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Adelige kvinder 
og livet på 
Arreskov i 
renæssancen 

Af 
Lars Bisgaard 

Lørdag den 20. maj 2006 afholdt Historisk 
Samfund en velbesøgt ekskursion til Arreskov 
slot, hvor familien Sc;haffalitzky de Mucl<adell 
gæstfrit tog imod. Knap 1 00 mennesker 
deltog. Et af dagens temaer var renæs
sancens Arreskov. Denne tråd tages op her 
ved at fokusere på Helvig Jakobsdatter 
Hardenberg, som var indehaver af herregår
den fra 1 558-1 599 og hendes moder Sophie 
Lykke. Hver især satte de - på godt og ondt -
deres præg på slottet og deres omgivelser. 
Artiklen er på denne måde et studium I to 
vidt forskellige kvindetyper fra renæssancen. 
Materialet tillader ikke et egentligt portræt, 
men konu.irerne kan trækkes op, også selv 
om mange enkeltheder må stå hen i det 
uvisse. 

Arreskov er en af mange fynske herregår
de, som blev byggel i den t id, vi i dag 
kalder renæssancen. Den er i kke så vel
kendt som f.eks. Hcssel<1gergi.\rd på Syd
østfyn, hvor kansler  Johan Fri is a n lagde 
det første da nske herregård ·anlæg i re
næssances t i l  i 1 530'erne og 1 540'ernc. 
Og den nyder hel ler  i kke sa m me op
mærksomhed som f.eks. den nærliggen
de og jævna ldrende vandborg Egeskov. 
Men den er et besøg værd, og som et  
mon umenl  over d r kræfter, der rørte sig 
i renæssancen, har slottet næsten eksem
plarisk værd i .  Der t i l  findes der genstan
de fra l iden på gården, som fortjener at  
komme t i l  et større publ ikums kendskab. 

Arreskovs værdi blev t id l igt opdage t .  I 
guldalderen drog kunstnere og i n te l l ek
t uel le Lid fra Køben havn for a t  finde et 
uspol erel  D a n mark.  De søgte efter et  
Dan mark, som kunne give landet en ny 
h i storie som nation og i kke som el kon
gefællesskab. lin h is torie som både bon
de og borger, præst og adelig kunne træk
ke fæl les veksler på. En af disse meni ngs
dannere, den i ndflydelsesrige sam funds
debattør Ch rist ia n  Molbeth, lagde s i n  vej 
om ad Arreskov i 18 13. Han kald le Arre
skov for det skø nneste, )1an havde seL på 
Py n. l i a n  kom for at se nogle ga m le  lwn
geportrætter på gården, som han vidste, 
sku l l e  være der. De hænger der stad i g
væk, og dem skal v i  vende t i lbage t i l .  

Arreskov blev bygget i a nden halvdel 
<if 1 500-ta l lct .  Det skete, medens Er ik  
O ttesen Rosen kranlz og lielvig J a kobs
d a t ter I l a rde n berg havde gården. Er ik  
Ottesem; hi storie er vel kendt, for han 
blev lensmand på 13ergcnhus og indshev 
sig i h i storien som den, der endelig fik 
gjort op med h<1nseaternes magt i byen . 
I Ians hustru er deri mod stort set u kendt.  
I l u n  ha r  aldrig fundet vej  t i l  e t  biogra
fisk opslagsværk, selv ik�� i det store nye 
1 v i n d eb i ografi ske l e ksi kon fra 2000-
200 1 ,  der som sil  erklærede mål har a t  
retle op p å  h i storieskriv n i ngens skæve 
kønsforde l i ng.  Å rsagen h e r t i l k u n n e  
være, a t  I lelvig jakobsdatter liarctenberg 
ikke h a r  g jort sig fortjent  t i l  en sådan 
plads, men l ige så sandsynl igt er det, at  
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Tlelvig fakobsdatter Ilardenberg. Bemalet 
skulptur på Arreskov. Fruen er porh·ætteret 
i sit 48. år i 1 5871 oplyser den latinske 
indskrift. 1 så fald har hun holdt sig ung 
og frisk c1{ udseende. Dragten afspejler 
tide11s spanske mode. Foto: Doris Peterse11. 

den forskn i ng aldrig er leveret, som kan 
i ndskrive hende t i l  en sådan plads. Der 
findes ellers et såre smukt skåret portræt 
af hende, som hænger på Arreskov (et 
maleri af hendes findes på Gavnø og Fre
deri ksborg). Hun ser måske lidl sart ud 
ved første øjekast, men i ngen er i tvivl 
om, at vi møder en standsdame. I ngen 
maler har derimod foreviget hendes mor, 
Sophie Lykke. Til gengæld har hun fun
det vej til hisloriebøgerne, og del er i kke 
for del bedste. Til sammen giver de lo et  
f int  bi l lede af, a t  kvinder også havde 
magt i renæssancen .  

Jakob Hardenberg samler godset 

Fru Helvig ti l hørte slægten Hardenberg. 
Denne slægt er for længsl uddød, men i 
sine velmagtsdage i 1 400- og 1 500-tallet 

Lars Bisgaard 

sp i l lede den en betydelig rol l e ,  ikke 
mindst på Fyn. Slægten er l ige som man
ge andre adel ige indvandret fra tyske eg
ne. Hvornår det nøjagtig skete, ved vi 
ikke, men den optræder i danske skrift
l ige kilder for første gang i 1 140. På Fyn 
ved vi, at godserne Løgismose og I lved
holm på Fåborgkanten i 1400-ta llet t i l 
hørte medlemmer af slægten, l idt senere 
også Skjoldemose ved Svendborg. 

Helvigs fa r, Jakob Hardenberg, var net
op ud af en søskendeflok fra Hvedhol m, 
fød l o. 1 500. Tiden va r urol ig, og han 
oplevede både at se sin konge Christia n  
2 .  bl ive land sforvist og grevens fe jde 
1 534-36. U nder disse va nskelige om
stændigheder viste den unge ]al ob Har
den berg stor beh ændighed. I l a n  var 
Christian 2 . 's lensmand på Hagenskov 
ved Assens, men selvom han på denne 
måde havde en mi l i lærposl, kom han 
a l l igevel u besværet over på Frederik 1 . 's 
vindende side. Som tak fik han Fåborg 
by i forlening i 1 524. Otte år senere op
søgte munkene i byens helligåndskloster 
ham og bad om beskyttelse. Hardenberg 
var blevet en stærk mand, og hans be
skyttelse var åbenbart mere værd end 
bispens i Odense. Det er ganske u hørt, 
og det viser hvor ophedet og an derledes 
ti ngene blev i årene forud for ref ormali
one n .  

Hardenbcrg giftede sig i nd i d e n  i nd
flydelsesrige Bil leslægt, og da h a n  over
levede sin h u stru, Edele Bi l le, der døde 
o. 1 5 30, og de havde fået en søn sam
men, som ganske vist var død i en ung 
a lder, arvede han både Sandholt og Ar
reskov fra hende. Herved forskød hans 
i nteresser sig ind mod det midtfynske. 

Grevens fejde var vanskeligere. Grev 
Christoffer a f  Oldenborg var med lybsk 
støtte gået i land på Sjælland i l 534 og 
havde på overraskende kort tid fået kon
trollen med hele øen og Skånelandene 
ti l l ige. Fyn lå næst for. Jakob Hardenberg 
var en af l 7 fynske adelsmænd, der hen
vendte sig til hertug Ch ristian, som var 
det eneste a l ternativ ti l  greven og hans 
lybske venner, men denne svarede hen
holdende. Da grev Christoffer satte over 
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bæltet og snart stod i Odense, blev 1�1r. 
Jakob grevens mand. Det kom t i l  at ko
ste ham dyrt. Vi kender ikke deta lje rne, 
men dels synes Sandhalt a l l igevel at være 
blevet plyndret, dels blev h a n  i 1 535 ført 
som fange t i l  Lubtz i Mecklenburg. Han 
kom fri i 1 536, men først efter at have 
svoret en omfattende troskabsed t i l  den 
nye konge Christian 3.,  som ikke desto 
mindre holdt Harden berg fra fadet nog
le år endnu. 

I 1 540 var udsoningen overstået. Det
te år blev h a n  optaget i Danmarks rigs
råd. Han udnævntes enclvidcrc t i l  lens
mand på Odensegård, men vigtigst var 
dog at han blev udpeget som stiftslens
mand over Fyn, en nyoprettet post efter 
reformationen, som sku l le stække det tid
l igere så stærke bispeembede. Herfra skul
le han føre t i lsyn med sli flels kirker og 
klostre, føre deres regnskab og frem for 
a l t  have dem i sit  forsvar. 

Alt  va r nu lagt i rette t i l ,  at Jakob Har
denberg kunne  mere end genvi nde det 
tabte fra fej dens å r. l I r. Jakob satsede 
stort, og i 1 5 4 1  havde han forhandlet sig 
til et guldæg. Kongen solgte ham neml i g  
i dette år Holme Kloster med a l t  dets jord
t ! J  l iggcnde. Holme Kloster er det n uvæ
rende Brahetrolleborg. Det lå ideelt i for
hold t i l  hans øvrige godsbesiddelser. Den 
posi t ion,  som Fra n ts 13 rocken h u us en 
generation senere skabte sig på Egeskov, 
va r det lykkedes Hardcnbcrg at opnå i 
løbet af i ngen tid.  Han var med Holme 
Kloster i hånden blevet den stærke mand 
på Sydvestfyn. Så indtraf det uventede. 
Som den rige mand i Biblen, hvis lader 
var fulde, døde han natten over en som
merdag i 1 542, engang mel lem 2. ju l i  og 
1 3 .  j u l i .  Vi  ved ikke hvordan og af hvad. 

Anslaget mod enken 

Jakob l lardenbcrg efterlod sig en hustru 
og tre dølre. Han var i v i n teren 1 534 ble
vet gift med Sophie Lykke, datter af Pe
der Lykke, hvis domæne var i l"' l immer
land i det nørrejyske. I lendes fødselsår 
er ikke kendt, så vi kan kun gisne om 

Grctvste11 frct Ski. J-Ju11s kirke. Jakob Har
denberg stec/tes I.il hvile i Skl. Hans kirke i 
Odense. Det var delte kloste1� der /Jnvde 
taget 11nvneforn11rlring til Ode11segårrl1 og 
hvorfra ha11 varetog hvervet som stiftsle11S
mand. Nationalinuseets store værk Dan
marks Kirker hnr netop godtgjort, at ha11 
blev begravet lige fomn højaltret. Hans 
første hustru, Edele Bille, var allerede 
begravet i snrnme kirke. H1111 ses på bille
det til venstre for ham. Gengivet efter 
Christian Axel Jensen: Danske Adelige 
Gravsten, 1 95 1 -53, Pla11cl1e/Ji11d s. 4 1 .  
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hendes alder, da hun blev enke. Hendes 
broder, Jørgen Lykke, blev hendes lav
værge, og skulle repræsentere hende, hvis 
der blev brug for det .  Det sku l le der i høj 
grad bl ive. 

Frn Sophies historie er tragisk. Al t  clet, 
som hendes mand havde bygget op, sat
te hun over styr. først mistede h u n  !-!ol
me Kloster i 1 5 5 1 ,  så blev hun i 1 556 ind
klaget for kongen for lovbrud, kendt skyl
dig og efter et kompl iceret forløb lands
forvist til Norge. Hun døde o. 1 5 70, men 
havde dog den glæde at se hendes døtre 
blive gift og få børn. En stort set enig 
gruppe af  historikere har i tidens løb pla
ceret skylden for fru Sophies mange ne
derlag på hendes egne skuldre. Hun var 
trættekær og grlsl<, og hendes løn var om 
forskyldt, lyder dommen. Senest er den 
gentaget i det nye kvindebiografiske lek
sikon fra 200 l-2001 . Eneste pip t i l  mod
sigelse kommer fra Danmarks første kvin
delige professor1 d r.phil .  Astrid Fri is fra 
Københavns Universitet, der i 1 930'ernc 
skrev, at fru Sophie noget 11øjeregnen
de1 så vidt h u n  kunne se, mistede Holme 
Kloster. 

Måske er sidste ord a l ligevel ikke sagt 
om den sag. En undersøgelse må tage si t  
udgangspunkt i ,  a t  Jakob Hardenbergs 
erhvervelse af klostret på mange måder 
var unik. Ved reformationen i 1 536 var 
klostrenes st i l l ing ikke direkte blevet be
rørt. Det skete først i 1 538, da kongen an
lagde den kurs, at så længe den siddende 
abbed levede, havde han ret til a l  have 
klostret uænd ret i forsvar. Denne pol i tik 
betød store forskel le  i ,  hvornår de enkel
te klostre endeligt overgik t i l  kronen . 
F.eks. levede den sidste prior ved Skt. 
Knuds Kloster i Odense helt frem til 1 575. 
Omvendt må abbeden i 1 lolme være død 
t idl igt.  Abbeden er nævnt 1 538, men året 
efter pantsatte Christian 3. Holme Klo
ster t i l  adelsmanden, Clemens van der 
Wisch, hvilket må b<.:tyde abbedens bort
gang. 

Meget tyder på, al dette vist nok tid
ligste dødsfald i abbedernes kreds, skete 
endnu før1 kronen havde fået fastlagt en 
egentlig pol i t ik  for klostergodsets videre 

/,ars Bissanrd 

kæhne. Senere i Christian 3.s regerings
tid tegner der sig i hvert fald e n  klarere 
l i nje.  Man opretter len af klostergodset, 
og kun i særlige t i l fælde afhænder man 
det. Det var a l tså noget af  et held, at Ja
kob l lardenbergs i maj  154 l erhvervede 
Holme Kloster af kronen. Forklaringen 
skal si kkert findes i, al del gamle cister
ciensergods al lerede havde været pant
sat to gange på tre år, og da Tlardenberg 
dels var blevet s l i ftslensrnand over ryn, 
hvorfor del måtte forventes, at han pas
sede på godset i god protestan tisk å nd1 
og da han dels kontant l<unn t i lbyde 
den gældsplagede konge 42.000 mark 
lybsk i guld, ædelmetal ler og penge, ja, 
så slog kongen t i l .  

Dette salg kom siden hen incc.l f i r. Ja
kohs uventede død og kongens mere strik
te klosterpol i t ik  l i l  at fremstå som forha
stet. Når kongen til sidst benyttc·de sig af 
sin t i lbagekøbsrct1 skal det mere ses i det 
lys end en fe j l  begået fra Fru Sophies side. 

For det andet var Fru Sophies modstan
der i la bet af I lal me Kloster ikke hvem 
som helst. Udfordreren var Eski ld  Oxe, 
kongens nye rentemester. Han var sam
men med sin broder1 den endnu mægli
gere Peder Oxe, afgørende for genopret
n ingen af kongens finanser i 1 5 50'emc. 
Omdrcjn ingspunklel var netop at skabe 
ovcrskudsgivende len af kongens jorde 
og ikke blot skaffe kortsigtet kapital ved 
salg. Eskild Oxes egne interesser i t i lba
gekøbet af Holme Kloster træder im id
lertid ret tydeligt frem. For det første var 
det ham, der skulle være lensmand over 
klostrets jorde for Christian 3. For det 
andet havde han selv gods i nærheden i 
form af Løgismose. For det tredj e  var det 
lykkedes ham at få a l le indtægter fra Sal
l inge herred i pant, og både Arreskov og 
Holme Kloster lå i dette herred (egnen 
omkring Fåborg). Fru Sophie kunne næ
sten mærke hans ånde i nakken, og del 
var i kke for det gode. Endelig fik han 
fremsat det kongelige krav om ti lbage
køb på et tidspunkt1 hvor fru Sophies 
lavværge, Jørgen Lykke1 netop var ble
vet sendt på mission til kejserens hof. Det 
er sigende, at retssagerne mod Fru Sophie 
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først begyndte i 1 5 52, da Jørgen Lykke 
var t i lbage, men da var tabet af Holme 
Kloster t't fait  a compJ J .  

Dc·t er svært at  e dette som andet end 
et vel t i l rettelagt anslag mod Sophie. I !en
des egen gøren og laden kan man næ
sten t i l lade sig at se bort fra. Derimod 
spiller hl;;'ndcs enkestand og tota l t  mang
lende pol i tiske erfar in g  en væsenl l ig  rol
le. 1 1  u n var og blev et let offer for kende
re af det politiske spi l .  I det sh ow, der nu 
udspi l ledes for åbent tæppe, blev det for 
slægten Lykke så karakterisli kc tem pe
ra ment hendes værste fjende. Men ikke 
dets årsag1 som det h idt i l  har været frem
st i l let. 

Retssagerne om Holme Kloster 

Der var to hovedanklager i de fyldige rets
sager mod Pru Sophie fra året 1 552. For 
det første havde hun og ægtefæl len mis
ligholdt bygni nger og i n ventar. l1or <.let 
andet huvdc h u n  overtrådt de uskrevne 
r('g1cr i omgangen med bønderne på klo
s t ret jorde. 

Den første an klage vi rker ret tynd, når 
man t rænger ind i den. fru Sophie er fak
tisk i sLand t i l  al t i lbagevise de fleste af 
de konkrete an klager, og h u n  dømmes 
kun for mindre betydn ing:>fuldc forhold. 
P.eks. passede det ikke, ut hun kullc ha
ve fjernet en kirkeklokke så Lung som 25 
skippund bly (ca. fire tons), den va r der 
blevet afregnet for på Nyborg Slot af So
phie. O m  flere af  klostrets m indre byg
n i nger, hed det i anklagen, at den unge 
en ke havde fjernet dem og erstattet dem 
med m i ndre gode. I ler kunne Arreskovs 
nye frue vise, at disse byg n inger var hlc
vet solgt t i l  nogle ar klostrets bønder, som 
var i n Lercsserct i tømmeret l i t  egne byg
n inger. Prisen l å  typisk på 8- 1 0  mark, el
ler omtrent  som prisen på en okse. Sagt 
på en a nden måde, var det forbavsende 
små summer, og sat i forhold t i l  den stort 
an lagte proces1 øger det kun m ista n ken 
om, at det hele v<1r en skueproces. 

Det bl iver helt tydeligt, når man kom
mer til klosterkirkens inventar. Her havde 

Chri t ian 3. andetsteds beordret, at hvad 
der kunne bruges af Holme Klosters in
ventar, skulle føres ti l  det nye hospital i 
Odense. Det fremgår af  retssagen ,  at det 
har Sophie også ladet ske. Det er blot på 
cl<:n baggrund ret ejendommeligt, at in
tet  af det andet ki rkei nvenlar må flyttes. 
Det var i mmervæk en reformation, der 
havde fundet sted, og tog man den nye 
lære alvorligt, var der in tet bemærkelses
værdigt i al fjerne en a l tertavle med et 
udpræget katolsk i ndhold.  lkk<.: desto 
m i ndre er det, hvad der sker. En tavle 
med et helgenmotiv af de I 0.000 ridde
re har enken ladet gå til sognepræsten i 
Svanni nge, som oplyses det, havde om
dan net den t i l  et bord. Denne anklage 
dømmes Sophie Lykke så for af ref orma
t ionskongen Christ ian 3. Det er unægte
l ig noget barokt. 

Den a nden hovedanklage g i k  på, a t  
den u nge frues v i lkårl igt havde s a t  f lere 
af  bøndC'rncs afgifter op på klos t ret. Iler 
er  hun i k ke i nær samme grad i stand t i l  
at ti lbagevise anklagerne, dog lykkedes 
det hende med et par. Disse sager, kan 
man forstå, har verseret P< det JokalC' 
herredsti n g  og Holme Klosters bi rketing 
gennem flere år,  før de nf1r rlgct retter
ti ng, hvorfra vi har dommen.  Igen for
nemmer man, at den u nge frue ikke har 
været klædt på t i l  a t  skulle håndtere af
gi fter, som bønderne leverede efter sæd
vaneret og ikke efter ens størrelser. Hun 
har øjensynl igt set stort på, hvad bøn
derne plejede at yde og rationel t standar
d iseret, f.eks. smørskylden. Denne frem
færd var i kke gennemtænkt,  for var der 
noget, som bønder kun ne, var det at ken
de og holde på nedarvet ret. 

Det er  d e n n e  u k loge adfærd, som 
Eski ld Oxe n u  kunne bruge mod hende 
over for kongen. Christian 3. så sagen i 
el overordnet lys. 1 grevens fejde havde 
bondeuroen været stor, og nu ø nskede 
!lan mere end noget andet at holde frc
dl'n.  Måske var hans tolerancNærskcl 
reel t m i ndre end tidl igere, så lede at hvad 
herremflnden havde k u n net t i l lade s ig 
over for bønderne i de så aparte år før 
rcforniat ionen,  ikke længere g ik  a n .  Den 
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uerfarne Sophie Lykke, som kun kendte 
s in  rel som frue og t roede den var ube
grænset, faldt i m ed et p ladask . Eskild 
Oxe var ubetinget sejrsherre. 

Sophie Lykkes fald 

Hvis denne lo lkn ing af Fru Soph ies Lab 
af  Holme Kloster er korrekt, har udgan
gen på miseren næppe været befordren
de for hendes tro på verden . Fem år se
nere var den under alle omstændigheder 
ga l igen . Denne gang handlede del om 
stude. Det lyder umiddelbart af  m i ndre, 
men dels var sa lg af stude dengang en 
stor i ndtægtskilde, dels er  farerne ikke 
alt id l igefrem proportional med udror
dri ngen . Sagen blev begyndelsen på en
den for fruen på Arreskov. 

Opsta ldning af okser ti l  eksport var en 
forretn i ng i rivende udvikl i ng i 1 500-Lal
let . De store markeder i I Iamborg og Køln 
eller længere vest på i Nederlandene kun
ne tilsyneladende a ftage ligeså m a n ge 
okser, som danske bønder og adelsfolk 
kunne oprede, og prisen var god. Det nye 
var opstaldningen, idet priserne på kvæg 
var langt højere o m  foråret end om ef
teråret. Lidt provokerende kan man si
ge, at  1500-ta llets væsentligste kendetegn 
ikke er eksplosionen a f  n ybyggede her
regårde, m e n  opførelsen af staldbygni n
ger en masse på herregårdene. Bemær
kelsesværdigt er det i hvert fald, at ana
lyserer man adeligt byggeri fra anden 
halvdel af 1 500-ta l lel, så er det i kke ho
ved bygningen ,  den besøgende møder 
først, det er de nye, kolossalt store stald
bygn i nger. Her lå  adelens stolthed, og 
<len skul le vises frem. 

Kongem agten var i midlertid bekymret 
for, at denne nye h a nde lsin d tægt sku lle 
gå uden om byerne og for så vidt også 
bønderne. Derfor havde man som bC'skyt
telse indført den begrænsn ing, a t  adelige 
i kke måtte udføre flere okser, end de selv 
kunne opsta lde eller lade opsta lde hos 
bønder, der hørte til godset. Den ne lov
givning var senest blevet bekræftet i den 
store reces fra 1 536. 

Lors Bisgnarrl 

Det var denne lovgiv ni ng, som Pru 
Soph ie brød og L i l  forsvar hævdede, hun 
i kke kendte. I lyset af oksehandl ens sta
dige st ign ing i disse år er det i kke troligt . 
Hendes udfordrende handlemåde frem
går af, at h u n  udførte dem i egel navn -
mange andre, ved vi, lod det ske ved strå
mand. Por det a ndet viste toldsted�rncs 
pap i rer, da sagen først rullede, at hun 
havde hentet okser hos sine svigersøn
ner i Jylland og udført dem som om de 
var opfedet på henc.ks fynske godser. l 
denne h el t  åben l yse despekt for almin
del ig lovgivning og hensynstagen t i l  an
dres i nteresser l i gger forklaringen på den 
skrappe kurs, som kronen forfu lgte i rets
sagen.  For det som Fru Sophie overtråd
te var selve grundsynet i del nye styre, 
som Ch rist ian 3 .  med retfærdighedssans 
opbyggede. 

Der e r i ngen grund t i l  at gå i deta l jer 
med retssagen .  Dommen lød på, a t  hun 
mi ndst havde udført 1096 okser ulovligt 
fra s i ne godser. liver okse blev ta kseret 
Ul knap 6 daler, og hele boden på 6.260 
daler til faldt kongen . Arreskovs ste j le i n
deh averske sk ul le  også bet a l e  sage ns  
omkostn inger på 300 daler. Pengene skul
le indd rages ved pa n t  i hendes godser. 
Dcrrncd gik det i m idlertid trægt. Kongens 
mand i sagen skrev t i l  majestæten i for
året 1 557, al >>Pru Sofie har ladet sig of
fen tl ig høre, a t  h u n  agter ikke a t  give 
eders Naade en Pen ning for denne Sag«. 
lgen en i kke videre forn uftig holdni ng, 
men for os i dag er Sophies synspunkt 
en god i l l ustrat ion a f  en traditionel høj
ade l ig holdning,  a l  kongen ikke skal 
blande sig i ,  hvad rettel ig var deres in
terne an l iggender. At det netop e r  kvin
der, der tydeligst udt ryk ker denne hol<l
n i n g  i 1 500- lallel, er nok i kke t i lfældigt,  
for de havde ikke samme fornem m e lse 
af de ændrede politiske forhold, som re
formationen havde afstedkommet, og 
holdt i højere grad fast l nedarvet lær
dom .  Por Fru Sophie kan vi føje t i l, at  
hendes første møde med de politiske rea
liteter hel ler ikke have fremmet hendes 
t i l tro ti I kronen og dens embedsmænd. 

Efters p i l le t  kom i nden for fa m i l ien.  
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Denne tavle, der 1111 sidder i portt<imet i11d til borg8<1rrlen på Arreskov, sad oprindelig t over 
porten os 111ødLe den besøgende. De to slæsters våbe11 med hjelm har e11 fYldig plads, t11e11 
liæderspladse11 er dog overladt til en freins lilli11g af Gud Fader, Søn ug Helligånd, l1elt i 
tråd med arven f/·n den katolske kirke. Den lange i11dskrift lyder på nudansk: Arreskov 
fl111deret, som det 1111 strir. Ar 1558. - Det slmhus næst til Tuednm er bygget c'r 7 568. -

Erik Rose11km11tz lod bygge dette portl111s os stenta vle år 1 573. Hjælp de11 Ile/lige Treenig
hed. Vo,� t dis for tyveri, lø311, løsagtiglied, parlomenteren og kiv, eller du bortkaster din 
<r!re, Ile/bred u,� måske ogsci dit liv. - Fm I le/vig 1 lnrde11berg. Foto: Doris Peterse11. 

I lendes t re svigersøn ner kunne nok se, 
at Fru Sophie tyrede mod del totale ne
derlag, og i ngen øn skede, hverken af  
slægtsmæssigc eller standsmæssige å rsa
ger, at se det ske. Først prøvede de med 
forbøn over for kongen, men da Fru So
phie i sin trods fi k ødelagt dette, lykke
des det med dro n n i n g  Dorotheas h j ælp. 
Selv si red de alvorligt ind og satte hen
de grundigt på plads. I Iver af de tre døt
re fi k el af  hendes godser, og kongen fi k 
pan l  i disse svarende l i l ,  hvad m a n  var 
ham skyldig. 

A rreskov gik i den situation til den 
yngste dat ter, jomfr u  Helvig. H u n  var 
endnu ikke gift. Giftcnnålet va r kun af
talt,  og hendes udkårne Erik Ot tesen Ro
sen kran tz havde i ngen del i den ulovl ige 
studeeksport, som de to indgifte Erik Rud 
og Frans  B i l l e  havde. All igevel var h a n  
vi l l ig t i l  a t  tage s i n  t ø rn  i udredni ngen.  

Vi kender i k ke detaljerne, men da l lel
vig i 1 5 60 fulgte rned sin mand Lil Bergen, 
hvor h a n  skul le  være lensmand,  fu lgte 
også moderen med. Fru Sophie var blevet 
persona 11011 grata i kongeriget Danmark. 

Arreskov bygges 

Det er på den ne dramat iske baggru nd, at  
beslutni ngen om al rejse et nyt Arreskov 
skal es. Moderens gods var delt, og hver 
af døtrene skulle have en standsmæssig 
bol ig t i l  sin arvelod. Jom fru Helvig bryl
lup stod i 1 558. Vi ved det, fordi Laurids 
Brockenhuus på Nakkcbøll i sin kalen
der skrev, at da »Stod Erick Rossen kralzis 
Brøllup med Jomfrw Heluig Hardenbier
rig.« Det øger sa mti dig pålideligheden af 
den indskrift, som fi ndes på det n uvæ
rende Arreskov i port tårnet. Her står, a t  



Fynske Årbøger 2006 

38 

slottet blev funderet 1 558. En ny begyn
delse og en streg over fortidens synder 
var sat. 

Der var formen tl ig  tale om en hel ny 
grundlæggelse. Slottets m iddelalderlige 
placering l igger langt fra det nuværende 
og i lyset af, at de nye indehavere um id
delbart efter rejste til Norge, er der grund 
til at  tro, at  Arreskov reelt ikke bød på 
opholdsmuligheder. Moderens virke har 
jo fint kunnet udgå fra enlen Sandholt 
eller Hvedholm. Samtidig viser det, al op
førelsen af godset som sådan h a r  væ
ret lagt i hænderne på andre folk. Hr . .Erik 
og den u nge frue betalte blot og har gen
nem breve med de ansvarlige fulgt byg
geriet på afstand. 

Fru Helvig på Bergenhus 

Det er altid farligt at bedrive psykologi
ske betragtn i nger om fortidens menne

sker. De var på en række punkter afgø
rende forskell ige fra os, og når man der
t i l  lægger, at vi reelt ved ganske l id t om 
dem, er det klogest at afholde sig fra det. 
Situalionen om den kun 1 8-årige unge 
frue og hendes ste j le  moder frister ellers 
til det. Jeg skal nøjes med at gå ud fra, at 
datteren i ntet ønske har haft om, at h u n  
skul le  ge ntage moderens fe j l tagelser. 
I m i dl ertid er det nok vigtigere, at hen
des erfarne ægtemand, den 1 9  år ældre 
lir. Erik, heller ikke har ønsket del. Han 
var barnebarn af slægtens berøm mel ige 
rigshofmester Erik Ottesen Rosenkran tz, 
opkaldt som han var efter ham, og hav
de i sit 39�årige virke været både i udlan
det og i kongens tjeneste. l ia n  ønskede 
en frue, der kendte tidens nonner, og som 
kunne gå begå sig blandt både høj og lav. 

I otte afgørende år af Helvigs l iv  blev 
hun nu frue på Bergen h us. Posten som 
lensmand på Bergen hus var Norges vig
tigste og a l t id  besat af en dansk adels
mand, som på grund af embedets fjerne 
beliggenhed ofte h avde sin husfrue med. 
l praksis var der al lså et uofficielt embe
de som lensmandsfrue i Bergen. At ud& 
fylde denne rol le var det højeste en kvin-

Lnrs Bisgaard 

de kunne stræbe imod i Norge. Sædva n
l igvis vill.e v i  ikke ane noget som helst 
om, hvordan Fru l lelvig slap fra den ne 
betydn ingsfulde opgave, men denne si
tuation udgør en undtagelse. For Hr. Eriks 
kapellan på Bergenh us, Absalon Peder
sen, førte nemlig kalender og gjorde op
tegnelser om alt mellem hi mmel og jord. 
Disse bøger, der i trykt udgave er på flere 
hundrede sider, er forunderligt nok be
varet og repræsenterer en guldgrube af 
oplysni nger. 

Absalon Pedersen var glad for s it  her
skab. Mindst for I Ir. Eriks svigermor So
p hie, hvis gerni nger h a n  undl ader a l  
kom mente re. Det havde jeg ellers gerne 
seL, for vanen tro kom hun i karam bo
lage også med de norske bønder, så der 
havde været nok at bemærke, hvis ka
pellanen havl1e v i l let. Lensmanden re
spekterede h a o  for sin dygtlghed , men 
han var lkke bleg for al kommentere, hvis 
han trådte ved siden af. Således gav Hr. 
Hri k  engang en ny kal k  og disk til dom& 
ki rken i Bergen, men Absalon vidste, at 
sættel va r indd raget a ndetsteds fra, og 
slet ikke bekostet af ham selv, sådan som 
1 I r. Erik gav det udseende af. Det huede 
bestemt i kke Absalon Pedersen.  

Ila ns frue fik kun gode ord rncc.l på 
vejen. Al lerede tre måneder efter sin an
komst t i l  Bergen fødte h u n  del  første 
ba rn. H u n  blev kaldt Sop h i a  e fter s in  
mormor. Da hun næste gang fødte var 
det en søn, som blev opkaldt efter sin fars 
slægt. Absalon skrev 1 5 . marts 1562 så
d an:  » G i k  erl ig oc velbyrdig frue frw 
Heluig,  I.Mk Rosen kransis husl rw, vdi 
ki rcke efftcr sin fOrstefOdde son, mm var 
kalled Otto, oc giordt! oc holt c.le i t  koste
ligt barsol vdi i i i  dage, oc var ieg Absolon 
Pctræius der vd i « .  Da Absalon selv et par 
år senere var bkvct gift og fik en datter, 
blev lensmandsparret faddere for den 
l i l le, og den l i l l e  plge blC'v døbt 1-felvlg. 
Eksemplet viser, hvor tæt herskab og tje
nestefolk kunne kom på h i nanden. Hel
vig synes at have været en god frue og 
var v i l l ig  t i l  at støtte folkene på slottet, 
hvis de kom i klemme. 

Det eneste brev, som er bevaret fra Fru 
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I le I vigs hånet, findes i Absa Ion l'l'.dcr ens 
kalenderoptegnelser. I Jan gengiver clet, 
fordi han synes, at hans frue her viser 
sig som en rigt ig frue. Det er sendt fra 
Arreskov i 15 7 I ,  cfler lensmandsparret 
var vendt h jem fra N org(' i 1 568. Måden 
det er skrevet på, vid ner 01111 at der har  
været en stadig brevveksl i ng mellem hen
de og kapell<inen i de forløbne år, en brev
veks l ing der desværre er gået tabt. Fru 
Helvigs brev lyder i uddrag og oversæt
telse som følger: 

»Jeg hører nu,  al  det står skidt t i l  i 
Norge, i ærdelesl1ed med den fa t t ige 
kvi nc le ,  h v i s  ma n cl fogeden g j o r u e  
skænc.l l ig uret ved a t  lade h a m  hænge . . . .  
Det kan V<t'rC, a t  han kan undgå menne
skers s t raf, men i kke Guds straf, den må 
han forlade sig på . . . .  den fattige kvinde 
t jente m ig godt og dlcde et af m i ne børn 
godt op .. . . .  hun blev godl gift med man
den, som også t jente os,  og nu har foge
den taget det fra hende, som jeg har gi
vet hende. I må sige t i l  fogeden, at jeg 
bar skrevet eder t i l ,  at han skal læse m i t  
brev . . . « .  

Sådan et brev havdr moderen fru Sophie  
næppr kun net skrive. Opholdet i Norge 
havde vi rket befordrende for datteren, og 
hun havde udviklet øndrc sider og andre 
evner af  sig selv. Det kom hende t i l  gavn 
i resten af sin levet id på A rreskov. 

Hjemme igen 

Absalon Pedersen h avde holdt os godt 
u nderrettet om Fru Hl'lvJg, så længe h u n  
v a r  i Berge n .  Men efter hendes h j em
komst ti l  Arreskov i 1 568 og frem ti l  hen
des død i 1 599 er del så som så med op
lysni nger om hende. De spredte med
drlcl er om Helvig t i llader på ingen må
de at kom me tæt på hende, om f.eks. 
det va r m u l igt  med hendes hrev t i l  Absa
lon Pedersen, men de kan deri mod være 
med t i l  at tegne et b i l lede af, hvad en 
højadelig frue foretog sig og havde af  
gøremål.  Og det kan også være interes
sant.  

Por det første må det s lås fast, at hen
des mand Erik Rosenkrantz var kom met 
endnu rigere h jem fra l3ergen1 end da han 
tog derop. J lan havde vi tterl igt også haft 
udstrakte befldjclser og mange in dtægts
givende ki lder, mere end nogen a nden 
lensmand siden fik det. Hans nybygni ng 
a f  embedsboligen ved siden af Bergens 
ga m le højmiddelalderlige borg bærer sta
digvæk hans navn. De erh vervede pen
ge brugte I I r. Eri k t i l  at  i nvestere i gods i 
Danmark. Han købte således Kjærstrup 
af  kongen. Kjærstrup hedder i dag Val
demar Slot og bestod dengang a f  det 
meste af  Tåsinge.  Det var hctragteligt 

tørre end Arres kov. H r. Erik skrev sig da 
også i sine sidste leveår ti l  Kjærstrup og 
i k ke t i l  Arreskov. 

Alligevel blev han begravet i Øster 
Hæsinge kirke, da han i 1 5 75 døde 56 år 
gammel .  Forment lig var dette blevet be
stemt før købet af Kjærstrup og stenen 
al lerede bes t i l t  og hugget, sådan som det 
var skik og brug dengang. Kun dødsårets 
sidste cifre lod man tå uhugget. En ge
neral ion t id l igere va r Helvigs for blevet 
h�gravet i klostret i n de i Odense. Nu va r 
adelen flyttet på la ndet og betragtede 
sognets ki rke som deres og værdig nok 
t i l  at rum m e  deres m i nde. Vel a t  mærke 
lnclen døre og i et dertil bygget kapel. 
HC'rt il v<ir der bemærke lsesværdigt nok 
i ngen lut ht'rsl< modstand, skø nt  krit ik
ken af den katolske k i rkes verdsliggørel
se ellers havde været stor. 

Om begravelsen er en l i l l e  dela l j e  op
lysende. Arreskovs ejer var død den 8. no
vember, men begravelsen fandt først sted 
den 5. februar det følgende år. I ler  stø� 
der vi på den ejendommel ighed efter re
formal ionen, at for t ide n  el ite va r dldu 
og begravelse i kke bundet sammen i n 
den for få dage, sorn det havde været t i l 
fa?ldcl i katolsk l i d. Måske var baggrun
den, at man nu balsamerede l ig. I hvert 
fald blev det skik og brug, at  den døde 
herre (eller frue) skul le rundt og stå l l t  
de parade på sine forskel l ige besiddelser, 
sålede at hans t jenere, dvs. hans bøn
der sa m t  t jenestefolk og tyende på ho
vedgå rdene, kunne tage behørig afsked 
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Gmvsten over Erik l lolgerse11 Rose11km11tz 
( 1 5 1 9-75) og JJelvig lfarden/Jerg ( 1540-
99). Gmvste11e11 findes i koret i Øster 
1-fæsinge kirke. Foto: Doris Petersen. 

med ham. Samtidig med blev der uddelt 
forskellige goder til de undersatte, så som 
fritagelse af afgifter, ti ldeling af ekstra 
mad og drikke og lignende velbehagelig
heder. Disse afskedshandli nger tog i Hr. 
Eriks ti lfælde altså tre måneder. Da fru 
Helvig døde, tog hendes farvel til sine 
t jenere l1h måned, men det var også om 
sommeren, hvor al  t ransport var lettere. 

Enke på Arreskov 

l 24 å r  var Fru Helvig enke på Arreskov. 
Hun passede også Kjærstrup på Tåsinge. 
Samtidig sku l le h u n  have sine børn godt 
gift. Det hele slap hun t i lsyneladende 
godt fra. l særlig grad må det have glæ
det hende1 at hendes ældste datter1 hen-

Lars Bisgaard 

de der var opkaldt efter Fru Sophie, i 1 5 79 
blev gift med den udkårne ejer t i l  Holme 
Kloster, Breide Rantzau. H a r  man tid til 
at  vente, lykkes a lt ing a l l igevel i den sid
ste ende, eller tålmod er bedre end str id, 
synes læren at have været. 

Brcicie Rantzau var en ny tids mand. 
Da han i 1 585 havde renoveret en byg
n i ng på Holme Kloster, som i mellemti
den havde taget navneforandring t i l  
Rantzauholm, lod han den skrive på  la
t in og med høje rosende udsagn om egen 
formåen. I forhold hertil var porttavlen 
på A rreskov pludsel ig blevet ga m mel
dags. Her havde I I r. Erik skrevet på dansk 
og indholdet var holdt t i l  moralske be
tragtni nger. »Vogt dig for tyveri, løgn, 
løsagtighed, parlamentercn og kiv«, skrev 
den gamle lensmand, »eller du bortka
ster din ære, helbred og måske endda liv.« 
Forinden havde han anmodet G ud fader, 
søn og Hell igånd om h jælp dertil. Troels 
Lund kaldte for 1 00 år siden tav len for 
primitiv i sin form og gjorde grin med 
den . Måske kan vi i dag bedre agte den, 
fordi vi ikke længere omgiver os med 
vidtløftige og formfuldendte udsagn af  
Brcidc Rantzaus slags, sådan som den 
borgcrllgc kultur, som Troels Lund var en 
del af, endnu gjorde for I 00 år siden. 

Næsl efter at pleje gode giftermål for 
sine børn, var den bedste måde at beskær
me sit gods på at følge nøje med i mcda
deliges dødsfald. For måske vi l le  man 
være a rveberettiget. En moderne histo
riker h a r  rammende sagt, at adelens stør
ste beskæftigelse i adelsvældens tid, ikke 
var at forsvare landet og passe gocls, det 
va r at strides om arv. Knap var den ene 
sag afsluttet før den anden påbegyndtes. 
Laurids Brocke n h uus' skrivekalender1 
som tidl igere har været citeret et par gan
ge, bekræfter dette. Næsten al le indførs
ler  h a ndler om i ndtru fne bry l lupper, 
fødsler og dødsfald. Kendskab t i l  disse var 
uomgængel ige, hvis man skulle holde sig 
ajour med sin a rveret! 

Fru Helvig var ingen undtagelse. r sin 
enkelid opnåede h u n  i kraft af a rvean
dele i ndførsel i adskill ige fynske godser, 
såsom Hi ndemae, Erholm og Kj ærby-
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gaard ved Fraugde og på Stevns den gam
le, fine gård Sø hol m. På flere af  disse går
de lå h u n  på va nl ig vi� i strid om, hvi l ke 
afgifter hun var bcrrt tiget t i l  fra bønder
ne, ofte med andre arvinger, der vidste 
lige så l i Lit om sædva neretten de pågæl
dende steder. Det va r f.eks. t il fældet i 
1591 om hovedgården på Stevns. På Fyn 
møder vi hende i strid om hævd på vej
rel på en af sine nyerhvervelser i J 580. 
Dette emne hørte  bes temt også til de 
sprængfarlige. På in tet Lidspunkt  hø res 
der i m id lertid om a n klager mod hende 
om overgreb på bønderne. Vi må regne 
med, at  h u n  holdt sig fra det. 

Al lerede i sin t id i Norge havde Fru 
1�1elvig vist, at hun kerede sig om de men-
1 1csker, der omgav hende. Det g ja ld l  og
så på hendes danske godser og for de kir
ker, som på den ene eller anden måde 
indgik i godsets kredsløb. I l 590'erne ser 
man hende således holde hånden over 
præsten i Svanni nge, som var i nclklaget 
til biskoppen i Odense, der på den tid 
hed Jacol> Madsen. Denne mødtes flere 
gange med fru l Ielvig for al  forhandle 
om præsten, der både skulle have slået 
konen, serverel brændevin L i l  bryllupper 
og i kke gav døende den sidste nadver, 
som han kul lc. Bispen ser ud t i l  a t  have 
haft en god sag, men a l l igevel kom han 
i ngen vegne. I lan ønskede ik ke, når det 
kom t i l  stykket, at sætte hårdt mod hårdt 
mod fruen på Arreskov. Hendes in teresse 
i præsten er mere speget, men man for
slår, at h u n  i sin tid h avde ska ffet præ
sten L i l  embedet fra Ulfeldtsholm, det nu
værende l lolckenhavn ved Nyborg, hvor 
han havde værel kapel lan for herskabet. 
Derti l  kommer, at det i følge overleverin
gen va r præsten i Sva n n i nge, om under 
grewns fejde havde advaret Jakob I lar
den berg om, at Sa ndbolt skulle plynd
res. Det er indres måske også, at  Fru So
phie havde givet Sva nningepræstcn en 
al lertavle, s� en eller anden form for sær
lig relation har der eksisteret kirke og gård 
i mellem. 

Også i egenskab af frue på Kjærs t ru p  
på Tåsinge havde Fru He lvig møder m ed 
bispen. Det gjaldt to sager. Den første 

h a ndlede om det hospita l ,  som h u n  i 
1 586 skæn kede hyen Svendborg. Gav
m i ld hed var noget rigtige fruer viste, og 
en sådan havde t-lclvig udviklet sig t i l  a t  
være. Møderne angi k, hvem der skulle 
stå i spidsen for stiftelsen og have den 
daglige ledelse. I ler havde bispen og fru
en hver s in kandidat, men se, om den 
myndige dame i kke va ndt!  

Det gjorde hun også i den anden sag 
fra Kjærstrup.  13aggrunclcn va r den, al 
præstegården til l3regningc ki rke på Tå
singe va r brændt  en gang før 1 S 77, og i 
den prekære s i L ua t ion havde h un fåel 
præsten ved Landet kirke t i l  at varetage 
bet j e n i ngen a f  B regni nge, noget som 
p rovst og bisp godkendte. Parterne havde 
så en forve n t n i ng om, at fruen vi l le væ
re med t i l  at genopbygge præstegården, 
men det skete i kke. Provsten skrev t i l  bi
spen om at presse Fru Helvig, så » h u n  vi l  
lade være med  a l  t rænge d en stakkels 
mand [præsten i Landet ] ,  men at hun vi l  
give sit  bidrag t i l ,  at  præstegården ka11 
b l i ve genopbygget på et bele j l igt Stl·d « .  
O g å sparkede provsten ud  efter fruens 
store rigdom med ordene, at n å r  G ud 
havde givet hende så meget, så var det 
kun ret og ri mel igt, at  hun betalte derti l .  
M e n  del gjorde Helvig i k ke, for øjensyn
l igt  havde den første aflale, h u n  havde 
indgået med pra.•slcn i LandcL juridjsk 
bindende karakter, en aftale som det erjn
dres både provst og bisp havde godkcndl. 
l hvert fald var Landel og Bregninge der
efter i mange år forenede som et pasto� 
rat. 

l sådanne sager møder vi Fru I lelvig 
som en ben h å rd forhandler. Det er ikke 
noget, som vi a l m i ndeligvis forbinder 
med fortidens kvinder, selv i kke når  de 
indtog en plads højt  på strå. I T klvigs t l l
fældc svækkede hendes køn på i ngen 
m åde hende$ evner eller posi t ion, må
ske snarere tvært i m od. Derimod viser 
sagen nok, at  h u n  va r en kende påhol
dende. Dette ry va r tier i hvert fald man
ge adelsc n kcr som fik. 
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J\rreskov. At arbejde i murste11 og fci dem til at se url som store kvadre er ke11cleteg11e11de for 
tårnet pc1 Arreskov. Denne reliefvirkning er ti/skrevet den italienske arkitekt Domi11iws 
Rnetiaz. Foto: Doris Petersen 

Arreskov 

Hvis man har et bil lede af, at en adelig 
enke i renæssancens Danmark mesten
dels sad og puttede sig på s i l  gods, er der 
masser af stof, der modbeviser dette i 
Helvigs t i l fælde. En af hendes døtre blev 
gift på Koldinghus, hendes søns bryllup 
stod i Odense, og selv var hun snart på 
Kjærstrup, i Svendborg, i Fåborg etc. Hun 
frekventerede også Københ avn, og der 
søgte hun sammen med andre adelige da
mer i selskab, hvor de kunne synge fol
keviser, som var tidens mode. 

Derfor var hun også i stand til at få 
dygtige folk t i l  Arreskov og h jælpe hen
de med byggeri og inventar. Del er ble
vet sandsynliggjort, al en italiensk byg
mester således besøgte Arreskov. Han hed 
Dom i n icus Baetiaz og virkede i disse år 
på Østfyn. Hans hovedværk er det nu-

værende Holckenhavn, hvor vi jo t idl i
gere har set Fru l lclvig hente en præst. 
På Arreskov er tårnet til skrevet Domi n i 
cus. Ellers må m a n  fastholde, at det e r  
svært a t  få mere præcise oplysninger om 
byggeriets gang. Slottet har gennemgået 
adskil l ige ombygni nger i tidens løb, og i 
lyset af de manglende bygnj ngsregnska
ber kræver det m i n utiøse undersøgelser 
at kom m e  blot på nogenl und e si kker 
grund.  

Noget af Arreskovs in ventar m å  imid
lertid være gam melt. Det gælder først og 
fremmest portrættet af Fru f felvig. Som 
renæssanceportræt ski ldrer det mere den 
stand, Helvig t i lhørte, end kvinden bag 
klæderne. Derfor er de fi ne og dyre stof
fer fremhævet, der er dvælet ved den ty
piske høje krave om halsen, ligesom hu
en eller hætten koket er sat ind for at 
skju le håret, det lange opsatte hår med 
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de søde associat ioner om sanselig kvin
delighed. 

Dertil har Arreskov to gamle kongepor
trætter. Det vides ikke, hvornår de er  
malet, men flere forhold taler for, at de 
stammer fra Fru Helvigs t id.  For det før
ste var 1 500-tal let mere end 1 600-tal let 
i n teresseret i det danske riges fortid, bå
de fordi interessen hørte renæssancen til, 
og fordi man i 1 500-tal let var en stor
hedstid for Danmark. Derfor havde Fre
derik 2. også best i l t  vævede gobel iner t i l  
riddersalen på  Kronborg af de 1 00 dan
ske konger, som man mente riget havde 
hafl. Om to af  disse, Er ik Plovpenning 
og J\bel, vidste man,  at  de havde været i 
strid om retten t i l  Arreskov. Dette kunne 
måske være l igegy ldigt, men dette garn-

le kongel ige ejerskab betød faktisk, at 
man kunne lade sin herregård omtale 
som et slot. Betegnelsen hænger stadig 
ved Arreskov. Netop for et ægtepar, der 
lod Arreskov opbygge fra ny, kan dette 
forhold ikke have været uvæsent l igt. 

Vi ved, at fru Helvig flere gange i sil 
l iv havde mødt en levende historisk in
teresse om sig. Mendes kapellan fra tiden 
i Norge, Absalon Pedersen, skrev den før
ste Norgesh istorie i nyere t id,  noget han 
ikke kunne;: gøre uden a t  have sat s ig 
grundigt ind i danske forhold t i l l ige. Man 
regner med, at t i lb l ivelsen skete på op
fordr ing af Erik Roscnkrantz. Det er in
dres, at Fru Helvig vedblev at skrive med 
Absalon Pedersen, længe efter h u n  var 
vendl h jem. 

Gmvplade i Øster Jfæsinge kirke. Fru Helvi,g ligger under koret i Øster Hæsinge kirke. 
li endes gravplade kan ses i våbenhuset. Ven lyder på nutidsdansk »T-fer ligger begravet 
ærlig ug velbyrdis frue Helvig Hardenberg til Arreskov; salig Erik Rosenkrantz' enke, sum 
dørfe i Odense den 1 4. juli 1 599 i en alder af 59. Gud give hende en glædelig opstandel
se.« Futo: Doris Petersen. 



Fynske Årbøger 2006 

44 Lars Bisgaard 

Erik Plovpenning og Abel. Disse to kongeportrætter stammer formentlig ·fra Fru Helvigs 
tid. De er store sjældenheder. Foto: Doris Petersen 

For det andet ved vi nu, at h u n  fornø
jede sig med at synge folkeviser, når hun 
var blandt l igesindede i København.  An
ders Sørensen Vedels siden så berømte 
Hundredevisebog med de første danske 
folkeviser på tryk udkom i 1 59 1 .  En af 
disse viser omhandler den lange danske 
kongerække, hvor opgøret mellem Erik 
og Abel spiller en vigtig rolle, et opgør 
der som bekendt gjorde Abel t i l  broder
morder i 1 250. Det er meget sandsynl igt, 
at hun har kendt visen og dermed også 
Arreskovs ti lknytning ti l  de to konger. 

Endel i g, og det er i kke uvæsentl igt, 

oplyser den ene af indskrifterne på de to 
kongeportrætter, at Abels søn, der bar 
sam me navn som faderen, i 1 279 var ble
vet begravet i G rå brødre Kloster i Svend
borg. Denne oplysning er for så vidt Ar
reskov irrelevant, men hvis portrætter
ne var bestilt af en dame, som også var 
indehaver af K jærstrup og havde stiftet 
et nyt hospital i Svendborg t i l  afløsning 
af bemeldte Gråbrødre Kloster, ja, så  gi
ver det vel ganske god mening. 
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Afslutning 

Pru Helvig døde den 1 4 . ju l i  1 599, 59 å r  
gammel . I l u n  døde i Odense tre dage før, 
hcncles søn Jakob sku l l e  giftes. Bry l lup
pet b lev af den grund i k ke aflyst, for 
dødsfald i ndtog dengang en he l t anden 
plads i folks bevidsthed. På den ene side 
som noget der nu en ga ng hørte med t i l  
l ivel, hvorfor l ivets a lmindelige g�ng i kke 
skul le sættes i ste1 , men sam lid ig også om 
det, der mere end noget a ndel føjede 
mening t i l  l i vet. 

J l ermecl er fortæl l ingen om de to stær
ke kvinder p5 /\rreskov kommet til en en
de. De levede i renæssancen på en t id, 
som moderne h istor ikere også har be
nævnt Adrllsvrt!lrfen. Men måden som Fru 
So phie og Frll Helvig vi rkeliggjorde den
ne rum mende et i kelte på, var u nægtelig 
vidt forskel l ig. Den førstes regi men Le har 
he l t overskygget den sidstes, men som 
dette studium har vi st, var det den sid
s le, som nåede sine mål .  r LJbern ærket
hed Lør man næsLen s ige. 

Som mon umenl over Pru rTelvig l ig
ger /\rreskov. Det ligger i den nye Påborg
M idtfyn kom mune, der ejendommeligl 
J JOk a realmæssigl næsten gentager Jakob 
Harden bergs omfattende besiddelser t i l 
bage fra 1 542. 

litteratur til videre læsning 

Til Jakob Hardenberg: 

Hans år som ti lfangetagen, og den ed han 
skulle svi:X'rge for at komme fri ,  er be
hand let af Pal ud(l ll  Muller l An11r1/er (ur 
Nordisk Oldk)111digherl1 å rgang 1 853. Købs
brevet pf1 Holme Kloster findes i J>a11ske 
Koncelliresistmnter, udg. af Kr. Erslev m . fl . ,  
1 875. Hans gravsten er senesl bclland let 
i l )a111narks Kirker, S. l la11s kirke, Ode11se 
Amt af B i rg i t te Bøggi ld Joh a n n scn , s. 
1 446f. 

Til Sophie Lykke: 

Sophie Lykke er bl .a.  behandlet a f  Arnold 
1 .lcisc i I listorisk Tidsskrift S. rk. bd. V l ,  
1 886-87, i s i n  gen nemga ng af slægten 
Rosen krnn tzs' historie i I 500-tallet ,  af  
Guslav B a ng i art iklen Fm Sofie Lykke, 
trykt i tidsskriftet Museutn, 1 894, og kom
menteret l opslagsform af Astrid Friis i 
D�111sk Biografisk Leksikon, 2. udgnve, 1 938 
og A ne mette Ch rlstenscin i K11i11dehiogra
fisk leksikon, 200 1 .  

De omtu ltc retssager mod Sophie Lyk· 
ke fi n cles t rykt dels .i Udvalg af Gamle.' 
Da11ske Domme bind T -IT,  udg. a f  J .L.A. 
Kolde r u  p- Rose n v i  ngc i K j øb e n  h a v n  
1 842-441 de ls i Kirkelli.storiske Samlinger, 
Nye sam li nger, bind 6, 1 872-73 . Okse
handlcns store betyd n i ng af Po11l F.ne
mark i Dansk Oksehandel 1450- 1 55()1 bd. 
I - I l, Århus 2003. 

Til Helvig Hardenberg 

Om hendes begivenhedsrige år på Ber
genh us er Absalon Pedersen hovedk i l 
den. Hans  kalenderoptegnelser e r  udgi
vet i 1 858-60 i Norske Masnsin. 

I .au rids Rrocken hu us' skriveka lendcr, 
der rtcre gange omlaler hende, er udgi
vet i Sninlinger L'il Fyens 1 1  istoric os Topo
sraphie bd . 6, Odense 1 873, s. 29 1 -464. 
l lemks i nteresse for folkeviser fremgår 
af r Ianne Rous: som solen for andre små 
stjerner er. Karen Gy ldenst jerne - en re
næssancekvinde, trykt i amlerværkel 
Svøbt i rnår1 bd. IV, Københav n  2002. 

Om Dominicus Baetiaz som mul ig  byg
herre på Arreskov, se Vi lh .  Lorcnzens !Jog 
af sam me navn frCI 1938. Christi(lll Mol
bechs begejstring for Arreskov fremgår a f  
lla ns bog Pmg111e11ter af'en Re ise i Oa11111ark1 
K jøben havn 1 8 1 5 . 

Fru Helvigs arvestridigheder kan fi n
des ved opslag uncler hendes navn i Dan
ske [)0117me 1 375-1 662 - de privnte du111s
sninli11ser, udg. af Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab. Det er her, det frcmgfn, 
at hun også havde part i Kjærbygaard, 
hvad man i k ke t idl igere ha r vi dst . 

D o k u m e n t e rn e  t i l  sage n om d e n  
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brændte præstegård i Bregninge findes i 
N .  Rasmussen Søkilde og S. Jørgensens 
Hillerslev os Østerl1æsi11ge Sog ne med Arre
skov og Gjelskov i ældre og nyere Tid fra 
1 88 1 .  Den blev genudgivet år 2000. Ho
spitalsopretteisen i Svendborg er behand
let af Bro Jørgensen i Svendborg Kjøhstads 
Historie, bd. r, 19 55.  Hendes møder med 
biskop J acob Madsen fremgår af hans 
Vistitatsberetni ng, der senest er udgivet 
af Historisk Samfund i 1 995 ved Jens Ras
mussen og Anne Riising. 

Hendes og Erik Rosenkrantz' gravsten 
i Øster I læsinge kirke er behandlet af 
Christian Axel Jensen i Danske Adelige 
Gmvste11 I - I I ,  1 95 1 -53. l delte værk er ind
skriftsstenen i porttårnet på Arreskov 
gengivet. 

Lars Bisgonrd 




