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^ i l  de crldste Herregaarde i Danmark Hörer Dallo i Prcrsts Amt, Bceverflov Herred; 
den er maafle crldre end det 14de Aarhundrede. Fordum kaldtes den Dallsffue eller 
Dalloff, d. e. Valhove, Dalhoje, Valens eller de faldnes Hoje. og bor derfor ftrives 
Dallo, ikke Dalo. I  Aaret 1351 fljodede O lu fIensen  G lug den lil Bo Falk. 
Denne sidste forekommer forste Gang i Historien som deltagende i Fcegtningen ved 
Flaske Molle (maaske i Ncrrheden af nuvcerende Flafle Kro) imellem de Danfle og 
Holstenerne, da Adelen i Scrlland i Aaret 1343 begyndte at overfalde de dervcerende 
overmodige tyste Herrer. Han blev fangen, og Fjenden sejrede. Aaret efter var 
Han tilstede, da et Forlig blev affluttet imellem Kong Valdemar Atterdag og de 
holstenske Grever Icrrnhenrik og Klavs. I  Aaret 1350 fulgte Han, der imid- 
lertid var bleven Ridder og kongelig Naad, med Köngen til Tystland, hvor 
denne arbejdede paa et Forlig imellem Kejseren og Markgrev Ludvig as Bran
denborg. og Bo Falk var en af de Raader. med hvilke Hertugerne Albrekt 
og Io han  af Meklenborg underhandlede om et LEgtestab imellem den forst- 
ncevntes Son Albrekt og Köngens Datier Margrete, der imidlertid dode 
samme Aar. Da Kong Valdemar 1352 atter drog tilTydstland for at hjcelpe 
Hertngen af Meklenborg imod Hertugerne af Stettin, blev Hr. Bo  udvalgt til 
en af Statens sem Styrere i Köngens Fravcrrelse. I  Aaret 1354 var Han med 
at gjore Grcendsestjel imellem Gnnnetved og Orebode. 1356 var Han ncrrvcrrendc 
paa Köngens Netterting i Odense og blev s. Aar til Sos sendt til Kong M a g 
nus Smek i Sverrig. men af dennes Son. Kong Erik, tagen til Fange. 
1360 deltog Han i Danehoffet i Kallundborg. hvor Köngen ndstcedte den mcrrke-

lige Forsikring til sine Undersaatter. Hans senere Skcebne er ikke bekjendt. Ham 
arvede Sonnen Eskild Bosen Falk, der var gift med Kirstine, en Datier 
af Hr. Evert Moltke. Eskild Bosen forekommer 1376 som Herre til Dallo. 
var en as Nestved Klosters Delgjorere og dode 1387. Ligesom Faderen for- 
sgede Han Gaardens Docrdi ved at tilkjsbe meget Gods, hvilket ogsaa var Til- 
sceldet med Hans Son, Jens Eskildsen Falk, der 1396 og 1399 ncrvnes 
som Ejer af Dallo. Denne havde to Dotre: Kirstine. der blev gift med 
Hr. Henning Podebusk af Skcerne, og Karine, der cegtede Hr. O luf 
Axelsen Thott. I  Juli 1419 ndstcedte Henning Podebusk et Bevis, at 
Han flyldte Hr. Axel Pedersen af Herlev og Hans Svende 800 gaMle 
engelste Nobler, for deres Penge og Gods Han fik paa Dallo, hvorfor Han pant- 
satte Ham og Hans Arvinge Halvdelen af Dallo. det som tilkom Ham paa Hans 
Husfrues Degne, med alt Tilliggende. Gaarden med alt hvad. der laa dertil 
i Scrlland, Mon og Falster, skulde deles i to Dele. og Hr. Axel künde da 
vcelge, hvilken Del Han vilde. To Aar efter tilkjendegav Hr. Henning og Hans 
Hustru, at de havde stiftet med Hr. Axel Pedersen. paa Hans Son O lu f 
AxelsensDegne, DallosGaard i to og Forborgen. Ladegaarden og Abildgaarden, 
saa at Hr. Axel havde taget den oft re Del af Gaard og Gods, og den vestre 
var tilfalden dem. De og deres Arvinge stulde give O lu f Axelsen eller 
Hans Arvinge 25 lodige Mark og give derfor Halvdelen af det Hus, der stod 
paa deres Del, takt med Tegl. Ligeledes dcltes alt det andet Gods, som Hr. 
Jens Falk cjede, i to Dele. og Hr. Axel eller Hans Son künde vcelge hvilken
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Del de vilde, hvad enten Hr. Henning vilde stifte hver Gaard i to. eller > 
lcegge hele Gaarde med Tilliggende i hver Del. Dette flulde ikke senere gaa for 
sig end et halst Aar for Hr. Henning Podebnsk og hansHustru vilde indlose 
den Del af Dallo, de havde pantsat til Hr. Axel Pedersen. Hvad enten 
denne Dcling har varet lcenge eller kort, vist er det, at O luf Axelsen atter 
samlede det hele.

Denne mcrrkelige Mand, der tilligemed noglc af sine otte Brodre spillede 
en saa betydelig Nolle i Christiern den for st es Dage, var, som anfort, 
en Son af Hr. Axel Pedersen, Danmarks Riges Marfl, Herre til Herlev- 
gaard og Hovedsmand paa Darberg og Falkenberg. Oluf Axelsen bliver 
forst Historist bekjendt, da Han i Aaret 1449 af Kong Christiern den forste 
blev sendt til Gulland for at overtage Besalingen over Den, hvor den afsatte 
Kong Erik af Pommern saa sig Haardt trcrngt af de Svenste, og i denne 
Nod havde forpligtet sig til at overgive Den til Danmark. O luf Axelsen 
fandt Indlobet til Havnen spcerret og blev derfor haanet af de Svenste, 
som laa foran Disborg Slot. Da imidlertid danfle Tropper ad en Longang. 
Kong Erik havde ladet grave under Muren, kom ind i Fcestningen, blev denne 
overgiven til Oluf Axelsen, som derpaa forlod Den for at bringe Köngen 
Efterretning om Togets heldige Udfald; i Folge med Köngen, der blev ledsaget 
af en Flaadc, kom Han snart tilbage til Den. Da Kysten overalt var besät af 
fjendlige Tropper, blev Han valgt til at undcrhandle med Besalingsmanden over 
Belejrerne, Mogens Gren. Der blev nu fluttet en Daabenstilstand indtil 
St. Olufs Dag (29de Juli) det folgende Aar. og saa lamge den varede, stulde 
O luf Axelsen som Hovedsmand beholde Visborg. Mogens Gren blev uro- 
lig, da Kong Christiern begyndtc at udstibe sine Tropper; men O luf Axel
sen stillcde Ham tilfreds ved den Forsikring, at Han Heller vilde lade sit Liv 
end finde sig i noget Brud paa Daabenstilstandcn. Ester en kortvarig Kamp, 
hvori Svensterne tabte, beholdt Oluf Axelsen Den, hvis Besiddelse blev Ham 
end sikrere, da Han fik den i Pant af Köngen for en stör Sum Penge. Z 
Aaret 1452 fik Han Overbefalingen over Flaaden og gjorde forst Forsog paa 
at hcrrge Dland, men blev siaaet tilbage, dog med et ubetydeligt Tab; ved An- 
grebet paa Lykkebp var Han endnu uheldigere. Derefter sejlede Han nord paa, 
gik hist og her i Land og afbrcrndte Destervik. Da Han tilsidst kom ind i Mcr-

laren, laa den svenste Flaade i Skcergaarden, og flere af Derne vare vel be- 
fcestede. Imidlertid lykkedes det Ham at trcenge de svenste Skibe tilbage og at 
lcegge sig med nogle Fartojer under Degesio. Denne Holm besaite Han; men for- 
gceves sogte Han at bemcegtige sig Brunkebjcrrget, og ved Tilbagetoget derfra 
skulle de Danfle have lidt et betydeligt Tab. Da Han tillige fik Underretning 
om. at Kong Karl Knud sen ncrrmede sig med Hovedhceren, forlod Han Degesio for 
at flutte sig til den ovrige Del af Flaaden. der laa ved Stcekesund. En Fcegtning 
med de svenste Skibe, som efter Karl Knudsens Befaling lob ud af Mcrlaren. 
havde til Folge, at Flaaden forlod de svenste Kyster. Fire Aar senere var Han en af 
Anforerne for de danfle Tropper. der fra Bleking gik over til Dland og der ind- 
toge Borkholm. 1462 sendte Han og Hans Brodre, Aage og Erik Axelsen, 
en Del af sine Svende over til Iohan, udvalgt Bistop af Dsel, for at hjcrlpe 
denne imod Hans Fjender. Disse bleve overvundne, men Bifloppen var meget 
misfornoiet med, at hine Svende beholdt de Fänger, de havde taget, og for- 
langte af Hr. Aage, at Fangerne flulde overleveres til Ham. Indtil sin Dod 
beholdt Hr. Oluf Axelsen det vigtige Gulland, Dstersoens Perle, til stör LErgrelse 
for Kong Christiern, imod hvem Axelsonnerne optraadte meget fjendlig, da 
Han vilde stille dem ved de betydelige Danielen, de havde i Danmark. Deres 
Forbindelse med Karl Knud sen og Sten Sture den celdre stille Ham endog 
tilsidst ved den svenste Krone. Selv Hr. O luf Ax elfe ns Dod i Aaret 1464 
bragte ikke Gulland under den danfle Krone ̂  thi Hans Broder F ilip , der da 
var paa Den. tog den i Besiddelse, og da ogsaa Han samme Aar dode, blev den 
tredie Broder, Hr. Ive r, Hovedsmand paa Den, og i flere Aar styrede Han 
den som uafhcrngig Herfler.

Hr. O lufs sidste Hustru var Fru Anna Iensdatter Present, der 
overlevede Ham. I  sine Wgteflaber blev Han Fader til Sonnerne O luf 
og Lavrids og fem Dotre, af hvilke to hed B irgitte, de andre Cecilie. 
O liva og Margrete. Den crldste af disse, B irg itte, af forste Wgtestab, 
var gift med Hr. Erengisl Nielsen, en af de mest ansete Adclsmcend i 
Sverrig. I  Steden for den hende tilkommendc Del i Dallo fik hun 1460 af 
Faderen 1200 rhinste Gylden og 700 Mark, og for denne Snm udlagde hendes 
Mand hende en Gaard med tilhorende Gods i Hammerstad under Strengncrs 
Bispedomme. Dallo flulde derimod tilfalde hendes Halvsoster B irgitte. Men
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hermed lod hin underfundige Kvinde sig ikke stille tilfreds; thi 1467 klagede hun 
for Kong Christ Lern oder, at hun ikke havde faaet sin Del af Balls Gaard 
og Gods. Köngen, der nok künde have Lyst til en saadan Ejendom, kjobte 
hendes formentlige Andel deraf, tog derpaa helc Godset i Besiddelse og over- 
drog det til sin Dronning Dorothea. Saa lcenge denne Konge levcde, stete der 
ingen Forandring heri, skjont det 1479 tilstrcekkelig var blevet godtgjort, at Fru 
Birgitte  af Hammerstad havde faret med Logn. da det Brev, hun beraubte sig 
paa, var falst; hvorpaa der blev fceldet den Dom, at Fru Anna og hendes 
Datter bleve erkjendte for de rette Arvinge til Balls; men denne Dom var 
rigtignok bleven fceldet i Ionkoping af Sten  Sture  og nogle af de svenske 
Nigsraader. Hr. Iv e r  Axelsen havde paa sine egne og sin Broder Hr. E rik s  
Begne fort Sagen imod Fru B irg itte, da hun uden videre havde hcengt disse 
to Farbrodres tilligemed sin Faders Segl under det ovenncrvnte Brev. I  Dom
men hedder det, at der „dcsvcrrre fandtes mange flere Breve, som Fru B ir 
gitte saaledes havde beseglet, hvilket den gode Frue Anna i Vallove skulde 
have faaet Dished om, hves hun havde kunnet tove der lcrnger." Tidligere 
havde Fru B irgitte  indladt sig i en for Kong Karl Knudsen farlig 
Brevvexling. der blev opdaget. Hun blev desaarsag domt til Baalet, men 
for sin fornemme M s  Skyld benaadet. Forst 1483 fik Iomfru B i r 
gitte af Kong Hans Bekrcrftelse paa Balls og alt det Gods, som horte der- 
under; hun skulde have det ligesaa frit som hendes Fader og Moder nogensinde 
havde Haft det, og de Breve, der lode paa Kjob, Pant eller Indforsel i Ejen- 
dommen, skulde aldrig komme hende eller hendes Arvinge til Skade paa nogen 
Maade, for saa vidt Fru B irg itte  i Hammerstad havde nogen Net eller Arve- 
del i dette Gods, som hun ikke havde faaet Fyldest eller Dederlag for. skulde 
dermed forholdes efter Lovcn. Fru B irg itte  blev endvidere tilholdt at gjore 
Enkedronningen Fyldest for Kjobet af Dallo.

Bed Iomfru B irg itte s LEgtcstab med Hr. N ie ls Eriksen Nosen- 
k-rands til Bjornholm. kom Balls i en anden navnkundig Slcrgts Besiddelse. 
Hr. N iels Eriksen. der var Rigens Naad og Marsk og Lensmand paa Kold- 
inghus, havde en Retssag med en af sine Embedsbrodre i Nigens Räad, Hr. 
Be nt B ille , om nogen Ivrd, som en af den sidsteö Tjenere havde til Fledie- 
gaard. og som Hr. N ie ls Eriksen krcrvede paa to af sine og sex af Kronens

Bonders Begne. Denne fremlagde Didnesbyrd om, at der var blevet kcrret paa 
den Iord i 30 Aar, og forsikrede, at den med Urette var kommen fra Hans og 
Kronens Gaarde. Hr. Be nt derimod paastod, at den havde vceret i Hans For- 
fcrdres Dcrrge af Arilds Tid og havde gaaet i Sosiendestifte efter Hans Mor- 
fader ogMormoder. Bed en Herredagsdom af 16dr April 1190 blev det afgjort, 
at Hr. Beut B ille  skulde bcholde den omtvistede Iord til Flediegaard. saa 
lcenge indtil nogen kom med et bedre Modbevis paa Köngens Retterting. —  Bed 
Hr. N iels Eriksens Dod blev Hans og Fru B irg ittes Son, Hr. O luf 
Nielsen Nosenkrands, Herre til Dallo. Han var en af de verdslige Rigs- 
raader, der lcrngst holdt ved Ka.tholicismen, og blev Formynder for Frederik 
den forstes umyndige Son, Hertug Hans, som Bisperne havde i Sinde 
at opdrage i den katholste Lcerc. Hertugen blev i en kort Lid opdragen paa 
Nyborg Slot, hvor Hans Formynder var Lensmand; men paa Grund af den 
udbrudte Borgerkrig sendte denne Ham for storre Tryghcds Skyld til Befalings- 
mandcn paa Sonderborg Slot. Hr. 0 1 u f har den beromte Skribent PovelE lie- 
se n tilcgnet sin Bearbejdelse af Luthers Bedebog.—  Efter Hans Dod blev Balls 
Hovedgaard med Iorder, Bygninger og alt Tilliggende delt imellem Hans to 
Dotre, Fru Mette og Fru B irg itte , saaledes at den forste fik den Grund 
med Bygninger, hvor den egenlige Hovedgaard endnu staar, og Sosteren den 
Grund med Huse, hvor Stiftet senere blev opfort; derved deltes Dallo atter i 
Bester- og Dstervallo, og saa lcenge den tilhorte to forstjellige Familier, vcdbleve 
disse to Dele at betragtes som scerstilte Gaarde.

Fru Mette Nosenkrands, der fik Destervallo, byggede her de to 
stjonne Taarne, det ene rundt og det andet firkantet, som endnu ere vedligeholdte. 
med Undtagelse af at Spiret paa det ene Taarn har maattet nedtages. Det 
er ikke bekjendt. naar hun lagde Grundstenen dertil, stjont hun synes at have 
villet anfore det i den Overstrift, hun har ladet udhugge i en fort Marmorsten 
over Porten. Paa den Tid da hun indgik sit andet LEgtestab. var hun i Fcerd 
med Bygningen, der blev fuldfort 1586. Midi oder Porten paa Huset imellem 
Taarnene, hvilket Fru Mette kalder det störe Hus, er Rosenkandsernes Daaben 
indmuret, paa hojre Sidc deraf Oxernes, paa venstre Jiosensparrernes og der- 
under Aarstallet 1581. Den ovenncrvnte Indstrift over Porten til den saa kaldte 
Slotsgaard lyder saalunde: „Ikke os Herre. ikke os, men giv dit Navn M e
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sor bin Naade og Sandbed. Psalm. 115. Udi Navn Gud Faders. Sons og 
den heilig Aands haver jeg Mette Rosenkrandses-Datier til Dallo Anno 15.. 
begyndt at bygge dette störe Hus med disse to störe Taarne her paa Dallo, og 
haver jeg af Guds Naade, (Änd vcrre herfor lovet i Evighed, fanget det under 
Spcer og Tag 1586. Gnd allermcegtigste give nu naadeligen sin Aand og
Naade til. at det maa voere fast og bestandigt opsat og bygget, den heilig Tre- 
foldighed til Lov, Pris, Mre og Taksigelse. mig, mine Born og vores tilkom- 
mendcs Arvinge til Gavn og Gode. Amen." Det er Skade, at man, rimelig- 
vis i anden Halvdel af forrige Aarhundrede-, har mishandlet denne ligesom 
saa mange andre crrvcerdige Bygninger ved Overkalkning. Broen over Graden 
hviler paa tre brede Hvcrlvinger, og paaPostamenter derimellem staa paa hver 
Side tre störe, i Sten udhugne Lover, hver med sit Skjold i Kloerne. End 
videre lod Fru Mette opfore en Mnr til Skillerum imellem Gaardene med 
Gallert og Dindeltrappe; dette var ncesten fcerdigt ved hendes Dod og blev
fuldfort af hendes Son. Men over denne Bygning beklagede hendes Soster
sig, sordi den tilligemed det ene hoje Taarn var Skyld i, at fem af hendes 
bedste Kamre bleve fordcervede af Reg. eftersom Skorstenene ikke künde trcekke. 
Muren og Galleriet holdt desuden Solen ude fra hendes Gaard den halve
Dag, da den var meget hojere end salig Peder Oxe og Peder B ille  vare 
blcvne enige om, at den flulde vcrre, i Folge disse Svogres Overenskomst I 
af Aar 1568. Skillerummct var dlevet opfort Paa deres fcrltts Dekostning. 
Eiden Dindeltrappen og Galleriet vare paabegyndte, var Muren revnet. Fru 
B irgitte mente derfor, at efterdi det var Soskendeskifte, maatte den ene 
Evster ikke bygge til den andens Skade. Dertil svarede O lu f Nosensparre. 
at denne Mur var bleven opfort, inden Gud havde kaldet Hans salige Moder; 
alle Ejendommene vare jo blevne fliftede, og dette Taarn var blevet bygget paa 
den Grund, der var tilfalden Hans Moder, hvisaarsag Han mente, at det ikke 
künde forbydes Hans Moder at bygge paa sine Enemcrrker saa hojt som hun 
vilde bekoste. Ligeledes var Galleriet bygget paa Hans Moders Grund op til 
Mantclmuren imellem begge Gaarde, for at der under samme Gallert künde 
haves Indgang fra det ene Hus ind i det andet; Muren under Galleriet maatte 
kunne styrke den fcrlles Mantelmur og künde derfor hverken vcrre sidstncrvnte 
Mur eller Fru B irgittes Huse til Skade paa nogen Maade. Den Kommission.

for hvilken denne Sag i Folge kongelig Befaling blev forhandlet i August Maa- 
ned 1588, bestod af folgende Adelsmcend: Peder Munk til Estvadgaard, 
Jorgen Rosenkrands til Rosenholm, Hak Ulfstand til Hekkebjcerg, Arild  
Hvidtfeld til Oddesbjcerg. O luf Daa til Ravnstrup og Erik Lange til 
Engelsholm. Ved Forliget blev det besternt, at Fru B irg itte  ikke flulde 
besvcere sig over hint störe Taarn; men dersom hun fandt det fornodent. var 
O lu f Nosensparre villig til at lade hende faa et Muranker igjennem Hans 
Mur, om hun derved künde forbedre sine Skorstene; dog flulde dette fle uden 
Skade for Hans Gavl og Mur. Galleriet lovede Han ikke yderligere at forhoje 
med Mur eller Tag; men hvad der endnu ikke var aldeles fcerdigt, künde 
Han lade fuldfore. Hvad Skade Fru B irg itte  havde lidt paa Hus og Mur. 
flulde O luf Nosensparre paa sin egenBekostning lade istandscrtte. Hvis Fru 
B irgitte derved fik nogen ny Skade paa sin Mur og Bygning, flulde fire af 
deres fcelles Denner afgjore den Sag. Dindeltrappen flulde Han ikke lade gjore 
saa hoj, at den künde hindre Hans Mosters Skorstene i at trcekke. Til Minde om 
denne Trcette lod O lu f R  osensparre en Sten indssette i Muren, hvori Hans og 
Hans Frues Vaaben vare udgravne. og derimellem stode disse Ord: „Forlad 
Unaade og overgiv Hastighed. fortorn dig ikke, saa at du gjor ilde. Psal. 37,8."

Fru Mette Rosenkrands's forste Mand var Sten Nosensparre til 
Skarholt (i Skaane), en'Son af Jens Nosensparre, Danmarks Riges Raad, 
og Berte Bille. Han blev ogsaa Äigsraad og var 1554 Hovedsmand paa 
Kallundbörg. da Christiern den andens Famgsel blev formildet; 1559 og 
1560 var Han Lensmand paa Bosjo Kloster (i Skaane). Da den nordifle Syv- 
aarskrig udbrsd 1563. blev Han overste Kommissarius ved Herren og fandt Helte
doden i Slaget ved Svarteraa den 20*" Oktober 1565. Han blev begraven i 
Skarholts Kirke. To Aar efter crgtede Fru Mette den navnkundige Rigens 
Raad og Hovmester Peder Oxe til Gisselfeld. der dode 1575 i sit 56dt Aar 
uden at efterlade sig Born. Selv dode Fru Mette 1588. Hendes'Son af forste 
Mgteflab, O luf Nosensparre, arvede Destervallo; Han var gift med E lisa 
beth Henriksdatter Gyldenstjerne og dode i en hoj AlLer 1638, som 
den sidste Mand af sin M .  I  sit Mgteflab havde Han rigtignok soruden tte 
Dotre Haft tre Sonner; men af disse naaede kun en den modnere Alder. og 
Han faldt ugist i Fcrgtningen paa Kolleryhede imod de Svenfle 1612. Datieren.
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Berte Rosensparre (fodt 1586), crgtede Ko rfits  Rud til Fuglsang og 
Sandholt (fodt 1573, dod 1630). Deres Datter, B irgitte  Rud (fodt 1612), 
dode 1645, samme Aar som Moderen. Hnn havde 1629 cegtet Christen 
Skeel, der saaledcs blev Herre til Bestervalls og senere ved Kjobet af Dster- 
vallo atter forenede disse to Gaarde. Han forandrede og forftjonnede de to 
andre Lcrnger af Hovedbygningen.

Fru B irg itte  Rosenkrands's Mand, Rigsraad Peder B ille  tilSvan- 
holm, dode 1580. Aaret efter havde Fru B irg itte  en ubehagelig Sag i An- 
ledning af et Proestevalg. Tilligemed sine Tjenere, de wenige Sognemoend i 
Lellinge Sogn, havde hnn nemlig kaldet til Prcest i Sognet en Mand ved Navn 
Jorgen  Lavridsen, som derpaa af Lensmanden og Superintendenten var 
udncevnt til Sogneprcest, faaledes som det Kaldsbrev lod, hvilket hnn og Sogne- 
mcrndene havde udstcrdt. Derefter havde Prcesten nogle Gange holdt Guds- 
tjeneste. Men Sognemamdene i Dlsemagle Sogn havde antaget en anden til 
Prcest. og denne var derefter hieven Menigheden Paatvungen. I  et Brev af 
5»e Juni 1581 paaminder Köngen Lave Bek, Embedsmand paa Roskildegaard, 
og Superintendenten over Scellands Stift, vr. Povel Madsen, om sin tid- 
ligere Befaling, at Sognemamdene skulde annamme den til Prcest, som var 
kaldet til Dlsemagle. O lu f B ille  beklagede sig nu paa sin Moders og hendes 
Tjeneres Vegne over, at der var handlet imod Recessen, og mente, at hendes 
Tjenere ligesaa vel som Dlsemagle Sognemcend Hürde kaldc den fcelles Sjcrle- 
sorger. Desaarsag giver Kong Frederik dem Befaling at tilkalde de hsjlcerde 
(Professorerne) i Kjohenhavn, og med det forste sor dem indstcevne Hegge Prcrster 
med deres Breve samt derefter undersoge, hvem Sognekaldet efter Kirkeordinansen 
maatte tilkomme, med mindre de selv vilde stände til Rette. Fru B irg itte  
dode i Aaret 1592. Hendes Son, O luf Bille, dod 1602, var gift med M a r 
grets Rosenkrands, en Datter af Rigsraad Jorgen Ottesen Rosenkrands 
til Rosenholm; hun overlevede Sonnen, Peder Bille, der dode ugist 1612; 
en Datter var ligeledes dod ugist. Derved arvede Fru Margretes Broder, 
den lcrrde Holger Rosenkrands til Rosenholm, Gaarden, og Han folgte den 
i Aaret 1616 til den bekjendte Fru Ellen Marsvin, som da var Enke efter 
Knud Rud til Rudbjcerggaard og Sandholt. Ester hendes Dod tilhorte den 
hendes endnu mere bekjendte Datter, Fru Kirstine Munk, som havde vcrret

gift med Kong Christian den fjerde. Hun folgte 1651 Dstervallo til C h ri
sten Skeel.

Christen Skeel Albertsen tilFusinge ogDallo, en af sinTids ypperste 
Adelsmcend og nidkcrresteFcedrelandsvenner, var enSon af Hr. Albert Skeel, 
Danmarks Riges Raad og Admiral samt Befalingsmand paa Riberhus; Mod
eren var Fru B irg itte  F r i is  til Hesselager. Han blev fodt paa Riber
hus den 27de Juli 1603, kom i en Alder af to Aar i sin Farmoders, Fru M a r 
grets Brahes, Hus, hvor Han opholdt sig indtil 1611, da Han tilligemed 
sine Brodre, Christoffer og Otte Skeel, blev sat i Nibe Skole, som de 
forlode 1619 sor at besoge fremmede Hojskoler. I  Giessen tilbragte de et Aars 
Tid og droge derpaa til Tübingen, bvor Doden bortrev baade Christoffer 
Skeel og deres Hovmester; men Faderen sendte dem snart en ny Hovmester. 
De to Brodre fortsatte der sine Studeringer, indtil Faderen kaldte dem hjem. 
De kom tilbage i Januar 1623, men droge allerede i April s. Aar atter uden- 
lands og besogte derpaa i fire Aar Nederlandene, England, Frankrig og Italien. 
I  Marts 1627 kom de tilbage til Fccdrelandet, efter paa bedste Maade at have 
benyttet Lejligheden til at udvide sine Kundjkaber. Kort efter Hjemkomsten tog 
Christen Skeel med sex Heste Tjeneste ved Hoffanen i Krigen mod Kejseren 
og blev tillige ansat i Christian den fjerdes ncermeste Omgivelse. Der
efter sulgte Han med Köngens Kansler, Hr. Christian F r i is  til Kragerup, 
og Hr. Tage Thott til Sverrig i et overordenligt Wrende til Kong Gustav 
Adolf og sulgte siden med Kansleren til Fredsunderhandlingerne i Lybek. 1632 
blev Han Lieutenant ved et af de jyske Kompagnier til Hest, 1638 Landkom- 
misscrr sor Iylland og 1645 Landkommisscrr sor Scelland. I  Juli 1649 blev 
Han endelig Medlem af Rigsraadet og omtrent paa samme Tid Lensmand over 
Tryggevcrlde Len, og 1652 var Han i Norge sor at domme i de Säger, der bleve 
forte for den norske Herredag. Aaret efter blev Han tilligemed N ie ls Trolle 
udncevnt til Generalkommisscrr for Danmark, og 1657 blev det overdraget Ham 
og Rigens Admiral, Hr. Ove Gjedde, at sorge for Hccrens Forsyning saa 
loenge Krigen varede, et ingenlunde misundelsevcrrdigt Hvcerv. Der var en 
saadan Mangel paa Penge i Statskassen, at det noesten var umuligt at flaffe 
de tarveligste Fornodenheder til Deje, og deres Indberetninger til Köngen og 
Rigsraadet ere derfor stedse fulde af Klager. Soldaterne havde hverken Fode
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derncrst skulle 2 vverordenlige, til Hofdamepladser indflrevne og 12 andre vver- >> 
ordenlige Stiftsdamer og de 12 noermest derefter indskrevne have en aarlig Znd- 
tcegt af Stiftelsen. For Fremtiden stal der vcere en Abedisse eller en De. 
kanesse, som vcelges af Köngen, saa at tun et af disseEmbeder bescettes. Brccnde- 
deputatet blev meget foroget, saaledes at Abbedissen skal have 8V, Dekanessen 
40 og Stiftsdamerne hver 20 Favne opstaaet Bogebrcende aarlig; hvad de 
godtgjore at behove mere, flulle de have for en besternt billig Betaling, der 
og stal gives dem for hvad de tilbagelevere; men sremmede maa de intet over
lade. I  Almindelighcd staar det anviste betydclige Brcendsel ikke til for Damerne 
Ligeledes blev der ligesom tidligere bestemt en vis Andel i Jagten og Fiskeriet 
for Stiftsdamerne; Abbedissen eller Dekanessen stal have 12 Dyr og 12 Harer 
og hver af Stiftsdamerne 3 Dyr. Abbedissen eller Dekanessen stal have Grces- 
ning og Foder til 6 Koer, og den forstncevnte, om hnn holder egen Ekvipage 
paa Gaarden, desudcn Grcrsning og Foder til 6-  8 Heste, de virkelige Stiftsdamer 
Grcrsning og Foder til 1 Ko. De notwendige Havesager stulle ligeledes anvises 
dem. Damerne kunne benytte Stiftelsens Vogn til kortere Rejser, saaledes at 
Dognen kan vcere tilbage samme Dag. En Sum af 200 Daler stal aarlig 
anvendes til Opmuntring for dygtige og nidkcrre Skolelcerere paa Stiftet, 800 
Daler til Uddeling iblandt Jordbrugere som Understottelse til forbedrede Drifts- 
maader, Kvcrgets Forcedling o. s. v., 800 Daler samt 32 Tsnder Rüg og 32 
Tsnder Byg til Understottelse for vcerdige tmngende. Det stal fremdeles vcere 
Abbedissen, Dekanessen og de virkelige og vverordenlige Stiftsdamer -  disse sidste 
tun for saa vidt de ere 15 Aar gamle og konfirmeredc -  tilladt at bcere en egen 
Orden, bestaaende af en Stjcerne, som bceres paa venstre Bryst og et nedhcengende 
Ponceaubaand med sorte og Solv-Striber längs Kanterne. Bestemmelsen om Aner- 
nes Tal er bortfalden, og der fordres nu kun, at den indskrevne skal vcere as dansk 
Adel. Abbedissen stal vcere en Prinsesse af det kongelige eller et med dette 
beflcegtet Hus, Dekanessen Enke efter en Mand. der har beklcedt et Embede, 
eller vceret benaadet mSd Rang, i Rangforordningens forste Klasse. Abbedissen 
er der tillagt en Jndtcrgt as 3500 Daler, Dekanessen af 1800 Daler og hver

af de virkelige Stiftsdamer, hvis Antal for Tiden er bestemt til 20, hvoraf 4 i Hof- 
pladser. 1000 Daler og 20 vverordenlige Sliftsdamer, hvoraf 4 i Hofpladser, hver 
500 Daler. De 19 forst indflrevne Jomsruer faa hver 250 Daler aarlig, de andre 
kun Renterne as Jndstrivningssummen. der er fastsat til 2000 Daler. Desuden 
nyde 16 Enker eller Dstre efter Mcrnd i de 2 forste Rangklasser hver 500 Daler, 
og en Sum af 4000 Daler aarlig er bestemt til Pensioner for 8 Enker i 
trcengende Omstcendigheder. der tidligere have udredet Jndstrivningssummen til 
Stiftelsen. Hofstiftsdamerne have Rang med 2den Klasse Nr. 4. de svrige virk
elige og vverordenlige Stiftsdamer, med samme Klasse Nr. 5. —  Denne Stift
else ejer foruden en Kapital, der stedse forsges med Renterne og nu udgjor 
over 2,164,000 Daler, 310 Tsnder matrikuleret Tiende-Hartkorn og 17 Kirker 
samt folgende betydelige Godser:
Vallo: Ager og Engs Hartkorn 630 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.,

Skovflyld..............  38 —  5 —  - —  1 — ;
derafdrivcsunderGaardcn 66 —  2 —  - —  14 —  Ag. og E. Htk. 

Gunderup: Ag. og E. Htk. 232 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 2ZAlb.
Skovflyld . . .  86 —  1 —  1 —  Z —
Gaarden. . . .  38 -  - —  - —  iz —

Billesborg: Ag. og E. Htk. 405 —  2 —  3 —  1 —
Skovflyld . . .  38 —  1 — 3 —  1 —
Gaarden. . . .  42 —  5 —  3 —  2z —

Gamle Lellinge: Ager og Engs Hartkorn 363 Tdr. 3 Skp, - Fdk. iz Alb.
Skovskyld...............  66 —  1 —  - —  1 —
Molleflyld..............  13 -  - -  - -  - -
Gaarden.................  45 —  6 —  - —  24 —

Ny Lellinge: Ager og Engs Hartkorn .. 258 —  6 —  1 -  - —
Skovflyld...................  65 —  2 —  3 —  iz —
Gaarden..................... 21 —  6 —  1 — 2 —

En Deel af Godserne ligger i Kjobenhavns og Soro Amier. Alle Gaardeue ere 
bortforpagtede; noget af Hartkornet bruges af Stiftets Embedsmcend og Betjente.




