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Nordsjælland er i dag kendt som ”landsdelen 

uden herregårde”. Med et par specielle undta-

gelser, Krogerup ved Øresund, Selsø og Svan-

holm i Hornsherred, er det ikke forkert. Bag 

dette gemmer sig to ændringer i de feudale 

ejendomsforhold, som begge foregik i 

1500-tallet, og som i forening kan anslås til at 

have haft lige så stor betydning for Nordsjæl-

lands historie som industrialiseringen fra mid-

ten af 1800-tallet og frem. Den første hæn-

delse var ikke specifikt nordsjællandsk, men 

national, nemlig Kronens beslaglæggelse af 

den katolske kirkes gods ved Reformationen i 

1536. Det anslås, at ca. 1/3 af Danmark her-

ved kom i Kronens besiddelse. Hvor omfatten-

de Kronens godsforøgelse var i Nordsjælland 

kigger jeg nærmere på i denne artikel.

Den anden historiske hændelse, som fik afgørende 

betydning for Nordsjællands historie helt frem til i 

dag, var Frederik 2.´s såkaldte store nordsjælland-

ske krongodssamling. Den fandt sted i årene 

1560-63, om end den først var endeligt afsluttet i 

år 1577. Den har jeg tidligere undersøgt (se afsnit-

tet ”Læs mere”), så detaljerne i den vil jeg ikke 

berøre nærmere her. Yderligere studier gør imid-

lertid, at der i denne artikel nu kan gives en over-

ordnet fremstilling af 1500-tallets ”økonomiske re-

volution” i Nordsjælland. Et af revolutionens resul- 

tater var, at selvom Nordsjælland endnu i 1560 

havde et større antal herregårde, så blev disse i 

stort omfang frem mod år 1600 revet ned. Det 

kræver derfor gode øjne i dag at finde sporene 

efter ”det adelige Nordsjælland” og ikke mindst 

menneskene, der levede dengang. 

I Ølsted Kirke lidt syd for Arresø findes imidlertid 

Lene Viffert midt i 1500-tallets  
Nordsjælland og Danmark 
AF F INN ER IK KR AMER

Lene Tønnesdatter Viffert. Udsnit af kalkmaleri i Ølsted 

Kirke.
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noget så usædvanligt som et kalkmaleri fra midten 

af 1500-tallet af en ung blond adelsfrue. Det er med 

udgangspunkt i denne kvinde, hendes familie og 

herregården, hun boede på, at der her fortælles om 

hendes samtid og dens økonomiske omvæltninger.

Hvis ikke andet er anført, stammer artiklens cita-

ter fra Danske Kancelliregistranter 1535-1550 (Kø-

benhavn 1881-2) eller Kancelliets Brevbøger 1550 

ff. (København 1885 ff.).

Kalkmaleriet
Kalkmaleriet i Ølsted Kirke findes på kirkeskibets 

sydvæg til venstre for indgangen. Her står adelsfru-

en iført en sort (fremtræder i dag blålig) højhalset 

og fodlang kjole, hvorover hun har en kort ligeledes 

sort kåbe med påsyede borter. Med begge hænder 

holder hun en bog, og på hovedet bærer hun en af 

1500-tallets populære baretter, som vist er fjerpry-

det.

Kvinden er Lene Viffert, og hvordan kan vi nu 

vide det? Her skal vi hæve blikket op over hende, 

hvor der ses to våben, hver bestående af skjold, 

hjelm med horn samt fjerlignende prydelser. Skjol-

denes form og ligeledes hullet i skjoldenes øverste 

hjørne er typisk for 1500-tallet, så dette sammen 

med kvindedragten gør, at en bred datering af ma-

leriet ikke er vanskelig.

Det gamle Frederiksborg 

Slot, antagelig malet af 

Hans Knieper omkring 

1580. Egentlig er det 

Herluf Trolle og Birgitte 

Gøyes Hillerødsholm, 

som ses på billedet, da 

det var dem, der i 

1550´erne opførte 

dobbelthuset til højre. 

Frederik 2. ændrede 

navnet til Frederiksborg 

Slot i 1560. Christian 4. 

nedrev dobbelthuset 

1599-1602 og erstattede 

det med sit nyanlæg. Til 

venstre på holmene 

nærmest land opførte 

Frederik 2., som ses til 

hest i billedets forgrund, 

flere tilbygninger. 

Maleriet findes på 

Gripsholm Slot ved 

Stockholm og er givetvis 

krigsbytte. Steffen 

Heiberg (red.): Christian 

IV og Europa. Kat.nr. 1, s. 

21. København 1988.

Lene Tønnesdatter Viffert med fædrene og mødrene 

våben i Ølsted Kirke.
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 Kun skjoldene og hornene adskiller sig på de to 

våbenmærker. På skjoldet til højre ses 2½ ”tand”, 

som med sort fra venstre er lagt vandret på en hvid 

baggrund. Farverne går igen i hjelmbåndet. Horne-

ne på hjelmen er simple snoede, såkaldte vessel- 

horn. Dette skjold lader sig umiddelbart bestemme 

som tilhørende slægten Ulfstand.

Lidt vanskeligere er det med skjoldet til venstre. 

Det er tværdelt, og det øverste felt er endvidere 

lodret delt. Farverne på skjoldet og hjelmbåndet 

fremtræder i dag som hvidt, grønt og gult, men var 

oprindeligt hvidt, blåt og gult. Mens farverne er vel-

kendte i den danske adels tredelte skjolde, så er 

denne præcise farvekombination ukendt. Da det 

ikke var ualmindeligt, at nogle adelige og adels-

slægter varierede farverne i sammensatte skjolde, 

skal vi dog ikke opgive, men i stedet kigge på skjol-

dets tredeling. Denne kendes hos fire slægter, som 

vi ved ikke bare har været beslægtede, men sand-

synligvis også har haft en fælles afstamning. Det er 

slægterne Viffert (blåt, hvidt, rødt), Skeel (hvidt, 

rødt, blåt), Sandberg (rødt, blåt, hvidt) og Drefeld 

(rødt, hvidt, blåt). Også svanehalsen og guldringen 

går igen i hjelmtegnet hos disse slægter. Blandt de 

fire slægter har vi kun kendskab til, at en af dem har 

haft et medlem, som har boet i Ølsted Sogn. Da 

dette tilmed var en kvinde, som levede i 1500-tal-

let, er identifikationen ved at være på plads – det 

må være Lene Viffert af Havelsegård. Hun boede 

fra 1554 til 1561 på herregården, som lå i Store 

Havelse et par kilometer syd for sognebyen Ølsted. 

Våbnene er hendes fars og mors, og hermed 

kommer bestemmelsen endeligt på plads. Lenes 

far var Tønne Tønnesen Viffert, og Lenes fulde navn 

har altså været Lene Tønnesdatter Viffert. Lenes far, 

som i sine senere år var forstander (dvs. lensmand) 

på Roskilde Skt. Clara Kloster, døde i 1536. Hendes 

mor, som overtog forleningen, døde på klostret i 

1544 eller 1545.

Ølsted Kirke set fra syd.

Som et eksempel på våbnene fra en af ”de fire slægter” 

ses her slægten Skeels, som det er gengivet i Danmarks 

Adels Aarbog 1942.
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Ved maleriets frilæggelse og restaurering i 1902 

blev Lenes fødder, og jorden, hun står på, restaure-

ret, men ved en genrestaurering i 1953, blev dette 

fjernet, da ”her var tale om en nymaling, som afveg 

meget fra de underliggende oprindelige fragmen-

ter” (Danmarks Kirker, Frederiksborg Amt, side 

1536). Denne detalje afslører, at der i maleriets 

periferi findes fragmenter, som ikke er blevet re-

staureret, og i Ølsted fortæller man da også gerne, 

at Lenes husbond oprindelig var en del af maleriet, 

som blev fjernet, da man i 1800-tallet udhuggede 

det store vindue til venstre for maleriet. Det kan da 

heller ikke benægtes, at maleriet ville have haft 

symmetri, hvis hendes ægtefælle, Jacob Brunsen 

Sested, havde indgået. Han vil da have stået til ven-

stre for Lene, mens hans forældres våben kan have 

befundet sig under Lenes.

Lenes barndom og brødre
Lene er antagelig født på Langeland omkring år 

1530, mere præcis på herregården Broløkke på 

Sydlangeland, som hendes forældre havde som et 

len under Kronen. Herregårdens fredede hoved-

bygning består i dag af en nordfløj fra 1758 og en 

østfløj fra 1873. På Broløkke voksede hun op sam-

men med omkring et dusin søskende. Et par af 

dem møder vi senere ved hendes første bryllup.

Selvom Lene udviklede sig til at blive en af de 

stærke kvinder, som 1500-tallet var så rig på, så var 

århundredet en særdeles patriarkalsk tidsalder, og 

det er ikke de store spor, Lene har sat sig i dan-

markshistorien. Anderledes var det med to af hen-

des brødre, som begge har fundet vej til Dansk 

Biografisk Leksikon.

Den ene var Axel Tønnesen Viffert, som var rigs-

Lenes ægtefælle var Jacob Brunsen Sested, hvis våben 

på blå baggrund oprindelig havde et trekløver af hvide 

søblade, der mødtes i en ring. Ringen blev udskiftet med 

en rød rose, da man gik over til at bruge navnet 

Sehested. Danmarks Adels Aarbog 1940.

Våben for van Hagen, Jacob Sesteds mødrene slægt. 

De to våben kan have indgået i kalkmaleriet i Ølsted 

Kirke. Danmarks Adels Aarbog 1940.
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råd (regeringsmedlem). De første 4 år af syvårskri-

gen 1563-70 var han proviantmester – et hverv 

han overtog fra Lenes husbond (se senere). Axel 

byggede Axelholm nordøst for Landskrona og i 

1576 ligeledes en ny herregård i Himmerland, Vif-

fertsholm. Selv om Viffertsholms nuværende byg-

ninger er langt yngre (fra 1914-15), bærer herregår-

den stadig slægtens navn, nu dog som Gl. 

Wiffertsholm. 

Axel fik i sin levetid en lang række vigtige kongeli-

ge len, bl.a. Riberhus, Ålborghus og Malmøhus, og 

det var på Malmøhus, at han døde i 1580. Han er 

begravet i Lund Domkirke. Om hans tidlige død, han 

blev kun omkring 45 år, antoges det i øvrigt i samti-

den, at det var trolddom, og der indledtes i den an-

ledning en retssag i Ålborg mod nogle kvinder, som 

dog tilsyneladende undgik døden på bålet.

Den anden kendte broder hed Corfitz. Han var 

ca. 1564-1569 kongelig skænk, men overtog allere-

de i 1567 også embedet som proviantmester fra 

broderen Axel. Også Corfitz havde en række store 

kongelige len, bl.a. Kalundborg og Malmøhus – 

sidstnævnte efter broderen. I 1581 indtrådte han i 

Rigsrådet, og i nogle år derefter fungerede han som 

landsdommer i Skåne. På Fyn byggede han herre-

gården Tybrind. På hjemegnen Himmerland arvede 

han herregården Næs, hvor han opførte en ny her-

regård. Næs hedder i dag Lindenborg. Corfitz døde 

i 1592 og ligger begravet i den lokale sognekirke i 

Blenstrup.

Slægten Viffert
Om slægten Vifferts oprindelse vides ikke meget. 

Nogle slægtsbøger fra det 15.-16. århundrede pe-

Det nuværende Broløkke 

på Langeland, hvor Lene 

antageligt voksede op, 

er fra 1700- og 1800- 

tallet. Foto: Realdania. 
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ger på en tysk herkomst – dels af slægten Wester-

stetten, som kom fra Meissen, og dels af slægten 

Wested fra Bayern. Slægtsbøgernes argument for 

disse forbindelser, hviler dog kun på overfladiske 

navneligheder, og hvis oprindelsen er tysk, er ind-

vandringen under alle omstændigheder sket flere 

hundrede år før, det blev noteret i slægtsbøgerne. 

Slægtsbøgernes kildeværdi er med andre ord ringe.

Flere ting peger på, at der faktisk er tale om en 

dansk slægt. Bl.a. det, at de fire ovennævnte slæg-

ter førte samme våben (bortset fra farvernes loka-

lisering) taler for, at slægterne har haft en fælles 

dansk afstamning. Slægten Drefeld er først omtalt. 

Den dukker op på Sjælland og i Skåne allerede om-

kring år 1250. Dens medlemmer havde taget navn 

efter skjoldet, Trefelt eller Dreifeldt. Allerede i slæg-

tens 2. generation møder vi en nordsjællænder, 

”kongens ridder” Peder Mogensen Drefeld af Vejby, 

som endnu levede i 1339, men var død i 1348. 

Peder havde i øvrigt været fornemt gift, muligvis 

med en niece af Erik Menved.

Omkring år 1300 ser vi det samme tredelte vå-

ben i Jylland, og her udskiller ejermændene sig ef-

terhånden i de nævnte slægter. Fra slutningen af 

1300-tallet og op gennem 1400-tallet er slægten 

fortrinsvis lokaliseret omkring Ålborg og først og 

fremmest på den stadig eksisterende omend nu 

noget uanseelige herregård Torstedlund ved Skør-

ping.

I løbet af 1400-tallet spreder slægten Viffert sig 

ud over Danmark, som det også er tilfældet med 

mange andre slægter på den tid. Således var Tønne 

Palnesen Viffert, Lenes farfar, fra 1485 til 1508 

lensmand på Annissegård øst for Arresø.

Selvom slægten Viffert blomstrede og var talrig i 

14- og 1500-tallet, skulle Lene og hendes søsken-

de blive blandt dens sidste medlemmer. Manglen-

de fertilitet gjorde, at slægten uddøde i 1600-tallet. 

Lene selv fik heller ikke børn med nogle af sine to 

ægtemænd.

Lenes ægteskaber
Fru Lenes fulde navn var som sagt Lene Tønnes-

datter Viffert, og det er der en vigtig grund til at 

holde fast i. I de år, jeg har arbejdet med Nordsjæl-

lands middelalderhistorie og herregårdene og 

landsbyerne heroppe, har jeg vidst, at der var noget 

galt med Lenes biografi de steder, hvor man kan 

læse om hende. Det er først og fremmest i Dan-

marks Adels Aarbog 1901. Her – og i forlængelse 

heraf en del andre steder, bl.a. Dansk Biografisk 

Leksikon og op til nu i Den Store Danske Encyklo-

pædi – står, at hun var gift tre gange. Men med 

mindre Lene var bigamist, og det kan vi nok udeluk-

ke, har hun kun været gift to gange.

Det påstås, at Lenes første mand var Basse Chri-

stoffersen Basse. Denne Basse, som skrev sig til 

Vetterslev og Sørup lige syd for Ringsted, var lands-

dommer på Sjælland. (Udtrykket ”skrev sig til” bety-

der, at det var her, en given person boede eller 

fortrinsvis boede, men vedkommende havde ikke 

nødvendigvis ejerskab til stedet). Basse levede 

Annissegårds nuværen-

de hovedhus
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endnu den 12. september 1555, om end han vist 

døde senere samme år. 

Det stemmer imidlertid dårligt overens med, at 

Lene allerede i begyndelsen af 1554, ifølge kilder-

ne, blev gift med Jacob Brunsen Sested! Det gifter-

mål vender jeg tilbage til – lad os her blot udelukke, 

at Lene kan have været gift med Basse Christoffer-

sen. Misforståelsen er opstået ved, at Basses hu-

stru også hed Lene Tønnesdatter, hvor det er blevet 

overset, at denne Lene tilhørte slægten Rosen-

gaard! Det har været let at forveksle de to, for også 

slægten Rosengaard var længe baseret i Nordsjæl-

land, først og fremmest på Farum. Lene Tønnesdat-

ter Rosengaard er i øvrigt så sent som i 1560, seks 

år efter Lene Vifferts giftermål med Jacob Sested, 

omtalt som Basse Christoffersens efterleverske.

Jacob Sesteds unge år og slægterne  
Sested eller Sehested
Jacob, Lenes første mand, var ældre end Lene, så 

mange år før, vi første gang hører om Lene, hører vi 

om Jacob. Allerede i sine barndomsdage (1529), 

hvor han med sine forældre boede i Haderslev, 

tjente han kongen på Haderslevhus. Her blev Fre-

derik 2., som spiller en betydelig rolle i denne for-

tælling, født i 1534. Da hertug Hans den Ældre 

overtog borgen Haderslevhus i 1540 omtales den 

som en ren røverrede, men vi ved ikke, om Jacob 

endnu var i Haderslev på det tidspunkt.

I forhold til maleriet i Ølsted Kirke er Jacobs for-

ældre jo interessante. Det var Brun Otto Helriksen 

Sested, som fra 1526 skrev sig til Steinberge i Syd-

slesvig. Allerede i 1517 skrev han sig dog til Haders- 

lev. Jacobs mor hed Ida van Hagen.

Jacob tilhørte slægten Sested, ikke Sehested, 

som man skriver under Ølsted Kirke i storværket 

Danmarks Kirker (Frederiksborg Amt, side 1536). 

Navnet Sehested tog en – i forhold til Jacob – fjern 

gren af slægten først i begyndelsen af 1600-tallet. 

Det er imidlertid denne gren af slægten, som stadig 

lever, hvorfor det ikke altid bliver forstået, at man 

slægtsmæssigt regner dem som to forskellige. Da 

de i begyndelsen af 1600-tallet begyndte at bruge 

navnet Sehested, tog man navn efter slægtens 

ældste kendte bosted, nemlig herregården Sehe-

sted, som i højmiddelalderen hed Sesteth (Se-

sted), i sognet af samme navn syd for Ekernførde 

Fjord. Her boede i 1282 slægtens ældste kendte 

medlem, Reymar de Sestede. 

I 1547 er Jacob første gang omtalt som hofsinde 

(hofs-inde) hos kongen på Københavns Slot. Det 

var han endnu i 1550 og i 1553, efter at han var 

flyttet til Nordsjælland. En hofsinde var en adelig 

dreng eller ung mand, der gjorde lønnet tjeneste 

ved hoffet. Hofsinden havde ingen særlige ansvars-

områder, men opvartede kongen eller et andet 

medlem af kongehuset. Til gengæld blev han op-

Hertug Hans den Ældre 

(1521-1580), Frederik 

2.’s broder, nedrev 

Haderslevhus og opførte 

i stedet Hansborg, Dan- 

marks første renæssan-

ceslot. Frederik 2. arvede 

Hansborg i 1580, og 

Christian 4. blev viet her 

i 1597. Svenskerne 

brændte slottet af i 

1644, og i dag står der 

en købstadsbygning på 

adressen Slotsgade 33 i 

Haderslev. 
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lært i alle de egenskaber, som krævedes af en ade-

lig, f.eks. våbenbrug og hofetikette. Han var altså en 

slags væbner for kongen eller et andet medlem af 

kongehuset.

Lene og Jacobs vej til Nordsjælland
Den 10. juli 1550 udstedte Christian 3. i Køben-

havn et brev, hvori han for tro tjeneste forlener sin 

hofsinde Jacop Sested, som har tjent kongen siden 

sin barndom, med hovedgården Hafvelse (Store 

Havelse, Strø Herred) samt et stort fæstegods, 13 

gårde og 2 gadehuse i Havelse, 3 gårde i Jørlunde, 

2 gårde i Ølstykke, 1 gård i Udlejre, 1 gård i Sno-

strup, 1 gård i Gørløse samt Havelse Mølle, ”som 

tilforn laa til vort kloster Slangerup” og endelig kon-

gens part af tienden i Ølsted Sogn (dvs. den del, 

som indtil 1536 var biskoppens). Havelsegård var i 

kornafgifter fastsat til 1 pund rug og 1 pund byg 

Roskildebispens lens- 

gårde før Reformationen 

i 1535. 
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(antagelig 1/12 af rug- og bygmarkens afgrøde, da 

en mark deltes i 12 pund), i tillægsafgiften småred-

sel til 1 lam, 4 høns, 1 gås samt 1 skæppe havre og 

skulle herudover give gæsteri (pligt til at huse og 

underholde kongens følge på rejser). ”Dersom han 

(dvs. Jacob Sested) vil befri sig (dvs, gifte sig) , skal 

han tage en af dansk adel. Han skal bygge gården, 

holde tjenere ved lov osv., men frede jagten og ej 

ødelægge noget adelvildt eller andet grovt vildt”. 

Han skulle være kongen, hertug Frederick (den se-

nere Frederik 2.) og Riget hengiven og tro og gøre 

tilbørlig tjeneste deraf. I privilegiet anføres også 

samtlige fæstebønders navne, herunder to kvinder, 

og alle landsbyernes afgifter.

Der går endnu tre år, inden vi første gang hører 

om Lene, og da i et noget usædvanligt brev. Den 

11. februar 1553 skriver Christian 3. på slottet 

Nyborg: ”Da jomfru Leene skal troloves med Iacob 

Roskildebispens lensgårde før Reformationen i 1536

Ved Reformationen i 1536 kom godt 1/3 af Danmark, i form af 

den katolske kirkes gods, til Kronen. Det drejede sig om kloster-, 

kirke-, alter- og vikariegods (gods som lå til domkirkernes præ-

steembeder) samt ærkebispens og bispernes gods. I Nordsjæl-

land omfattede godset betydeligt mere end 1/3 af landsdelen. 

Kortet over lensgårdene viser alene de 11 nordsjællandske lens-

gårde (blåt), som i middelalderen var ejet af Roskildebispen, og 

hvorfra han administrerede sit nordsjællandske gods og inddrev 

sine tiender. Endnu en gård, Ellingegård på Halsnæs, var kom-

met til før Reformationen, men det er usikkert, om den fungere-

de som lensgård eller sorterede under lensgården i Tømmerup. 

Umiddelbart uden for Nordsjælland ved Furesø lå bispens borg 

Hjortholm (rødt). 

Under bispens lensgårde hørte ofte andre besiddelser, som 

også fulgte med over til Kronen ved Reformationen. Til lensgår-

den i Strø lå således en stor del af landsbyen Skævinge, og det 

var, som omtalt i artiklen, dette len, som Jacob Brunsen blev 

forlenet med i 1553. Strø havde i øvrigt fra 1546 været forlenet 

til Hans Mortensen Bussert, som var søn af kongens bygmester 

Morten Bussert, og som 1529-1551 også var forstander på Slan-

gerup Kloster. Til gengæld for, at Hans Mortensen afstod Strø, 

lod kongen genoprette et gammelt Slangerup Klosterlen til ham, 

nemlig i nabolandsbyen Gørløse, hvor han fik sæde på den 

gamle væbnergård, Gørløsegård.

Til nogle af de øvrige lensgårde kan også knyttes nogle korte 

kommentarer: Alene navnet på Bistrup vest for Helsingør fortæl-

ler, at bebyggelsen var grundlagt af Roskildebispen, da navnet jo 

betyder ”biskoppens udflytterbebyggelse”. Udflytterne var må-

ske kommet fra det øst for Bidstrup liggende Horserød, hvor bi-

spen og Esrum Kloster i 1300-tallet hver ejede halvdelen af de 

10 (nok ret små) gårde. De 2x5 gårde kom alle til Kronen i 1536. 

Ebbekøbgård ved Fredensborg var i årene efter Reformatio-

nen fæstet af diverse bønder. Siden var den bl.a. en del af Fre-

derik 3.́ s dronning Sophie Amalies (1628-1685) Hørsholm-gods. 

Gården blev nedlagt omkring 1730. I museets samling indgår 

store mængder keramik og metalgenstande fundet på gårdtom-

ten. 

At i hver tilfælde nogle af bispens nordsjællandske lensgårde 

havde rødder langt tilbage i tid afsløres i tilfældene Avderød og 

Ramløse, idet disse allerede i 1100-tallet – direkte eller indirekte 

– er omtalt som sådanne. 

Lene Tønnesdatters navnesøster var som sagt af slægten Ro-

sengaard, og i næsten 100 år frem til Reformationen var Farum-

gård nærmest et arveligt bispelen for denne slægt. Efter 1536 

var gården med tilhørende gods forlenet til diverse hofembeds-

mænd, bl.a. den i teksten omtalte dørknægt og siden herold 

(positioner i hoftjenesten, som var besat af adelige) Claus Fon-

tain.
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Sestede, vor hofsinde, da må hun, når og hvis hun 

kommer til at sidde enke, få Kronens gård hauffu-

elssegaardt (Havelsegård) på Sjælland i Strøeher- 

rett (Strø Herred)” samt i hovedtrækkene det sam-

me bøndergods og den samme tiende, som Jacob 

havde fået. Brevet bærer påskriften: Jacob Sesteds 

hustrus brev på Strø Len og gods efter hans død 

1553. Det opbevares på Rigsarkivet som Perga-

ment C7, kasserede obligationer, Strø H 4, og det er 

gennemskåret som tegn på, at det ikke længere er 

gyldigt (tak til Susanne Voigt, som har transskribe-

ret brevet). Brevet er givetvis blevet sløjfet, da æg-

teparret i 1561 afstår Havelsegård og flytter til Tå-

singe, men nu foregriber vi begivenhederne.

Jacob omtales samme år, altså i 1553, for første 

og vist også eneste gang som kongens staldmester. 

Det sker i et brev fra 19. juli 1553, hvor kongen 

uden afgift forlener ham med et helt, gammelt bi-

spelen, nemlig Strø med byerne Strø og Skævinge 

samt Strø Mølle i Try Herred, som var en fælles 

herredsadministration for Strø, Lynge og Ølstykke 

herreder.

Det var hermed et betydeligt gods, som Lene og 

Jacob havde fået som indtægtsgrundlag. Deres årli-

ge nettoindtægt bestod jo ud over 1/3 af sognets 

tiende af forskellen mellem den lensafgift, de årligt 

skulle erlægge hos kongen, og de afgifter, de fik ind 

fra bønderne.

Som staldmester var Jacob en kriger, som kom 

meget rundt i landet, og det var måske på en af 

disse tidligere rejser, at han havde mødt Lene? Efter 

trolovelsen har Jacobs hverv sikkert også givet dem 

gode muligheder for at nyde hinandens selskab, og 

et lille år efter deres trolovelse kan kongen så be-

kendtgøre deres bryllup, som han ville være vært 

for. Det sker i et brev fra den 18. december 1553, 

hvor han meddeler, at det vil finde sted på Kolding-

hus den 4. februar 1554: ”Følgende fruer og ridder-

mændsmænd med fruer og deres jomfruer tilsiges 

at være til stede på Koldinghus fastelavnssøndag 

(den 4. februar) 1554 til Poul Huitfeldts (som skul-

le giftes med Margrete Hansdatter Breide) og Je-

cob Sesteds bryllupper”. Hos de adelsfolk, som in-

viteres til ”Jacobs side”, er der mærkelig nok ikke 

nogen fra hans egen familie, selvom mindst et par 

søstre levede på dette tidspunkt. Derimod er der 

nogle, som kan kategoriseres som nordsjællandske 

standsfæller og vel også venner, men ellers gen-

kendes to af Lenes søskende samt slægtninge på 

hendes moders side.

Den 4. februar 1554 bliver ”vores” Lene så – sik-

kert under store festligheder –gift med Jacob Se-

sted på Koldinghus. Muligvis blev Jacob slået til 

ridder ved samme lejlighed – han omtales nogle 

gange siden som ”riddersmand” – men aldrig med 

tituleringen ”hr”. Lene kunne nu flytte ind på Havel-

segård, hvor Jacob allerede havde boet i fire år. 

Hermed var der på Havelsegård skabt den treenig-

hed, som kendetegnede tidens herregårde: En stor 

landbrugsproduktion fra gårdene og fæsterne, en 

Koldinghus, hvor Lene 

Viffert og Jacob Sested 

blev gift i februar 1554. 

Stedet dannede en 

værdig ramme for 

fornemme bryllupper, 

idet den gamle 

middelalderborg i årene 

1550-1553 var blevet 

ombygget til et moderne 

renæssanceslot. Foto: 

Niels Elgaard Larsen 

(Wikimedia Commons).
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administrativ enhed hvis forvaltningsopgaver gjor-

de gården til statens forlængede arm og den her-

skabelige ramme om det sociale liv, hvor Lene var 

værtinden.

Da kongen i 1550 indsatte Jacob Sested på 

hovedgården i Store Havelse, fulgte han en praksis, 

som også biskoppen havde brugt i middelalderen, 

nemlig at lade frie mænd stå for den daglige drift af 

deres hovedgårde. Disse var som hovedregel 

væbnere af mindre betydelige adelsslægter. Både 

biskoppen og kongen lod endda ganske ofte 

enkerne efter deres fogeder / lensmænd overtage 

driften. Det var således ikke odiøst, at Lene allerede 

i 1553 kunne få kongebrev på Store Havelse, hvis 

hun skulle overleve Jacob.

Jacob som lensmand 
Vi har fire breve bevaret, som fortæller om Jacobs 

tid som lensmand på Havelsegård. I sommeren 

1555 havde Christian 3. konstateret, ”at vildtbanen 

der (i Nordsjælland) var meget ødelagt”, hvilket 

skal udlægges derhen, at krybskytteriet var ud-

bredt. Han befaler derfor den 15. oktober nogle af 

sine lensmænd på Københavns og Krogens Len, 

nemlig Hans Lauridsen Baden (som sad på Ramlø-

se), Oluf Hansen Skinkel (som sad på Slagslunde) 

og Jacob Sested at instruere om, ”at ingen, der har 

gods i forlening i Københavns og Krogens Len, be-

fatter sig med at jage i skovene”. Af brevet fremgår 

det klart, at kongen havde viden om, at det blandt 

andet var hans egne lensmænd, som bedrev den 

ulovlige jagt, hvor de udvalgte tre tilsyneladende 

ikke var imellem. 

Denne tolkning understøttes af, at Jacob Sested 

i 1558 får udvidet sin forlening – et sikkert tegn på, 

at kongen har været tilfreds med hans embedsfø-

relse. Det sker, da han den 21. april får kongebrev 

”på gaarden Kregme uden afgift”. Brevet er lidt 

mystisk, da vi endnu befinder os i en tid, hvor al-

mindelige bøndergårde normalt ikke bar navne. 

Man fristes derfor til at tro, at ”gården Kregme” må 

have været en lille herregård, Kregmegård. Selv om 

vi intet sikkert belæg har for, at der nogensinde har 

været en herregård i Kregme, ved vi, at væbneren 

Jep Mikkelsen Blad af Hagerup allerede i 1462 hav-

de købt nogle gårde i Kregme. Det er således ikke 

utænkeligt og måske endda sandsynligt, at Jep Blad 

eller en af hans efterkommere omdannede de 

købte gårde til en herregård. Hvordan den siden 

kom i kongens eje, har vi ingen viden om.

Også hos den nye konge, Frederik 2., havde Ja-

cob Sested tilsyneladende en høj stjerne. Den 12. 

august 1559, godkender Frederik 2. således, at Ja-

cob Sested må bruge en gård i Hørup, som tilhører 

Roskilde Skt. Clara Kloster, ”som Anders Barbye 

(Anders Nicolausen von Barby) tidligere har forle-

net ham (Jacob Sested) med, uden afgift”. Andre-

as eller Anders von Barby havde været Christian 

3.́ s tyske kansler, dvs. udenrigsminister, og en kor-

tere årrække, 1547-54, besad han Favrholm ved 

Hillerød. I 1556 havde kongen skænket Selsø til 

Anders Barby, og denne havde arbejdet for at gøre 

Selsø til slægtens stamhus. Det lykkedes dog ikke, 

bl.a. fordi Anders Barby døde i 1559, ni dage før 

kongebrevet til Jacob Sested.

Sidste gang, vi hører om Jacob Sested som lens-

mand på Havelsegård, er den 2. oktober 1559. Her 

skriver Frederik 2. til sine lensmænd i Østdanmark, 

at ”da der kan befrygtes mangel på fetalje (forsy-

ninger) skal hver af deres bønder alt efter evne 

drive et svin til København”. I Nordsjælland er bre-

vet stilet til Esrum Kloster ved abbed Peder (Peder 

Ingemarsen), Æbelholt Kloster ved Christoffer 

Throndsen Rustung (en norsk adelsmand, som var 
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lensmand på Æbelholt 1544-59, og som blev Dan-

marks første rigsadmiral), Slangerup Len ved Arild 

Axelsen Urup (lensmand på nonneklostret i Slange-

rup 1555-1559), Knardrup Len (under Københavns 

Universitet), Slagslunde Len ved Albert Musen Mus 

(lensmand 1556-59), Havelse Len ved Jacob Se-

sted, Ramløse Len ved Hans Lauridsen Baden 

(lensmand 1551-61) og Farum Len ved Claus Fon-

tain (lensmand 1549-61). Brevet har særlig værdi 

for os, fordi det i betydelig omfang fortæller, hvor-

dan Nordsjælland under Christian 3. under hoved-

lenene København og Krogen var opdelt i smålen, 

inden Frederik 2. fra 1560 igangsatte den store 

nordsjællandske krongodssamling.

Som herre og frue på lenets og sognets herregård 

har Jacob og Lene selvfølgelig spillet en stor rolle 

for området i de år, hvor de sad på Havelsegård. Vi 

må således antage, at kalkmaleriet i kirken er en 

anerkendelse af, at de har betænkt kirken. Her er 

det mest oplagt at pege på, at den trefløjede alter-

tavle, som nu hænger på korets nordvæg, kan have 

været en gave fra dem. På kirkens egen hjemmeside 

foreslår man da også, at altertavlen kan stamme fra 

Havelsegård. Det er et nederlandsk serieprodukt af 

altertavler, som er udført i første halvdel af 1500-tal-

let eller eventuelt i tiden lige omkring år 1550. Også 

et endnu bevaret dåbsfad udført i Sydtyskland om-

kring 1550 kan måske tilskrives Lene og Jacob, lige-

som nogle af kirkens ombygninger fra denne tid 

kan have været støttet af ægteparret. 

Jacob som kriger
Jacob var, som kongens staldmester, ansvarlig for 

de kongelige stalde og rytteriet. Han var altså ud-

over at være lensmand også soldat og officer. I 

1554 er han således indkaldt til krigstjeneste i for-

bindelse med den udbrudte krig mellem Sverige og 

Rusland (Store russiske Krig 1554-57). Hvor længe 

Jacob var staldmester, ved vi som sagt ikke, men 

måske endnu den 3. april 1557, hvor han omtales 

som befalingsmand. Blot fire dage senere var han 

imidlertid fratrådt, da embedet overtages af hans 

svoger, Lenes bror, Holger Tønnesen Viffert.

Ind imellem hører vi om Jacob i anden sammen-

hæng. På kyndelmissedag 1556 (2. februar) plan-

lægger kongen således i forbindelse med et uden-

landsk fyrstebesøg i København at afholde en stor 

turnering. Den 2. december 1555 indkaldes Jacob 

derfor, sammen med en lang række rigsråder og 

lensmænd, til at møde i København den pågæl-

dende dag. På den lange liste over Rigets spidser 

møder vi af ”nordsjællændere” Herluf Jacobsen 

Trolle til Hillerødsholm, Jørgen Henningsen Wal-

kendorff, som indtil samme år var forlenet med 

Slangerup Kloster, Hans Lauridsen Baden på 

Ramløse samt Niels Tønnesen Parsberg på Krogen.

I 1557 omtales Jacob Sested som sagt som be-

falingsmand. Det sker i et brev fra Christian 3. fra 

den 3. april til ”en del lensmænd”: På grund af 

forholdene i Tyskland agter kongen at sende nogle 

undersåtter med rustninger til Holsten for at bruge 

dem imod Rigets fjender, om noget påkommer. De 

Denne tavle på 

Frederiksborg Slot 

erindrer om Frederik 2.´s 

store mageskifte med 

Herluf Trolle og Birgitte 

Gøye i 1560. Frederiks-

borg Slot blev udgangs-

punkt for den store 

krongodssamling de 

følgende år. Digtet på 

tavlen lyder: ”Kong 

Frederich den anden 

god og from/Hans 

Naade gjorde dette 

bytte/At Hilderødsholm 

under Kronen kom/Og 

Herluf til Skov Kloster 

flytte/1560”.
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skulle derfor straks klargøre (antallet er ikke anført) 

kampklare karle med heste, rustninger og andet til-

behør, så de sikkert er i Rødby den 12. april. Sven-

dene skal have befaling at være Jacob Seested ly-

dig, og kongen vil skaffe dem tilbørlig underholdning, 

så længe de bruges uden for riget. De skulle sende 

gode, skikkelige karle, som ikke bringer kongen 

spot. Fra Nordsjælland skulle der komme: Esrum 4, 

fra Hans Lauridsen Baden i Ramløse 1, fra Jacob 

Sested selv 2 og fra Peder Eskesen Bille på Svan-

holm ligeledes 2. 

Senere på måneden, den 26. april, får Jacob 

befaling om straks at begive sig til kongen ”for at få 

nærmere besked om samme tog (dvs. togtet til 

Holsten) og sende sin rustning af sted, så den er 

sikkert i Rødby førstkommende lørdag”.

Jacob synes at have klaret togtet uden at få vari-

ge mén og fortsatte med at være i den nye konges 

tjeneste som befalingsmand. Den 24. juli 1559, 

skriver Frederik 2. til byerne i Skåne, at han har 

sendt bl.a. Jacob Sested derover for at mønstre de 

krigsfolk, der er lagt i borgeleje (dvs. er blevet ind-

kvarteret) i købstæderne dér, og vise dem, hvorle-

des de skulle forholde sig, hvorfor byerne dér skal 

skaffe dem fornøden underholdning og vogne fra 

et borgeleje til et andet. Syvårskrigen er under op-

træk! 

Krongodssamlingens betydning for 
Lene og Jacob
Den 1. januar 1559 døde Christian 3. på Koldinghus, 

og Hertug Frederik blev konge som Frederik 2., og 

Trefløjet altertavle i 

Ølsted Kirke, som måske 

var en gave til kirken fra 

Lene Viffert og Jacob 

Sested.
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der er vist almindelig enighed om, at han blev en af 

de bedste konger, Danmark har haft. For Nordsjæl-

land, såvel som for Jacob og Lene og den øvrige 

”nordsjællandske” adelstand, skulle kongeskiftet 

imidlertid få dramatiske konsekvenser. På samme 

måde som de havde nydt godt af den første økono-

miske revolution i 1500-tallet, bispegården i Store 

Havelse blev jo ved Reformationen Kronens, måtte 

de nu betale prisen for den 2. revolution, krongods-

samlingen. Tiden 1500-1660 er ellers kendt som 

adelsvældens tid, men for Nordsjælland betød 

krongodssamlingen, at denne epoke fik en brat af-

slutning. I stedet skabtes grundlaget for ”Kongernes 

Nordsjælland”, der havde sit højdepunkt under Ene-

vælden (1660-1849), men som med de bevarede 

og til dels stadig beboede og anvendte kongeslotte 

endnu er et særligt nordsjællandsk fænomen.

I 1561 må Jacob afstå Havelsegård. Frederik 2. 

udsteder den 23. april sit første brev på Frederiks-

borg Slot, og heri får Jacob ”og efter hans død hans 

enke, fru Lene Viffert” livsbrev på ”Kjærstrup på 

Taasinge i stedet for Havelsegaard med mere 

gods på Sjælland, som Christian 3. havde givet 

dem livsbrev på”.

Det er nok de færreste, der har hørt om Kjær-

strup Hovedgård på Tåsinge, men måske så allige-

vel, for det var den herregård, som Ellen Marsvin 

erhvervede i 1622 og derefter overdrog til sin dat-

ter, Kirstine Munk. Christian 4. og Kirstine Munks 

fælles søn, Valdemar Christian, fik i 1630 Kjærstrup, 

men han lod med sin fars hjælp Kjærstrup nedrive 

og opførte i stedet Valdemars Slot tæt ved. Valde-

mar Christian opholdt sig i øvrigt aldrig på slottet. 

Historikeren J. A. Fridericia beskrev ham i Dansk 

Biografisk Leksikon som ikke blot forfængelig og 

letsindig, men udygtig, grov i optræden og til tider 

ganske samvittighedsløs – altså en helt igennem 

skidt knægt. Kjærstrup, hvor Jacob og Lene boede, 

findes endnu bevaret som en stor højning, et så-

kaldt voldsted, mens Valdemars Slot siden 1678 

har tilhørt slægten Juel/Iuel-Brockdorff. Det rum-

mer i dag et herregårdsmuseum. 

Efter Nordsjælland
I de ret få år Jacob og Lene var på Kjærstrup, skrives 

Jacob i et par breve til et sted kaldet Østergaard. 

Hvor er nu det?

Østergård (på tysk Oestergaard) var en herre-

gård i Stenberg i provinsen Angel i Sydslesvig, som 

oprindeligt tilhørte hertugdømmet Slesvig. Det er 

Prins Valdemar Christian, 

1603-1647.
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med andre ord Jacobs forældres gamle herregård, 

Stenberge. Østergård, som ligger ved Østersøen, 

kendes først her fra 1500-tallet under dette navn, 

og muligvis var det Jacob, som tillagde det navnet 

Østergaard. Den nuværende gård er opført så sent 

som i 1856 i senklassicistisk stil. 

Jacob døde den 10. februar 1564 og blev begra-

vet i Lund Domkirke, sikkert på Lenes foranledning. 

Hans og Lenes gravsten er nu udstillet på Domkir-

kemuseet. Jacob blev kun omkring 45 år gammel, 

men årsagen til hans død kender vi ikke - måske 

faldt han i Syvårskrigen 1563-1570? Han er nævnt i 

en mønstringsliste fra mellem 1. september 1563 

-1. oktober 1564, hvor han indgik i kongens sjæl-

landske fane (dvs. garde).

Lenes senere år
Efter Jacobs død krydsede Lene sit spor. Den 16. 

maj 1564 fik hun, ”Jacob Seestedtz enke”, breve på 

Dalby Kloster, det gamle bispesæde lidt uden for 

Lund, for til gengæld at fratræde Kjærstrup. Det til 

Dalby hørende gods skulle have samme størrelse, 

som det gods hun havde afstået på Tåsinge. Ved 

Reformationen blev Dalby Kloster beskrevet som 

Skånes rigeste, så det har næppe været et ringe 

bytte for Lene. Det lå dog i en truet landsdel, ikke 

De nedbrudte materialer 

fra Kjærstrup indgik i 

byggeriet af Valdemars 

Slot på Tåsinge. 

Valdemars Slot ses her 

gengivet på et skab i 

slottets interiør. Maleriet 

er antagelig fra 

1700-årene. Ukendt 

kunstner. Foto: Niels 

Peter Stilling.
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mindst her i 1564, hvor Syvårskrigen rasede. Blandt 

de lensmænd, som skulle registrere klostret ”med 

Ejendom og Herlighed” og derefter overgive hende 

Dalby Kloster, var hendes egen broder, Axel Tønne-

sen, der sad som lensmand på Landskrona. Bispe-

kirken i Dalby beskrives ofte som Skandinaviens 

ældste bevarede bygning (den er fra 1000-tallet).

Her i Dalby boede Lene resten af sine dage. I det 

endelige forleningsbrev af den 13. juni 1564 be-

skrives godset ved Dalby, som hun overtog fra rigs-

hofmesteren Ejler Eriksen Hardenberg, detaljeret. 

Det drejede sig om ikke mindre end 90 gårde, 4 

fæstere og 8 gadehuse fordelt på 13 landsbyer om-

kring Dalby. Hertil kom 2 møller, Albente Mølle og 

1 mølle i Dalby Fællesmark. Ud over møllen lå der 

alene i Dalby 35 gårde og 5 gadehuse. 

Der var umiddelbart for Lene en hage ved forle-

ningsbrevene for Dalby Kloster, nemlig at hun kun 

kunne have godset, ”saa længe hun sidder som 

Enke”. Og Lene blev gift igen – med en tysk adels-

mand ved navn Claus von Ungern til Käsel og 

Clausholm på øen Øsel (nu Saaremaa under Est-

land). I forleningens krav lå dog ikke, at hun blev 

smidt ud af Dalby, hvis hun giftede sig igen, faktisk 

tværtimod. Samtidens patriarkalske filosofi var 

nemlig, at hvis hun giftede sig igen, skulle hendes 

ægtemand overtage forleningen. Det er endda ble-

vet hævdet, at det skulle have været et krav fra kon-

gen, at Lene, for at få Dalby, skulle gifte sig med 

Claus von Ungern. At Lene skulle være blevet på-

tvunget ægteskabet, har jeg dog ikke kunnet finde 

nogen dokumentation for. Vi kender ikke året for 

deres giftermål, men det har været i 1568 eller 

1569. Claus, som nok var opvokset på Øsel, blev 

ved giftermålet de facto dansk adelsmand. 

Ægteskabet mellem Lene og Claus var dog barn-

løst, så slægten Ungern uddøde i Danmark allere-

de ved Claus´ død. 

Problemet med forleningen af Dalby Kloster blev 

løst, da Frederik 2. på Frederiksborg Slot den 15. 

august 1570 gav Claus von Ungern livsbrev på Dal-

by Kloster, ”hvis han overlever sin Hustru, Fru Lene 

Viffert”. Claus overlevede i øvrigt ikke Lene. Han 

døde den 7. oktober 1577 – 2 år før Lene – efter i 

en tid at have været kongens statholder på Øsel.

Claus von Ungern havde som sin far tilhørt den 

tyske ridderorden, som forlod Øsel i 1559. Frederik 

2. købte Øsel i 1560 af den daværende biskop, og 

øen forblev herefter dansk indtil Brømsebrofreden 

i 1645. Claus tilhørte den gren af slægten Ungern, 

Lene Viffert og Jacob 

Sesteds gravsten i Lund 

Domkyrkomuseum, 

kapitelhusets indre gård. 

Graven med stenen lå 

oprindeligt i lægmands-

korets nedre del foran et 

alter, der blev anlagt i 

1577 og nedrevet i 

1833. Jacob holder en 

stridshammer, et 

langskaftet slagvåben, 

som brugtes til at 

gennembryde modstan-

derens rustning med, 

mens Lene også her 

synes at holde en bog. 

Den nu ulæselige 

inskription skal ifølge 

Johan Corylander (1754, 

(udg. Martin Weibull 

1884) Berættelse om 

Lunds domkyrka), have 

været: (Her) ligger erlig 

oc welbyrdig mand 

Jacob Se(stedt, Brund 

Ottis Søn til Røt, som 

døde) i Lvnd (den 10 

dag Febr. M.D.LIIII med 

sin kere hustru, erlig og 

welbyrdig fru, fru Lene 

Wefferdt, som christeli-

gen hedensofuede udi 

Herren paa) Da(lby 

closter den XXIIII Aprilis 

a:o M.D.LXXIX.) (Gud 

gifve dennom bade) en 

salig opstandelse paa 

domedag. Amen. Foto: 

Andreas Manhag. 
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som kaldes Ungern af Sternberg. Som slægtsnav-

net antyder, kom Claus´ (ikke-danske) efterkom-

mere således via Lene i besiddelse af Jacob Se-

steds gamle familiebesiddelse, Steinberge alias 

Sternberg alias Østergaard i Sydslesvig.

År 1577 er sidste gang, vi hører om Lene. Hun 

var da vel næppe fyldt 50, men måske var hun ved 

dårligt helbred? I hvert fald udsteder Frederik 2. på 

Frederiksborg Slot til sin kongelige skænk (måske 

han havde beskænket kongen rigelig her i juledage-

ne?), Gotslav Budde, den 28. december ekspertan-

cebrev, dvs. ventebrev, på Dalby Kloster, ”som fru 

Lene Viffert, Claus von Ungers enke, har livsbrev 

på”. Lene boede på klostret indtil sin død i 1579, 

helt præcist den 24. april, og hun blev begravet ved 

siden af Jacob i Lund Domkirke, hvor også hendes 

Dalby Kloster lidt uden 

for Lund, som Lene 

Viffert i 1564 fik 

kongebreve på, at hun 

kunne beholde i sin 

livstid. Det blev for Lene 

til 15 år. Foto: Helen 

Simonsson (Wikimedia 

Commons).

125



broder Axel fandt sit sidste hvilested. Claus von Un-

gern er begravet i Danzig.

Afslutning
Vi har nu været på en lang rejse rundt i 1500-tallets 

meget større Danmark. Mens jeg skrev artiklen, 

blev jeg forbavset over, hvor meget Lene i sit relati-

ve korte liv nåede at opleve af Danmark. Hun nåe-

de sikkert endda nok også at besøge Øsel, hvor 

hendes anden mand, Claus von Ungern, var stat-

holder fra 1573 til 1576. Om hun også kom til ud-

landet, ved vi ikke, men muligheden foreligger, idet 

Claus i 1577 i de sidste måneder af sit liv på Frede-

rik 2.́ s anbefaling var ”adelsfaneleder” i Danzig.

Jeg blev endnu mere forbavset over at opdage, 

hvor meget vi egentlig kan få at vide om Lene på 

trods af, at hun kun er omtalt i ganske få breve. Hun 

blev ikke gift med en konge, og hun kan heller ikke 

henregnes til den højeste adel, men vi kan alligevel 

rekonstruere vigtige forløb af hendes liv ved at sæt-

te hende ind i den historiske ramme, som var hen-

des virkelighed i midten af 1500-tallet. 

Det var en omskiftelig tid, og ikke mindst krig har 

via hendes ægtefæller været noget, hun nærmest 

dagligt har måttet forholde sig til. Hvordan hun kla-

rede det, ved vi selvfølgelig ikke. Vi må give op, når 

vi skal danne os et billede af hendes person. Allige-

vel står vi tilbage med et billede af en stærk kvinde, 

som klarede sit livs op- og nedture med bravur. Da 

hun i 1579 lå på sit dødsleje på Dalby Kloster, har 

hun nok været trist over, at hun ikke fik børn. Det 

var trods alt en kvindes fornemmeste opgave her i 

livet at sætte arvinger i verden. På trods af det, har 

hun nok alligevel lukket øjnene for sidste gang med 

tanken: ”Jeg har haft et godt liv”.

Appendiks. Nordsjællandske slotte og 
herregårde 1560
Inden og ved Reformationen i 1536 ejede Kronen i 

Nordsjælland slotslenene Krogen med Gurre (lens-

mand Johan Henriksen Rantzau) samt Hørsholm 

(lensmand Peder Godskesen Bielke), Abraham-

strup (nu Jægerspris, lensmand Oluf Nielsen Ro-

senkrantz) og Dronningholm (lensmand Johan Jes-

persen Friis). Herudover besad Kronen i 1536 de 

små len Annissegård (lensfrue Gertrud Tønnesdat-

ter Parsberg, enke efter Johan Bjørnsen Bjørn, og 

Kongsgården på Halsnæs (lensmand Laurids Iver-

sen Serlin). Gurre (under Krogen), Søborg (lens-

mand Peder Godskesen Bielke), som efter Grevens 

Fejde 1533-35 vist nærmest var en ruin, og Favr-

holm (lensmand Hans Willumsen Sort Baden) 

med den store landsby Egespur havde en årrække 

været pantet bort, men var alle før Reformationen 

kommet tilbage til Kronen. Til gengæld var Asserbo 

og Stenholt, som Kronen havde beslaglagt i 1502, i 

1527 kommet tilbage til de rette arvinger. 

Dette ikke ubetydelige gods blev ved Reformati-

onen voldsomt forøget. Ud over det store bispe-

gods omfattede det i Nordsjælland fire klostre med 

tilhørende gods samt godset til et vikarie (præste-

embede) ved Roskilde Domkirke. De fire klostre var 

Knardrup, Slangerup, Esrum og Æbelholt, som alle 

blev selvstændige len under Kronen. Knardrup blev 

i 1539 forlenet til Københavns Universitet. Slange-

rup Len blev etableret ved, at kongen lod bispens 

Havelsegård ligge under sit ”nye” kloster i Slange-

rup, hvor det forblev, indtil Jacob Sested overtog 

gården m.v. som et selvstændigt len i 1550. Lens-

mændene i Slangerup efter Reformationen var 

Morten Bussert frem til 1553, Jørgen Henningsen 

Walkendorff 1553-1555 og Arild Axelsen Urup 

1555-1559. 
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Med Æbelholt Kloster og dette klosters mange 

bondegårde i den vestlige halvdel af Nordsjælland 

fulgte sandsynligvis også Lyngbygård, om end ejer-

skabet her er uklart. På Lyngbygård sad nemlig 

slægten Dresselbjerg, som med klostret synes at 

have haft et fælles ejerskab til denne hovedgård i 

Lille Lyngby. I 1544 blev selve klostret med lade-

gård på Æbelholt forlenet til Christoffer Trondsen 

Rustung, og han havde lenet frem til 1559 eller 

1560. Han fik senere Eskilsø (Hornsherred) i Ros-

Slotte, herre- og 

hovedgårde 1536-1560.

kilde Fjord, som også havde tilhørt Æbelholt, og 

som efter ham i 1560 blev forlenet til Corfitz Knud-

sen Ulfeldt (Corfitz Ulfeldt havde i 1559 købt Selsø 

af Anders von Barby´s arving). 

Kun Esrum blev ikke forlenet bort, men i stedet 

frem til krongodssamlingen drevet videre af mun-

kene som et len under Kronen. 

Da krongodssamlingen påbegyndtes, blev klo-

sterlenene nedlagt. Lensmændene fik andre len i 

andre landsdele, og de fysiske rammer i form af 
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klosterbygninger samt hoved- og ladegårde blev 

efterhånden revet ned. 

Hagerup må i 1536 også være kommet til Kro-

nen fra et vikarie ved Roskilde Domkirke, om end 

sagen også her er kompliceret, da der var involveret 

adelige brugsrettigheder og delejerskaber repræ-

senteret ved slægterne Blad, Grubbe og ikke 

mindst slægten Rosengaard på Farumgård.

De øvrige 7 eller 8 nordsjællandske herregårde 

var i 1536 adelige besiddelser. Borupgård ved Hel-

singør købte Kronen imidlertid i 1549, om end den 

herefter blev forlenet til den tidligere ejer, Peder 

Hansen ”den yngre” Lilliefeld, rådmand i Helsingør. 

Slægten Lilliefeld var blevet adlet i 1474 ved Peder 

Hansens bedstefar af samme navn. Herregården i 

Borup var nok blandt de yngste i Nordsjælland, da 

landsbyen af samme navn i middelalderen havde 

tilhørt Esrum Kloster. Borup-godset må Peder Han-

sen (død mellem 1560-63) eller hans far Hans Pe-

dersen (død 16. februar 1528) have købt og pantet 

sig til før Reformationen, da det ellers i 1536 ville 

være kommet til Kronen.

Favrholm ved Hillerød var frem til 1523 pantet 

bort, 1523-47 et len under Kronen, hvorefter det 

overgik til privat eje. I 1558 blev Favrholm beslag-

lagt af kongen, da ejeren, rigshofmester Peder Jo-

hansen Oxe, faldt i unåde. Da Peder Oxe i 1565 

igen blev taget til nåde og fik sit kolossale gods til-

bage, blev gården modregnet i andet gods uden for 

Nordsjælland. 

Herudover var der heroppe i 1560 stadig et lille 

dusin herregårde (foruden mange hundrede bøn-

dergårde), som var ejet og beboet af adelen. God-

set omfattede rundt regnet 1/4 af Nordsjælland øst 

for Roskilde Fjord, idet Hornsherred med herregår-

dene Svanholm og Kindholm såvel som Eskilsø, 

hvor der vist endnu i 1560 var en ladegård, ikke var 

en del af krongodssamlingen. Frederik 2. erhverve-

de de nordsjællandske herregårde med tilhørende 

bøndergods som følger: 

I 1560 Hillerødsholm og Græsegård ved mage-

skifte med Birgitte Gøye / Herluf Trolle, Asserbo 

ved mageskifte med Gørvel Abrahamsdatter Gyl-

denstjerne (barnebarn af Poul Laxmand) / Gert 

Jensen Ulfstand (der var en halvfætter til Lene Vif-

fert), Stenholt med tilhørende gods ved mageskifte 

med fru Thale Holgersdatter Ulfstand (en fjern 

slægtning til Lene Viffert, idet deres oldefædre var 

halvbrødre), Borsholm, som den senere mangeåri-

ge borgmester i Helsingør, Sander Leyel, købte af 

Esrum Kloster før Reformationen, med en række 

tilliggende landsbyer fra efterkommerne af Sander 

Leyel (død 1559-1560). 

I 1561 afstod Laurids Iversen Serlin sin sæde-

gård, Ellingegård på Halsnæs. Han fik som den ene-

ste ikke en hovedgård uden for Nordsjælland i byt-

te, men fik til gengæld lov til at bo på Ellingegård til 

sin død. Samme år afstod Niels Jacobsen Trolle, 

som sammen med sin moder Kirsten Mauridsdat-

ter Skave ligger begravet i Torup Kirke på Halsnæs, 

Torupgård sammesteds. Torup, ”som var et frit ene-

mærke” (dvs. det var skattefrit herregårdsjord), hav-

de været en del af Poul Laxmands Asserbo-gods.

Når vi upragmatisk definerer herregårde, som 

gårde, hvor der i varierende perioder boede adeli-

ge, så kender vi fra middelalderen langt flere i 

Nordsjælland, end dem vi kan spore stadig eksiste-

rede mellem 1536-1560. En enkelt, Gørløsegård, 

genopstår dog i 1553, da kongen forlener Hans 

Mortensen Bussert med den. I middelalderen var 

der flere ejere af gårdene i Gørløse: Kronen, Æbel-

holt Kloster, diverse adelige samt nonneklostret i 

Slangerup. Gørløsegård lå dog givetvis under Slan-

gerup Kloster, da væbneren Henrik Nielsen Skar-
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sow, som 1468-1477 skriver sig til Gørløse, tidlige-

re, mellem 1457-1465, havde været forstander på 

Slangerup Kloster.

Som nævnt i artiklen fandtes der i 1558 og sik-

kert også i 1561, hvor Jacob Sested må have afstået 

den, muligvis endnu en nordsjællandsk herregård, 

nemlig Kregmegård i Kregme. Kildernes udsagn 

om dette er dog ganske vage. Herregården kan 

være blevet etableret i anden halvdel af 1400-tal-

let, men hvordan og hvornår den siden kom til Kro-

nen, ved vi intet om.

Historien om den sidste nordsjællandske herre-

gård, Veksøgård, er også dårligt belyst. Vi kan dog 

se, at Veksøgård i 13-1400-tallet må have været et 

betydeligt anlæg, da det var højadel, som boede 

her. Endnu ved udgangen af 1400-tallet synes den 

at have været en adelig besiddelse, men der her-

skede strid om ejerskabet. I 1459 havde Christian 

1. vist beslaglagt Veksøgård, og han gav den sam-

me år til grundlæggelse af Hellig Tre Kongers Kapel 

i Roskilde Domkirke. Blot fire år senere må han dog 

give Veksøgård tilbage til den rette ejer, Johan Pe-

dersen Oxe (rigshofmester Peder Oxes farfar). End-

nu i 1495 gjorde arvinger imidlertid krav mod Jo-

han Oxes køb af godset. Hvad der siden skete er 

uvist – nogle har foreslået, at den blev skudt til grus 

under Grevens Fejde. Da Veksøgård igen dukker 

frem af de historiske tåger, er det i 1563, hvor Hellig 

Tre Kongers Kapel i Roskilde(!) mageskifter stedet 

bort til Frederik 2. Kongen havde dog allerede i 

1562 lagt Veksøgård under Københavns Slot.

Læs mere
Kilderne til Lenes og Jacobs med fleres historie fin-

des i Danske Kancelliregistranter 1535-1550 (Bricka 

1881-2, København) og Kancelliets Brevbøger 

1550-1660 (udgivet af Rigsarkivet 1885-2005). En 

stor del af den danske adels historie er behandlet i 

Danmarks Adels Aarbog 1884 ff., slægten Viffert 

således i årgang 1901. Biografier over en række af 

de i denne artikel nævnte personer kan findes i 

Dansk Biografisk Leksikon (3. udgave 1979-84) og 

en del af disse findes gengivet online i Gyldendals 

Store Danske Encyklopædi. Ølsted Kirke er be-

handlet i Danmarks Kirker. Frederiksborg Amt. Hef-

te 16 (1970), side 1527-57; artiklen findes også 

online på http://danmarkskirker.natmus.dk/frede-

riksborg/oelsted-kirke.

I forhold til denne artikels overordnede emner, er 

det svært at pege på artikler af andre end nærvæ-

rende forfatter. Fremhæves kan faktisk kun Lone 

Hvass, Vivian Etting og Charlotte Boje Andersen 

(2003): ”Gurre – kongeborg og sagnskat”. 

Jeg har i Nordsjællandsk Museumsforenings 

medlemsblad NoMus skrevet en række populære 

artikler, som kredser om denne artikels emner. En 

introduktion til ”Nordsjælland i middelalderen” fin-

der man i artiklen af samme navn i NoMus 4/1999. 

I to artikler har jeg mere overordnet behandlet de 

nordsjællandske riddere og væbnere. Disse er 

”Væbnere i Nordsjælland”, NoMus 1/2006, og 

”Riddere og væbnere i Nordsjælland i middelalde-

ren”, NoMus 2/2013. Sidstnævnte omfatter et kort-

fattet alfabetisk leksikon over de adelsslægter, som 

har boet i Nordsjælland, desværre dog indtil videre 

kun A-K. Frederik 2.́ s krongodssamling har jeg be-

handlet i artiklen: ”Den store nordsjællandske kron-

godssamling 1560-1577”, NoMus 1/2008.

Det har også været min ambition at fortælle de 

nordsjællandske borge og herregårdes historie. Jeg 

er ikke ved vejs ende, men en del er udgivet. ”Hvi-

deslægtens gårde og gods i Nordsjælland”, NoMus 

3/2012, giver indblik i den ældste herregårdshisto-

rie heroppe. Lyngbygaard og slægten Dresselberg 
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har jeg skrevet om i ”Adelsslægten Dresselberg på 

Lyngbygaard, en forsvunden herregård i Lille Lyng-

by”, NoMus 3/2007. Hillerødsholm kan man læse 

om i ”Hillerøds og Hillerødsholms ældste historie”, 

NoMus 3/2008. Hillerødsholm er sammen med 

Favrholm også berørt i artiklen ”Peder Oxe og Her-

luf Trolle”, NoMus 3/2002. Stenholt kan man læse 

om i ”Herregården Stenholt og dens ejere”, NoMus 

2/2004 (medforfatter Lita Rosing-Schow). Grøn-

holt Voldsted, som ikke kendes omtalt i skriftlige 

kilder, er revurderet i artiklen ”Grønholt Voldsted – 

en ny tolkning”, NoMus 1/2005. Endelig er Dron-

ningholms historie beskrevet i ”Dronningholm ved 

Arresø”, NoMus 3/2005.
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