
TIDSBILLEDER FRA ANTVORSKOV GODS 
I TIDSRUMMET 1658-1774 

Af 

Fritz Jacobsen. 

Hofmans Fundatssamling oplyses om Set. Pe
ders Kirke i Slagelse: "Paa Amtmandens Stoel 
1688 Amtmanden Hugo Llitzow og Fru Karen 

Juel." Nævnte Hugo Llitzow til Lundsgaard paa Fyn 
var kongelig Lensmand paa Antvorskov fra 1656 til 
1662, paa Saltø 1655-1664, Amtmand over Antvor
skov og Korsør Amter til 1693 og over Ringsted 
Amt 1671-1680. 

I Rigsarkivet findes et Brev fra ham til Kong 
Frederik III., hvori han opruller et mørkt Billede af 
den Tilstand, Slottet og Lenet i det hele taget befandt 
sig i efter Svenskernes Besøg, der satte saa dybe og 
sørgelige Spor baade paa Antvorskov Len og andre 
Steder, at der skulde gaa lang Tid, før de udslettedes. 

Brevet er dateret 15/i 1661, for kort en Tid efter 
Fredsslutningen i København til, at nogen synderlig 
Bedring kunde spores nogen Steder, og hans Indbe
retning er da ogsaa et Klagesuk over mangt og meget. 

Han begynder med selve Antvorskov Slot og skri
ver, at Bygningerne ligger højt for alle Vinde, er 
gamle og brøstfældige og er under Krigen ej repa
reret synderligt. Blyet af Ruderne er borttaget, og 
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4 Fritz Jacobsen: 

mange Døre, Borde og andet Tilbehør er enten stjaa
let eller brændt af Fjenden. Efter Kongens Befaling 
har han hos en Bygmester indhentet Tilbud paa, hvad 
det vilde koste at bygge, men har senere faaet den 
Besked fra Kongen, at da det ikke var Tid at bygge, 
skal han vente dermed, til han faar nærmere Ordre; 
han tilføjer dog mistrøstig: "Storm, Blæst og Regn 
har saa megen Magt med Husene, at jeg frygter, det 
skal koste dobbelt at reparere igen. Skal det repa
reres til Hofholdning, var det bedst at nedbryde de 
uvigtige Bygninger og holde det nødvendige dermed 
ved lige". 

Slottets Indtægter er ringe, og om det hidtil nok 
ellers rige Fiskeri oplyser han, at der nu til Slottet 
kun ligger to smaa Søer, Sumsø og Nyesø, og en 
Part af Vindstrup Sø foruden nogle Damme. I Løve 
Herred har Slottet før haft Løvesø og Gørlevsø samt 
en Del af den store skønne Tissø; men disse tre 
Søer er ved Pantsætning af Gods kommet ind under 
Sæbygaard, "saa om der skulde være nogen ringe 
Hofholdning, da var der ikke Raad til Fisk". 

En anden Indtægtskilde, Skovene, er det ogsaa 
skralt med. De er saa forhuggede, at der i Storeskov, 
Haltlager, Haarslev, Sønderup, Vindstrup, Stenstrup 
og i endnu flere andre Skove ikke findes et Træ til 
Bygningstømmer, men kun nogle Stumper, ej heller 
et Læs Olden. Orebo og Stenlille Skove, som ellers 
var temmelig gode, er pantet bort, hvilket medfører 
Tab af Olden og Brændsel og særlig Bygningstøm
mer til Bønderne og til Hjultømmer samt Kul til Sme
den, som udfører Slottets Arbejde. Af Skove, som 
duer, nævner han dog Vindstrup Skov samt Tyelse 
Skov og Skovene i Enemærkerne, "som dog i denne 
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Tidsbilleder fra Antvorskov Gods. 5 

Krigstid ulæsteligen er nær huggen og bortstjaalen 
og med Gevalt borttag·en efter Svenskernes Befaling, 
hvilken Borgere og Bønder selv har forhvervet". 
Han mener vel dermed, at det ikke alene er Sven
skerne, som bærer Skylden, og skriver, "og haver jeg 
haft stor Genvordighed, fordi jeg forsvarede dem mod 
vore egne Landsfolk". Stærke Storme har ogsaa 
drevet deres Hærværk, saa disse Skove taaler heller 
ikke Hugning, hvis de ikke helt skal ødelægges. 

Om Købstæderne i Amtet skriver han, at deres 
Tilstand er meget slet, som før er bevist over for 
Kongen. Borgerne kan ikke udholde Indkvarteringen 
længere, men andrager· om, at den maa blive lagt 
paa Bønderne. Mange i Købstæderne er løbet eller 
flyttet bort, og de faa, der er tilbage, har ingen Mid
ler, hvilket kan ses af de ringe Forraad, der findes 
(i Slagelse var 115 øde og afbrændte Gaarde og 
Vaaninger). 

Lutzow er dog maaske ikke helt af den Mening, 
. at Indkvarteringen bedre kan bæres af Bønderne; thi 
han skriver om dem, at de "skulle bære al Byrden", 
hvorfor Kongen ogsaa den 7/ 4 1658 har befalet ham, 
at han - saavidt det var muligt - skulde købe Korn 
og give Bønderne det til Underhold og Saasæd. 
Dette har han gjort i saa stor Udstrækning, baade 
dengang og i det sidste Aar, "at uden Deres May.s 
naadigste Hjælp jeg er ruineret". Han har forsøgt 
at faa Folk paa de øde Gaarde, hvoraf der, da Fjen
den drog ud af Landet, var 137 paa Antvorskov. Ved 
ihærdig Flid har han siden naaet at faa 97 af Kon
gens Gaarde besat igen, medens Resten paa Grund 

' af den store Landgilde endn1:1 staar ubesat; men "der-
som denne store Indkvartering ikke havde kommet, 
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6 Fritz Jacobsen; 

skulde her paa Lehnet ikke have blevet mange øde 
Gaarde". 

"Den ulidelige Indkvartering, som dette Lehn var 
paalagt", har gjort, at ikke alene de ny Fæstere er 
løbet fra Gaardene, men tillige en stor Del af dem, 
som trods Krigen har kunnet sidde ved deres Gaarde. 
De har tabt Modet, og der løber daglig nogle fra 
Gaardene, saa deres Naboer "skal holde Tynge og 
lægge ud for dem, saa det kommer de fattige Folk 
alt for tungt". 

Hvad de har af Kvæg, sælger de for halv Værdi, 
og Kornet vil nok ikke strække til som Brødkorn til 
Fastelavn. Af Rug har Bønderne kun saaet meget 
lidt, og Liitzow kan ikke tænke sig, hvorledes de 
skal faa Korn at saa til Foraaret; Heste til at drive 
Ploven med beholder de heller ikke, og bliver For
aarsarbejdet ikke udfØrt, vil endnu flere komme til 
at gaa fra Gaardene, hvad der bl. a. vil føre til, at 
Bygningerne bliver nedbrudt og bortstjaalet. 

Hugo Liitzow fører nu et vægtigt Argument frem 
for, at Kongen maa hjælpe Bønderne, idet han skri
ver: "Saa tror jeg ikke, at Eders May. skal faa den
nem i 6 eller 7 Aar saa vidt igen, at de kan give 
den sædvanlige Landgilde". 

For de Gaardes Vedkommende, som paa Grund 
af den høje Landgilde staar øde, bliver der hverken 
Landgilde eller "anden Tjeneste" at notere for Kon
gen, men blev Landgilden sat ned, "kunde May. faa 
noget af det, som hans Ret var". 

Hidtil har Lensmanden talt Bøndernes Sag, men 
han tillader sig nu at minde om andre, hvis Kaar heller 
ikke er gode, og skriver: "Slots- samt Staldbetjente 
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Tidsbilleder fra Antvorskov Oods. 7 

har en stor Del af deres Løn tilgode, saavel før 
Krigen som siden". 

Som et lille Lyspunkt i al Bedrøveligheden med
deler han, at han har passet Slottets Avling saaledes, 
at der i det forgangne Aar har været en ret god 
Rughøst, men det skorter paa Forraad af Byg, baade 
til at saa i Slottets Marker og til at laane Bønderne, 
naar de skal saa; "thi her i denne Egn er det ikke 
at bekomme". 

Af Kongens Kvæg har han været saa heldig at 
redde 12 Køer, 3 Kvier, 1 Tyr og 4 Kalve foruden 
nogle unge Heste, Hopper og Føl, og han slutter sit 
Brev med at udtale Haabet om, at Kongen maa være 
tilfreds med, hvad han har udrettet. 

Henved halvtredie Aar efter satte Hugo Liitzow 
sit Navn under en Anbefaling paa et Bønskrift til 
Kongen, og Aarsagen til dets Fremsendelse og hele 
Tonen i det er nøje i Samklang· med det foran med
delte Brev. 

Brevet er dateret 16/ 0 1663 og er fra Møller Brix 
Laursen og Gaardmand Lauritz Hansen i Brorup, 
Set. Mikkels Landsogn. Denne By hørte til Antvor
skov Kloster - de to Brevskrivere bruger Ordet 
Kloster i Stedet for Slot; men maaske den Bødestraf 
paa en Okse, som Frederik II. satte for denne For
seelse, ikke gjaldt paa dette Tidspunkt - og den 
var i Krigens Tid blevet "afbrudt, opbrændt og i 
Grund ødelagt", i alt 7 Gaarde og 2 Gadehuse. Kun 
de to nævnte Mænd reddede deres Ejendom, dog 
ikke uden stor Skade, "Gods og Formue forlist". 

Da Brorup By og Vandmøllen altid har staaet 
over Evne i Landgilde, har ingen siden haft Lyst til 
at opslaa deres Bopæl der. De to Mænd vil dog 
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meget nødig forlade deres Hjem og beder Kongen 
om et Afslag i Landgilde og Contribution. "I den Tid, 
de andre Gaarde var lagt øde, maatte vi bære Tyn
gen for al Byen, om vi ellers vilde blive ved, hvad 
vi og gjorde. Tilmed kunde vi ikke forrnaa at holde 
Gærderne vedlige omkring Marken, baade vores egne 
og de øde Gaarde, hvorfor vi ingen Fred kan have 
paa vores Korn og Eng for omliggende Byers Kvæg". 

Hvis Landgilde og Contribution maatte blive ned
sat til Halvdelen for Byen og Møllen, "saa vil vi for
mode, der vil blive den, som flytter til Byen at bøge 
och boe". I saa Tilfælde vil Kongen igen med Tiden 
kunne faa "Landgilde og anden Herlighed", og de 
to Mænd, lover, at de selv af yderste Evne vil stræbe 
saaledes, at de ikke med deres fattige Hustruer og 
Børn skal forlade de Boliger, de har haft i lang Tid 
og stræbt for at blive ved. 

Da de to Ansøgere siden tilsiges til at møde paa 
Københavns Slot, tør det rnaaske antages, at deres 
ydmyge Ansøgning har baaret Frugt, men det Haab, 
de udtaler om Tilgang af nye Folk til Byen, gik ikke 
i Opfyldelse; thi i Aaret 1674 oprettede Justitsraad 
Poul Nielsen af de 7 øde Bøndergaardes Jorder den 
nuværende Brorupgaard. Brorup delte Skæbne med 
Lyngby i Egeslevrnagle Sogn. 

Indholdet af de to her meddelte Breve viser os, 
hvor haardt Krigens Følger ramte dem, der - som 
Præsten Anders Madsen i Vemmelev skrev - boede 
"paa strugged" (Strøget), mere end dem, der i dette 
Tilfælde havde det Held at bo paa mere "gemte 
Egne". 

Den 24/ 5 1677 indsender Hugo Li1tzow igen et 
Klagesuk over Soldaters Fremfærd; men denne Gang 
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Tidsbilleder fra Antvorskov Gods. 9 

er det over "Venner". Af de til den skaanske Krig 
hvervede . Soldater var et Regiment under Oberst 
Stilrcke blevet lagt i Kvarter i Egnen mellem Slagelse 
og Skælskør til liden Glæde for Bønderne, fra hvem 
de uden videre tog Korn, Vogne og Forspand, ja, 
spændte Hestene fra Bøndernes Plove og Harver og 
førte dem med sig. 

Særlig blev der klaget over en Ritmester, som laa 
i Egeslevmagle. Bonden Hans Pedersen, som ejede 
en Halvgaard i Egeslevlille, skulde køre en Del Fou
rage til Ritmesteren, som forlangte 4 Rdl. foruden. 
Han blev budt 2 Rdl., men vilde ikke nøjes dermed 
og sendte fire Ryttere til Bondens Gaard, hvor de 
slog hans Hustru og ranede 2 Tdr. Byg, som skulde 
have været Saakorn; desuden tog de 2 nye Skjorter, 
2 Sengeklæder, 12 Al. Vadmel, noget Garn af heglet 
Hamp, Høstreb, Harnrnelreb "af Hør vævet, med andet 
smaat Tøj". 

Fra Bonden Morten Hansen i Egeslevmagle tog 
de to Heste og brugte dem til Fjenneslev; herfra kom 
Karlen tilbage - men uden Hestene. Flere andre 
Eksempler fremføres paa Soldaternes voldelige Optræ
den, over hvilken Liitzow klager til Oeneral-Krigs
Commissariatet i stærke Ord. 

Da nogle fjendtlige Fartøjer har vist sig ved 
Sprogø, er der udkommanderet Vagt for at hindre 
eventuel Landgang, men L. klager over, at Rytter
bønderne ikke vil møde paa Vagten, "og jeg mener, 
de skal saavel forsvare Hus og Hjem som andre". 
Han henviser til, at han forrige Aar har indsendt et 
Forslag til en bedre Ordning af Landeværnet, men 
har intet hørt derom senere. "Det er heller ikke een 
Mands Værk saadant vel at ordinere." 
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Fra 12/ 4 1697 findes en Besigtelse over Kongens 
reserverede Bøndergods i Antvorskov og Korsør 
Amter. Den indeholder Oplysninger om Gaardenes 
Hartkorn og Tilstand, Bøndernes Navne og Alder, 
Børn og vornedes Navne og Alder, "Bæster, Qvæg 
og Smaa fæmon", om Udsæd og om hvor meget 
der kan saas, om der mangler Saa- eller Brødkorn 
og endelig om de nødvendige Beløb til Reparationer. 

De kortfattede Bemærkninger under Rubrikken 
"Ved Magt" giver som Helhed et tr'°'stesløst Billede 
af Bøndernes Tilstand som f. Eks. "øde - ganske 
slet - meget fattig - ganske forarmet - Skidt og 
Skarn - er Skarn og øde". Kun sjælden anvendes 
Udtryk som "ved Magt" eller "noget ternlig ved 
Magt". Af hele og halve Gaarde er i alt 45 øde, 
f. Eks. 6 i St. Mikkels Sogn, 8 i St. Peders, 8 i Gerlev, 
7 i Skørpinge; kun 1 i Sludstrup og ingen i Bjergby. 

Efter at have været kongeligt Len i mange Aar 
blev Antvorskov i Aaret 1703 af Frederik IV. gjort 
til et Grevskab for hans Elskerinde, Helena v. Vier
egg; hun døde allerede Aaret efter, men A. benæv
nes nu i Dokumenterne for Grevskab i nogle Aar. 

Fra dette Tidsrum foreligger Breve og Indberet
ninger fra Slotsforvalter Jacob From, som bl. a. 
meddeler, at den fulde Landgilde er 292 Rdl. I Mk. 
i Penge, 783 Td. 7 Sk. 2 Fdk. Rug og Mel, 1026 
Tdr. 3 Fdk. Byg og 445 Tdr. 4 Skp. I Fdk. Havre. 
Husmændenes Arbejdspenge er 56 Rdl., og Steds
rnaalspenge (Indfæstning), som hidtil er falden, be
løber sig til 47 Rdl. Restancer, som ikke kan faas 
af øde og forarmede Gaarde, andrager 92 Rdl. 1 Mk., 
ca. 733 Tdr. Rug og Mel, ca. 476 Tdr. Byg og ca. 
85 Tdr. Havre. 'lfl· 
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Der meddeles, at Bønderne er meget forsømme
lige og modvillige med Hensyn til Gærders Opsæt
ning, hvorfor man ved Dagens Frembrud maa ride 
ud og "drive dem Mand af Huse", og From skriver, 
at man plejer at straffe med en Times Tid i Hullet 
eller paa Træhesten efter Forsømmelsens Størrelse, 
"men at pante dem er kun til Kongens Skade". Han 
ønsker, at Ridefoged Christopher Bagge snart maa 
møde med den befalede Beskrivelse af Godset, før 
Bæster og Kvæg kommer paa Græs, saa at de nød
lidende Bønder kan faa nogen Hjælp af deres Plov
bæster, før Hestemarkedet, som holdes i Slagelse hver 
Tirsdag i Faste, indtræffer. Pløjetiden er "i Hæn
derne", men mange af Bønderne kan hverken pløje 
eller saa paa Grund af manglende Plovbæster. Des
uden vilde bemeldte Indberetning kunne give "de 
høye Herrer" Kundskab om Bøndernes slette Tilstand 
og om, hvad Hjælp eller Afslag de behøver for at 
kunne klare Skatter og Landgilde. 

Den "højeste" af Herrerne, Kongen, maa have 
fa aet nogen Kundskab; thi i Aaret 1707 skriver han 
til Ridder Claus v. Vieregg, Gehejmeetatsraad Frie
derich Schvanne til Svendstrupgaard, Mathias Num· 
sen og Byfoged Hans Vinholt i Slagelse, at han øn· 
sker oplyst, hvorledes det kan være, at Bønderne paa 
Grevskabet er i saa slet Tilstand, at de ikke alene 
ikke kan forrette Hoveriet ved Ladegaarden, men 
ogsaa er i stor Restance med Landgilde og Skatter. 
En Kommission skal begive sig til A. og i hver By, 
Gaard for Gaard, erkyndige sig hos hver Bonde om 
1. hvorledes hans Jorder dyrkes og drives, 2. om 
han bruger sin Jord selv eller udlejer den, 3. om han 
har Sæde- og Bf~dkorn til Nødtørftighed, 5. om hvor-
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ledes han har betalt sine Skatter og Landgilde, eller 
hvor stor Restancen er, 6. om der findes nogen 
Gaarde, som er "plat øde" uden Bygninger og hvem 
der da driver Jorden. 

Det skal undersøges, om den slette Tilstand er 
kommen, efter at Gaardene er lagt ind under Grev
skabet, eller om det er sket ved Forpagterens eller 
Forvalterens Administration, og endelig om, hvorledes 
Ridefogeden har haft Opsyn med Godset. "U dstyk
ningstanken" synes ikke at have været fremmed for 
Fr. IV.; thi han skriver, at Kommissionen skal frem
sætte et Forslag om eventuelt at repartere Ladegaar
dens Jorder blandt Grevskabets Bønder. Da Kongen 
har hørt, at der er udbrudt en smitsom Kvægsyge paa 
Ladegaarden, skal det undersøges, om der bør kø
bes andet Kvæg i Stedet for det bortdøde, og hvis 
ikke, bør Græsningen "udbringes", at der ej skal ske 
for stor Skade. I det hele skal det meddeles Kongen, 
hvad der kan være til Grevskabets Opkomst, og Be
sigtelsen skal være endt inden 3 Ugers Forløb. 

Resultatet af dette kongelige Paabud var en lang 
Indberetning fra Kommissionen, og Bønderne i 37 
forskellige Byer har lukket Munden op og fremført 
Klager over forskellige Forhold, hvor de mener sig 
forurettiget. 

Det Klagepunkt, der hyppigst forekommer, er Frem
gangsmaaden, naar Laane- eller Skattekorn skal be
tales. I Bjergby f. Eks. klager alle 26 Bymænd sam
drægtelig over, at Laanekornet skal leveres med "fuld 
Top"; hvad der falder af Tønden paa Loftet kom
mer ikke Bonden til gode, men tages uden videre 
hen i Bunken; naar Kornet ikke er efter Ønske, 
faar Tønden et "Knub med Knæet eller Haanden". 
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Skattekornet leveres i Korsør med lige strenge Maal. 
Fra Serdrup klages over, at Laanekorn leveres med 
"løst Topmaal", men skal tilbageleveres med "fast". 
Ole Hansen, Sørbylille, siger, at han har betalt Land
gilde 1706 med 2 Tdr. Byg, men Kvitteringen lød 
kun paa 1 Td. Hans Mortensen, Flakkebjerg, er ble
vet slaaet af Amtsforvalterens Fuldmægtig, fordi han 
paastod, der blev maalt forkert. 

Flere Bønder klager over, at de ved Overtagelse 
af deres Gaard har maattet betale Formandens Re
stancer indtil 4 Aar tilbage, og ·over, at de maa give 
"Seddelpenge" ved Betaling af Skat paa Amtsstuen, 
og deres "Skovseddel" er dyrere end før. Nogle mener 
sig sat for højt i Hartkorn. 

En hyppigt forekommende Klage er over mang
lende Hjultømmer. Saaledes klager Landsgrav Mænd 
over, at de kun faar et halvt Læs aarlig, hvorfor 
deres Vogne og Plovredskab er i meget slet Tilstand; 
mange af Bønderne har ikke en Vogn, de kan køre 
en Mil med. I Lille-Valby klager de over, at de paa 
Grund af manglende Brændsel maa brygge og bage 
ved den Halm, der ellers skulde bruges til Kvæget. 

Ridefogeden, Christopher Bagge, maa tit staa for 
Skud. Unge Hans Pedersen i Bjergby har maattet 
betale ham 2 Rdl. 4 Mk. for Skiftet efter Hans P.s 
Kone. Ejler Marcussen i Vollerup har betalt ham 2 
Rdl. 4 Mk. for Fæstebrev, men intet faaet. Ridefo
geden har faaet udleveret c. 14 Tdr. Byg og c. 11 Tdr. 
Havre til Besaaning af en Ødegaards Jord i Flak
kebjerg, men der er kun saaet 3 Tdr. Byg og 11/ 2 

Td. Havre, som Bondens Fader selv pløjede Jorden 
til. Jep Madsen i Lille-Valby har i "hans bed_ste 
Havresæd" maattet køre Ridefogeden til Ringsted 
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Landsting og derved været fra Hjemmet i 6 Dage. 
Marcus Jensen i Store-Valby har efter Tilsigelse af 
Ridefogedens Tjener maattet køre "et Kvindfolk" fra 
Antvorskov til Braaby, "da blev hans Bæster forkørt 
og maatte ligge undervejs til om anden Dagen, in
den han kunde vinde hjem igen". 

Selv Amtsforvalteren gaar ikke Ram forbi. Peder 
Olsen, Bøstrup, "bekom af Amtsforvalteren i 1705 et 
Plougbæst paa 17 Aar, - ved ej hvad det kostede -
men døde straks derefter fra hannem ". 

Det vil ses, at der fra Bøndernes Side har væ
ret nok at klage over. Atterup og Boeslunde har 
den ganske særlige Klage, at der ved en Besigtelse 
1705 ingen har været for at skrive deres Sæd eller 
andet Gods. 

Ser vi hen til de Bemærkninger, der tilføjes om 
Bygningernes Tilstand og Jordens Drift, er der kun 
faa lyse Punkter i Helhedsindtrykket. Almindelig er 
Tilføjelsen "ingen Skorsten", og vi træffer Udtryk 
som "ligger aarlig i Bryd af hans Jord, for Mangel 
af Evne til Brug og Giødning, 31/ 2 Tdr. Sædeland", 
eller "i Ohragre og Brydejord paa Grund af Afmagt 
det at drive og gjødske 9 Tdr. Sædeland." 

Enkelte Bønder har det ret godt som f. Eks. 
Bondefoged Andreas Christensen, Bjergby, der har be
boet sin Gaard i 32 Aar uden Fæstebrev. Gaarden 
er paa 9 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 1 Album Hartkorn og 
har 4 Længer å 11 Fag. I Stuelængen er et Ildsted 
med Jernkakkelovn, Bagerovn, Kiøler og Skorstene. 
Der findes Vogn, Plov og Harve og 3 Læs Langhalm. 
Besætningen er 10 Bæster, 2 Plage, 2 Stude, 4 Køer, 
3 Studlinger, 2 Fjorkalve, I 6 Faar, 18 Svin og 9 Bi
stader. Bonden har det nødvendige Brødkorn, og 
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hans Udsæd er 31/ 2 Tdr. Rug, 81/ 2 Td. Byg og 51/ 2 

Td. Havre. Hans Tilstand betegnes som "meget 
god" -- sjælden Bemærkning i Indberetningen. Af 
Byrderne paa Gaarden andrager Skatter for Januar 
og April Kvartal 1707 et Beløb af 5 Rdl. 2 Mk. 4 Sk. 
Han maa i Munderingsskat udrede 1 Rdl. 1 Mk. 6 Sk. 
hver Termin, og Landgilden er i 1706 4 Tdr. Rug, 
5 Tdr. Byg og 3 Tdr. Havre, hertil kommer 1 Lam, 
1 Gaas, 2 Høns og 20 Æg; i Brødbagningspenge har 
han betalt 1 Mk. 14 Sk. 

Hvorledes Kongen har været tilfreds med denne 
Indberetning, og hvad han eventuelt har foretaget 
sig som Følge af den, kan ikke oplyses. Forhaabent
lig har den - som det synes - lidt vel bjergsomme 
Ridefoged hentet sig en kongelig "Næse"; men nogen 
Forandring i Bøndernes Tilstand til det bedre er der 
tilsyneladende ikke sket, at dømme efter en lignende 
Indberetning, som 10 Aar efter indsendes til Kongen. 

Den nærmere Aarsag til denne Indberetning var 
Kongens Plan om at gøre Grevskabet til et Rytter
gods, hvorfor der i Maj 1717 udsendes til Birkefoged 
Peter Kane en Befaling om, at han "med trende for
standige Mænd og Bønder" samt Birkeskriveren skal 
drage fra Hus efter Hus, Gaard efter Gaard, By efter 
By, Sogn efter Sogn, saaledes at de under Eds Til
bud kan erklære sig om hver Bondes og Beboers 
Tilstand og udtale sig om, hvor der for en Rytter 
kan skaffes en Lejlighed med Kaalhave. Det skal 
oplyses, hvor megen Græsning og hvor mange Læs 
Hø a 30 Lpd. hver Bonde kan høste, og om der 
ved Byen findes Tørvejord, saa Rytteren aarlig kan 
faa 12 Læs Ildebrand; endelig skal det meddeles, 
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hvor meget en Bonde kan saa ialt - beregnet efter 
strøget Maal. 

Forretningen skal paabegyndes med det samme 
og . foretages hver Dag - dog ej paa Helligdage 
eller i Dimmelugen (Ugen før Paaskesøndag). Der 
begyndes om Morgenen ved Gry og vedblives til 
Aften. Fogeden og Skriveren skal til Fortæring dag
lig have 3 Mk" og hver af Synsmændene halvt saa 
meget. Ridefogeden over Antvorskov Amt skal skaffe 
Befordring fra det ene Sted til det andet, men Syns
mændene skal dog selv sørge for Befordring. 

I Henhold til dette Paabud udvalgte Peter Kane 
paa en Tingdag Herman Faber fra Keldstrup, Christen 
Sørensen Boemand i Holmstrup og Lauritz Christen
sen, Hejninge, til at møde i Bjergby ved Bondefoged 
Andreas Christensens Gaard tidlig om Morgenen d. 
11. Maj for at være med i den følgende Tid ved 
nævnte Besigtelse; de to Herredstingdage, Mandag 
og Tirsdag i hver Uge, er de dog fri, samt Hellig
dage og Dimmeluge. 

Forretningen blev afsluttet d. 21. Maj og under
skrevet af de fem Mænd; Herman Faber er den 
eneste af Bønderne, som kan skrive sit Navn. Den 
indeholder Optegnelser fra 76 Byer, Huse eller Møller, 
og Resultatet med Hensyn til Fremskaffelse af Lej
ligheder til Rytterne er ret ringe. Bønderne har jo 
nok ikke været særlig glade over Kongens Plan, og 
Række op og Række ned findes Bemærkningen "in
gen Lejlighed". Det er dog ikke alene Pladsen i 
Gaardene, det kniber med; Spørgsmaalet om Brænd
sel til Rytterne og særlig om Græsning til deres 
Heste volder stor Vanskelighed. I Skovsø har de 
kun lidt Græsning paa "Oragre, som er gul Sand-
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banke Jord", men foreslaar, at de faar Lov at leje 
Græsning i Kongens Enemærker, som grænser op til 
deres Marker. Mange Steder siger de, at Græsning 
kun kan skaffes ved at tage af Agerlandet, hvad der 
vil være til Skade for deres Udkomme. De Hulby 
Mænd kan dog ved Indhegning af "Flasken" skaffe 
Græsning til 10-12 Rytterheste, og Harrested Bøn
der, som nødig vil undvære nogen Plads i de Byg
ninger, de skal bruge til. Korn, Kvæg og fornøden 
Brug, udtaler, at der paa Gadens Grund kan bygges 
10 eller 12 Huse med Kaalhaver til Ryttere. Kan 
der endelig indrettes Plads til en Rytter, er det som 
Regel med en Del Bekostning; fra Devitsrød meldes 
kort og godt, at der kan indrettes "et dygtig Ryt
terhus". 

Klagen over at være sat for højt i Hartkorn gaar 
igen i denne Indberetning og ligeledes Klagen over 
Kvægsyge som f. Eks. i Store Valby, hvor "deres 
Heste og Bæster var af Skab og smitsom Syge for
drevet og endnu deraf befængt og deraf mange bort
døde, saa somme har mist og var bortdød fra, til 
10-9-8 og mindre Styrker, saa de umuligt kand 
gøre og forrette deres Arbejde og Hofveri uden Høy 
Øfrigheds Hjælp"; ogsaa i Tyvelse er det galt med 
Kvæget. 

Rubrikken "Behøver Reparation, Rdl." frembyder 
store Forskelligheder. Saaledes har Jens Nielsen, 
Møller i Gerlev, 52 Fag Hus, men hehøver kun Re
paration for 4 Rdl., medens Jørgen Andersen i Hulby 
har 20 Fag og behøver 40 Rdl. Gennemgaaende 
viser Reparationskontoen stor Brøstfældighed paa 
Gaardene. Af Indbo nævnes kun Kakkelovn og 
Bryggerkedel, to Ting som ikke ret mange Bønder 
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ejede. Gl. Hans Pedersen i Bjergby "haver Jern
kacklofn og 1/ 2 Td. stor brøgger Kiedel", medens 
Niels Mortensen i samme By har "slet og ringe Bo
have. Ingen Jern Kacklofen eller brøgger Kiedel". 
Nogle Kedler angives at være af "Kaaber", en en
kelt er "bødt". 

Besætningerne er smaa; som Regel findes 2-3 
Gange saa mange Heste som Køer, men Vinstrup 
synes allerede dengang at' have været fremmelig med 
Kvægavlen, idet der hos Bønder i denne By findes 
næsten lige saa mange Køer som Heste; een Bonde 
har 6 Heste og 6 Køer. Som ganske enestaaende i 
Beretningen staar en Oplysning om, at to Bønder i 
Vinstrup har været modvillige med at give de øn
skede Oplysninger. Der holdes paa Gaardene nogle 
Stude og fra 2-20 Faar. 

Med Hensyn til "Græsning til liøveder" er For
holdet f. Eks. saaledes: 20 Høveder - kan avle 10 
Læs Hø; 7 Høveder - 2 Læs eller 12 Høveder -
3 Læs. 

Den sidste Rubrik paa Skemaet "Bøndernes Til
stand" er - som allerede bemærket - et Vidnes
byrd om, at Billedet er graat i graat som i 1707. 
Der er Bønder, om hvem der anføres "lovlig Tilstand" 
eller "lovlig god Tilstand", hvilket selvfølgelig ikke 
skal forstaas, som om Tilstanden var for god, men 
at den var tilfredsstillende. Det anføres dog kun 
enkelte Gange; nogles Tilstand er "maadelig", men 
her maa bemærkes, at dette Ord ikke havde saa 
forringende Betydning dengang som nu. Ellers skri
ves "slet" eller "meget slet" for de flestes Vedkom
mende. 

Om enkelte Personer gives mere personlige Op-
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lysninger som "syg og sengeliggende" eller "gamle 
og udlevet". Konen Kirsten Povelsdatter i Boeslunde 
er 84 Aar gammel; hun har boet paa Gaarden i 50 
Aar, har været Enke i 32 Aar, og de sidste 8 Aar 
har hun været syg og sengeliggende. Maaske rum
mer disse korte knappe Oplysninger en Medfølelse 
med de Mennesker, som paa Grund af Alder eller 
Sygdom havde endnu sværere ved at klare sig ved 
det evindelige brydsomme Slid og Slæb for det dag
lige Brød, og maaske er det kun tørre, "forretnings
mæssige" Begrundelser for de paa det paagældende 
Sted forefundne slette Forhold. 

Frederik IV.s Plan om eventuelt at repartere Hoved
gaardens Jord til de omboende Bønder blev ikke 
udført i Praksis; men i et Dokument fra 1738 med
deles, at Antvorskov er bortforpagtet til Peter Neer
gaard og Anthoni Bartholomeisen for 6 Aar til 1/ 5 

1745 for 3795 Rdl. aarlig, og nu følger en Forpagt
ningsperiode, indtil Ryttergodset sælges ved Auktion 
1774, hvorved Bønderne fra at have Kongen som 
Godsherre nu kom under de forskellige Herregaarde, 
der opstod ved Salget. 

Salget blev bestemt 1763, og der foreligger en 
Mængde Dokumenter i Anledning heraf. I et af disse 
er en Fortegnelse over Bøndergodset, og her gives 
for nogle Byers Vedkommende en kort Oplysning 
om deres Tilstand, men ikke som i de tidligere om
talte Indberetninger noget om, hvorledes de enkelte 
Bønder har det. 

Heininge, Vemmelev, Studeby, Sørby (2 Huse), 
Sørbylille, Halkevad og Skørpinge faar Betegnelsen 
"god"; Landsgrav, Hyllerup, Holmstrup, Store Valby, 
Skovsø, Vedbysønder, Kirkerup og Esholte "temmelig 
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god"; Gudum, Snogemølle, Hemmeshøj og Ormslev 
"maadelig"; Breinehuset (Skovsø) "slet god" og 
Ottestrup "slet". 

Det kunde af dette se ud til, at Bøndernes Til
stand har bedret sig en Del i de ca. 50 Aar efter 
Besigtelsen 1717, saa at de ved dette Vendepunkt i 
Antvorskovs Historie har haft nogenlunde taalelige 
Kaar, og snart skulde jo de store Landboreformer 
komme, der ikke alene for Bønderne paa Antvorskov, 
men i det hele Land, betød en gennemgribende For
andring i deres Kaar. 
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