
TRÆK AF VOLLERUPGAARDS 
HISTORIE 

Af 

Johs. T. Christensen. 

l taar man en tidlig Sommermorgen paa Bakken 
ved Gravhøjgaard i Bjerup, Gimlinge Sogn, 
og ser mod Nord, breder sig for vort Blik et 

Landskab med store, blide Linier og jævnt afrundede 
Overgange fra Eng til Ager, fra Slette til Smaahøj
der, fra aabent Land til en Krans af Skove. Vestran
den begrænses af Højderyggen, paa hvis Ruriding 
Slotsbjærgby store Broncealderhøje ligger i Solglans, 
og i en vest-østlig Bue fra Antvorskovhøjden, som 
skjuler Slagelse, mod Sorø og videre mod Sydøst 
staar Skoven som en grøn Bjergrand om Landskabet 
med de mange Landsbyer og spredte Hjem. 

Og midt i Landskabets Forgrund, nogle Hundrede 
Meter fra vort Udsigtspunkt, stiger af Morgendisen 
Vollerupgaardes to smukke Bøndergaarde paa Randen 
af et Engdrag, som fra de nordlige Skove fortsætter 
forbi Bjerup. I Engen blinker i bløde Bugtninger en 
Aa, der er saa smal, at den mest gemmer sig i Si
vene og til sidst helt forsvinder mellem Skrænterne 
ved Halkevad. - Men den er bred og mægtig, naar 
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den efter sin Vandring mod Syd strømmer mod Nord 
bag det Højdedrag, som afgrænser den Egn, vi ser, 
og ved Vikingeborgen Trelleborg, Nordvest for Sla
gelse, forener sig med Tudeaa. 

De to Gaardes Historie kan følges gennem Mid
delalderen, og i Tankerne, ved Hjælp af vore Oldtids
forskeres Beretninger om Danmark i de ældgamle 
Tider, som ikke efterlod sig skriftlige Vidnesbyrd, gaar 
vi endnu længere tilbage, til da Udflytterbyerne Vol
lerup og Bjerup vokste frem som Naboer til den langt 
ældre Oldtidsby Gimlinge. Paa Aaens vestlige Side, et 
Par Tusinde Meter Nordvest for Vollerupgaarde, blev 
1943 fremdraget et interessant Lerkarfund fra Jætte
stuetiden ca. 2500 Aar før Kristi Fødsel (Sørbylille
fundet). De smukt forsirede Lerkrukker stod helt nede 
under Tørven. øjensynlig sat ud ved Bredden af den 
Sø, som gennem de svundne Aartusinder er blevet 
til Mose. Nogle Videnskabsmænd betegner det som 
et Offerfund, andre stiller sig skeptisk overfor denne 
Teori, men det viser de geologiske Undersøgelser med 
Sikkerhed, Engen har i de fjerne Tider været Sø, og 
endnu op mod Vikingetiden har Vandet store Dele af 
Aaret bredt sig over Tørvemassen og staaet helt ind 
om det Næs, hvor Vollerupgaard blev bygget. 

Vi gaar frem til et Tidspunkt nogle Aarhundreder 
efter vor Tidsregnings Begyndelse og giver Fantasien 
et vist Spillerum. 

En Sommermorgen med Lærkesang og Sol staar 
en ung Mand paa Bjerup Banke og ser grundende 
ud over Engdragets grønne Tuer og store Vandfla
der. Det grønne Næs mellem Tuelbækengen og En
gene langs Lindes Aa ser saa indbydende ud, som 
det dukker frem af Taagen. Den unge Mand drøm-
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mer om at tage det i Besiddelse sammen med Engene 
og de kratbestrøede Skraaninger op mod den store 
Dysse i Vollerupskellet (nu desværre nedrevet). Han 
drømmer om en Fremtid, medens Taagerne flyr, en 
Fremtid lys og glad som Sommermorgenen og Lær
kesangen, en Fremtid som fri Bonde, som med sin 
Viv tager nyt Land ind og tilfredsstiller sin Se!v
stæn dighedstrang. 

Og saadan kan vi tænke os Vollerupgaards Hi
storie begynde. Udmarken blev taget i Brug, Bonde
gaarden rejst paa nyerhvervet Jord ved Næssets ris
lende Kilder. Men dens Ejere gennem Tiderne ved
blev tillige at have Agre i Bjerup Vange sammen 
med Bjerup Bønder. 

Det var ikke Gaardens Størrelse - vel et Par Hun
drede Tønder Land - som skabte den en Særstilling. 
Den var et Bondebrug som de andre, havde tildels 
sine Agre sammen med de andre Bønder, dens Byg
ninger var smaa og tarvelige og dens Ejere jævne 
Folk, som ikke endnu brød Bondelaget. Men vi maa 
for at forstaa denne som saa mange andre Storbon
degaardes Historie fra den tidlige Middelalder gaa 
ud fra, at det var ikke saa meget Marken som Man
den, ikke saa meget den større Kvæghjord som Man
dens større Klogskab og personlige Egenskaber, hvoraf 
Lederstillingen groede frem. Der har boet Mænd med 
Høvdingeanlæg paa Gaarden, og derfor bevarede den 
sin Frihed og naaede tidligt en betydelig Anseelse, 
medens Baandene strammedes om den øvrige Bon
destand. 

Lad os tage et Eksempel fra mere kendte Forhold. 
Skjalm Hvide, Erik Ejegods betydeligste Mand (d. 
1113) betegnes i Historien som den dygtigste Mand 
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blandt de Danske, og Saxe siger, at han var en Mand 
af den mest glimrende og uplettede Værdighed. Af 
hans Gaard i Fjenneslev er der nu kun svage Spor. Den 
har begyndt som Bondebrug og er gledet tilbage til 
Bondebrug sammen med alle de anc,lre Storgaarde, 
Hvideslægten e,iede paa Sorøegnen og videre omkring. 
Et Særkende for den Tids Stormænd var, at de for
uden Bostedet, der oftest var i Jordfællesskab med 
Landsbyens Bønder, ejede Strøgods, Fæstegaarde, 
spredte omkring i Landet. Vi ved ikke noget sikkert 
om Skjalm Hvides Forfædre, men er han end et af 
Slægtens Kronskud, er der ingen Tvivl om, at han 
har haft betydelige Forfædre med Anseelse og Rigdom. 

Skjalm Hvide var Høvedsmand paa Sjælland og 
Rugen. Naar han færdedes ad den ældgamle Vej, 
som fra Ringstedegnen førte nord om Tjustrup Sø 
over Lynge og Topshøj til Gimlinge, en Vej, der 
spores i hvert Fald i den ældste Middelalder og 
rimeligvis var Færdselsrute allerede i forhistorisk Tid, 
har han haft Ejendomme at tilse under Vejs. Hans 
Efterkommere ejede store Dele af Gimlinge Sogn. 
Et Pavebrev af 1217 stadfæster, at Biskop Skjalm 
Vagnsen, Aarhus, Absalons Søstersøn, har skænket 
Sorø Kloster en Ejendom i Gimlinge med tilhørende 
Skov. Gimlinge Kirke og Fæstegods i Girnlinge og 
den daværende Landsby Gimlingetorp korn ved dette 
Gavebrev i Sorø Klosters Besiddelse, og midt mellem 
Gimlinge og det nuværende Gyldenholm blev anlagt 
en A vlsgaard, som blev drevet af Lægbrødre fra 
Klostret. 

Enten nu Vollerupgaard har været en Del af Hvide
slægtens Jordegods i Oimlinge Sogn eller ikke, kan 
man vist gaa ud fra, at allerede i Valdemarstiden og 
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den nærmest efterfølgende Tid, medens Hvideættens 
Gaarde prægede Sorø-Ringstedegnen og dens Med
lemmer Landets Styre, har Vollerupgaard naaet Stor
gaardsrang og er blevet Boplads for fornemme Ætter. 
En lang Udvikling er g·ennemløbet. Var det Træl eller 
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Vollerupgaards Beliggenhed Herregaardstiden. 
a. Fundament evt. til Ringmur og Vægtergang. 
b. Boril;en. 

C·C. Voldgraven. 
d. Avlsbygningerne. 

e·e Fundamenter, muligt til en Fæstningsmur. 

Primandssøn, som først fæstede Bo ved det øde 
Mosedrag, saa skabte hans Efterfølgere et Storbonde
sæde, betydeligere end Egnens Bondebrug. 

I I. 

Den første navngivne Ejer, Niels Esgesen, som i 
1350erne havde Gaarden, tilhørte Adelslægten Lange 
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og førte i sit Vaaben tre Roser. I 1354 bortskødede 
han forskellige Ejendomme. I Trap betegnes han 
som en af Landets rigeste Mænd. 

Med den voksende Rigdom voksede Trangen til 
bedre Boliger. Der var allerede før den Tid adskillige 
Borge, men det gamle firkantede Taarn, der paa en 
Gang tjente som Beboelse og Fæstning, var ikke 
mere tilfredsstillende, og Herremænd opførte ny af 
Grave eller naturlige Sænkninger omgivne Borge, 
hvor de sad som smaa Konger, under Tiden trod
sende Riget. 

Bondestandens Betydning var stærkt dalende. De 
fleste Bønder var blevet Fæstere under Herremæn
dene, som var hovmodige og magtsyge og ikke al 
Tid tro mod Fædrelandet. Hvideætlingen Stig Ander
sen, Bjørnsholm, gik Grev Gerts Ærinde. Den mæg
tige Niels Bugge paa Hald søgte at trodse Valdemar 
Atterdag. Bonden betød ikke stort i Rigets Krigs
væsen, og den voksende Adel havde ringe Lyst til at 
kæmpe for Riget, men vel til at øge sin hjemlige 
Magt og Rigdom. Der skulde en Hersker som Valde
mar Atterdag til at tvinge den opsætsige Stand til 
Lydighed. 

Under denne Konges og hans store Datter Dron
ning Margrethes Styre kom Vollerupgaards Ejere i 
Slægtskabsforbindelse med fremragende danske Adel
slægter, og i et Tidsrum af over 100 Aar, til noget 
over Aar 1500, raadede Slægten Present paa den 
gamle Herregaard. 

Peder Nielsen Present nævnes i 1387 som Ejer 
af Vollerupgaard. Det fremgaar ikke med Sikkerhed, 
at han har overtaget den efter sine Forældre. En 
Skifteforretning fra 1388 kunde tyde derpaa. Han og 
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hans Brødre Gert og Jon tilskifter en fjerde Broder 
noget Gods efter deres Moder, deriblandt en halv 
Oaard og et Gaardsæde i Vollerup og Sjetteparten af 
Vollerup Skov. Et Brev af 1459, udstedt af. Peder 
Nielsens Søn Jens Pedersen antyder ogsaa, at Peder 
Nielsens Forgængere har været knyttet til disse Egne, 
og at Peder Nielsen næppe har været den første Pre
sent paa Vollerupgaard. I Brevet bemærker Jens Pe
dersen: "Min Farfar gav en Jord til Kvislemark Kirke, 
som ligger i Erkedegnsdømmet Roskilde og har lig
get dertil, saa længe som mig har mindedes". 

Hvordan det end forholder sig hermed, er det 
givet, at Slægten Presents Anseelse og Rigdom tog 
et stort Opsving med Væbner Peder Nielsen, der i 
1410 nævnes som Ridder. Med sin jyske Hustru ejede 
han en Del jysk Bøndergods, og efter hendes Død 
skiftede han med deres Sønner Jens og Bent. Sidst
nævnte blev Prior for det mægtige Antvorskov Kloster. 
Peder Nielsen selv var Formynder for St. Claras 
Kloster i Roskilde. Som sine Forgængere var han 
virksom for Oirnlinge Kirkes Udbedring, og i den 
Tid fik Kirken Hvælvinger med smukke Kalkmalerier 
i Stedet for det flade Loft. Peder Nielsen har været 
en meget handlekraftig Mand, som har spillet en Rolle 
blandt Dronning Margrethes Stormænd. Hans anden 
Hustru, Kristine, som overlevede ham, har ogsaa 
bidraget til Slægtens Rigdom. Som Enke udlaante 
hun Penge mod Pant i en Gaard i Nr. Jærnløse 
i Holbæk Amt. Peder Nielsen forstod dog ogsaa at 
samle Gods paa anden Maade end ved Arv. Bent 
Byg til Gunderslevholm, som skyldte ham en Sum 
Penge, pantsatte i 1391 to Bøndergaarde i Tjæreby ved 
Skælskør til ham, og i 141 I lejede lian af St. Clara 
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Kloster en Del Bøndergods i Bavelse, Stigsnæs, Hyl
linge, Herlufmagle o. fl. Steder, altsammen Gods, som 
Bent Bygs Enke, Eline Nielsdatter, havde skænket til 
St. Clara, inden hun selv gik i Klostret. Disse Gods
tilegneiser stiller ikke St. Clara Klosters Formynder 
i noget helt gunstigt Lys, men muligvis kan hans 
Optræden undskyldes ved nær Slægtskabsforbindelse 
med Enken, som skænkede Klostret det. I 1399 har 
Peder Nielsen af Antvorskov Kloster lejet en Gaard 
i Gimlinge, som har en aarlig Ydelse til Kirkens Op
bygning, men samme Aar dømmer Erik af Pommern, 
at Klostret skal beholde sit Gods i Gimlinge i Ro
lighed og Fred for hver Mands Tiltale i alle Maader. 
I det hele tegner de sparsomme Oplysninger fra denne 
Tid et omend dunkelt Billede af en meget fremad
stræbende Mand med stor Virketrang baade offentlig 
og privat og med store Evner til at grundlægge 
Slægtens Anseelse og Indflydelse. 

Peder Nielsens Broder Jon har haft nogle Rettighe
der i Vollerupgaard, men fraskrev sig dem i 1432, 
mod Leje af en af Tjærebygaardene, til Brodersønnen 
jens Pedersen, som samme Aar nævnes til Vollerup
gaard, skønt hans Moder levede endnu nogle Aar. 
Jens Pedersens Søster, Mette til Løgismose ved 
Faaborg, var i 1430 bleven Enke. 1432 ægtede hun 
Ejner Hardenberg·, og nogle Aar senere, da hun igen 
var Enke, Ridder Engelbrecht Albrechtsen, der i 1443 
nævnes som Prior Bents Svoger og Ejer af en Gaard 
i Flakkebjerg. 

Linien, Peder Nielsen havde trukket, fortsattes 
energisk i de efterfølgende Generationer. Meget var 
allerede samlet, men der findes efterhaanden Skøder, 
Pantsætninger og· Overdragelser vedrørende Jorde-
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gods i næsten alle Sjællands Egne. I det Kapitel, som 
taler om den danske Adels stigende Rigdom og Magt, 
dens Opsamling af Jordegods, dens haandfaste Greb 
om Statens Styre, spiller ogsaa den lille Vollerupgaard 
en Rolle. Den var ingen hengemt eller forglemt Idyl. 
Repræsentanter for Landets førende Slægter har fær
dedes her i Borgen paa det af Enge og Voldgrave 
værnede Næs -- for at hente en Brud, for at pleje 
vigtige Forhandlinger om Landets Styre og om Sam
ling af Privatgods eller for at nyde Datidens pran
gende og solide Selskabelighed. Ved Giftermaal, Køb, 
Mageskifte, Panteindløsning· og paa mange andre 
Maader er Slægten rigeligt med i den Stræben, som 
undertiden har et kraftigt egoistisk, til andre Tider 
et uselvisk dansk Præg -·- op mod Kulminationen 
under Frederik d. Anden, Adelens glansfulde Tid, 
lysende af Rigdom og Intelligens. Der blev sat Pode
kviste fra Presenternes Rod i mange af de mest frem
ragende Adelslægters Stamtræer, og Slægtens An
seelse og Rigdom paa Jordegods og anden Herlig
hed øgedes stærkt ved de fornemme Forbindelser. 

Jens Pedersen Present døde i 1462. I 1463 til
skødede hans Enke, Karen Nielsdatter, Christian d. 
Førstes Dronning Dorothea en Del Jordegods i Breg
ninge Sogn, og Overdragelsen fandt Sted paa Ant
vorskov i Kongens Nærværelse. Jens Pedersen og 
Hustru havde fire Børn, som alle kom til at spille en 
Rolle i dansk Adels og i nogle Tilfælde i Danmarks 
Historie: 

I) Niels Jensen, som ov~rtog Vollerupgaard, 
synes at have været en meget betydelig Mand 
og nævnes hyppigt sammen med Landets 
fretntrædende Personligheder. 
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2) Christoffer Jensen, som i 1461 var Kannik i 
Roskilde og Ejer af Gimlinge Kirke. 

3) Anne jensdatter var gift med Oluv Akseisen 
Thott til Vallø, Rigets Marsk under Kristoffer 
af Bayern. Hun var hans tredie Hustru, og· 
da hun i 1464 blev Enke, overtog hun tildels 
Styret af Gulland, den store svenske Ø, som 
i Unionstiden var et Stridens Æble mellem 
Danmark og Sverige, og som hendes Mand 
havde styret. Hendes Datter Birgit Oluvsdatter 
Thott blev gift med Rigshofmester Niels Erik
sen Rosenkrantz. Efter sine Forældre havde 
hun arvet det store Vallø Gods, som hun 
dog i lang Tid laa i Strid med Kronen om, 
saa at hun først paa sine gamle Dage kom 
i fuld Besiddelse af det og kunde give det i Arv 
til sin Søn Oluv Nielsen Rosenkrantz. Dennes 
Datter, Mette Rosenkrantz, blev som Enke gift 
med Rigshofmester Peder Oxe til Gisselfeld. 

4) Gertrud jensdatter blev gift med Claus Hen
riksen Skade. Deres Søn, Niels Clausen Skade, 
blev Biskop i Aarhus og deltog i de historiske 
Optrin forud for Christian den Andens Flugt. 
Han havde været en meget stor Godssamler. 
Han døde 1531, og i Følge hans Testamente 
skulde alt Godset, der laa spredt over hele 
Sjælland, og tildels i andre Landsdele, deles 
mellem hans to Søskendebørn, ovennævnte 
Birgit Oluvsdatter - nu Niels Eriksen Rosen
krantz' Enke -- og Niels Jensens Datter Anne 
Nielsdatter Present, Enke efter Ejler Hack til 
Egholm, som i Forvejen var en meget stor 
Jordejer. 

3 
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En Søn af Niels Jensen, Christoffer Nielsen, var 
Kannik i Roskilde og Ejer af en Gaard i København. 

Presentslægten sad ved Reformationstiden inde med 
store Rigdomme og mange adelige Slægtsforbindelser, 
og var i den Henseende nu paa sit højeste. 

Ogsaa med Billeslægten har Presenterne knyttet 
Forbindelse. Niels Jensens Hustru var en Søster til 
Ridder Aksel Lauridsen til Clavsholm, som i 1488 pant
satte to Gaarde i Gimlinge til sin Søster Fru Valborg til 
Vollerupgaard og i 1498 skænkede de samme to 
Gaarde og en Gaard i Aarby til Antvorskov Kloster. 
Men i 1486 gav Peder Bille til Svanholm sin Far
brorsdatter "Inger Eriksdatter i Vollerup" Ret til at 
indløse en Gaard i Merløse, og i et Dokument af 
1495 giver Torben Billes Enke Cecilie Ovesdatter sin 
Datter Inger Ret til at indløse to Gaarde i Stevns 
Herred, pantsatte til Fru Inger i Vollerup. - Det 
kunde tænkes, at denne Inger Eriksdatter, som var 
Datter af Erik Bille til Solbjerg, var Medejer af Vol
lerupgaard sammen med Fru Valborg, men mere 
sandsynligt er det, at hun paa anden Maade har været 
knyttet til Hjemmet og haft Ophold der - hvis ikke 
der i Vollerup har været endnu en Bolig for adelige 
Personer. Hun er i hvert Fald næppe kommet tom
hændet til Vollerup. Billeslægten sad dengang inde 
med store Rigdomme, som i 1446 var blevet mægtigt 
forøgede ved, at Adelsmanden Steen Basse skænkede 
sin Søster og hendes Ægtefælle, Inger Eriksdatters 
Farbroder Torben Bille, alt sit Købe- og Pantegods, 
for at Bassenavnet ikke skulde uddø, men leve vi
dere i Forbindelse med Billernes. Peder Bille til 
Svanholm var Søn af Torben Bille, som ligger be
gravet i Antvorskov. 
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Endnu engang gik Vollerupgaard i Arv fra Far 
til Søn, men med Torben Nielsen ophørte Present
slægtens Mandslinie paa Gaarden, som fremdeles 
ejede meget Fæstegods. Det laa tættest paa 
Sjælland, men der var ogsaa Gaarde i an
dre Landsdele. I 1512 gav Torben Nielsen 
Knud Urne Brev paa en Gaard i Nr. Broby 
i Sallinge Iierred. 

Torben Nielsens Datter Inger blev gift 
med Severin Daa og Karen Grubbes Søn 
Erik Daa til Snedinge, som han havde ar
vet efter sin Moder. De ejede Vollerup
gaard i I 520erne og 30erne, men i I 539 
sad Inger Enke og fik det Aar Følgebrev 
paa nogle Fæstegaarde i Starvede og Rode. 
I I 541 meddeles, at Kong Iians har gjort 
et "venligt og evigt" Mageskifte med Fru 
Inger, saaledes at hun faar en Gaard i Bje
rup beboet af Simon Skovfoged og· tillagt 
Kronens Kirke i Gimlinge, imod at hun 
udlægger en anden Gaard i Gimlinge til 
Kronen. 1546 faar Laurids Grubbe Følge
brev paa Vollerupg·aards Fæstegods i Star
vede og Rode. 

Et meget sjældent Eksemplar af de i den 
katolske Tid brugte Monstranshuse til Op- Monstranshus fra 

Gimlinge I<irke. 
bevaring af det indviede Brød til Nadveren 
har staaet i Gimlinge Kirke. Det fandtes i 1848 hen
lagt paa Loftet over Vaabenhuset og førtes til Na
tionalmuseet. Dets Maal opgives saaledes: Fra Spiret 
paa Oversiden til . Rankeslynget paa Overdelens Un
derside 180 cm. Foden maalt fra Overdelens Bund til 

3* 
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Sokkelen 113 cm. I Nationalmuseets Meddelelser, som 
ledsagede det derfra modtagne Fotografi, siges, at 
den pyramideformede Top er stærkt forringet. Det er 
et betydeligt Billedskærerarbejde, udført af en tidligere 
Præst i Gimlinge og med denne Inskription paa Latin: 

I Herrens Aar 1521 udførte Niels Andresen, for
dum Præst ved denne Kirke, dette Arbejde. 
Paa Skabslaagen er et Relief forestillende Kristus 

med Rigsæble og herunder reliefskaarne Vaaben for 
Erik Daa til Vollerupgaard og Inger Torbensdatter 
Present. Erik Daa og Frue menes ifl. Nationalmuseets 
"Danmarks Kirker" at ligge begravet i Gimlinge Kirke 
i en muret Grav uden Gravskrift. Det ligger ogsaa 
nær at tænke, at adskillige af de mange Grave, som 
findes lige under Fliserne i Kirkens Midtergang, er 
Presenternes og Daaernes. 

Erik Daa og Inger Torbensdatter havde i deres 
Ægteskab fem Børn, af hvilke Torben og Karen Daa 
efter deres Forældre overtog Vollerupgaard i Fælles
skab. Karen Daa ejede dog tillige sammen med sin 
Ægtefælle Jørgen Nielsen Basse Jonstrup i Bjever
skov Herred. I Slutningen af Christian d. Tredies 
Regeringstid udnævntes Torben Daa til Skibshøveds
rnand, og samme Aar 1557 døde Karen Daa. Hun 
ligger begravet i Vollerslev Kirke sammen med sin 
Ægtefælle, som overlevede hende i 20 Aar. I I 563 
udbrød den nordiske Syvaarskrig, hvori Torben del
tog. Allerede i Krigens andet Aar blev han taget til 
Fange, og endnu i 1567 var han ikke udløst. Maaske har 
man regnet med, at Torben var død i Krigen, og i 
I 576 nævnes hans Broder Jørgen Daa til Snedinge 
som Ejer af Vollerupgaard. 
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Jørgen Daa, der i en Aarrække gjorde Tjeneste 
ved Hoffet og døde paa Snedinge i 1598, underskrev 
i 1576 et Skøde, som medførte en gennemgribende 
Forandring i Vollerupgaards Historie. Det var i de 
store Godssamlingers Tid. Frederik d. Anden var 
virksom for ved Mageskifter at afrunde Kronens God
ser, og Adelens Interesser gik ogsaa i Retning af Stor
drift paa samlede Arealer. Paa den Maade kom 
mange Handeler i Stand. Kongen havde en særlig 
Interesse for det voksende Antvorskov Krongods, og 
ved det nævnte Skøde afstod Jørgen Daa Vollerup
godset til Kronen for andet Gods, tildels i Skaane. 
Vollerupgaard kom derved som de fleste Jorder i 
Antvorskovs Omegn under Kronen. 

- Et frodigt Herremandsliv har i de Langers, 
Presenters, Daaers og Bassers Tid udfoldet sig paa 
Vollerupgaard. Som Herresæde betragtet blev den al
drig af de store, men det ses, at man i Overklasse
kredse har regnet med den, og at den paa forskellig 
Maade har staaet i Forbindelse med Landets Adels
slægter i Tider, da Adelen betød meget for vort Folks 
Bevarelse af Danskheden mod den med Reformationen 
indstrømmende Tyskhed og til Fremme af Videnskab 
og Kunst, selv om en af dem, der fik nærmere Til
knytning til Gaarden, kun drev en umulig Videnskab, 
Guldmageren Valdemar Daa til Borreby, som H. C. 
Andersen saa levende skildrer. 

III. 

Overdragelsen til Kronen er et Brud i Vollerup
gaards Historie som frit Bonde- og Herremandsbo. 
Den gamle Herreborgs Beboere er nu Fæstere under 
Kronen. Antvorskov er blevet Kongeslot. Antvorskov 
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Kirkes høje Spir, rejst af Frederik d. Anden, er et nyt 
Træk i Landskabet. I det nærliggende Rosted laa 
Kongens Jagtgaard, hvor han ogsaa beskæftigede sig 
med andet end Jagt. Der er udstedt flere Kongebreve 
herfra, deriblandt et, dateret 26. Juni 1580, hvori be
vilges, at Herredstinget, som fra Arilds Tid har væ
ret i Hemmeshøj, men siden 24. Marts 1577 var flyt
tet til Korsør, maatte vende tilbage til Hemmeshøj. 
Da adskillige Regeringsanliggender er ordnede fra 
Jagtgaarden, maa man antage, at Kongen har haft 
en Del af Kancelliet med herud, og at Gaarden har 
været indrettet herpaa. Derpaa tyder ogsaa et kgl. 
aabent Brev, som under 8. Oktober 1577 meddeler 
Befaling til Prioren paa Antvorskov om at lade det 
med Stolper murede Hus, der staar østen paa Vol
lerupgaard, nedbryde og føre til Rosted og opsætte 
der, hvor Jep Nielsen, Rosted, anviser1). Samme Jep 
Nielsen har været en Mand udenfor den almindelige 
Bondestand. I 1576 faar han ved et Forleningsbrev, 
mod en Afgift til Antvorskov Kloster, overdraget Kro
nens Part i Tienden i Hørby Sogn, og i 1596 gav 
han "100 gode gangbare Joachimsdaler" til et Legat, 

1) Der er i det bakkede Terræn nord for Ro sted Spor af Byg
ninger, som ikke har lignet Datidens Bondehuse. Tæt uden
for Byen paa Sognefoged Holger Larsens Mark oppløjes 
Munkestensbrokker og Teglstumper. Det samme er Tilfældet 
i Skovridermarken, nærmere Skoven, ligesom der i den 
saakaldte Engelstrupmark i Udkanten al Horsevænget findes 
Spor af en Oaard, der heller ikke har lignet Datidens Bøn
dergaarde. Jeg haaber ved anden Lejlighed at faa nærmere 
Rede paa, hvad disse og eventuelt andre Spor viser om 
denne Egn, som har haft betydelig Interesse i Antvorskovs 
Slotslid. 

Forfatteren. 
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hvis Renter skulde anvendes til Indkøb af Vadmel til 
Latinskolebørnenes Beklædning. 

Vollerupgaards første Fæstebonde var en Mand 
ved Navn Hans Pedersen, som indtil videre blev fri
taget for at svare aarlig Afgift af forskellige Arealer, 
han benyttede. Hans Efterfølger var Niels Jørgensen, 
som i 1580 modtog Gaarden uden lndfæstning, og 
som døde 1584. Der har tidligere i Gimlinge Kirke 
hængt en Mindetavle over ham, opsat af Jacob Jør
gensen. Blandt de efterfølgende Fæstere bemærkes 
en Mand ved Navn Oluf Hansen, og han omtales 
ikke for det gode. Det hedder i et Kancellibrev af 
28. Januar 1634 til Kongens Staldmester Wentsel 
Rotkirk, som var Hofmarskal og Lensmand paa Ant
vorskov: 

Oluf Hansen til Vollerupgaard forholder sig util
børlig til sin Hustru og af Had til Skade for hende 
forvender hans og hendes Formue, uanset han 
har faaet stor Formue med hende og hverken har 
Aarsag dertil eller Gæld, og at han vil opsige 
den Gaard, som han bor i, og flytte til en Svo
ger. Dersom Oluf Hansen opsig·er Gaarden, skal 
Wentsel Rotkirk fæste Gaarden til hende, dog at 
hun giver den tilbørlige Rettighed af den. Dersom 
hans Utilbørlighed mod hende er som anført, skal 
Wentsel Rotkirk paase, at der ikke sker hende 
noget saadant, dog skal hun være Manden lydig 
og forholde sig til ham som en Dannekvinde til 
sin Husbond. 
Hvorledes det gik med den utilbørlige Husbond, 

og om hans Dannekvinde kunde vedblive at være 
ham lydig, findes der ikke Besked om, men nogle 
Aar derefter er der kommet en ny Fæster. Det hed-
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der saaledes i nogle Optegnelser i Kirkehistoriske 
Samlinger i en Meddelelse 0111 Barnedaab hos Provst 
Ebbe Jensen Bruun i Gimlinge 16. August 1647, at 
Egnens Herremænd og Præster var indbudt samt 
seks af de fornemste Bønder med deres Kvinder, der
iblandt Eskild Jespersen til Vollerupgaard. 

Et andet Bondenavn, knyttet til Gaarden i Sven
skekrigens Tid, er Mads Frandsen. Der er i Kirke
historiske Samlinger Optegnelser fra en lang og ind
viklet Retssag 0111 et formentligt Mord paa den sven
ske Rytter Daniel, som laa indkvarteret i Gimlinge 
Præstegaard. Denne Rytter skulde Søndagen den 21. 
Februar 1658 til Slagelse, og Kapellanen Peder Lau
ritsen Skaaning ledsagede ham til Bondefoged Jens 
Nielsen, Vollerup. Medens Hestene fik et Foder, gik 
Kapellanen og Rytteren ind og drak nogle Kander 
Øl sammen med Fogden. Mads Frandsen fra Volle
rupgaard kom ogsaa tilstede, og han paatog sig at 
være Svenskerens Vejviser til Slagelse. Saa red den 
svenske Rytter og Kapellanen ad Vejen forbi Volle
rupgaard, den almindelige Ridevej til Slagelse den 
Gang. Vejviseren løb ved Siden af dem. Kapellanen 
vendte snart tilbage, men Rytteren og Mads saa man 
aldrig mere. Et fuldstændig nøgent, ukendeligt Mands
lig blev efter nogle Dage fundet i et Krat ved Vol
lerup Mose. Dets Øjne var udhuggede, rimeligvis af 
Rovfugle. 

Denne Sag førte til mange Forhandlinger. Kapel
lanen blev afsat, men, da Sagen aldrig blev opklaret, 
efter nogle Aars Forløb atter indsat i sit Embede. 

Det er dog ikke Mordsagen og dens Udtryk for 
Hadet til de fremmede, vi her særlig fæster Opmærk
somheden ved, men ved Beretningen om den simple 
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Bonde fra det gamle Herresæde, traskende til Fods 
som Vejviser for et Par fornemme Ryttere. 

Vollerupgaard kom ved den Tid paany i Adels
hænder, idet Hugo Liitzous Navn blev knyttet til 
Gaarden. Hugo LiHzou var stor Jordejer paa disse 
Egne. I Kronens Skøder umier 9. Juli 1669 nævnes 
han som Ejer af fire Gaarde i Sørbymagle, forskellige 
Afgifter, som Gaarde i Gimlinge, Vollerup og Sørby
magle svarer af Sørbymagle Sønderskov, Sørby Over
drev, Gimlinge Ore, en Kohave i Gimlinge, Skoven i 
Girnlinge, Vollerup Kohave med Rappenborg Vænge 
og en Mose Øst for Kongevejen. Endvidere to Gaarde 
i Sønderupsønder (Boeslunde), en i Egernp, to i 
Næsbyunderskov, en Skov i Grøftevang, to Gaarde i 
Flernstofte, en i Hyllested, fem i Sdr. Jellinge, fire i 
Tingjellinge, to i Fuglebjærg, desuden en Del Gods 
i Slagelse Herred og forskellige Steder i Jylland. 

Hugo Llitzou var en Adelsmand af det store For
mat, en stærk Type, virksom, handlekraftig og initia
tivrig. Han var Meklenburger, født paa Di:irnitz Fæst
ning, men som ganske ung kom han til Danmark og 
gjorde Tjeneste som Page hos Frederik den Andens 
Dronning Sophia til hendes Død. Derefter tjente han 
Christian den Fjerde og deltog i Hannibal Sehesteds 
Ambassade til Spanien, ligesom han havde forskellige 
andre Udenlandsrejser og· Universitetsophold. Frederik 
d. Tredie udnævnte ham til Staldmester, Kammerjun
ker og Etatsraad og skænkede ham i 1655 Antvor
skov og Korsør Lehn med Bopæl paa Antvorskov 
Slot. I 1662 udnævntes han til Amtmand over de ny
oprettede Korsør, Antvorskov og Ringsted Amter, og 
denne Stilling beklædte han til sin Død. Da Sven-
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skerne 1658--59 havde besat Sjælland, var han den 
hærgede Befolkning en god Hjælp. 

Hugo LiHzou ejede Gimlinge Kirke, i hvis Sakristi 
han ligger begravet ved Siden af sine to Hustruer, 
Ide Rosenkrantz, som døde efter ti Aars Ægteskab, 
og Karen Juel til Lundsgaard, som han ogsaa over
levede. En lang Gravskrift i Sakristiets Væg slutter 
saaledes: 

Omsider træt af Verdens Uro, Møje og Ubestan
dighed har han tilhandlet sig denne Kirke til sig 
og sine tvende Hustruers Hvilested. Med Glæde 
er han skilt fra dette timelige for at nyde Glæden 
i Evigheden 21. Marts 1693 i sin Alders 76. og 
sin Amtsbestillings 38. Aar. 
Glæd dig Læsere i Gud her i Verden, saa glæder 
Gud dig hisset i Himmelen. 
Hugo Liltzou har aldrig boet paa Vollerupgaard. 

Det var Sognekirken, som havde fanget hans Interesse. 
I 1663 købte P. Pedersen, Slagelse, Gaarden med 
tilhørende tre Fæstegaarde i Vollerup, og i 1671 fik 
Proviantskriver ffans Hansen, København, Skøde paa 
den. Han havde den i Forvejen i Pant tilligemed en 
Del andet Jordegods for rede Penge, han havde laant 
Kronen under Københavns Belejring. I 1705 var Gaar
dens Ejer jens Bruun, Vedbynørre, som havde bort
fæstet den til Hans Ravn. 

Den Gang var Antvorskov blevet el Grevskab, op
rettet til Frederik d. Fjerdes Elskerinde Grevinde 
Viereck. Vollerups øvrige Gaarde hørte under Grev
skabet, som havde Planer 0111 at købe Vollerupgaard 
og dens tre Fæstegaarde. Amtsforvalter From giver 
Indberetning angaaende Købet, men tegner ikke 
noget lyst Billede. De tre Fæstegaarde er ganske øde, 
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hedder det i Beretningen, og om Godset som Hel
hed bemærker Amtsforvalteren, at det maa anses som 
helt øde, "og er ingen Skov dertil uden nogle faa 
skaldede Stumper, som ej kan agtes for noget. Der 
er mange Gærder og lidt eller intet Gærdsel til at lukke 
dem med. Mig synes, at man ikke burde give mere 
end 25 Rigsdaler pr. Td. Hartkorn ( 18 Td. 4 Skp.) 
endog det skal være udsat for 50 Rigsdaler pr. Td. 
Andeti. Herlighed ved jeg ikke, Grevskabet kan have 
ved dette Gods at indløse end som eje hele Vollerup 
By. Men blev det resolveret at indløse til Grevskabet 
Vollerupgaard og Gods, da vilde ogsaa behøves at 
indløse Bjerup By, fordi Vollerupgaards meste Gods 
falder i deres Vange - ellers kunde man ikke gøre 
sig Vollerupgaard fuldstændig nyttig ved Forpagtning". 

Efter denne Indberetning blev Købet opgivet, og 
Jens Bruun beholdt Oaarden i 13 Aar til, hvorefter 
han solgte den til Kronen. Gaarden var derefter en 
Del af Antvorskov, der nu var omdannet til Rytter
distrikt, som skulde stille og udruste et Rytterregi
ment. 

IV. 

Vollerupgaard havde sin Glanstid, efter at mange 
lignende Smaaherregaarde fra den tidligere Middel
alder forlængst var blevet Bondebrug. Endnu i det 
17. Aarhundrede laa dens Hovedbygning fornemt 
afsondret paa den højeste Del af den nordre Holm, 
som da var betydeligt smallere, end den er nu, da 
dens Skrænter i nyere Tid er jævnet ud i Engene, 
saaledes at det dyrkelige Areal, som det ses paa 
nyere Kort, er blevet omtrent fordoblet. Den var af
skaaret fra det øvrige Næs ved en Voldgrav tværs 
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over fra Eng til Eng. Saa sent som ved Midten af 
forrige Aarhundrede kunde man tydeligt se Gravens 
Forløb midt gennem det Areal, som nu ·dækkes af 
Odr. Ernst Buchwalds Have. Den præsenterede sig 
da som en Sump, der var vanskelig at komme over, 
og der stod endnu nogle Rester af Pallisadeværkets 
svære firkantede Egepæle paa begge Sider af Stedet, 
hvor Broen har været, men Broen selv var fjernet. 
Det vilde kræve et stort Udgravningsarbejde i En
keltheder at konstatere den ældste og muligt nyere 
Borges Alder, Omfang, Stil o. s. v" og rnaaske vilde 
et saadant Arbejde ikke føre til noget fyldestgørende 
Resultat, da Bygningsmaterialet i Tidens Løb er ble
vet fjernet. 

Det er dog ikke længere siden, end at nulevende 
husker det, at der er blevet fjernet en Mængde store 
Grundsten, som omkransede et Omraade paa ca. 70 
Meters Længde fra Øst til Vest og ca. 45 Meters 
Bredde, det vil sige hele Bakketoppen, som den har 
været, før Skrænterne blev udjævnede, og er, sammen
lignet med adskillige andre Borgpladser, et ret stort 
Omraade. Taarnborg ved Korsør, som stammer fra 
Valdemarstiden, bestod af en lille firkantet Borggaard 
med et firkantet Taarn i Midten og omgivet af en 
Ringmur paa 30 X 30 Meter, og selv Valdemar Atter
dags Gurre med dets Midtertaarn og Ringmurens fire 
Hjørnetaarne var alt samlet paa en Plads af ca. 
40 x 40 Meter. I et vestligt Hjørne af Vollerupgaard
tomten var Stenene lagt ud i en Rundkreds som til 
Fundament for en Bastion, hvorfra Engene lang·s 
Lindes Aa kunde bestryges. Det er uvist, om det 
overhovedet lader sig konstatere, at der paa den 
svære Grund har staaet en Munkestensmur med en 
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indvendig Vægtergang, hvad de mange Munkestens
rester tyder paa, og selve Borgens Beliggenhed inden
for Ringmuren kan heller ikke med Sikkerhed angives, 
men efter de overfladiske Stenfund at dømme har den 
ligget nær ud mod den sydlige Voldgrav. Vi rnaa for 
at danne os et nogenlunde antageligt Skøn henholde 
os til de Oplysninger om saadanne "Vandborge", som 
haves fra andre Egne af Landet - f. Eks. fra den 
nordsjællandske Borg Gurre, hvis Olanstid falder 
sammen med Vollerupgaards i Presenternes Tid. Gurre 
Borgruin paa Holmen i den nu næsten udtørrede Sø 
har været Genstand for en grundig Undersøgelse, 
foretaget af Nationalmuseets Medarbejder Arkitekt C. 
M. Smidt, som i sit illustrerede Skrift herom giver 
adskillige Oplysninger til Forstaaelse af Middelalde
rens Borge med deres faste Taarn, deres Ringmure, 
Vægtergange, Pallisadeværk og Vindebroer. Ring
muren om Gurre er, ligesom den formodede Ringmur 
om Vollerupborgen, afmærket med en Krans af store 
Kampesten, som efter Arkitekt Smidts Forklaring har 
tjent som Underlag for de Stolper, hvorpaa Vægter
gangsgulvet har hvilet. 

Naar Vindebroen var hejset og Vagten vaagen 
paa Vægtergangen, var Borgen godt værnet og ikke 
let at storme. 

Avlsbygningerne har ligget syd for Voldgraven 
omtrent paa den Plads, som nu er Ernst Buchwalds 
Gaardsplads, og bag· denne, mod Syd, er i Mands 
Minde opgravet stærke Kampestensfundamenter lagt 
i Kalle Over dem maa man antage, at Komplekset 
har været hegnet af en Mur, som skulde værne det 
eneste Stykke, som ikke havde Værn af Grav og 
vandrige Enge. 
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Adgangsvejen gik over Tuelbækengen, der hvor 
Vejen til Gdr. Holger Larsens Gaard nu gaar, og 
fortsatte forbi eller gennem Avlsgaarden til Vindebroen. 

Nogle Agre paa den østre Side af Tuelbækengen 
og umiddelbart Syd for Vejen til Vollerup bærer Nav
net Junkersholm. Her er oppløjet Murrester fra en 

Vollerupgaards Udseende i I. Halvdel af det 19. Aarhundrede. 
Model af den søndre Oaard paa Sorømuseet. 

Bygning, som har været i Tilknytning til Herregaar
den i ældre Tid. 

Da Jørgen Daa i 1576 mageskiftede Godset med 
Kronen, har Gaarden endnu været ret anselig, men 
fra den Tid følger man dens dalende Anseelse, baade 
naar den var Fæste, og naar den var Selveje. Byg
ningerne har været i Forfald. Der klagedes over, at 
det spøgte saa fælt i de gamle Huse, at man knap 
turde bo der. I Sorø Amts Museum findes sammen 
med en Model af Gaardens Rester, som de saa ud 
i første Halvdel af forrige Aarhundrede, nogle Op
tegnelser, hvori siges, at det var Enke efter Jens 
Michelsen, Slagelse, Marie Lalrn, som flyttede Gaar-
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den udenfor Voldstedet. Det vides ikke, hvorfra disse 
Meddelelser stammer. Provst Seyer Mahling Beyer, 
Egeslevmagle, udgav i 1820 en Beskrivelse af Pa
storaterne i sit Provsti m. m. 1). Deri fortælles, at 
Marcus Lalm i det 17. Aarhundrede udflyttede Gaar
den. En Del af Bygningerne, deriblandt Stuehuset, 
som nyopførtes 1854, stod til omkring Midten af for
rige Aarhundrede, saa det har næppe været før lige i 
Slutningen af det 17. Aarhundrede, snarere noget 
senere, at Gaarden er blevet flyttet mod Syd og byg
get der, hvor Holger Larsens Gaard nu ligger, byg
get som almindelig Bondegaard i Datidens Stil, lange, 
smalle, straatækte Bindingsværkshuse i en lukket Fir
kant. Store Aske- og Lindetræer, af hvilke nu kun en 
enkelt kæmpemæssig Ask staar tilbage i Ernst Buch
walds Have, vidnede fremdeles om Fortidens herska
belige Stil. Murrester fra Hovedbygning og Fæst
ningsværker kommer fremdeles til Syne for Ploven og 
taler om, hvad der sank i Muld og blev kun et Minde. 

En Del af det 18. Aarhundrede var Nedgangstider 
for hele Landbruget, det smaa som det store. Kvæg
pest, ringe Høst, utidssvarende Driftsmaader, Fæste
bondens Trællekaar og mange Godsejeres Mangel paa 
Forstaaelse af, al der tiltrængtes afgørende Ændrin
ger, alt virker sammen og markerer, at nu er ikke 
blot Oldtidsbondens Selveje og Middelalderborgherrens 
Storhed mistet. Frirnandsretten er tabt under Vejs. 
Her er toppet og her er dalet. 

V. 
Antvorskovs Historie er denne Egns Historie i nyere 

1) Bogen findes i den Samling, afd. P. Arnskov, Slag·else, 
overdrog Slagelse Bibliotek. 
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Tid, som Sorø Klosters Historie fortæller om Egnen, 
da Absalons Slægt var Sjællands mest freintrædende. 
Men Antvorskovs Historie nærmer sig sin Afslutning 
ved Auktionen 1774, da hele det Kvadratmile store 
Gods solgtes i store Parceller. Der blev i Aarene efter 
Auktionen ikke ladt Sten paa Sten tilbage af det histo
riske Slot og dets Kirke, der taltes blandt Landets 
største. Nye Herregaarde rejste sig paa det vidtstrakte 
Gods, og gamle forsvandt. Vollerupgaards Tid var 
omme, Vollerupgaardes Tid begyndte. 

Vollerupgaard med tilknyttet Fæstegods blev ved 
Auktionen tilstaaet Godsejerne Christoffer Bruhn, Ty
bjerggaard, og Peder Neergaard, Gunderslevholm, og 
Hovedgaarden blev videresolgt til Ole Hansen og 
jens Povlsen. Mellem disse to Mænd blev Gaarden 
og Jorden delt, saaledes at Ole Hansen fik det meste 
af den sydlige Mark og Jens Povlsen Resten med 
Undtagelse af et Areal i den nordlige Udkant, hvor
paa der byggedes en mindre Gaard, som nu ejes af 
Gdr. Johs. Pedersen. 

Det var Selvejerbønders Indtog i det gamle Herre
sæde, og de to Mænds Slægter bebor fremdeles Gaar
dene. Første Ejerskifte skete ved, at Jens Povlsens ene 
Søn, Jens Jensen, arvede Hjemmet og hans anden 
Søn, Peder Jensen, giftede sig med Ole Hansens Enke 
og overtog den søndre Gaard. Dennes næste Eje·r 
Christian Andersen, Søn af Gdr. Anders Albrechtsen, 
Gimlinge, var gift med en Datter af Peder Jensen. 
Gaardens to sidste Ejere er Christian Andersens Søn 
Hans A. Christiansen, og dennes Svigersøn Holger 
Larsen, den nuværende Ejer. 

Den tredie Ejer i den nordre Gaard var Mads 
Rasmussen fra Sørbymagle, gift med Jens Jensens 
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Enke. Derefter følger deres Søn, ffans Madsen, og 
dennes Søn Lars ffansen Bachwald1). I en kortere 
Aarrække er Niels Rytter fra Gimlinge Ejer af Gaar
den, hvorefter åen igen gaar tilbage til Slægten, ved 
at en anden af Hans Madsens Sønner, Chr. Bach
wald, køber den. Dens nuværende Ejer er Chr. Buch
walds Søn, Ernst Bachwald. 

Vollerupgaards Bygninger deltes, efter at de havde 
faaet to Ejere, ved at der byggedes en Længe skraat 
over Oaardspladsen, saa at hver Familie fik sin Tre
kant. Den ene Trekant blev dog forholdsvis kort Tid 
efter Udskiftningen nedrevet og den nordre Oaard 
bygget paa Tomten, hvor Herregaardens Avlsbygninger 
forhen havde ligget. Modellen, som findes paa Sorø
museet, er af den anden Trekant, som benyttedes til 
op mod Midten af forrige Aarhundrede. Den er ud
ført af Tømrer Hans Nielsen, Vollerup, efter Opgivelse 
af den søndre Oaards Ejer Chr. Andersen, som vær
nede om Minderne fra Fortiden. Hos Chr. Andersens 
Sønnedatter, som nu med sin Ægtefælle bebor Oaar
den, findes 12 massive Tintallerkener med Aarstallet 
1712 og to store Tin-Stegefade med et Skjold
mærke og Bogstaverne H M W, samt et Drikkekrus 
ligeledes af Tin. Det har Laag og er paa Siden pry
det med kongelig Krone og Bogstaverne F. R. (Fre
derik Rex). Dette Servicesæt antyder, at Oaardens 
Beboere ogsaa som Fæstebønder har stræbt efter 
at leve op til de store Traditioner og hævde en Rang 
forud for andre Fæstebønder. 

Kredsløbet er sluttet. En Bonde. fæstede i fjerne 

1) Hans Madsens Huslrn var en Datter af Buchwald, Krum
merup Møllegaard. 
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Tider Bo paa Næsset, hvor Kilderne randt, som de 
rinder i Dag. Det største altid sprudlende Væld har 
engang i gamle Dage faaet Navnet Abrahams Kilde 
og benævnes saadan fremdeles. Gaardens Storheds
tid er den senere Middelalder. Fra at være befæstet 
Borg og Herresæde daler den til Fæste under Kronen. 
En ny Selvejerperiode indledes i Hugo Liitzous Tid, 
men Gaardens Betydning er dalende. En kort Tid 
igen Fæstegaard under Kronen og efter den store 
Auktion fri Bondejord, som da dens Historie begyndte. 
Hvad Oldtidsbonden skabte, blev Nutidsbønders 
Eje og Boplads for Fremtids Bondeslægter. 

"Da staar en ny Tids Bonde paa sin Toft 
og lytter ud mod andre Lærkesange, 
mens Himlen maler blaat sit Sommerloft, 
og Rugen gulnes tæt om Vig og Vange". 

De væsenligste Kilder, jeg har benyttet, er: 
Landsarkivets forskellige Dokumentsamlinger, Repertorium, 

ældste danske Arkivregistraturer, Kronens Skøder, Kancelliets Brev
bøger m. m. 

Kirkehisotriske Sam lin ger. 
Danmarks Adels Aarbog. 
Dansk Biografisk Leksikon. 
P. Arnskovs Uddrag af Antvorskovs Regnskaber. 
"Danmarks Kirker", udgivet af Nationalmuseet. 

En stor Del af Arkivarbejdet er udført af Premier
løjtnant Henning Siersbæk. Gaardfæster Lars Ander
sen, Egeslevrnagle, som ved Slægtskab er nær knyt
tet til Vollerupgaarde, har meddelt mange Minder 
fra det sidste Aarhundrede. Jeg skylder disse to Mænd 
og andre Tak for værdifuld Hjælp. 
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