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Komtessen fra parcelhuset. Den 23-årige Elisabeth Knuth er op- 
vokset i helt almindeligt hjem, men hendes efternavn har adelige aner, 
og det har åbnet døre til usædvanlige oplevelser. Liv&Sjæl side 6

”Folk går ikke  

i kirke for at få 
mere tidspres og 
flere informatio-
ner.” Det var  et  
af budskaberne,  
da den tidligere 
ærkebiskop af 
Canterbury  
Rowan Williams 
besøgte Danmark. 
Kirke&Tro side 4
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Den britiske premier- 

minister, Theresa May,  
har efter sit historiske  
nederlag brug for en ny  
politisk vej ud af Brexit- 
kaosset – en løsning, som  
EU også vil være med på.
Udland side 5

politisk analyse
AF HENRIK HOFFMANN-HANSEN 
POLITISK REDAKTØR
hoffmann@k.dk

Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen (V) kunne 
sagtens komme i tanke 
om større reformer, da 
han og fem andre topmi-
nistre præsenterede 

sundhedsudspillet ”Patienten først – 
nærhed, sammenhæng, kvalitet og pa-
tientrettigheder”. Måske var det endda 
for meget overhovedet at tale om en re-
form, måske skulle man nøjes med at 
kalde det en udviklingsplan for det dan-
ske sundhedsvæsen over tid, lod han 

forstå. Under 1000 af de 140.000 ansatte 
i det danske sundhedsvæsen og i regio-
nerne vil blive direkte berørt.

Statsministerens forsøg på at tale sit 
eget udspil ned lød umiddelbart my-
stisk. Den reform, regeringen har talt om 
i snart to år, skulle føre til de største æn-
dringer i sundhedsvæsenet siden kom-
munalreformen i 2007. Den skriftlige del 
af forslaget fylder 140 sider, og i morgen 
vil regeringen præsentere yderligere ud-
spil, der skal få sundhedsvæsenet til at 
fungere bedre, sikre tilstrækkeligt med 
sundhedspersonale og så videre.

Det, der ikke er svært, skal være nært, 
hedder det kækt. Men det er altså ingen 
revolution, snarere en evolution, som 
gradvist skal virkeliggøres frem til 2025. 
Hvis den overhovedet bliver til noget.

Regeringen indleder politiske for-
handlinger om udspillet inden for de 
næste to uger. Det ventes at kunne føre 
til en aftale med Dansk Folkeparti, men 
ikke med Folketingets øvrige partier, der 
allerede i går lagde afstand til forslaget 
– især den del, der handler om at ned-
lægge regionsrådene som politisk sty-
rende organ for hospitalsvæsenet.

Selv hvis det i løbet af nogle uger lyk-
kes at indgå en aftale med Dansk Folke-
parti, bliver sundhedsreformen ikke 
dermed til virkelighed. Der skal først 
holdes folketingsvalg, og regeringen sat-
ser åbenlyst på at bruge en aftale som et 
valgoplæg. Sundhed skal være et cen-
tralt tema for valgkampen.

Lars Løkke Rasmussen vil bruge  
sin erfaring på og indsigt i sundheds-

området som et aktiv over for Mette Fre-
deriksen. Det er muligvis også en af 
hans bedre chancer, eftersom det er et af 
de få områder, hvor den borgerlige blok 
kan stå nogenlunde samlet. 

Forslaget om at nedlægge regionerne 
giver ganske vist fortsat stor ballade in-
ternt i Venstre, men mellem Liberal Alli-
ance, De Konservative og Dansk Folke-
parti hersker en sjælden harmoni. Over 
for Socialdemokratiet vil man argumen-
tere med, at man kan spare 350 millio-
ner kroner om året på at nedlægge regi-
onsrådene, og de penge er bedre brugt 
på ”varme hænder” – på at skabe et me-
re nært sundhedsvæsen.

Nærhed er blevet det store plusord i 
den politiske debat, og regeringen forsø-

ger med sit udspil at fortælle, at den vil 
bringe sundhedsvæsenet tæt på borger-
ne. Rammen bliver de 21 sundheds- 
fællesskaber centreret omkring landets 
akutsygehuse, som stort set allerede fin-
des. Dertil skal der uddannes flere læ-
ger, ansættes 2000 flere sygeplejersker 
og oprettes nye ”sundhedshuse” og me-
re moderne lægehuse. Socialdemokrati-
et har allerede tidligere fremlagt lignen-
de forslag, blot overtrumfer regeringen 
partiets bud om 1000 ekstra sygeplejer-
sker. Valgkampen er i gang.

Den store skillelinje bliver, om man vil 
bevare eller nedlægge regionsrådene. 
Selvom vælgerne i mange undersøgelser 
betragter sundhed som et af de vigtigste 
politiske temaer, er det nok tvivlsomt, 
om regionernes fremtid ligger dem så 

meget på sinde, at det bliver afgørende 
for udfaldet af folketingsvalget.

Lars Løkke Rasmussen håber, at han 
kan gentage forløbet op til valget i 2011, 
hvor det ved hjælp af en aftale med De 
Radikale lykkedes at indgå den såkaldte 
tilbagetrækningsaftale, der udhulede 
efterlønsordningen, og som den social-
demokratisk ledede regering efterføl-
gende måtte gennemføre i efteråret 2011, 
selvom Socialdemokratiet som parti var 
imod aftalen. Den afgørende forskel fra 
dengang er, at regeringen ikke kan gøre 
sig håb om at få et parti på den anden si-
de af midten med i en aftale nu. 

Løkke i klemme i det nære, det svære og det fjerne
Lars Løkke Rasmussen (V) har med sit sundhedsudspil fundet et område med en sjælden grad af enighed mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti 
og kant til Socialdemokratiet. Men at nedlægge de politisk valgte regionsråd appellerer næppe til de bløde midtervælgere, som afgør næste valg

AF STINA  
ØRREGAARD ANDERSEN
andersen@k.dk

Hvem er Danmark? Det 
spørgsmål skal 20 danske for-
fattere finde svar på, når de i 
de kommende uger tager på 
opdagelsesrejse i danske byer 
fra Albertslund til Aalborg og 
Aabenraa.

Projektet er en del af Dansk 
Forfatterforenings nationale 
læse- og skrivekampagne 
”Hvem er Danmark?”, og idé-
en er, at hver af de 20 forfatte-
re skal opholde sig i en dansk 
by i en uge og her komme helt 

tæt på de lokale borgere.
Ud fra oplevelserne i byen 

skal forfatterne skrive en 
tekst, som bliver offentliggjort 
i den lokale avis, afholde skri-
veværksted for lokale skole-
klasser og sammen med by-
ens borgere debattere deres 
litterære fortolkning af livet i 
byen på det lokale bibliotek. 
Endelig skal projektet kulmi-
nere på scenen, når den store 
bogmesse Bog- 
forum holdes til efteråret.

Fra Anne-Marie Mai, der  
er professor i litteratur ved 
Syddansk Universitet, lyder 
det, at det er en god idé at 

sende forfattere ud i landet.
”Litteratur og det at være på 

et bestemt sted hænger rigtig 
godt sammen, for vi er hele ti-
den et sted. At skrive om, hvor 
man er, og hvor ens historie 
finder sted, kan sætte tanker 
og fantasier i gang om, hvor-
dan der er på stedet nu, hvor-
dan der har været engang, og 
hvordan der vil være i fremti-
den. Det kan være meget bed-
re at være på det sted, man 
skriver om, end at sidde hjem-
me og gruble over, hvordan 
der mon er et sted,” siger An-
ne-Marie Mai, der selv, da hun 
skrev sin bog om Bob Dylan, 

oplevede, at det gav en masse 
ny energi til skriveriet at besø-
ge Duluth og Hibbing i Minne-
sota, hvor den amerikanske 
sanger og pristager af Nobel-
prisen i litteratur er vokset op. 
Samtidig kan forfattere også 
have godt af at komme ud og 
opleve dele af Danmark, som 
de ikke kender til, mener An-
ne-Marie Mai.

”Det er godt at få rusket lidt 
op i sin forestilling om andre 
steder. Det, man måske tror er 
en udkant, kan vise sig slet ik-
ke at være det, når man først 
er der og konfronterer sine 
forestillinger med det, man 

rent faktisk oplever, de men-
nesker, man træffer, og det liv, 
man ser,” siger Anne-Marie 
Mai.

Det er ikke første gang i hi-
storien, at forfattere sendes 
på opdagelsesrejse i deres 
eget land. Det skete også i 
1930’ernes USA, under de-
pressionen, hvor ellers ar-
bejdsløse forfattere som en 
del af Federal Writers’ Project 
fik til opgave at skrive om  
forskellige områder i det  
store land. Selvom projektets 
egentlige formål var at skabe 
arbejdspladser, resulterede 
det også i litteratur, som 

værdsættes i dag. Det gælder 
ikke mindst John Steinbecks 
Pulitzer-prisvindende roman 
”Vredens druer”, der skildrer 
den økonomiske krise gen-
nem familien Joads rejse fra 
hjemmet i Oklahoma til Cali-
fornien. 

Det mest kendte resultat fra 
Federal Writers’ Project, der 
varede fra 1935 til 1943, er må-
ske alligevel guidebogserien 
”The American Guide Series”, 
som gav en introduktion til de 
dengang 48 amerikanske sta-
ter og bød på lokale historier 
og essays om de enkelte byer 
og områder.  J

Forfattere skal fortælle historier fra alle egne af Danmark
20 forfattere skal tage del i og skrive om livet i 20 forskellige danske byer. Forfattere har godt af at opleve steder, de ikke kender til, siger litteraturprofessor

De udvalgte forfattere og byer
3Aalborg: Line-Maria Lång, Ikast: Tove Krebs Lange, Korsør: 
Gunvor Ganer Krejberg, Albertslund: Morten Ramsland, 
Nykøbing Sjælland: Thøger Jensen, Aabenraa: Christina 
Englund, Kolding: Rebecca Bach-Lauritsen, Faaborg: Nassrin el 
Halawani, Rudkøbing: Jesper Stein, Ærø: Lone Theils, Aarhus: 
Ida-Marie Rendtorff, Nyborg: Kaspar Colling Nielsen, Hjørring: 
Hanne Kvist, Nykøbing Falster: Jonas T. Bengtsson, Hillerød: 
Malene Abildgaard, Herlev: Sara Linderoth Bouchet, 
Ringkøbing: Thorstein Thomsen, Gellerup (i Aarhus): Charlotte 
Weitze, Herning: Sissel Bergfjord og Ishøj: Erik Trigger.
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den moderne adel
AF LAURA KOLD 
livogsjael@k.dk

Majsolen brænder udenfor, og Elisa-
beth tørrer sine håndflader af mod 
kjolens stof. Hun retter på håret og 

forsøger at synke klumpen i halsen. Endelig 
går dørene op, og hun træder stille ind i det 
grønne værelse på Vallø Slot. Hun husker, at 
hun skal vente, indtil slottets kurator har 
præsenteret hende:

”Stiftsfrøken, komtesse Elisabeth Knuth,” 
kundgør han højt og tydeligt ud i lokalet.

Elisabeth går frem og tager imod hånden, 
der bliver rakt hende. Hun har det ene ben 
let foran det andet og bøjer langsomt ned i 
knæ. ”Ikke kigge hende i øjnene. Husk, blik-
ket skal være lige frem!”, råber tankerne in-
de i Elisabeths hoved, mens hun nejer for 
Dronningen.

Elisabeth rejser sig op og fortæller på re-
gentens opfordring om sit liv og interesser. 
Da der er gået præcis otte minutter, nejer 
Elisabeth igen og forlader lokalet.

Scenen udspiller sig i maj 2018. Elisabeth 
er 23 år og komtesse, født ind i den adelige 
slægt Knuth. Ved sin fødsel blev hun ind-
skrevet som stiftsfrøken ved det adelige jom-
frukloster Vallø Stift på Østsjælland. Det be-
tyder, at hun, lige siden hun blev født, har 
vidst, at hun efter sin 18-årsfødselsdag skul-
le i audiens hos stiftets protektor: Dronnin-
gen.

Men tiden med Majestæten gik alt for hur-
tigt, og Elisabeth kludrede i ordene.

”Man bliver godt nok ramt af ærefrygt, når 
hun sidder der foran en og kigger dig i øjne-
ne og forventer, at du siger noget. Der blev 
jeg pludselig nervøs,” siger Elisabeth Knuth 
og griner lidt.

For Elisabeth er, trods det adelige efter-
navn, som de fleste andre 23-årige. Hun har 
gået i en almindelig kommuneskole, hendes 
mor er social- og sundhedsassistent, og 
hendes far er maskintekniker. Hun er vokset 
op i et gult parcelhus i Faaborg og går i byen 
og til spejder i sin fritid. Elisabeth læser på 
universitetet og bor i kollektiv, og hun spiser 
også spegepølse på sin rugbrødsmad. Alli-
gevel er der tilføjet et lille ekstra krydderi i 
hendes opskrift.

Hun er en del af den moderne adel. En ge-
neration, ofte uden godser, herregårde eller 
slotte i familien, der lever helt jævne løn-
modtagerliv til hverdag. Men nogle få gange 
om året giver det blå blod Elisabeth mulig-
hed for at opleve helt specielle ting.

Det var Elisabeths farfars halvsøster, 
Ellen Knuth, kaldet ”tante”, der i sin 
tid bad om lov til at betale for at ind-

skrive Elisabeth ved Vallø Stift.
Tante Ellen er 84 år og den sidste ”virkeli-

ge stiftsdame”. Det vil sige den sidste ugifte 
adelige frøken, der blev indskrevet ved Vallø 
Stift før 1976, som bor på Vallø Slot i dag. 
Tante Ellen er et livstykke, hun er berejst og 
har været i det meste af verden. Da hun blev 
træt af at arbejde, og helbredet skrantede, 
flyttede hun ind på slottet og har boet her li-
ge siden. I hendes køkken hænger mange 
billeder og souvenirs fra eksotiske steder. 
Og så har hun plads. Hun har, lige så længe 
Elisabeth kan huske, inviteret til store fami-
liefødselsdage og -fester på slottet, hvor 
man måtte overnatte i tårnværelsernes stål-
senge med halmmadrasser, hvis man havde 
langt hjem.

Men festerne var ikke, som man forestiller 
sig, adelige fester er flest; de var ikke med 
rød løber og guldkaret. For selvom den dan-
ske adel er større end nogensinde, og i dag 
tæller over 7000 personer, så er langt stør-
stedelen helt almindelige danskere født med 
et fint efternavn.

Godt halvdelen af den danske adel er bo-
sat i Danmark, mens den anden halvdel bor 
og lever over hele verden – så langt væk som 
USA, Canada og Argentina. Kun omkring en 
femtedel af adelen har i dag titler såsom gre-
ve eller komtesse, og endnu færre, kun om-
kring to procent, lever på en herregård.

”De adelige er ikke en særlig stand længe-
re. Der er ingen privilegier tilbage – kun be-
grebet – en tom titel, om man vil. Størstede-
len er smeltet sammen med de almindelige 
borgere. Adelen har tilpasset sig, og det er 
derfor, den findes endnu,” siger Mogens 
Kragsig, historiker ved Syddansk Universi-
tet, hvor han har forsket i adelen.

Til hverdag tænker Elisabeth da heller ik-
ke ret meget over, at hun er adelig. Her fyl-
der studiet, veninder og familie langt mere. 
Men til store familiefester på slottet, hvor El-
len bor, eller når Vallø Stift inviterer stifts-
frøkenerne til historiske arrangementer eller 
intimkoncerter, kommer hun alligevel i tan-
ke om det adelige blod og familiens gamle 
slægtshistorie.

At hendes far, farfar og deres fædre før 
dem er født med blåt blod i årerne betyder, 
at hun har god mulighed for at lære mere 
om familiens fortid og arvegenstande.

”Det demokratiske samfund, vi har i dag, 
strider jo mod det adelige og adelens tidlige-
re rettigheder. Derfor skal det ikke fylde alt 
for meget i min selvforståelse, at jeg er ade-
lig. Det er ikke en vigtig del af min identitet. 
Men det er en vigtig del af at forstå, hvor jeg 
kommer fra, og hvad min fars familie kom-

Elisabeth er født adelig og komtesse, men voksede 
op i et parcelhus, går til spejder og bor i kollektiv
23-årige Elisabeth Knuth er fra Faaborg og ret almindelig. Men hendes titel som komtesse af adelsslægten Knuth har åbnet døre til helt særlige oplevelser

mer af. Og malerierne og møblerne er man 
da også nysgerrig over for,” siger Elisabeth 
Knuth, mens hun bladrer i nogle familieal-
bum.

Elisabeths familie har generationer til-
bage ejet flere godser og herregårde, 
og arvingerne efter Elisabeths tipolde-

far så, med udsigten til at arve besiddelser-
ne, ud til at være født med en guldske i 
munden. Men tipoldefaderen satsede for-
kert og tabte mange penge på ejendomsspe-
kulationer. Han måtte sælge fra, og Elisa-
beths oldefar og senere slægtninge kom al-
drig til at eje et gods.

Men arvegenstande er der nok af, og ma-
lerier og møbler går stadig i arv i familien. 
Elisabeth er vokset op med en farmor og far-
far, der boede på en stor gård fyldt med 
mange gamle møbler. Bedsteforældrene 
knoklede for pengene og drev flere store 
frugtplantager på Fyn, og med et ønske om 
at leve et beskedent og arbejdsomt liv brug-
te farfaderen aldrig sin titel som greve. Den 
livsstil tog Elisabeths far til sig, der som 
barn af 1960’erne og 1970’erne oplevede et 
egalitært samfund, hvor man ikke skulle 
tro, at man var bedre end andre.

”Mange medlemmer af den danske adel er 
1960’er- og 1970’er-forskrækkede,” forklarer 
Anna von Lowzow, formand for Dansk 
Adelsforening, og fortsætter:

”Dengang var der ikke et nysgerrigt syn på 
adelen, som der er i dag. Der blev set ilde til 
en, hvis man tilfældigvis var født greve, for 
’hvorfor var man dog det, og man skulle i 
hvert fald ikke tro, at man var bedre end an-
dre’. Det ramte mange hårdt, og man valgte, 
at den, der lever stille, lever godt.”

Den tabte formue og ønsket om ikke at 
stikke ud betød for Elisabeth en barndom i 
Faaborg i et almindeligt murstenshus. En 

tryg og kærlig barndom, hun ikke ville bytte 
for noget. Alligevel synes hun, at det er sjovt 
at fortælle om sit ophav.

”Jeg har lært fra min far, at man ikke skal 
rende rundt og spille overlegen. Var jeg lige 
så beskeden som min far, så ville der nok ik-
ke være så mange af mine venner, der vid-
ste, at jeg er adelig,” siger Elisabeth.

”Men skal jeg være ærlig, så synes jeg, 
det er sjovt at fortælle om, når jeg møder 
nye mennesker. Ikke fordi de skal tænke, at 
jeg er eller kan noget særligt, men fordi det 
er en sjov ting at fortælle. Min familie er 
meget gammel, og jeg ved meget om den, 
og det adelige giver mig nogle gange nogle 
muligheder, og det synes jeg er spænden-
de.”

Adelen i Danmark er retligt anerkendt 
og indskrevet i Grundloven, men den 
har ingen formelle privilegier tilbage. 

Adelstitlen giver ikke nogen fordele i køen, 
hverken ved lægen eller i Netto.

I senmiddelalderen var adelen en magt-
fuld og rig stand, der ejede omkring 40 pro-
cent af den dyrkede jord. Men i 1660 led den 
det første knæk. Borte var skattefrihed, ene-
retten til godserne og de politiske embeder, 
og med Grundlovens tilblivelse i 1849 var 
adelen tæt på helt at blive afskaffet.

”Det mest bemærkelsesværdige ved ade-
len er, at den stadig eksisterer. Nu er der gå-
et 170 år siden Grundloven, og det er ejen-
dommeligt, at man politisk i demokratiets 
navn ikke har sagt, at det vil vi ikke have,” 
siger lektor i historie Lars Bisgaard fra Syd-
dansk Universitet.

I Norge afskaffede man adelen allerede i 
1821, og også i andre europæiske lande som 
Italien og Tyskland er adelstitlerne afskaf-
fet, mens de stadig findes i Sverige, Storbri-
tannien, Spanien, Holland og altså Dan-

mark, hvor Frederik den Syvende i 1849 var 
mest tryg ved at bevare den.

Adelen er fulgt med den moderne udvik-
ling og er i dag en integreret del af samfun-
det. Men få traditioner såsom rangsystemet, 
og at nogle adelige er inviteret til Dronnin-
gens nytårskur, lever videre.

Men er det et privilegium at møde Dron-
ningen eller at holde familiefødselsdage på 
et slot? Nogle vil sige ja, andre nej.

”Det er da et privilegium, at tante Ellen 
frit har kunnet bo på Vallø Slot så længe og 
invitere familien forbi. Jeg føler mig også 
privilegeret ved at være indskrevet. Det gi-
ver mig mulighed for at blive inviteret med 
til særlige arrangementer,” siger Elisabeth.

Men adelsstanden regner ikke sine titler 
og rang som et privilegium. Det er en forma-
litet, siger greve Henrik Holstein, der har 
skrevet en bog om den moderne adel.

”Man kan måske godt diskutere, om titler 
og det at sige ’godt nytår’ til Dronningen er 
et privilegium. Men man regner ikke adel, 
titel og rang for privilegier i sig selv, for det 
er en tom titel i dag.”

Andre ville måske argumentere for, at de 
to adelskollegier i København, hvor kun 
adelige unge studerende kan flytte ind, er 
lidt af et privilegium. Elisabeth Knuth ser 
det i hvert fald som en personlig fordel, hvis 
hun vil rykke til hovedstaden og studere.

Spørger man formanden for Dansk Adels-
forening, Anna von Lowzow, om det at hilse 
på Dronningen og have billige studielejlig-
heder i København ikke er privilegier, svarer 
hun:

”Jo, men jeg ved ikke, om det er et privi-
legium at have adgang til at trykke hånd 
med Dronningen. Studieboligerne er en 
fordel ved at være medlem af foreningen, 
men det er et privatretligt emne. Det er vo-
res, foreningens, private ejendom, og vi be-

stemmer, hvem der kan bo der. Ligesom der 
findes 4. Maj Kollegier for frihedskæmper-
nes efterkommere,” siger Anna von Low-
zow.

Studier af, hvem der har magten i Dan-
mark, viser dog, at adelen stadig har 
en vis indflydelse og magt. Sammen 

med topembedsmænd og toppen af er-
hvervslivet findes der nogle få adelige, der, 
grundet deres godser eller titler, har adgang 
til netværk, hvor landets mest magtfulde 
mødes.

”Vi opdagede 9 adelige blandt de 423 
mest magtfulde i 2015. Der er cirka 3500 
adelige bosat i Danmark. Det er mindre end 
en promille af befolkningen. Det betyder, at 
der burde være én adelig i magteliten – 
men der er ni. Det er en oversandsynlighed, 
og der er ingen tvivl om, at der stadig er en 
del af de mest privilegerede grupper i Dan-
mark, der er adelige,” forklarer Christoph 
Houman Ellersgaard, adjunkt og elitefor-
sker på Handelshøjskolen i København 
(CBS) og en af forfatterne bag bogen ”Mag-
teliten”.

Men den gruppe tilhører Elisabeth ikke. 
Hun er mødet mellem gamle traditioner og 
det moderne Danmark. Hun er bygget op af 
kontrasten mellem adelshistorie, arv og be-
søg på slotte – og livet i parcelhuset i Faa-
borg. Hun er, som hun selv siger, ikke født 
med en guldske i munden.

”Jeg føler ikke, jeg har haft en speciel 
barndom, fordi jeg er adelig. Jeg er lige så 
meget min mors familie, som jeg er min 
fars,” siger hun.

”Jeg tror faktisk, vi skal være taknemmeli-
ge for, at vi ikke har en herregård, vi er for-
pligtet til at gøre til vores livsprojekt. Vi har 
en større frihed i kun at have historien og de 
ting, vi har arvet, tilbage.” J

Ny serie:  
Den  
moderne 
adel
3Adelen er 
af skaffet i de fle-
ste europæiske 
lande, men ikke i 
Danmark. Siden 
Grundloven i 1849 
har den dog ikke 
haft privilegier.
3De fleste af ade-
lens 7000 medlem-
mer lever alminde-
lige liv, men skiller 
sig typisk ud med 
et specielt efter-
navn.
3 Et fåtal har her-
regård, gods, eller 
slot, og de færre-
ste har en titel.
3 I denne serie 
taler Kristeligt 
Dagblad med fire 
unge om, hvordan 
det er at være 
adelig i 2019.

Vallø Stift  
– hvad er  
et jomfru-
kloster?
3Vallø Stift er en 
selvejende institu-
tion oprettet af 
dronning Sophie 
Magdalene i 1737. 
Stiftet havde 
oprindeligt som 
formål at hjælpe 
og understøtte 
ugifte døtre af de 
danske adelsslæg-
ter. Derudover 
skulle Vallø Stift 
udføre socialt 
arbejde i lokal-
samfundet.
3Mod et beløb 
kunne frøkenerne 
indskrives ved 
jomfruklosteret og 
modtage lomme-
penge eller flytte 
ind på slottet. Den 
praksis fortsatte, 
indtil man i 1976 
stoppede indskriv-
ningen. I 2004 gen-
optog man traditi-
onen, og siden er 
93 unge stiftsfrø-
kener indskrevet.
3 I dag modtager 
stiftsfrøkener ikke 
penge fra Vallø 
Stift, men et bånd, 
en broche og invi-
tationer til forskel-
lige arrangemen-
ter. Reglerne for 
jomfruklostrene 
lyder, at man ikke 
længere er stifts-
frøken, når man 
indgår ægteskab, 
eller hvis man bli-
ver mor enten ved 
fødsel eller adop-
tion. Stiftet er i dag 
en veldrevet 
erhvervsdrivende 
fond, der råder 
over 1300 hektar 
agerjord, 2900 
hektar skov, 
omkring 130 udlej-
ningsboliger og en 
stor campingplads.
KILDE: ”ADEL I VOR 
TID” OG VALLØ STIFT

0Elisabeths farfars halvsøster, Ellen Knuth (tv.), kaldet ”tante”, fik i sin tid indskrevet Elisabeth ved Vallø 
Stift. Tante Ellen er 84 år og den sidste ”virkelige stiftsdame”. Her viser hun Elisabeth nogle af slægtens bille-
der. – Foto: Michala Bøgetoft.

0Elisabeth står sammen med de øvrige komtesser bag dronning Margrethe som nummer to fra højre. – Privatfoto. 

2Parcel-
huset, 
som 
Elisabeth 
er vokset 
op i.  
– Privat  - 
foto.

0Elizabeth iført ordensbånd ved indgangen til Vallø Slot.  
– Foto: Michala Bøgetoft.

0Våbenskjoldet til-
hører den adelige 
slægt Knuths femte 
gren. Våbenskjoldet 
består af flere bille-
der, der blot kan 
være et udtryk for 
tegneren af våben-
skjoldets kreativi-
tet, da det blev 
designet til slæg-
ten, men ofte er de 
forskellige billeder 
et udtryk for de for-
skellige adelige 
slægter, der har ført 
blod til familien.


