade give dem Besked; saa vare

de dog uden Besked dragne fra Kjøb. ac., saa at de

med deres Tilbud ikke vare andet tilsinds end dermed
at forholde hende fra hendes Forfølgning og ikke at
ville være til noget Skifte. Kongen vil derfor ikke, at
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hendes Ret opholdes, men har givet Befaling at dermed
fremfares, og at Retten har sin Gang. Dat. Frederiks¬

borg den 6te April (l. c.). 1579 (p. 198) vare Jo¬

han Rud og Knud Rud blandt de Herremænd, som d.
3die Jan. bleve budne til Faddere til Hertug Ulrik, som

skulde christnes paa Koldinghuus d. 11te Jan. (I. c.).
1581 eiede han ifølge et Register paa Herremænds Gaarde

i Kjøb. af 12te Juli en Gaard i Nørre=Ovarteer (l. c.).

1582 d. 21de Sept. fik han blandt Flere Brev om Penge

(neml. 400 Daler), som han var Kongen skyldig; disse
Penge bleve ham opskrevne d. 9de Sept. 1584 og atter
d. 29de Juni 1585 (l. c.). 1586 fik Johan Nud til

Møgelkjær med Flere følgende Brev, dat. Kronborg d.
2den Marts: „Vi Frederik ic. Vor Gunst tilforn! Viid,

at vi udi tilstundende Sommer formode hid ind udi Ri¬

get til os nogle fremmede Herrer og Fyrster; og efterdi
nogle vore kjære Undersaatter, baade af vore Landsaatter
og Hofsinder, have angivet, fordret og begjert hos os,

at vi til den Leilighed ville anrette nogle Ridderspil med
Turnering, Spærbrækken, Ringrenden og anden saadan
Ridderspil, eftersom det her udi Riget tilforn og endnu
uden Riget fast allevegne er almindelig Brug og Sæd¬

vane til saadanne Herrers og Fyrsters Sammenkomst;
da have vi os det ladet vel befalde; og efterdi vi gjøre

os den naadigste Mening om Dig, at Du os til Villie

og Dig selv til Ære skulde have Lyst og Villie at lade
Dig bruge hos og udi slig Ridderspil: da bede vi Dig
og begjere, at Du vil staffere Dig dertil, baade med

gode Heste og hvis anden Deel, til den Leilighed vil
være fornøden, saa Du, hvilken Tid dertil berammet

bliver, og vi Dig videre lade tilsige, kunde være beredt
at komme til os og hos samme Ridderspil at lade Dig
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finde og bruge dertil, saa stafferet, at det kan være Dig
selv til Ære og „Ruhm“ Dermed gjør Du os til

Villie, og vi forlade os der vist tilv. Men d. 15de
April næstefter fik de Herremænd, som vare forskrevne

til Turnering, følgende Brev: „Vi Frederik ic. Vor
Gunst tilforn! Viid, at som vi Dig have tilskrevet, at
vi vare tilsinds til nogle fremmede Herrers Tilkomst til

os at ville anrette en Turnering og anden saadan Rid¬
derspil, da ville vi Dig nu naadigst ikke forholde, at vi

derom anderledes ere tilsinds vordne, at vi det ville lade

forblive, og ville Dig det hermed uforholdet have, at
Du derfor ikke haver udi Behov Dig til den Leilighed

efter vor forrige Skrivelse at retten ie. (I. c.). 1587

fik han blandt Andre Brev, dat. Haderslevhuus d. 9de
Dec., om at være tilstede i Haderslev d. 8de Febr. 1588

og følge Kongen til Hertug Hanses Bryllup, som skulde
staae paa Sønderborg d. 14de Febr. (I. c.). 1590
maatte han ifølge Brev af 30te Jan., som Forlover for

Erik Lange, holde Indlager i Oxe=Logen i Kjøb. (l.e.;

ifr. D. Mag. 4, 31; Krags Chr. 3die B. 2, p. 519;

Olufsens Collectanea p. 74—75). 1596 (p. 199) Chr.
4des Brev til Otto Christoffer Rosenkrands, at Erik
Hardenberg til Mattrup har efter sin Søns (0: Svi¬

gersøns), Johan Ruds, Begjering ladet berette, hvorle¬

des en af Otto Chr. Rosenkrandses Bønderqvinder, Kir¬
stine Jenses, skal beskyldes at være Aarsag til nogen

Sygdom og Svaghed, som hans Datter, Johan Ruds

Hustru, paa nogen Tid lang har været beladt med; og
efterdi hun formedelst Trolddoms Sag skal tiltales og

det befrygtes, at hun Retten skal undvige, har han be¬
gjert, at hun maatte fængsligen blive anholdt. O. C.

Rosenkrands skal derfor tage nøiggtig Borgen af hende
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eller ogsaa fængsligen anholde hende. Dat. Kjøb. den
3die Aug. (l. c.). 1597 d. 12te April fik Johan Rud

til Møgelkjær (et nyt) Forlehningsbrev paa Ørum Lehn
(I. c.). S. A. Chr. 4des Brev til Landsdommerne i
N. Jylland. „Vider, at som der udi vor Kjøbstad Ha¬

derslev for nogen Tid siden skal en Troldqvinde være
dømt til Ilden for hendes Misgjerningers Skyld, og

hun samme Tid haver udlagt en Ovinde, som hun kaldte

Kirsten Fostermoder, og sagt, at samme Ovinde skulde

være Aarsag til os elskelige Fru Annes, Johan Ruds,
langvarige Sygdom, og forte Johan Rud siden efter
samme hendes Bekjendelse haver sigtet en Ovinde, bo¬
endes paa os elskelige Otte Christoffer Rosenkrandses,

vor Mand og Tjener, hans Gods ved Boller, og for¬

hvervet vor Skrivelse til hannem, hende at skulle fæng¬
sligen anholde, som ogsaa skal være skeet; og efterdi nu

forte Otte Christoffer (Rosenkr.) formener, at ingen udædiske

Menneske bør at vinde Nogen til Skade, og samme
Ovinde ved Boller ikke heller skal have havt det Navn,

som den anden Qvinde nævnet og kaldet haver, og me¬

ner derfor samme Vinde ikke saa noksom og nøiagtig at
være, som det sig bør: da bede Vi Eder og ville, at
I med første Leilighed samme Troldqvindes Vinde der

til Landstinget for Eder indstævne udi Rette, grandske

og grandgiveligen forfare derudinden al Leilighed og
siden kjende og dømme paa samme Troldqvindes Vinde

og Bekjendelse, om det bør staae ved Magt og komme
den Ovinde ved Boller til Hinder eller Skade i nogen

Maade eller ikke“ ic. Dat. Haderslevhuus d. 2den Dec.

(I. e.). 1598 (p. 203) Chr. 4de til Casper Mark¬
danner, at Kongen har forligt Johan Nud til Møgel¬

kjær og Fru Karen Gyldenstjerne om hvis vidtlpftig
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Irring og Trætte, dem imellem har været; dog med

slig Besked, at den Ovinde, Kirstine Fostermoder ved
Navn, skal blive Casper Markdanner tilstillet til god

Forvaring paa Koldinghuus af Otte Christoffer Rosen¬
krands til Boller. Kongen vil derfor, at naar hun til

Slottet ankommer, Casper Markdanner da lader hende

i god Forvaring annamme og strax lader kræve der
Herredet Kirkenævn over hende. Dersom hun dømmes

fra Livet, skal Sagen forhandles til Landsting; men
hun skal ikke piinligen forhøres ic. Dat. Kjøb. d. 9de

Juni (l. c.). 1604 (p. 204) skulde Johan Rud til

Omslaget i Kiel trium regum betale Kongen 5000
Daler, som han var ham skyldig (l. e.). 1608 var han

en af de nørrejydske Fuldmægtige, som d. 25de Mai
vare med at udstede Rigsraadets og menige Ridderskabs
Electionsbrev i Kjøb. (I. c.),

1577 (Knud, G. 19; p. 206) see Tillægene til

G 181 1579 ligeledes. 1581 (p. 207) forekommer
„unge= Knud Nud som Eier af en Gaard i Øster=Ovar¬
teer i et Register paa Herremænds Gaarde i Kjøb. af

12te Juli (Act. publ. ved K. N.).
1587 (Pernille, G. 22; p. 212) kjøbte hun
2 Gaarde i Vendsyssel, hvorom følgende Tingsvidne:

„Peder Michelssen, Byeffogde ij Olborig, Frederick Chri¬
stenssen Borgemester, Hans Mowenssen oc Lauretz Hus¬

som, Raadmend ther samestedz, giør alle viitherliigtt, att
Aar epter Gudz Børdtt MDLXXXVII Mandagen, som

var then 30 Dag Januarij, paa Olborig Byeting var

skickett Erliig oc velffornumftige Mand, Thomas Jens¬
sen ij Skoffsgord, paa Erliig oc velbiørdige Jomffrue

Pernelle Rud, Otte Rudtzdatters, Vegne, hvilcken ther

logligen eskedde, beddes oc fick ett fuldstandende Tings¬
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vinde aff otte gode troffaste Danemend (som nævnes og
som alle vare Raadmænd); huilcke forte otte gode troffaste

Danemend ther alle sandvertelighen vonde paa tro oc

rette sannden, att the saa oc hørde her y Dag paa forte

Ting for thenom stande Erliige Mand, Søffren Peders¬
sen Bardskier Borger ther samestedz, huilcken her for

Tingsdom tug i forte Tames Jenssens Hand oc med
sind frij Villie, Vedschaff oc welberaad Huffue, thesligeste

med sin kiere Høstrues, Anne Hansdatthers, villie oe sam¬

tøcke logligen solde, skiøtte oc aldelis affhende fra sig oc alle
sine eptherkomenthe Arffe oc till forte Jomfrue Pernelle

i

Rud oc hendes Arffe thuende Gaarde, liigendes

Vendsøssel tj Børglumherett ij Understed Sogen, som

hanom med sin forte Høstrue Anne Hansdatther, er

arffueligen tilffalden epter hindes salige Broder, Knud

Bylde till Engbierriggaard; then første Gaard ved Naffn
Ouessell, som Jacop Juell nu paaboffuer, skylder aarlig

ett Pund Rug, tho pund Biøg, en Oxe att fuore, ett

Skouffsuinn, en gaaes, ett Paar høns, ett fødenød
med giesterij; then anden gaard ij Roufftued ij forte
sogn liigende som Pouell Chrestenssen nu paa boffuer,

skylder aarligen tho pund biøg, ett skoffuesuinn, en gaas,
ett paar høns, ett fødenøet med giesterij; huilcke forte
thuende gaarde med ald theris Rente, Eyedom oc her¬

lichhet udi Skouff, marck, Agger oc Eng, fiiskevandh

oc feegang, endeell (ↄ: inddeelt) oc felliig, woth oc thiurtt,

inden Marck oc uden, Inthett undertagett ij Nogen
maade, med huad Naffn thet heldst er Eller neffnis kand,

som nu till forte Gaardhe ligger oc aff arildtz tiid med

Retthe till liggett haffuer forte Jomfrue pernelle Rud

oc hindes arffe skall haffue, nyde, bruge oc beholde till
Enindelig egendom Eye (2) skyldiig (2); oc ey forte
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Søffren bardskier kiendes seg Eller syne arffe nogen
Idermere lod, diell, partt eller Rettigheth att haffe till

forte thuende gaarde eftther thenne dag ij nogen maader.

Thij tilbandt forte Søffren pederssen ic. (neml. den
sædvanlige Clausel, at gjengive ligesaa godt Gods igjen,

ifald de nu solgte Gaarde skulde komme tilbage til Sø¬

ren Pedersens Arvinger). Thill Idermere vindesbørd,

att saa giick oc foer ij alle maade, som forschreffuet staar,
thet vinde vij med vore hengende Siignetther her neden
fore, med forte Søffren pederssen bardskiers Egett Sig¬

nett oc Hans Egen hand her under schreffuet. Dat. ut

spr. (af Dipl. Arnæ Magnæana medd. ved Hr. Adj.

Mag. Wetter fra Lund i Skaane).
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G 11. G12. G13. 614. 615. G16. 617.

(Folmer).

Karen. Lene. Ane. Borkar

Erk. Otte Ane Mete Lisbeth. Briye. Helvig

K 1.

H2 H3. H4. H5.

H6. H7. H8. H9. H10. HII. 112

G18. E19. G 20. 621. 622.623. G24. 625.
—

Otte.

H13.

