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Gjöre vitterligt, at Vi, efter at have ladet den af Höisalig Dronning S o p h ie M ag d alen e under 28 November
1737 o g 1 3 Mai 1738 oprettede og derefter af Vor
Höisalige Oldefader, Kong C h r i s t i a n

d e n S ie tt e ,

under 14 Mai næstefter confirmerede Fundation for det
adelige Stift Wallöe i Vort Land Sjelland gjennemgaae
med Hensyn til de Tid efter anden ved Stiftet foregaaede
Forandringer, allernaadigst have fundet for godt, paa
Hundredaarsdagen efter Stiftets Oprettelse, at skjenke
det følgende nye Fundation:
§. 1Grevskabet Wallöe med dets underliggende Gaarde
og Godser, W allöe, Billesborg, Gunderup, gamle og
nye Lellinge, samt alt övrigt Tilliggende og Tilhorende,
(i)
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være sig af Tiender, K irker, Bygninger, Skove, Jagt
eller andre Herligheder, saaledes som samme af Höisalig Kong C h r i s t i a n d e n S i e t t e ved Gavebrev af
24 Marts 1731 er skjenket Höisalig Dronning S o p h ie
M a g d a le n e og af Hende igjen ved forbemeldte Fundation af 28 November 1737, Art. 1, er skjenket Wallöe
Stift, skal fremdeles være og forblive Stiftets uigjenkaldelige Eiendom og i Forbindelse med de faste Eiendomme, det i Fremtiden endvidere maatte erhverve,
saavelsom med dets Capitalfond, som denne nu er eller
i Tiden maatte vorde foröget, være de Midler, hvormed
det har at virke til sin Bestemmelse.

Afhændelse eller

Magelæg af Stiftets faste Eiendomme maa ligesaalidet
skee, som Laan o p t ^ e § ^ p ^ J ^ t S Ä Ä 4 ^ , med mindre
saadant for Os iforveien er oplyst at være til Stiftets
Fordeel og Vor specielle allerhöieste Indvilgelse dertil
er meddeelt.

5- 2.
Stiftets Oiemed bliver fremdeles
nem lig:

et

dobbelt,

de el s i, at forskaffe ugifte, adelige Jom fruer, der
ere indskrevne i Stiftet, Ophold og aarlig
Understøttelse i Penge, og det enten begge
Dele tillige eller den Sidste alene,

o
og de els 2, at understötte E nker, saavel efter en vis
Klasse af Vore Embedsmænd, som saad anne, der forhen have været Medlemmer
af Stiftet, ligesom og at understötte ugifte
Döttre af fornævnte Embedsmænd; Samt
lige dog alene med et aarligt Bidrag i
Penge til deres Udkomme.

§• 3.
1 Overeensstemmelse med fornævnte Stiftets Hov e d ö ie m e d skal:
1, saavel Ophold paa Wallöe Stift som en aarlig Oppebörsel af Stiftets Kasse tilfalde Folgende — foruden
en Abbedisse eller Decanesse — som v i r k e l i g e
Stiftsdamer:
3 Jomfruer, som nu ere eller have været an
satte hos Hendes Majestæt Dronningen eller og,
ifölge allerhöieste Bestemmelse, ere at ansee
som lige med dem qvalificerede (cfr. §. 7)
og 12 adelige Jomfruer, der i sin Tid, mod de
bestemte Indskrivningspenge, ere bievne ind
tegnede i Stiftet;
2, en aarlig Penge-Oppebörsel alene udbetales:
a, til 2 e x t r a o r d i n a i r e Stiftsdamer, der ere ind
(i*i

skrevne til fornævnte, for Hofdamer isærdeleshed
bestemte, Pladser, og for hvilke ingen Indskriv
ningspenge erlægges, samt til 12 e x t r a o r d i 
n a ir e Stiftsdamer, for hvilke Indskrivningspenge
ere bievne erlagte,
og h, til de 12 ældste af de nærmest efter nysnævnte
extraordinaire Stiftsdamer for Betaling i Stiftet
indskrevne adelige Jomfruer.

§. 4.
De reglementerede aarlige Penge-Oppebörseler blive
herefter folgende:
for Abbedissen, naar en saadan er udnævnt,
3,5oo Rbd. Sölv

- Decanessen, naar en saadan er udnævnt,
1,600 —
- hver af de i5 v i r k e l i g e

—

Stiftsdamer
900 —

—

Desuden skal, til Istandsættelse og Vedligeholdelse
af de dem paa Stiftet overladte Værelser, udbetales:
til Abbedissen ......................................... 25o Rbd. Sölv
til Decanessen

....................................200 —

—

og til hver af de virkelige Stiftsdamer, naar
de tage Bopæl i Stiftet, . . . .

5o —

—

Enhver af de 14 e x tr a o r d in a ir e Stiftsdamer er
holder derimod alene en aarlig Oppebörsel af 400 Rhd.
Sölv.

Af de övrige, for Betaling indskrevne, adelige

Jomfruer skulle de 12 först Indskrevne nyde hver 200
Rhd. Sölv aarligen, men alle de Andre faae af Stiftets
Kasse ikkun godtgjorte R enter, efter den almindelige
lovbestemte Rentefod, af deres Indskrivningspenge, hvilke
Renter derimod bortfalde, saasnart de opnaae aarlig Oppe
börsel.
Samtlige disse Udtællinger blive, forsaavidt de ikke
allerede have Hjemmel i de gjeldende tidligere Bestem
melser, at regne fra denne Vor Fundations Datum og
skulle skee tvende Gange aarligen, nemlig i 11 Juni og
ii

December Term in, hver Gang med Halvdelen for

det lobende Halvaar, og enten med rede Sölv eller med
Sedler og Tegn efter den sidst satte Qvartalscours.
Saafremt Nogen af de Personer, d er, i O v eren s
stemmelse med det Foranförte, blive berettigede til aar
lig Oppebörsel af Stiftet, allerede fra en anden lignende
Stiftelse nyder en saadan, da udbetales hende fra W allöe Stift ikke videre; end Renterne af de Indskrivnings
penge, der maatte være erlagte for hende; hvorimod
den egentlige Hæving tilligemed Emolumenter tilfalder
d en , der efter Indskrivningstiden er nærmest til at op
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rykke i hendes Sted, med mindre hun vil udtræde af
den eller de andre lignende Stiftelser, hvoraf hun er
Medlem.

Dog skal det i det nævnte Tilfælde staae den,

der ikke har modtaget den hende tilfaldene Oppebörsel
af Stiftet, frit for, ved *en sildigere Vacance i dette at
indtræde i den da ledighlevne Plads, mod igjen at op
give de i de andre Stiftelser erhvervede Rettigheder;
men hun maa da hetimeligen forud have for Curator
gjort Anmeldelse om denne sin Hensigt.

§• 5.
Foruden de ovennævnte Penge-Oppehörseler, skülle
de adelige Jom fruer, der ere berettigede til fri Bopæl
paa Stiftet, nyde folgende Emolumenten
i, fra S t i f t e t s B r æ n d e g a a r d :
a, Abbedissen 80 og Decanessen 40 Favne opslaaet
Bogehrænde,
b, hver af de virkelige Stiftsdamer 20 Favne op
slaaet Bogehrænde;
hvilke ved Stiftsskriveren blive dem aarligen uden
Betaling leverede.

Saugningen og Hugningen maae

de

egen Regning besorge.

derimod for

Hvad

de maatte godtgjöre at behove m ere, end foranförte Qvantiteter, kunne

de,

efter foregaaende
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Reqvisition til Stiftsskriveren, erholde udleveret fra
Brændegaarden, mod den hidtil fastsatte modere
rede Betaling for hver Favn; m en , skulde de be
holde noget tilovers af det reglementerede Deputatbrænde, da kunne d e , imod at lade dette aflevere
til Brændegaarden,

herfor af Stiftets Kasse er

holde den hidindtil bestemte Godtgjörelse for hver
F avn, hvorimod de Intet deraf maae , overlade til
Andre.
2, af V ildt og F is k e ri:
a, Abbedissen eller Decanessen aarligen 12 Dyr,
12 Harer og forholdsmæssig Andeel af Fugle
vildtet, saavelsom af Udbyttet af Fiskeriet,
b, hver af de virkelige Stiftsdamer aarligen 3 Dyr,
samt forholdsmæssig Andeel i mindre Vildt, Fugle
vildt og Udbyttet af Fiskeriet.
Fordelingen,

saavel af Vildtet som af Fiskene,

skeer ved Stiftets Overförster,

efter foregaaende

Underretning fra Stiftsskriveren om Antallet af de
sig paa Stiftet opholdende Stiftsdamer.
3, G ræ s n in g og F o d e r:
a, Abbedissen eller Decanessen til 6 Köer; dog at
Førstnævnte, saafremt hun holder egen Eqvipage paa Stiftet, desuden bliver berettiget til
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Græsning og Foder for 6 å 8 Heste, men intet
Videre i denne Anledning;
b, hver af de virkelige Stiftsdamer Græsning og
Foder til i Ko;
Græsning og Foder anvises ved Stiftsskriveren fra
Wallöe Hovedgaard;
samt 4, de til deres Huusholdninger fornödne Haugesa
ger, som besörges leverede af Stiftets Gartner.
Endeligen ere saavel Abbedissen, (naar hun ei hol
der egen Eqvipage), eller Decanessen, som de sig paa
Stiftet opholdende virkelige Stiftsdamer berettigede til,
paa Lysttoure og kortere Reiser, selv for deres Perso
ner, at benytte sig af Stiftets Eqvipage; dog saaledes, at
den Stiftsdame, der önsker dette, har derom forud at
gjöre betimelig Anmeldelse til Abbedissen eller Deca
nessen.

Til fornævnte kortere Reiser henregnes de, der

ikke gaae længere, end at Eqvipagen igjen samme Dags
Aften kan være tilbage paa Stiftet; dog skäl det ogsaa
være Vedkommende tilladt at afbenytte Eqvipagen paa
Reiser til Kjöbenhavn indtil den saakaldte Corporalskro,
pg paa Tilbagereisen igjen derfra til W allöe, naar Tiden
for dens Möde forud ved Afreisen fra Stiftet er bleven
bestemt; ligesom og, paa de andre Router, til nær
meste Poststation, nemlig Ringsted og Rönnede Kro;
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men paa alle Reiser blive de, der benytte Eqvipagen,
pligtige selv at bekoste de medfölgende Folks Under
hold og Logis saavelsom Fourage, m. m. til Hestene.

§. 6.
Der skal paa een og samme Tid i Stiftet ikkun
være en Abbedisse e lle r en Decanesse, saaledes at aldrig
begge Pladser paa eengang besættes.

Abbedissen skal

være en Prindsesse af det Kongelige eller et med samme
beslægtet Huus; Decanessen Enke efter en M and, der
har beklædt et Embede eller været benaadet med Rang
i Rangforordningens iste Klasse.

Begge bör være i en

Alder af i det mindste 25 Aar og bekjende sig til den
evangelisk-christelige Religion.

De udnævnes af Os Selv,

efter Forslag fra Stiftets Protectrice, efterat den indtrufne
Vacance iforveien af Curator er bleven indberettet.

For

deres Indtrædelse i Stiftet, eller for de aarlige Oppebörseler og Emolumenter, hvortil de derved blive be
rettigede, erlægge de Intet til Stiftet; ikkun bliver i
Penge-Oppeborselen for de tvende förste Aar at afkorte
som Mobiliepenge 4oo RBd. Sölv, hvert Aar Halvdelen,
med mindre Abbedissen eller Decanessen hellere maatte
önske strax contant at indbetale det hele Belob.
(2)

De i foranstaaende §. 3 omraeldte 3 virkelige og
2 extraordinaire Stiftsdame-Pladser, der nærmest ere be
stemte for Hofdamer, der ere eller have været ansatte
hos Hendes Majestæt Dronningen, kunne dog ogsaa til
deles saavel dem , der ere eller have været Hofdamer
hos de övrige Kongelige Herskaber, som og de med
Embede eller Rang i Rangforordningens tvende forste
Klasser benaadede afdöde Mænds ugifte Döttre, der ifölge
nedenstaaende §.17 maatte af Os Selv være umiddelbart
allernaadigst udnævnte til at nyde aarligen 5oo Rbd. Sölv
af Stiftets Kasse, hvilken Oppebörsel da bortfalder ved
deres Indtrædelse som virkelige Medlemmer af Stiftet.
Til forbemeldte Pladser indskrives umiddelbart af
Stiftets Protectrice, uden at der i denne Anledning be
tales noget til Stiftet.

8.
Med den i foregaaende §. 7 omtalte Undtagelse
kan Indskrivning i Stiftet ikkun skee mod at der for
hver Enkelt erlægges en contant Sum af To Tusinde
Rigsbankdaler Sölv, og maa Protectricens Samtykke til
Optagelsen desuden forud være erhvervet.

Vedkom-

tilligemed et trykt Exemplar af nærværende Fundation,
og bliver hun derefter, saaledes som bestemt i §. 4 , be
rettiget til at nyde Renter, efter den almindelige Rente
fod, af Indskrivningssummen, fra den Dag, den er ind
betalt, indtil hun opnaaer aarlig Oppebörsel af Stiftet.

9.
Som ufravigelige Betingelser, under hvilke alene
Indskrivning i Stiftet kan skee, udfordres ellers: at Ved
kommende, næst at have Indfodsret, skulle være ugifte,
af dansk Adel og bekjende sig til den evangelisk-christelige Religion.

Overgang til en anden Lære medförer,

ligesaavel som Giftermaal, Tab af samtlige de Rettighe
der, den Paagjeldende ved Indskrivningen i Stiftet maatte
have erhvervet, uden at nogensomhelst Godtgjörelse for
eller Renter af Indskrivnings - Capitalen fra den Tid
kunne fordres.

Ved Dödsfald hjemfalder og den erlagte

Indskrivningscapital til Stiftet.

- 5. 10.
Det paaligger samtlige Stiftsdamer at före et an
stændigt og efter deres Stand og Stilling passende Lev
n et, samt at beflitte sig paa, at indbyrdes Enighed og
god Forstaaelse vedligeholdes.

Ligesom de derfor, saa'
(2*)
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vel i Sæder, som i Klædedragt, bör iagttage hvad der
er sömmeligt, saaledes bör de og undgaae enhver An
ledning, hvorved den gode Orden i Stiftet kunde for
styrres.

Det stadige Tilsyn hermed skal Abbedissen

eller Decanessen före, og skulde hun saaledes finde, at
der af Nogen af Stiftsdamerne udvises et Forhold, stri
dende imod det Foranförte, da har hun först at söge i
Mindelighed at formaae Vedkommende til at forandre
saadant; m en, saafreint dette desuagtet ikke maatte skee,
da paaligger det hende derom at underrette Curator,
som , i alt Fald, efter Omstændighederne, vil have aller
underdanigst at foredrage Sagen for Os Selv eller for
Stiftets Protectrice, og vil det derpaa blive bestemt,
hvorledes der i det indtrufne Tilfælde skal forholdes.
Skulde den Paagjeldendes Forseelse hefindes saa stor,
at der maatte være Anledniug til at udelukke hende
fra Stiftet, da mister hun tilligemed de Rettigheder, hun
ved Indskrivningen i sin Tid erholdt, ogsaa al Erstat
ning for den Sum, der i den Anledning maatte være
erlagt.

§. 11.
Foruden at det, efter det Foranförte, i Alminde
lighed skal paaligge Stiftets Abbedisse eller Decanesse,

13
som saadan, at vaage over Sædelighed og Orden i Stif
tet, har hun endvidere at varetage Folgende:
Hun afgiver sin Erklæring over alle Ansøgninger
fra Stiftsdamerne og indsender dem derefter til Curator,
for at de af ham kunne vorde, efter Omstændighederne,
enten umiddelbart afgjorte eller Protectricen foredragne.
I Forening med nysnævnte Embedsmand har hun at
holde en Protocol, hvori de, der indskrives i Stiftet,
blive at indföre; ligeledes underskriver hun tilligemed
ham de Beviser, der meddeles for Indskrivningspen
gene, og Communicalionerne til dem , der ved Vacance
optræde til Oppebörsel eller oprykke til höiere Oppebörsel.

Naar Stiftets Curator afgaaer, da har hun aller

underdanigst at indberette dette til Os Selv eller Stiftets
Protectrice, for at hans Plads strax igjen kan vorde be
sat.

Bestyrelsen af Stiftets Jordegodser, Capitaler og

hvad dermed staaer i Forbindelse bliver hende derimod
aldeles uvedkommende.
Abbedissen eller Decanessen har, forinden hun
tiltræder sine Functioner ved Stiftet, at udstæde en De
claration af folgende Indhold:
”Jeg N. N ., som af Hans Majestæt Kongen er
allernaadigst udnævnt til Abbedisse (Decanesse)
i Wallöe Stift, lover og tilsiger at være Aller-
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höistsamme Hans Kongelige Majestæt lydig, huld
og tro; saavidt paa mig heroer, at virke til
Wallöe Stifts Bedste og i Særdeleshed til god
Ordens Fremme i Stiftet, samt selv at foregaae
Stiftelsens Medlemmer med et i enhver Hen
seende exemplarisk Levnet.
Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.”
Denne Declaration bliver derefter at opbevare blandt
Stiftets Papirer.

§. 12.
Abbedissen eller Decanessen skal ordentligviis boe
paa Stiftet selv og maä ei forlade det, uden at have,
efter foregaaende Ansögning, dertil erholdt Tilladelse,
enten af Os Selv eller af Stiftets Protectrice, og nyder
hun da uden Afkortning den for hende bestemte aarlige Penge-Oppehörsel, hvorimod hun ikkun da behol
der de med Opholdet paa Stiftet forbundne Fordele og
Emolumenter, naar hendes Huusholdning der vedbliver
ligefuldt at föres.

Under hendes Fraværelse hesörges

samtlige hendes Forretninger, forsaavidt disse udöves
paa Stiftet selv, af den ældste der tilstedeværende Stifts
dame, men alle övrige Functioner vedbliver h u n , med
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mindre hun skulde være hieven udtrykkeligen fritaget
ogsaa for disse, i hvilket Fald det da og vil være be
stem t, hvorledes der i dette specielle Tilfælde bliver at
forholde.
Naar Abbedissen eller Decanessen ved Döden afgaaer, det være sig enten nærværende paa Stiftet eller
fraværende fra samme, blive alle Udgifter ved hendes
Begravelse, uden nogen Undtagelse, at afholde af hen
des Stervbo.

§. 13.
Ved opstaaende Vacance i de 3 virkelige Stifts
dam e-Pladser, der nærmest ere bestemte for dem, der
ere eller have været Hofdamer , indtræde i samme de,
der som Hofdamer have nydt Oppebörsel af Stiftet blandt
de extraordinaire Stiftsdamer.

I andre ledigblivende vir

kelige Stiftsdame - Pladser oprykke paa samme Maade
de for Betaling indskrevne extraordinaire Stiftsdamer.
Dog nyder Ingen Bopæl paa Stiftet og dermed forbundne
Fordele, ei heller de övrige Rettigheder, der tilkomme
virkelige Stiftsdamer, forinden hu n , paa Forlangende,
ved lovformelige Attester godtgjör at have fyldt det
15de Aar og at være confirmeret.

Derimod blive hen

des Værelser paa Stiftet indtil den Tid staaende ubenyt

tede, og ikkun Penge - Oppebörselen udbetales hende
eller hendes Forældre og Foresatte paa hendes Vegne.
Til de extraordinaire Hofdamepladser oprykke de Hof
damer, som specielt dertil ere indskrevne, og til andre
extraordinaire Stiftsdame - Pladser oprykke efterhaanden de med 200 Rhd. Sölv aarligen aflagte 12 ældste
indskrevne adelige Jom fruer, i hvis Plads derpaa igjen
indtræde de for Betaling I»dskrevne, der forhen ingen
Oppebörsel have modtaget fra Stiftet.

Til at erholde

Oppebörsel af Stiftet gaaer stedse den tidligere Ind
skrevne foran for d en , der sildigere er optaget i Stiftet.
De fornödne Communicationer i forbemeldte Hen
seender meddeles Vedkommende af Abbedissen eller
Decanessen, tilligemed Curator.

Den virkelige Stiftsdame

har derefter, inden 8 Uger i det længste, at indsende, til
ligemed de efter det Foregaaende fornödne Attester, sin
Erklæring om, hvorvidt hun modtager den hende til
faldne Plads i Stiftet, eller ikke; hun maa derhos yttre
sig, om hun agter at tage Bopæl paa Stiftet eller vil ansöge Protectricen om Tilladelse til at opholde sig fravæ
rende fra samme.

Först derefter anvises hende enten

baade Værelser, med tilhorende Emolumenter, paa Stif
tet og Penge - Oppebörsel som virkelig Stiftsdame, eller
Oppebörseler alene.

Men, indsender hun ikke sin Er-
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klæring inden Forlöbet af 8 U ger, da inddrages endog
ganske hvad hun tidligere maatte have oppebaaret som
extraordinair Stiftsdame, og hun h ar, om hun endog
siden melder sig, ingen Ret til at fordre Godtgjörelse
herfor, med mindre hun tilstrækkeligen oplyser, at
hendes Taushed eller Udeblivelse ei kan tilregnes hende,
i hvilket Tilfælde Sagen vil blive af Curator at foredrage
for Stiftets Protectrice til endelig Afgjörelse.

Skeer der

aldeles ingen Anmeldelse fra hende inden eet Aars For
lob , fra Communicalionens Datum at regne, (saaledes at
den skjellige Grund til hendes Udeblivelse deraf bliver
bekjendt), da ansees hun for ikke at have villet modtage
den vacante P lads, og denne besættes da med d e n , der
er nærmest til at træde op efter hende.

Det forløbne

Aars Oppebörsel og Emolumenter bespares saaledes for
Stiftet, og den udeblevne Stiftsdame har, hvis hun i Ti
den skulde melde sig, intet Krav i saa Henseende paa
Stiftet, hvorimod hun maa være tilfreds med i alt Fald
at indlræde i den næste vacantblivende Plads.
lovrigt have de virkelige Stiftsdamer ved Optrædei
sen til deres Pladser aldeles ingen Recognition at erlægge
til Stiftets Kasse eller Nogen af dets Betjente.
De extraordinaire Stiftsdamer, saavelsom de ia
med en aarlig Penge-Indtægt aflagte ældste, for Betaling
(3)
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indskrevne adelige Jomfruer nyde den for dem bestemte
Penge-Oppebörsel fra den Dag, da den Plads, hvori de
oprykke, er bleven vacant, og uden Hensyn til den Al
d er, de maatte have opnaaet.
, Naar en Stiftsdame ved Döden afgaaer, da blive
alle Udgivter ved hendes Begravelse at betale af hendes
Stervbo, uden at Stiftet deri tager Deel i nogen navnlig
Maade.

De af den Afdöde efterladte M eubler, Effecter

og övrige Eiendele blive Stiftet aldeles uvedkommende,
hvorimod enhver, virkelig eller extraordinair, Stifts
dame, der tiltræder aarlig Oppebörsel af Stiftet, har,
under Navn af Mobiliepenge, at erlægge for eengang et
Belöb af 200 Rbd. Sölv til dettes Kasse, hvilket Belob
fradrages i Penge - Oppebörselen for de 2 forste Aar,
hvert Aar med Halvdelen, med mindre Vedkommende
hellere maatte önske strax contant at indbetale det fulde
Belöb.

Giftermaal eller Dödsfald skal ikke kunne fri

tage nogen Stiftsdame eller hendes Bo for at tilsvare
bemeldte saakaldte Mobiliepenge.

5. 14.
Ö nsker en virkelig Stiftsdame at opholde sig uden
for Stiftet i nogen T id , da maa hun derom henvende sig
til Abbedissen eller Decanessen, der kan meddele hende
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Tilladelse dertil een eller flere Gange i hvert A ar, men
i det Hele ikke for en længere Tid, end 8 Uger.

I denne

Tid skeer ingen Afkortning i Stiftsdamens Penge-Oppebörsel, og Brænde -Deputatet ophorer ikkun i det Til
fælde, at Vedkommende under Fraværelsen tillige hæver
sin Huusholdning.

Attraaes Tilladelsen til Ophold uden

for Stiftet for en længere T id, end 8 Uger, da beroer
det paa Abbedissen eller Decanessen, hvorvidt hun,
efter de i ethvert Tilfælde for hende oplyste specielle
Omstændigheder, maatte finde sig foranlediget til at ind
vilge Begjeringen eller derom at gjöre Protectricen Fore
stilling.

Men, naar saadan længere Tilladelse indrom

mes vedkommende Stiftsdame, da afkortes hende aarligen ioo Rbd. af Penge-Oppebörselen, i Forhold til Ti
den , og samtlige Emolumenter bortfalde da aldeles
saalænge.

§. 15.
Ingen Stiftsdame maa give Fremmede stadig Bopæl
i sine Værelser; m en, attraaer Nogen af'dem at have en
Slægtning og i Særdeleshed en Paarörendes Börn, hvis
Opdragelse hun önsker at befordre, til Huse hos sig,
da har hun herom at henvende sig til Abbedissen eller
Decanessen, som , efter de specielle Omstændigheder,
(3‘)

enten selv kan bevilge det Ansögte, eller derom ned
lægger Forestilling for Stiftets Protectrice.

§. 16.
De Værelser, der indrommes Stiftsdamerne paa
Stiftet selv, anvises dem af Abbedissen eller Decanessen
ved Stiftsskriveren.

Foruden at Stiftsdamerne selv maae

forsyne samme med de fornödne M eubler, blive de
pligtige til at besorge Værelserne vedligeholdte for egen
Regning; dog at der hertil anvises dem det i foregaaende §. 4 nævnte aarlige Bidrag af Stiftets Kasse.
Ved Indflytningen maae Værelserne være röddeliggjorte
for den forrige Besidders Meubler og Effecter; dog skal
der ved Stiftsskriveren sörges fo r, at disse i alt Fald
midlertid igen kunne vorde hensatte i sikker Bevaring
andetsteds i Stiftets Bygninger.

Afleveringen af Værel

serne skeer paa samme Maade, som Modtagelsen, nem
lig til Abbedissen eller Decanessen ved Stiftsskriveren,
og fölger af det Foran forte, at de Mangler, der maalte
befindes paa Værelserne, bekostes afhjulpne af den fra
trædende Stiftsdame eller, i Tilfælde af Dödsfald, af
hendes Stervbo.

Men, skulde Manglerne opstaae i det

Mellemrum, der kunde forlöbe mellem en foregaaende
Stiftsdames Udflytning af samme og en efterfølgende
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Stiftsdames Indflytning deri, da bekostes de istandsatte
for Stiftets Regning.

De ledigstaaende Værelser i Stiftet

maae ei udlaanes eller overlades til nogen Uvedkommende.

$. 17.
Til Opfyldelsen af sit Biöiemed virker Stiftet paa
folgende Maade:
a, ved Uddeling af aarlige Gaver i Penge til Enker
efter eller Döttre af Mænd, der have beklædt
Embede eller været benaadede med Rang i en af
de 2 förste Klasser af Rangforordningen.

Af

disse Gaver, i Tallet 12, hver paa 5oo Rbd.
Sölv, forbeholde Vi Os Selv og Vore Efterkom
mere i Regjeringen umiddelbart at bortsk jenke
det halve Antal, hvorimod Stiftets Prolectrice
stedse skal være berettiget til ligeledes umiddel
bart at disponere over de övrige Pladser;
b, ved sex Pensioner, hver ligeledes paa 5oo Rbd.
Sölv aarligen, til saadanne Stiftsdamer eller til
Pladser i Stiftet indskrevne adelige Jomfruer,
der, efter at have betalt den anordnede Indskrivnings-Capital, have indladt sig i Ægteskab,
men derefter ere bievne Enker og ere efterladte

i trængende Omstændigheder.

Om Uddelingen
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af disse Pensioner har Stiftets Curator, ved ind
træffende Vacance, efter indkommende Ansøg
ninger, at nedlægge allerunderdanigst Forslag
for Stiftets Protectrice, med særdeles Hensyn
paa det Ægteskab, hvori vedkommende Ansø
gere have været, og det T idsrum , hvori de
have modtaget Oppehörsel af eller været ind
skrevne i Stiftet.

Naar der, formedelst Vacance

i disse Pensionspladser, maatle af det for samme
fastsatte Annuum være hieven indestaaende et
Belob af 1000 Rbd. Sölv uanvendt i Stiftets
Kasse, forbeholdes det Protectricen, efter her
om at have modtaget Beretning fra Curator, at
uddele bemeldte Belob som et Brude - UdstyrsLegat til Een af de i Stiftet for Betaling ind
skrevne adelige Jom fruer, der ved at indgaae
Ægteskab udtræder af Stiftet, uden atvære komt
men til at nyde Oppehörsel derfra.
De under Litr. a og b nævnte Gaver og Pensio
ner vedblive Vedkommende at n y d e, indtil de ved et
paafölgende Ægteskab forandre deres Stilling eller ved
Döden afgaae, men iovrigt blive Modtagerne i enhver
anden Henseende at betragte som Stiftet aldeles uved
kommende, undtagen forsaavidt, at de under Litra a
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ommeldte Döttre af Embedsmænd i de 2 förste Klasser
af Rangforordningen tage Deel i de Benaadninger, der
ved nedenstaaende §. 26, Litra d og e, ere forundte
Stiftets Medlemmer.

§. 18.
Da det er Vor Villie, at der ved Stiftet skal dan
nes en egen F ond, hvoraf Pensioner kunne afholdes
til Stiftets ved Döden afgaaede Embedsmænds efterladte
værdige og trængende Enker og B ö rn , bliver der i dette
Oiemed af dets aarlige Overskud indtil videre at hen
lægge en Sum af 1000 Rbd. Sölv, som gjöres frugtbrin
gende særskilt fra Stiftets övrige Midler.

Naar der saa-

ledes ved disse, i Forbindelse med de allerede i for
nævnte Henseende opsparede Summer samt oplagte Ren
ter, i Tiden er dannet en Fond af 25,000 Rbd. Sölv,
ophorer hiint Bidrag, og Curator har da at forfatte og
til Vor Approbation allerunderdanigst at forelægge et
Udkast til et Reglement for Anvendelsen af de aarlige
Indtægter af bemeldte F o n d , der skal bære Navn af
Wallöe Stifts Pensionskasse.

De af Stiftets Jordebogs-

kasse indtil da afholdte Pensioner blive derefter efterhaanden at overtage af Pensionskassen.
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§. 19.
For at opmuntre Stiftets Skolelærere til, med m a
ligst Iver at tage sig af den dem anbetroede Ungdoms
Underviisning, kan der af dets Jordebogskasse aarligen
anvendes en Sum af 200 Rbd. Sedler til Præmier for
de dueligste og ved personlig Underviisning meest for
tjente blandt bemeldte Skolelærere, efter vedkommende
Sognepræsters Indberetning og nærmere Forslag fra Sj el
lands Stifts Biskop.

Ligeledes bliver hvert Aar af for

nævnte Kasse at anvende et Belob af 200 Rbd. Sedler
til passende Præmier for de B orn, d er, ifolge vedkom
mende Skolecommissioners derom til Curator indgivne
Beretninger, have i et forlöbet Skoleaar meest udmærket
sig ved Flid og godt Forhold.

Uddelingen af samtlige

fornævnte Præmier skeer den 28de October.

§. 20.
Af Stiftets Jordebogskasse bestemmes en Sum af
800 Rbd. Sölv aarligen til Uddeling blandt Godsets Jord
brugere , deels som Understøttelse til forbedrede Driftsmaader, til Kreaturenes Forædling og til Hauge-An
læg, deels til anden Hjelp for driftige B önder, deels ogsaa til Præmier, saavel i Penge som i forbedrede Ager-
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dyrknings-Redskaber, ni. m.

Og skeer denne Uddeling

hvert Aar, efter Curators nærmere Bestemmelse, paa For
slag fra Godsforvalteren og övrige vedkommende Embedsmænd.

Forsaavidt hele fornævnte Sum i det en

kelte Aar ei maatte blive anvendt, forbliver Resten indestaaende i Stiftets Kasse, for at danne en midlertidig
F ond, der i modende Tilfælde kan komme Godserne
tilgode paa den efter Omstændighederne meest hensigt
svarende Maade.

$. 21.
Til Uddeling som Gaver paa io indtil 20 Rbd.
Sölv for værdige Trængende paa Stiftets Godser efter
Curators Skjön, kan der hvert Aar af ham disponeres
over en Sum af 800 Rbd. Sölv, der udredes af Stiftets
Jordehogskasse.

Desuden vedbliver d er, som hidtil, af

Stiftets Landgildekorn at anvendes 32 Td. Rug og 32
Td. Byg aarligen til Uddeling blandt de meest Træn
gende paa Godserne, efter vedkommende Sognepræ
sters Forslag.

§. 22.
Samtlige Emhedsmænd og Betjente, der ere an
satte ved Stiftet, have i deres Embedsførelse af yderste
(4)

Evne at varetage Stiftets Interesse og navnligen at rette
sig efter de Instruction e r , som i saa Henseende maatte
vorde dem meddeelte.

Ved Enhvers Ansættelse vil saa-

vel L ö n , som Emolumenter blive bestem te; m e n , forsaavidt Emolumentet bestaaer i fri Bolig paa Stiftets
G ru n d , da bliver det en ufravigelig Regel, at Embedsmændene og Betjentene ere pligtige til af holde deres
Boliger, der ved lovformelig Synsforretning overleveres
dem , i forsvarlig Stand, hvortil der af Stiftets Kasse
udbetales dem hver et vist bestemt aarligt Pengebidrag.
Hvorvidt Vedkommende tilbörligen opfylde Vedligehol
delses-Pligten, bör fra Stiftets Side jevnligen controlle
res.

Ved Fratrædelsen blive Boligerne med Tilhorende

at aflevere i samme Stand, hvori de ere modtagne, da
Manglerne ellers besörges afhjulpne for de Fratrædendes
Regning, med mindre de hidröre fra Ælde eller andre
utilregnelige Omstændigheder, i hvilket Tilfælde de be
kostes af Stiftet.

Wallöe Stifts Bibliothek, der er opstillet i et eget
derfor bestemt Locale paa Stiftet, skal, saaledes som
det nu befindes eller i Tiden maatte vorde foröget,
fremdeles forblive Stiftets udelukkende Eiendom, og til

27
den Ende forsynes samtlige Böger med et Mærke, der
viser, at de tilhore Stiftet.
Bibliotheket skal efterhaanden söges foröget, ikke
blot ved at anskaffe Fortsættelser af Værker, der alle
rede ere dets Eiendom, men ogsaa ved at indkjöbe de
hedste udkommende Skrifter, der kunne tjene til nyttig
og underholdende Læsning.

Der maa derfor til Biblio-

thekets Forögelse og Vedligeholdelse aarligen af Jordehogskassen udredes en Sum af ialt 3oo Rhd. Sölv, og
skeer Bögernes Indkjöb efter foregaaende Forslag til
Abbedissen eller Decanessen fra Bibliothekaren; men,
skulde Summen i et enkelt Aar ikke i det Hele blive
brugt, da forbliver den, dog uden at forrentes, indestaaende i Stiftets Kasse, indtil der er Anvendelse for
den.

Derimod skal igjen, ved forefaldende Ledigheder,

Curator være bemyndiget til, for Stiftets Jordebogskasses
Regning og udenfor bemeldte 3oo Rhd. Sölv, deels at
subscribere paa passende indenlandske Skrifter, til Be
fordring af disses Udgivelse, deels at anskafFe et eller
andet större Værk, der maatte egne sig for Bibliotheket
og være at erholde for en passende Priis.
Da Bibliotheket nærmest er oprettet for Stiftets
Damer, skulle ogsaa disse have fortrinligst Adgang til
at erholde Boger derfra tillaans; dog skal det ikke være
(4‘)

Stiftets paa Stedet boende Embedsmænd og Betjente
formeent, paa lige Maade at benytte Bibliotheket, ikkun
at Enhver bliver ansvarlig for det Værks eller den Bogs
Tilbagelevering i uskadt Stand, som modtages tillaans,
da, i modsat Fald, den tilfoiede Skade bliver at er
statte, om dette endog forlanges at skulle skee ved at
anskaffe et andet ligesaa godt Exemplar af den beskadi
gede Bog eller af det hele Værk, hvortil den maatte
höre.

Den beskadigede Bog udleveres igjen til Ved

kommende, efter at være forsynet med en Paategning,
der viser, at den er udgaaet af Bibliotheket.
Det paaligger Bibliothekaren, hvis Functioner stedse
skulle være forenede med Stiftsskriverens, at holde en
nöiagtig alphabetisk Fortegnelse over Stiftets Boger og
deri strax at anföre enhver Afgang og Tilgang, ved
hvilken sidste, forsaavidt den maatte skee ved Gaver,
bliver at anmærke, af hvem disse ere skete.

Saa skal

han og holde en særskilt Protocol over de Böger, der
udlaanes, og for hvilke han har at lade sig meddele
Vedkommendes Tilstaaelse ved et særskilt Beviis for
h v e r Bog.

I de sidste 8 Dage af Aaret og i de förste

8 Dage af det paafölgende nye A ar, — til hvilken Tid
samtlige udlaante Böger maae være tilbageleverede, —
lukkes Bibliotheket, og maa da intet Udlaan derfra skee,
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förend efter bemeldte i4 Dages Forlob, da Bibliotheket
imidlertid bliver at revidere og Udfaldet af Revisionen
derefter at indberette til Abbedissen eller Decanessen.
Iövrigt har Bibliothekaren at sorge for Bibliothekets
Vedligeholdelse i det Hele, saavelsom for at Bögerne
stedse ere opstillede i hensigtsmæssig Orden og hvert
Fag for sig.

Ved samtlige disse Forretninger skal det

være ham tilladt at benytte sig af en af Stiftets Under
betjentes Hjelp, ligesom han ved denne Betjent lader
paasee, at den ydre Orden i Bibliotheksalen over
holdes.

J. 24.
Overbestyrelsen over Wallöe Stift föres stedse ved
en af Os dertil specielt udnævnt Protectrice.

Til den

Ende bliver Hendes Resolution at erhverve i ethvert
Tilfælde, hvor ikke enten Abbedissen (eller Decanessen)
ifölge det Foranforte, eller Curator, efter hvad nedenfor
nærmere er bestem t, ere bemyndigede til selv at afgjöre
Sagen, og i Særdeleshed, som ovenmeldt, altid förend
Nogen vorder indskreven i Stiftet.

Efter foregaaende

Forestilling fra Curator beskikker Protectricen Stiftets
vigtigste Embedsmænd og meddeler dem Bestallinger
under sin Haand (cfr. §. 25); dog med Undtagelse af
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Præsterne og Justitsbetjentene, hvilke Vi forbeholde Os
Selv, som hidtil, at udnævne gjennem vedkommende
Collegium, efteråt Vi have erfaret Protectricens Mening
om Curators Forslag i saa Henseende. Sidstnævnte tvende
Klasser af Embedsmændene modtage derfor ogsaa Be
stallinger med Vor egen allerhöieste Underskrift.

§. 25.
Den egentlige og nærmeste Bestyrelse af Stiftet
skal være overdraget een af Os Selv dertil allernaadigst
udnævnt Embedsmand, der beklæder Embede eller er
benaadet med Rang i en af de tvende förste Klasser af
Rangforordningen, under Navn af Stiftets C urator; dog
skal det være ham uformeent, i mödende Tilfælde for
Os at nedlægge allerunderdanigst Andragende om at
erholde en anden Embedsmand, der har de fornödne
Qualificationer, beskikket, som Adjungeret, til Hjelp ved
Forretningerne.
Curator oppebærer i denne Egenskab intet Hono
rar i Penge, hvorimod der, saafremt han önsker det,
skal anvises ham den fornödne Beboelses-Leilighed en
ten paa Stiftet selv eller paa Billesborg.

I saa Fald bli

ver han og berettiget til at nyde Brændsel, samt Græs
ning og Foder til et vist Antal Kreaturer; Alt efter de
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nærmere Bestemmelser, som i den Anledning maatte
vorde givne af Stiftets Protectrice; m en, forbruger han
ei selv de ham anviste D eputater, maa han ei deraf af
hænde Noget til Andre.

Det skal paaligge Curator at

vaage over, ei alene at Stiftets lovlige Rettigheder og
Privilegier forblive ukrænkede, men ogsaa at dets Bed
ste i enhver Henseende vorder fremmet, og at nærvæ
rende Fundation i alle dens Punkter noiagligen efterle
ves.

I Særdeleshed bor han paasee, at Stiftets Jorde

godser og Skove, disse sidste under specielt Tilsyn af
en Overförster, blive forvaltede paa den hensigtsmæssig
ste Maade og til störst Fordeel for Stiftet.

D e, ellers

Amlmændene paaliggende, Forretninger blive paa Stif
tets Godser af ham at udfore.

Stiftets Capitaler, saa og

de under det henhorende Legater og Umyndiges Mid
ler, ere hans umiddelbare Bestyrelse undergivne, hvor
for han og oppebærer og qvitterer for alle Indbetalinger
til Stiftets Capitalfond, ligesom han har at gjöre samme
frugtbringende, deels ved Indkjöb af Statspapirer og
deels ved Udlaan til Private mod samme Sikkerhed og
efter de samme Regler, som ere foreskrevne med Hensyn
til Udlaan af offentlige Stifteisers og Umyndiges Midler.
Over Stiftets Capitalformue og de dermed skete
Omsætninger m. m ., saavelsom over de under Stiftet
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henhörende Legater, der blive at bestyre overensstem 
mende med vedkommende Stifteres i sin Tid derom
meddeelte og allernaadigst confirmerede Bestemmelser,
har han hvert Aar at forelægge Protectricen en detaille
ret Udsigt, ligesom han og særskilt foredrager Protec
tricen en af vedkommende Regnskaber extraheret Ud
sigt over Bygnings-Udgifterne ved Stiftet.

Og kunne

da derefter de i Aarets Lob stedfundne Capital-Omsætninger og Bygnings-Udgifter, naar tilstrækkelige Oplys
ninger derom ere. meddeelte, ventes at ville blive ap
proberede af Protectricen.
Iövrigt skal det være Curator tilladt at beordre* af
vedkommende under Stiftet horende Kasser alle lobende
Udgifter; men til nye staaende, saavelsom til overor
dentlige Udgifter har han forst at erhverve Protectricens
Samtykke, paa forud derom nedlagt Forestilling.
Samtlige Regnskaber, som Stiftets Embedsmænd
aflægge, udenfor dem, der henhöre under Vort danske
Cancellies og Vort Rentekammers Ressort, blive til Cu
rator at indsende og derefter igjen af ham at afgive til
Stiftets Revisor, hvis Udsættelser, efterat de af Regnskabs
forerne ere besvarede, decideres af Curator, som derpaa, naar Regnskaberne ere endeligen berigtigede, medde
ler Qvittering for samme under sin flaand og Stiftets Segl.
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Alle, Stiftets Oeconomie og Godsbestyrelse i det
Hele vedkommende, Docum enter, som Forpagtningsog Leie-Contracter, Fæstebreve, o. s. v ., udfærdiges og
underskrives af Curator samt forsynes med Stiftets
Segl.
Ved indtræffende Vacance i de vigtigere Embeder
under Stiftet, nemlig: Overforsterens, Stiftsforvalterens,
Stiftsskriverens, Stifts-Lægens, Secretairens, Revisors,
Gartnerens og Skovridernes, samler Curator de om
disse indkommende Ansøgninger og foredrager dem, til
ligemed sit Forslag til det ledige Embedes Besættelse,
for Stiftets Protectrice, som Selv umiddelbart udnævner
de nye Embedsmænd og Betjente og meddeler disse,
med Undtagelse af Gartneren og Skovriderne, Bestallin
ger under Sin Haand og Segl; dog at Secretairen og
Revisoren ei erholde særlige Bestallinger i disse Egen
skaber, saafremt de allerede tidligere af Os Selv ere be
skikkede i andet Embede og deri have modtaget Bestal
linger.

Naar der er Spörgsmaal om Besættelsen af geist

lige eller Justits-Embeder, foreslaaer Curator trende Per
soner, der besidde de fornödne Egenskaber til at be
klæde det ledige Embede, og bliver dette Forslag der
efter (som i foregaaende §. 24 ommeldt) Os umiddelbart
(5)

af Protectricen at forelægge til allerhöiest Afgjörelse.
Hvad derimod Cantorens, Skolelærer- og Kirkesanger-,
samt andre underordnede Betjeninger ved Stiftet og paa
dets Godser angaaer, da besættes disse ved forefaldende
Vacance af Curator med de dueligste og dygtigste Subjecter,

der iövrigt have de Egenskaber,

som efter

Lovgivningen maatte udfordres for de ledige Betje
ninger.
Hvor nærmere Instructioner ere

fornödne for

Embedsmændene og Betjentene, udfærdiges de af Cu
rator.
/

Iövrigt staaer Curator Os alene til Regnskab for

sin Forvaltning af Stiftets Midler, m. v., og har lbr Os,
enten umiddelbart eller gjennem Stiftets Protectrice, al
lerunderdanigst at foredrage alt hvad der for Stiftets
Vedkommende bör komme til Vor Kundskab, hvorun
der saaledes ogsaa höre de Forslag, han muligt i Tiden,
naar yderligere Tilvæxt i Stiftets Midler maatte tillade
saadant, kunde have at nedlægge angaaende Udvidelse
af dets Virksomhed, paa hvilke Forslag derefter Vor
Egen allerhöieste Resolution vil blive meddeelt.
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§. 26.
Vi ville fremdeles have Stiftet forundt folgende
Benaadninger:
a, Ret til at have dets eget Capel samt dets egen
Stiftspræst og Stiftscantor, saaledes at Gudstjene
sten holdes i det danske Sprog hver Sön- og
Helligdag, aldeles overeensstemmende med Ri
tualet og de almindelige Regler for Gudstjene
sten paa Landet i Danmark.

Under Stiftspræ

stens Menighed skal henhöre, foruden Abbedis
sen eller Decanessen og Stiftsdamerne, naar de
ere nærværende paa Stiftet, samt dettes Emhedsmænd og Betjente, tillige E nhver, der er bosat
paa dets egen G ru n d , og blive saaledes samtlige
disse Personer den nærmeste Sognepræst for
Wallöehye og Taarnhye Menigheder i kirkelig
Henseende aldeles uvedkommende.

Ved be

meldte Menighed bliver af Sjellands Stifts Biskop
og vedkommende Provst at holde Visitats paa
samme Maade, som ved andre Menigheder.
Som Kirkegaard for Wallöe Stifts Menighed alene
bliver fremdeles at benytte den dertil udsete
(5*)
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og særskilt indhegnede Plads ved Stiftets Dyrehauge.
b, Ret til at have sin egen særskilte Jurisdiction,
under Navn af Wallöe Stifts Birk, hvorunder
fremdeles skal henhöre alle paa Stiftet og dets
Godser forefaldende retlige Anliggender, som
ellers vedkomme Underretterne paa Landet i
Vort Rige Danm ark, undtagen Skifte og Auctioner efter Stiftsdamerne, der have havt Bopæl
paa W allöé,,og efter de Personer, der henhöre
til Stiftets Menighed, hvilke Skifter og Auctioner
forrettes af Stiftsskriveren; ligesom og de Skifteog Auctions-Rettigheder, m. m ., der ved Placaten af 19 April i8o5 og Forordningen af 5 De
cember 1806 ere overgaaede fra de militaire og
geistlige Jurisdictioner, under Wallöe Stifts Ju 
risdiction vedblive at udöves af de nuværende
Herredsbetjente i Ramsöe-Thune Herreder for
deres Vedkommende og först efter disses Afgang
tilfalde Stiftets Birkebetjente.

lövrigt skal W al

löe Stifts Birk ansees som et Kongeligt Birk, og
som Fölge heraf blive de ved samme afsagte
Domme og passerede Retsforhandlinger at ind-

anke for Lands-Overrelten samt Hof- og Stads
retten i Kjöbenhavn.
c, Alle Sager, hvori Wallöe Stiftsdamer ere Sag
voldere, blive at anlægge ved Vor Höiesteret;
de, i hvilke Stiftet selv, som saadant, er Sag
volder, ved dets Birk.
d, Det er en Selvfölge, at Stiftets Abbedisse og
Decanesse beholde den Rang, der ellers efter
deres personlige Stilling tilkommer dem.

Hof

stiftsdamerne, saavel de virkelige som de extra
ordinaire , skulle fremdeles have Rang efter Rang
forordningen af 12 August 1808, dens 2den
Klasses No. 4 ; de övrige, baade virkelige og ex
traordinaire, Stiftsdamer, saa og de ugifte Döt
tre af Embedsmænd i de 2 forste Klasser af
Rangforordningen, hvilke Oppebörsel af Stiftet
er tillagt efter foregaaende §. 17, nyde Rang
efter

fornævnte

Klasses

No. 5.

Og skulle

de samtlige være fritagne for Rangskats Erlæg
gelse.
e, Det skal fremdeles være Abbedissen, Decanessen
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og Stiftsdamerne, saavel de virkelige som de ex
traordinaire, — disse sidste dog kun naar de
have fyldt det i5de Aar og ere confirmerede, —
saa og de ovenfor nævnte ugifte Döttre af Embedsmænd i Rangforordningens 2 förste Klasser,
tilladt, som Udmærkelsestegn, at bære en egen
Orden, bestaaende af en Stjerne, som bæres
paa det venstre Bryst, og et fra venstre Skul
der til höire Side nedhængende ponceau Baand
med sorte og Sölv-Striber langs med Kanterne,
i hvilket et hvidt emailleret Guld-Kors med en
smal röd og Guld-Kant og i Midten en lille blaa
emailleret Oval, paa hvis ene Side den höisalige
Stifterindes Navnetræk med Guld-Bogstaver og
den Kongelige Krone over, og paa den anden
Side det Motto: ”candet et accendit” med GuldBogstaver.

Ordenen overleveres Stiftsdamerne,

naar skee kan, egenhændigen af Stiftets Protectrice, efterat de have tiltraadt deres Plads i Stif
tet, eller tilstilles dem ifölge hendes Befaling,
i Tilfælde de ere fraværende, og maa den gjennem Curator tilbageleveres i uskadt Stand, naar
Vedkommende ved Döden ere afgaaede eller paa
anden Maade udgaae af Stiftet.
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f, Stiftet maa fremdeles have sit eget Vaaben, saaledes som dette i sin Tid er blevet allernaadigst
approberet og som vedhæftede Tegning nærmere
udviser.

Bemeldte Vaaben maa ligeledes fores

i Stiftets Segl, hvilket, forsaavidt det benyttes
ved Udfærdigelsen af solenne Documenter og
Brevskaber, Stiftet vedkommende, tillades af
trykt i rödt Vox.

Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjöbenhavn,
den i4 de Mai i83<8.

Under Vor Kongelige Haand og* Seg l.

Frederik R,
(Tb. S .)

S te m a n n .
Lassen.

Lange.

Hansen.

Bentzen.

Christensen,

