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Aakkebslle.

A )e d  en af de Fjorde, som sijirre sig ind fra Vstersoen paa FyenS Sydkvst, 
liggcr Herregaardcn Nakkebolle i Aastnip Sogn, Sallkng Herred i Svendborg 
Amt, med den yndkgst« Udfigt oder Skov og Band til den Mangfoldighed af 
Smaciser, som begrirndser Horizonten og danner dck storste Archipelag, vi kjende 
i vore Farvande. Nakkebolle bestaaer af en anselig tresioiet med Grave om« 
gkven Hovedbygning, hvoraf hoSstaaende Prospekt viser Hovedfaraden. DenS 
Bygnlng sial vwre paabegyndt 1559, men kan fsrst viere fuldendt efter 1583, 
som den over Porten indhuggrde Jndflrift viser:

Mens jeg i Sverrig fangen vaar
Da bygte min Hnstru denn« Gaar,

thi Jacob Lrokkenhuus, som lod Jndsiristen s«tte, blev fangen t Aarct 1563 
af de Svenfle i Dsterssen, hvor Han forte en danfi EScadre. Det «eldre Nakke
bolle sial Hove ligget n<ermere ved Strande», kigesom ogsaa Navnet udledeS af 
Landtungen eller Nakken, hvorpaa den blev opfert. Den sial tidligere v<rre kaldt 
töronderupgaard, bvilken Gaard »folge et TingSvidne af 1419 laae i Bester 
Aaby Sogn, men Venn« hele Deretning beroer dog maaffe« paa en Forverling  ̂
med een eller anden Udslvttergaard fra Gsnderup Bp i Drahetrolleborg Sogn, ! 
i alt Fald maatte Navneforandrlngen alt vare foregaaet i de« 15de Aarhundred« 
og vtldr vare vanffelig at forene med NavnetS Betydning. j

Den aldgomle Familie So lle , som Gaarden fiylder st« Navn, regnrS t ! 
Akmindelighed til den lollandffe Adel og forekommrr, saavidt videS, fsrst i Ve- !

stddelse af Krogendegaard eller det nuvarende Ssholt ved Maribo; Erik Mad- 
sen og Fn» Anna B laa eiede Krogende og muligvikS Nakkebolle, der nok i 
längere Tld havde varet i  Bellernes Bestddelse, men hviS forste sikkrr Eier er 
E lle r Lriksen B o lle , som var gift med Fru Anna B ild  og i Grevens Felde 
blev fangen af Borgerne fra Svendborg, der drogr omkrlng i Landet, plyndrede 
og brccndle Herregaarden« og bragte Byerne t Oprsr, gansie som Marseillanerne 
under den fravsie Revolution. E ile r Lriksen blev fort til Svendborg, hvor 
Han maatte give en Forsirlvning fra sig, dateret 16de Ju li 1534, hvori Han 
svoer Christian den Anden Trosiab, saa at den almindelî e Efterretning, at 
Han dode den 1. Januar 1534, maa vare urigtig, uagtet den sial findeS paa 
HanS Ligsteen; rimellgviis er AarStallet forsirevet for 1535. A f hanS tre 
Dottre arvede Susanne Nakkebolle; hun var forste Gang gift med C laus Erik- 
sen Ravnsbjerg, der 1523 erhvrrvede sig Lgenavnet Slippeflot ved at forraade 
Aallundborg S lo t, hvor Han var Christian den Andens BefalingSmanv; Han 
lod sig nemlig af det feiernde Parti overtale til at sende de tydsie Knagtc dort 
fta det beromte Taarn Folen, hvori Rigets Archiv fordum blev opbeva» et, under 
Paafiud af at Han selv med fiire egne Folk vilde forsvare dette SlottetS vigligst« 
Punkt; t det Sted hidsede Han ved en Bind« et halvhundrede Kncegte af Kong 
Fredenks Kolk op i Taarnet, hvorfta de bemcegtigtde sig Slottet og udjog« 
Besatningen.— Claus Lriksen fik 1540 13Gaarde og en Molle i Bester Skjrrninge 
og en Gaard i Aastrup i Pant af Kronen; Han dode 1541, hvorefter Fru 
Susanne agtede Jacob Brskkenhuus til DamSbo, LandSdommer i Freu, fldrn
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Befalingsmand paa AalborghuS, der 1553 fik Fornyelse paa det C laus Eriksen 
panlsattc KrongovS; Han begyndte at bygge Nakkebslle 1559, men blev 1563 
fangen af de Svenfle, da Han, for Krigen endnu var erklirret, var sendt ud t > 
Dstcrsoen med rn EScadre paa 8 Skibe, der blev overfaldet af en svenfiFlaade 
vaa 22, som alt fortalt er; under Hans Fangeiiskab fuldfsrte Fruen GaardenS 
Bvgning. Hun dsdc 1569, Jacob Drokkenhuns 1577; dereS «ldste Ssn, 
E lle r Vrokkenhuus til Nakkebslle, var forste Gang gift med Fru Lerre 8 riis ; 
rster hendeS Dsd crgtede Han Anna B ille , hvorover Jomfru Lhristentse Lruckov, 
e» adelig Dame, som havve vcrret l Huset hoS den afdsde Frue, blev i hsieste 
Grad forblttret, da hun havdc ventet at blive hanS Kone; hun gav sig da, 
eftcr sin ege» OverbeviiSniiig, Fanden i Bold og lagde Raad op med cndeel 
Ovinder om hvorledeS de flulde hoevue hende paa Fru A nna , hvorom man 
endnu har de feuere optagne Facher, der give öS en levende Skildring af 
FremgangSmaaden ved en saadan Leilighed og ikke lade os nogen Tvivl tilbage 
om at Troldqvindeme selv troede paa Birkungen af dereS Kunstcr, hvorsor jeg 
her v il skildre Sagen temmelig udfsrligl.

Jomfru Lhristentse og endeel andre Qvinder paa Gaarden, af hvilke 
Düse Lauridses var de» virksomst«, samt to Vcrsener,  som bencrvneS Dj«vle 
og som de selv kalbe dereS Drenge, men som maafle« snarrst varc Dukker eller 
Galgemarnd —  de paa Tydfl saakaldte Alräunchen, —  maalte Jomfru Annas 
Brudeseng med et Baand Fredagen for Brplluppct, paa hvilket Baand de under 
Vielsrn flog en Knude; om TorSdagen eftcr Brylluppet bragte Jomfm Lhristentse 
den unge Frue «n Skaal med Faarcnicrlk, som hun bad hende om at drikke for 
HendeS Skyld, da hun selv havde valgt den; dctte afslog imidlertid Fru Anna, 
hvorester Jomfru Lhristentse flog den dort, hvorved denne Trolvdom blev til» 
intetgfort, thi i Mcelken havde Jomfru Lhristentse kommet en stör Wdderkop, 
som hun tog i Brudesrngen ifslge st» DjavklS Tilflyndelse. Derester lod hun 
Smede» gjsre tre StaalkorS, der tilligemd Haar af alle de sammensvorne 
Qvinder blev indsvsbt i  Papir og, omvunden med en fort Traad, sat under 
Brudesengen ved fammeS Fsdder. Derpaa blev Sengeklcrdet taget bort og bragt 
til Aastrup, hvor Jomfm Lhristentse syneS at have boet og yvor deSuden 
Prasten var med i Complottet: hvad der videre blev foretaget med detteKlcrde 
blev ikke oplyst. Derester forstrrdigede Düse en D E «  af B o r, «n halv Arm

lang og af Skikkclse som et Darn, og dette Borbarn bar Jomfm Lhristense i 
40 Uger under sin hoire Arm, bragte der derpaa en Frcdag i Kirke i Aastrup, 

! hvor det blev dsbt Anna rster Fruen, og gik tilligemed Düse op for Alteret med 
samme og offrede, som om det havde vcrret et virkeligt Barn; ved denne Leilighed 
flog Samvlttigheden Düse, som udbrod: «.Ru gjsre vi den Synd og Gjerning, öS 
aldrig kan forladeS og vi komme til at fortryde," hvortil imidlertid Jomfru Lhristentse 
svarede at hun lkke fluide brvde sig derom, det tilkom hende at svare derfor; 
ester Offringen bare deDorbarnet ned i Fm  Annas S to l og gravevr det der ned 
i Overvcerelse af Sogneprcesten, ,Hr. N ads. Nu var Trolddomme» fuldbyrdet 
og viste stg saa virksom, at Fru Anna fsdte sin Mand 15 dsdfsbre, men ikke 
eet levende Barn ; rimeligviiö har HendeS egen Overtro her vcrret virksom, thi 
meget hemmelig syneS Sagen ikke at vcere bleven holdt. Tilsidst lod L iie r 
Vrokkenhuus den i  Aarel 1597 underssge, alle Troldqvinderue paa den adelige 
Jomfru ncer forhsre og stk dereS stilde Bckjendelse, hvorester de blev« brcrndte; 
efter dereS egen Tilstaaeis« flulde Fru Anna fsrst naar de vare brcrndte 
faae sin Helbred igjen, thi hun var, som Forhsret udviscr, meget svagclig, hvllkef 
under saadanne Omstcendigheder endda ikke var saa undcrligt. Prcrsten var 
allerede dsd, den adelige Jomfm vovede Ingen at tiltale, ja HendeS Bioder, 
Jens Lruckov til AarSlevgaard, stcrvnede endogsaa saavcl L iie r Vrokkenhuus 
som LandSdommeren Gabriel Nnudsen (Acheleie) for Herredagen, forvi HanS 
Ssster var nawnt i PrcemiSserne til Dommen og saaledeS bragt i vnd Omtale; 
de bleve dog bcgge frlfundne for HanS Omtale og Jomfru Lhristentse stgeS, —  
fljondt denne Sag Ikke er klar, —  at have givet en Forflrivelse sta stg til 
Köngen og Raadet, at hun ikke for Fremtide» flulde befalle sig med TrolddomS- 
konster. Hun flyttede nu dort fra Fyen og tog Ophvld i Aalborg , hvor hun 
tilkigemed sin Ssster stistede et Legat paa 200 Daker for en Discipel af den 
derv«re»de Latknflole; hun vedblev imidlertid sine TrolddomShandler indtil 1619> 
da hun blev tiltalt for en ligneUde Sag, domt fra Ltvek af Herredagen t Aaret 
1621 og Henrettct, hvorester hun blev begravet i SsnderholmS Kirke ved Restrup 

> i Ncrrheden af Aalborg. HendeS Esterladenflaber stgeS at vcere confiflerede og 
anvendte til et Legat ved Unlversttetet: det bencrvneS Î exatum oobilis virzims 
supplieio aüectm (den henrettede adelige JomsrucS Legat) og var dengang 
500 Rdlr. SpecicS
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L ile r Brokkenhuu» dode 1602 og rfterlod fig blot een Datier, Susann« 
Vrekkenhuus, der 1594 var bkcvcngist med sin StedmoderS Drodrr, M rrqvard 
eller M arcus B ille  til Hvidstlde, hvem Sosteren, Fr» A«ma, overlod stn Andeel 
i Nakkebolle for 300 Daker (s: Specter) -m Aarrt, hvoraf Han dsg ssuld« 
behoidr de 200 Daler imod ai svare RoStjeneflen, —  der altsaa var en langt 
betvdrlkgere Byrde end man «llerS pleirr at forestill« s ig ,—  meden» de svrige 
100 Daler tilligemed 200 D a l«  af Fm  Annas svrige Jndtcrgter stulde anvcn- 
deS til at betale E lle r Brokkenhuus's Gfeld» Marqvard B ille  var LehnS« 
mand i  S t. Hans Kloster k Odense 1612, paa Rugaard 16l7— 28; Hans 
Frue dsde 1808; 1615 udkjsbte Han stn Ssster aldrleS af Nakkebolle, som 
hun rigügnok fremdele» beboedr og 1630 ved Pro«» for Herredagen sagt« at 
vinvr M age, dog »den Nytte. Marqvard B ille  dod« 1631 og «ftttlod fig to 
Born, Datteren Laren L ille , der arvede Hvidkilde »g blev gift mrd Falk Gsye, 
og Sennen E lle r W lle , som fik Nakkebolle, men aldrlg giftede fig , hvor« 
for Nakkebolle ved hanö Dod i Aartt 1619 »ilstlldt Svogerrn Falk Goye, 
Hofmcster paa Soro Academi og Befallngsmand paa Borlumkkoster. 1654, 
Aarct eftcr Hans Dod, blev Nakkebolle folgt til H r. N ie ls  Lrabbe til Skjellinge 
i Skaane, Nidder, BefalingSmand over SolvitSborg Lehn og GeneralkrigScom- 
miSsariuS i Skaane, medenS det cndnu horte til Danmark; Han dode 1663, 
hvorester Nakkebolle blev deelt mrllem to af Han» Dottre, Fm  LiSbech Lrabbe, 
som havde EtatSraad Zerluf Trolle til Snedinge og Bognstrup, og Fru Mene 
Sophie Lrabhe, der havde vwret forlovct to Gange for hnn fik EtatSraad 
Johan Monrad, som 1682 blev optagen i den danste Adelstand. Ester EtatS
raad Zeriuf Trolles Dod arvede Hans Eon, EtatSraad Borge T ro lle , Fade- 
renS Aiideel i Nakkebolle, hvilken Han ciede til l722 og dermcv forenede EtatS
raad Monrads Part; forude» Nakkebolle eiebe EtatSraad Borge Trolle 
Rodkilöe, Lykkesholm og Lungholm og var som Admiral Zerluf Trolles ncrrmeste 
Sloegtning Patron for HerlufSholm Skole. Han bestprede imidlertid Skalen saa 
stet, at den ncrften blev sdelagt og Han ved Dom afsat fra vennc Bestilling 
1726, samt tilfunden at betale rn betydelig SkadeSerstatning; med HanS egne 
Gaarde gik det ligefaa stet, hvortil rndnu bidrog at Han havde udvidet fig over 
Eviic, saa at alle hanö Eiendomme blrve folgte og Han selv maatte ende sine 
Lage 1737 i Landflpgtighed i Antwerpen.

Nakkebolle kjsbte r Concursen den rige Jsban Lehn til Hvidkilde, Lind« 
fiov og Melstrup, en Broder til den Lehn, der er indvikkrt 1 Tordenfkjolds 
Duelhistorie; Han brholdt den indtil 1741, da den blev folgt til Oberstlieutn. 
Iohan Frederik von Licignon, som dode 1765; denneS Enkefrue, Sophie 
Am alia Sehested, beholdt Gaarve» Indtil sin Dod, hvorester den tilfaldt hendeS 
Datier, Lacharine Licignon, som var gift med Geheimeraad Lrederik Christian 
Skebl til Mnllerup og Morup, Stamherrre til Drrkelse, hvid Nidder og Kam- 
mecherre, som vpreltede Stambuset Mnllerup og FldeicvMmlSset Skeel; Han dsde 
1798, HanS Enke overltvede Ham indtil 18 l5 , da efter HendeS Dod baade 
Mnllerup og Nakkebolle bleve folgte, det sidste for 400,000 Rbdlr. til Propr. 
Wamberg. Da imidlertid esterhaanden Pengene forbedrede fig , künde Gaar
den» npe Eier ikke bestaae ved en saa stör Kssbesnm, hvorvel Han, for at redde 
fig, nedhuggeve storste Deken af Skovene, istrr de saakaldte Galtelskker; Gaard 
og GodS bltve 182l satte tilAuctisn og tilstagneProprletair van Deurs som den 
Hoistbydcnde for 75,000 Rbdlr. Dog Heller ikke denne Kjsber künde bestaae, saa 
at der i Aaret 1828 atter holdte» Anetion over Eiendomme», som nu for 
78,500 Rbdlr. blev kjobr af Baronict HolstenhuS'S Befidder, Admiral Baron 

k Zaire Zslsten, der endnu samme Aar indlemmede Nakkebolle i Baronirt, da 
! der i detteS Ercctionspatent opmuntredcS til at kjobe mere beteiligt JordegodS 
! istedetfor Langeso; et Magestiste imod dctte fandt imidlertid ikke Sied, isar fordi 

den smukke Hovedbvgning paa Langess, der egcntlig er Baroniet» Hovedscede, 
bevregedc Bcfiddcreu til at bcholde dette, men Han saavelsom Successor forbeholdt 

i sig for dereS Lcvetid l Anledning af denne Jndlemmelse at gjsre saadanne 
! Forandringer, som künde vcere overeenSstemmende med ErectionSpatcntct og de 
I ovrige kongelige Bestemmelser. —  Baroniets nuvcrrende Befidder er Baron 

ZanS Zslsten, Avmiral og Dcpureret i Admiralitet, Kammerherre, StorkorS af 
Dannebrog og DannebrogSmand, der den 10. Januar 1848 har vundet en 
meget vigtig ProccS for Hsiesteret mod fine Broderbsrn angaaende det SporgS- 

 ̂ maal, om bisse rller BestdderenS Ssnnedsttre vare ncrrmest berettigede til Siw- 
ceSsion efter den nuvcerende Mandölinies eventuelle Afgang; Domme» lsd, a» 
de fra Admiral Sans Baron til Zolsten nedstigende LinierS crgte DeScendeuter 
af Mand« eller Qvindekjsn bsr vcrre succeSfionSberettigcde til Barouiet HolstenhuS 

> med Tilliggende fremfor HanS Broderbsrn.
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Nakkebslle ndgjor nu:
privilegtret Hartkorn . . .  SS Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 2 j Alb.
uprivilegeret —  . . . 264 — „  —  2 —  2Z —
matriculeret Tiendchartkorn 33 —  „ —  „ —  „  —
Hartkorn af alle S lagS. . 355 Tdr. 6 Skp. „  Fdk. 21 Alb.

Del Hovedgaardrn underlagte Areal er 380 Tvr. Agerland, 29 Tdr. Land 
Eng og 273 Tdr. Land Skov, hvilken iidst« dog is«r bcstaaer af ung Opvcert, 
da den crldre Skov for det Mefte er borthugget af Gaardens tidligere Bestddere; 
GaardS- og HavepladS udgjsr 8 Tdr. Land, ialt 690 Tdr. Land; heraf ere 
63 Tvr. Land indtagne for to i Anledning af HovertetS Afskaffelse i den senere 
Ttd nedlagre Bsndergaarde. Nakkebslle er bortforpagtet for 300 Tdr. Nug, 
300 Tdr. Dyg, at svare rfter Capitelstorten, samt 40 Tdr. Havre, dertil 
1200 Rbd. i  Penge; Agrrlandet kan omtrentllg ansattes til 16— 18 imod 24, 
Skovlandet betydrligt ringere, ja de saakaldte Galtelskker i Hundstrup Sog», 
»oget oder en M n l fra Gaarden, endogsaa kunS til 3— 4 imod 24; da Gaarden 
1828 indkjobtcS til Baroniet dreves kuns 316 Tdr. Agerland nnder Hovcd-

gaarden, 86 Tdr. Land Eng> 220 Tdr. Land Skovgrund, hvoraf Galtrlskkerne, 
142 Tdr. Land, for det Mefte benyttedeS til GraSning. Besatninge» er l38 
Kreaturer. T il Nakkebslle hsrer en Bandmsll« af 1 Td. 4 Skp. Hart
korn Msllestyld, samt et jordlsst HnuS, beliggeade paa HovedgaardenS 
Grund, 27 Gaarde og 33 Hufe i Aastrup Sog», Len Svolmo med 2 Bol- 
steder, 9 Gaarde 10 Hufe i Bester Aaby, 2 Gaarde 1 Bolsted S Huse i Peirup, 
et HnuS i Ulbslle Sogn og B y , 1 Bolsted i  Hnndstmp Sogn i Galtelskkernr 
og et HnuS i Steenstrup Sogn, hvilkrt ialt gjsr 42 Gaarde og Dolsteder, 44 
Hus« med Jord og 6 Hufe uden Iord. Eiden 1841 er Hoveriet afskaffet, blot 
med Undtagelse af nogle Huömand, som ikke have vceret villig« dertil. T il 
Gaarde» hsrer «ndvidere Konge- og Kirketienden af Ulbslle Sogn, hver Tiende 
matrikukeret for 16 Tdr. 4 Sk. Hartkorn, tiendeydende Hartkorn 232 Tdr. 
6 Sk. 11 Alb., bortarcorderet til Aderne ialt for 74 Tdr. 3 Sk. Rng, 128 Tvr. 
2 Sk. Byg og 87 Tdr. 6 Sk. Havre, at betal« öfter CapitelStarten; dertil for 
25 Tdr. 7 Sk. 3 Fdk. 21 Alb. Hartkorn, som er underlagt Hovedgaarden 
Rsvkilde, 20 Rbdlr. efter gammel Aecord.




