Sorø Amt 1950

Gimlingetorp og Lystager
Af ] oh s. T. Christensen.

Nogle Tusinde Tønder Land i Terrænet mellem Sørbymagle og Lystagertorp laa længe som et Ingenmandsland.
Oldtidsfolket havde rejst sine Landsbyer øst og vest for det
og kilet enkelte Torper ud i det. Saa standsede Udviklingen.
Ingen nye Byer voksede frem, ingen Bondehjem rejstes. Det
blev Kongens og Adelens Eje, og det laa fremdeles ubeboet,
da Bandens Lænker i Slutningen af det 18. Aarhundrede
løstes - nu halvt Skov, halvt aabent Land, udyrket, surt,
oldtidspræget - et herligt Jagtomraade for Stormænd, et
fattigt Overdrev for Rytterheste, Oldensvin og løsgaaende
Kreaturer.
Men i al sin Forladthed og vilde naturlige Skønhed giver
ogsaa det og dets Forvandling et Stykke af vort Lands og vort
Folks Historie.
I Valdemar den Stores og Absalons Dage i Midten af det
12. Aarhundrede, da en Stortid var under Udfoldelse i Danmark, rejstes de to Klostre Antvorskov og Sorø, Antvorskov
paa et Bakkedrag, hvorfra der var vid Udsigt over Sydvestsjællands ret aabne Marker og Landsbyklynger, og Sorø gemt
ved Skov og Sø i idyllisk Afsondrethed fra Verden. Antvorskov, Johannitternes Hospitalsbrødres Stiftelse, blev Adelem
søgte Tilholdssted. Her søgte Rigmænd Sjælefred og Hvile,
og de skænkede Klostret meget Gods. Sorø blev vel i højere
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Grad Lærdommens Hjemsted, men Cistercienserne kunde
andet end at lade Gaasefjeren i sirlige latinske Svingninger
fylde Pergamenterne med Historie og Lærdom. Ordenens
Medlemmer var særlig landbrugskyndige - den Tids Land"
brugskonsulenter kunde man maaske kalde dem, og de
Gaarde, de oprettede paa skænket Gods, havde deres Mission.
Sorø Kloster fik nemlig ogsaa efterhaanden megen Jord
at raade over, og ned gennem Tiderne blandedes de to Klostres Ejendomme imellem hverandre.
Hvem var det saa, som skænkede Klostrene al denne Jordrigdom. Hvor langt tilbage kan man føre deres Stamtavler?
Spørgsmaalenes nogenlunde fyldige Besvarelse er med de
mangelfulde Kilder fra saa gammel Tid næppe mulig. Kun
faa af Sagntidens, i Sagaerne klart fremtrædende Skikkelser
naar at faa historisk Fodfæste. Ikke en Gang om Sjællands
store Høvding Knud Lavards Fosterfader Skjalm Hvides Forfædre ved vi noget sikkert, men vi ved, at Hvideslægten havde
meget Gods - mere, end man kan regne med, at Skjalm
selv har samlet. Forfædre har hjulpet til dermed, og Efterkommere var med til at dele ud. Vi ved f. Eks" at Gimlinge
og den nedlagte Landsby Gimlingetorp tidligt har været i
Hvideslægtens Eje, og det er sandsynligt, at den førud før
Klostertiden har ejet hele Gimlinge Sogn og den faste Borg
V ollerupgaard paa Randen af Vollerupmosen ved Lindes Aa.
Skjalm Hvide har før en stor Del kunnet ride gennem sit eget,
naar han fra Fjenneslev ad Vejen førbi Alsted over Topshøj
og Gimlinge søgte Kysten før at styre mod Rygen, som sammen med hele Sjælland stod under hans Høvdingedømme.
Gamle Pavebreve bekræfter, at Hvideslægten har skænket
af dette Arvegods til Sorø Kloster, som omkring Midten af

41

J o h s. T. C h r is tSorø
e n s eAmt
n 1950

det 13. Aarhundrede havde store Dele af Gimlinge Sogn, og
blandt Godset fra Gimlinge og Omegn lægger man især
Mærke til Gimlinge By, Gimlinge Skov og Gimlingetorp.
Alt dette tilligemed Landsbyen Ormager øst for de store
Engdrag blev af Absalons Søstersøn, Biskop Skjalm Vagnsen,
Aarhus, testamenteret til Sorø Kloster.
Oldtidens Torpbyer langs den for Ild og· Økse vigende
Skovrand var ikke bygget af saa holdbart Materiale. Man kan
ikke vente at finde det i Middelalderen forsvundne Gimlingetorps Spor i Jord, som gennem syv Hundrede Aar af Ploven
er vendt over de gamle Bopladser, men det findes i skriftlige
Kilder.

Vore Landsbyers Ælde er videnskabeligt dokumenteret,
og det gælder i særlig Grad Byerne med Navneendelsen inge.
Længe før Kristendommens Indførelse boede i Gimlinge Bønder i Kreds om det hedenske Offersted. Og mange Torpbyer
tæller ogsaa deres Alders Tal med fire Cifre. Langt tilbage
i Tiden har Gimlinge Bys Bønder været talrige nok og initiativrige nok til at plante Aflæggere i de fjærnere Udmarker.
En saadan Aflægger var Gimlingetorp, som laa øst for Byen
og nord for den store Enghaveflade, som i vore Dage benævnes Cathrineholms Piber, Gimlinge og Tingjællinge Enghaver
og Maglemosen, men som i Gimlingebyernes Barndom har
haft Navne, der talte om Skov og Sø. Første Gang, vi hører
Gimlingetorp nævne, er i Pavebrevet, som bekræfter Skjalm
Vagnsens store Gave til Sorø Kloster, men hvor langt tilbage Torpets uskrevne Historie gaar, ved vi ikke. Pavebrevet
siger:
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Honorius, Biskop, Guds Tjeneres Tjener, til Abbed og
Konvent i Sorø af Cisterciensernes Orden. Det tilkommer
os at samtykke i de bedendes retfærdige Ønsker. Idet vi af
denne Grund, elskede Sønner i Herren, gerne billiger Eders
retfærdige Krav, bekræfter vi med apostolisk Myndighed
og bestyrker med denne Skrivelse for Eder og gennem Eder
for samme Kloster Besiddelserne Gimlingetorp og Giminche med dertil hørende Skov og Ormager, der af Skjalm
Vagnsen, Biskop af Aarhus, med hans Kapitels Samtykke
for Fromheds Skyld er overdraget Eders Kloster.
Pavebrevet er fra 31. Januar 1217.
Ved den Tid begynder et nyt Afsnit af de to Byer Gimlingetorps og Ormagers Historie, tildels ogsaa for selve Gimlinge By, som fra at være Fæste under den private Godsejer
nu bliver Klostergods.
Cisterciensernes Regel bød, at de dyrkede selv deres Jord,
og det blev skæbnesvangert for Gimlingetorp. Allerede i 1198
havde Sorø Kloster oprettet otte store Ladegaarde, Grangier,
paa erhvervet Bøndergods. 50 Aar senere opgives i et Pavebrev Ladegaardenes Antal til 10, de tre sidst oprettede er
Nyrup i Lynge Sogn, Pedersborg og Gimlingetorp, der saaledes maa antages at være bleven omdannet kort efter, at Byen
er givet til Klostret. Bønderne har maattet rømme deres Hjem.
Maaske er de bleven antaget som Hjælpere paa den ny Hovedgaard, som blev drevet af klosterbundne Folk, de saakaldte Lægbrødre. Cistercienserne var Datidens Foregangsmænd i Landbruget, og deres Landbrugs Blomstring skete i
den stærke Opgangstid under Valdemarerne.
Ogsaa satte de deres Præg paa Egnen ved deres Færden
blandt Bønderne og deres Deltagelse i Andagterne i Gimlinge
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Kirke, som nylig var bleven rejst som Granitkirke paa Grunden, hvor man antager der forud har staaet en Trækirke og
forud for den et hedensk Gudehov.
Herremændenes voksende Magt og Hang til Selvtægt ses
i et Referat fra Sorø Klosters Gavebog, gengivet saaledes i
Udtog af Rigets Breve:
Hr. Peder Erresen Drost tilføjede - forledt af ondsindede
Menneskers daarlige Raad - Vor Frue Kloster i Sorø megen
Fortræd paa Formue og Ejendomme. Thi han trængte med
Vold ind paa Klostrets Gods i Gimlinge og Gimlingetorp og
tilrev sig deraf mange Grunde, som Klostret havde ejet fra
Arilds Tid. Omsider gik han i sig selv ved Guds Naade og
gav for sig og alle sine paarørende til evig Tid Afkald paa
disse Grunde, idet han tilbagegav alt, hvad han voldeligt
havde røvet, tilligemed Grundene, som Klostret havde faaet
af Hr. Skjalm, Biskop af Aarhus, Toft og Ager, Eng og Skov,
Sø og Mose, dyrket og udyrket, og som Klostret besad med
gammel Ret. Han gav Afkald derpaa i Nærværelse af vor
Herre Kong Kristoffer, idet han i mange velbyrdige Mænds
Nærværelse gav Klostret sit aabne Brev til Vidnesbyrd i det
Herrens Aar 1254 den 25. August.
- Det var 13 Aar efter, at Valdemar Sejr, eller maaske
snarere den ædle Biskop Gunner fra Viborg, havde skrevet
i Indledningen til jydske Lov, at Loven skulde være de svages
Værn, og at hvis der ingen Lov var, havde den mest, som mest
monne gribe. Referatet, der ogsaa viser Kirkens Magt, antyder i Linjen "tilligemed Grundene, som Klostret havde
faaet af Hr. Skjalm", at Sorø Klostergods i Gimlinge Sogn
har været af betydeligt Omfang, og at Middelalderens Gim44
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lingetorp med dens vidtstrakte og frugtbare Mark- og Skovomraader har været en U dflytterby af Middelstørrelse.
Efter dette Optrin synes Ladegaarden i Gimlingetorp at
have fortsat fredeligt i en længere Aarrække, hvor længe vides
ikke nøjagtigt, men ret tidligt var Klostrets Interesse for Oprettelse af Grangier i hvert Fald ophørt. Det kneb tit med
at faa nok klosterbundne Folk til at dyrke dem. Der maatte
dispenseres fra de oprindelige Klosterregler og tages almindelig lønnet Arbejdskraft. Tilmed blev den Tiendefrihed, Gaardene havde nydt, udvidet til ogsaa at gælde for disse, selv om
Jorden kom i verdsligt Eje. Omkring ved Aar 1400 begyndte
Afhændelsen af Grangierne, og ved Reformationstiden eller
kort derefter er de alle nedlagte og Jorden udstykket til Fæstegaarde af Middelstørrelse.
Det er en tiltalende Kendsgerning, at i en Tid, da de store
Godssamlinger til Kronen og private Godsejere var begyndt,
til Skade for det almindelige Bondebrug, gav Sorø Kloster,
efter at have sluttet sit storslaaede Landbrugseksperiment,
som sikkert har virket befrugtende, Jorden tilbage til Almuen,
saaledes at det i 1536 havde 625 Fæstegaarde, de fleste beliggende i Alsted Herred. Og mange gamle Høvdingegaarde
(Fjenneslev, Pedersborg o.s.v.) var ikke mere. Klostret ønskede ikke Herremænd til nære Naboer.
For Bønderne var denne Udskiftning fordelagtig Der blev
næsten intet Hoveriarbejde. Klostrets egen Ladegaard ved
Sorø blev drevet af Gaardsæder og U gedagsmænd i de nærmeste Landsbyer, medens de øvrige Fæstere ydede Arbejdspenge i Stedet for Hoveri. Det var ikke saa strengt at tjene
under Krumstaven.
Under saadanne Vilkaar genopstaar Gimlingetorp i den
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Gimlingetorp, som vist paa Kort af 1771. Da Kortet ikke overalt er tydeligt,
kan det ikke med Sikkerhed siges, at det vestlige Hus, som er indtegnet, laa der,
men det er sandsynligt, da der jo ved Gimlingetorps Nedlæggelse skulde anlægges
tre Gaarde og to Huse paa Lystagers søndre Marker. Byens fjerde Gaard laa ca.
600 11eter sydvestlig, i Nærheden af Ellcbæksbroen, hvor den nuværende Gimlingc~
Cathrineholmsvej passerer Sogneskellet.

nuværende Cathrineholms Mark, ca. 200 Meter vest for den
nuværende Landevej fra Gyldenholm til Cathrineholm og
ca. 400 Meter nord for Cathrineholm Gaard, medens Ladegaarden gaar i Forfald og forsvinder. Matrikelen af 1664
nævner fire Gaarde, og det maa antages, at det er det Antal
Gaarde, Klostret oprettede ved Ladegaardens Nedlæggelse.
Matrikelen af 1682 nævner ogsaa fire Gaarde, af hvilke den
ene da stod øde ( paa samme Tid var der to øde Gaarde i
Gimlinge). Den øde Gaard, der ligesom de andre benæv.nes
Rytterdistriktsgaard, kaldtes Kaptajnsgaarden og havde for
kort Tid siden været beboet af en Kaptajn.
46
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Den gamle Landsbys Genkomst skete i en bevæget Tid.
Den havde sin anden Ungdom i Grevefejdens onde Aar, men
ogsaa i den religiøse Grebethed, som kendetegner Reformationstiden. Vi kan tænke os de nye Bønder, antagelig unge
Fæstere, møde til Bispevisitats i Gimlinge Kirke, hvor deres
Forfædre for Aarhundreder siden havde knælet for Helgener
og Guds Moder, og høre Biskop Peder Palladius' kraftfulde
Ord mane dem til at lære Budordene, Troen, Fadervor og
Sakramentets Ord, sky Helgendyrkelse og al Uskik og sende
deres Børn til Degnen, som skal give dem den kristne Børnelærdom. Peder Palladius' Visitatsbog, som indirekte viser os
Reformationstidens Mennesker, bringer os den Tid saa forunderligt nær, at man synes at kunne se Gimlingetorps nye
Bønder, ja, hele Sjællands Bondestand i dens Lyst og Nød,
dens Glæde og Sorg, dens Laster og dens Dyder.
I Kirken skete den store Forandring, og de Rammer, der
skabtes for det kirkelige Liv, er siden ikke meget forandret. I
Bandens Dagligliv, hans Erhverv og Arbejde skete heller ikke
det store Skred, som den ulykkelige Kong Christian d. Anden
havde forberedt. Nedgangslinjen, bort fra Frihed og Selvstændighed, var allerede da trukket gennem Aarhundreder,
og den fortsattes. Alligevel synes det vaagne religiøse Liv at
have stimuleret ogsaa erhvervsmæssigt. Det var ingen helt
daarlig Tid, Gimlingetorps genvakte Tilværelse begyndte i.
Efter Reformationen var der ikke noget skarpt Skel mellem Krongods og Klostergods. Det hele var praktisk talt indrangeret under Kronen, som handlede med det.
Det var de store Mageskifters Tid. Saavel Adel som Krone
arbejdede paa at afrunde deres Besiddelser og skabe Mulighed
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for Stordrift og større Jagtdistrikter. Antvorskovs Omraade
fra Store Bælt til i Nærheden af Sorø og til Tystrup og Bavelse
Søer regnedes for Krongods med Antvorskov Slot som det
centrale Punkt, men Sorø Kloster havde mange Enklaver i
Omraadet. Lidt efter lidt blev disse draget ind under Antvorskov, ligesom Mageskifter med private Godsejere inden for
Omraadet forøgede Kronens Indflydelse.
Rigsraad Bjørn Andersen Bjørn var i 1569 ved Mageskifte
med Kronen bleven Ejer af Gimlingetorp mod at afstaa en
Gaard i Kirke Stillinge, en i Drøsselbjerg og en i Vindehelsinge samt 500 gamle Dalere, som han havde Gimlingetorp i Pant for, og fire Aar derefter skete det store Mageskifte,
som gav Antvorskov en meget betydelig Tilvækst i sit Østomraade.
Bjørn Andersen afstod Hovedgaarden Vindstrup og Vindstrup Bys 16 Gaarde, tre Gaarde i Tystrup, Hammers Mølle,
to Gaarde i Arløse, en i Fuglebjerg, en i Vemmeløse, en i
Hyllested, to i Tingjællinge, Tadse Mølle, to Gaarde i Tornemark foruden en Mængde Gods i Holbæk J\mt, erhvervet
ved Giftermaal med Karen Friis, deriblandt Vindinge Hovedgaard (Eriksholm) .
Blandt det afstaaede Gods var ogsaa Landsbyerne Ormager
og Gimlingetorp, og som Vederlag for det hele blev Bjørn Ejer
af Vitskøl Kloster i Jylland og en Mængde jysk Fæstegods.
Ormagers og Gimlingetorps Bønder var fra den Tid Fæstere under Kronen. Ormager laa ca. 3 Kilometer syd for
Gimlingetorp med sin vestlige Vang mod de store Enghaver,
som skiller det fra Gimlingeegnen, og sin nordre Vang mod
Stubskoven. De to smaa Landsbyers Skæbne - saa forskellig
den end blev - har en vis Forbindelse. De fulgtes ad, da
48
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Skjalm Vagnsen i Valdemar Sejers Dage gav dem til Sorø
Kloster, men kun Gimlingetorp blev nedlagt. Ormagers
Landsbytilværelse fortsattes, og den kunde byde sin Nabotorp
velkommen, da denne genopstod. De oplevede tilsammen Reformationstidens vaagne Liv og dens første Eftervirkninger
og Bandens Forarmelse efter Christian den Fjerdes Krige i
Tyskland og med Sverige.
Nordøst for Gimlingetorp, i Kanten af store Kratstrækninger, som den Gang dækkede Jorderne i Kirkerup Sogn
langs Snagebækken, laa den gamle Herregaard Skovsgaard,
ca. 600 Meter nordøst for dens nuværende Beliggenhed og
ca. 200 Meter vest for Esholte paa et Areal, som nu tilhører
Gdr. Jens Christensen, Esholte. Lidt længere mod Vest rislede
Snagebækken over Elletrunter og Sten mod Syd og fandt
ind i den egentlige Stubskov-X·) paa samme Sted som nu, nemlig under Gimlinge-Esholtevejen i Stubskovens nordvestlige
Hjørne, hvor dens Fald skabte Betingelser for Driften af Snoge
Mølle. Det hele dannede med Skov og Marker og de mere
øde Strækninger længere mod Vest over mod Vollerup ogGimlinge Marker et herligt Jagtterræn. Kong Frederik den
Anden, som efter Reformationen havde omdannet Antvorskov Kloster til Kongeslot, holdt meget af at jage i disse Egnes store Skove og Vildnisser, og det tilfredsstillede ham ikke,
at den gamle Selvejergaards Tilliggende brød Sammenhængen i hans Vildtbane. I Rosted nærmere Slottet havde han
sin J agtgaard, hvor han ofte opholdt sig, men i Skovsgaard
kunde man skyde Dyrene, som opdrættedes i Kongens Skove
og ikke respekterede Grænsepælene.
") Navnet Stubskoven er paa ældre Kort Fællesbetegnelse for hele Skovstrækningen fra Lystagertorp til Skovsgaard. Hvor Navnet forekommer i denne Afhandling, er det benyttet paa sam1ne Maade.
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For 500 Aar siden tilhørte Skovsgaard Anders Basse og
efter ham Michel Andersen Basse. Ved Reformationstiden
ejede Ivar Lykke den, og den næste Ejer var Christoffer Lykke
til Buderupholm, med hvem Kong Frederik handlede. Christoffer Lykke afstod i 1581 Gaarden og Snoge Mølle med
tilhørende Bøndergods, bestaaende af 18 Fæstegaarde i forskellige sjællandske Egne, deriblandt 3 Esholtegaarde, for
Grinderslev Kloster og Fæstegods i Jylland.
I den foretagne Vurdering før Mageskiftet nævnes, at
Gaarden havde en teglhængt Hovedbygning og en mindre,
straatækket Sidebygning samt gode straatækte Bindingsværksbygninger til Avlsgaarden. Der var en god Frugthave,
en god Humlehave og en smuk Fiskedam. Gaarden var omgivet af Grave.
Stedet kan endnu med Sikkerhed paavises. Der pløjes stadig Murbrokker op, og Gravenes Omrids er heller ikke mere
udviskede, end at man kan skelne dem og danne sig en Forestilling om Anlægget. Det nævnes ved senere Handeler, at
Gaarden havde sine Marker beliggende i Esholtebøndernes tre
Vange, og saaledes har det sikkert været ogsaa den Gang.
Den gamle Kongevej fra Slagelse over Rappenborg, Esholte
og videre mod Syd, Valdemarsvejen, løb tæt forbi Skovsgaard eller muligvis gennem selve Gaarden. Det var den
ideale Jagtgaard, og nu var den Kongens Ejendom.
Fogden paa Antvorskov, Christen Nielsen Thuekop, fik
Skovsgaard i Forpagtning. I Efteraaret 1585 havde han Besøg af Kongen, og kort efter blev han udnævnt til Overskovfoged - senere tituleres han Skovrider - og han havde
derefter Gaarden fri for alle Afgifter imod, at han, naar
Kongen opholdt sig paa Gaarden, skulde levere Straafoder
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til Kongens Hest. Der var dog endnu en Betingelse, som vel
skal forstaas saaledes, at Kongen vilde modtages standsmæssigt, naar han kom til Gaards. Den lød paa, at Forpagteren
skulde have "Foder og Maal paa en Hest og sædvanlig Hofklædning". Snoge Mølle blev ogsaa overdraget Chr. Nielsen
afgiftsfrit. Men han skulde opbygge og forbedre den.
Slagelse-Rosted-Skovsgaardegnen har været den Tids
Fredensborg, hvor de kongelige Herskaber havde en Del af
deres Sommerglæder. Esholte- eller Gimlingetorpbonden paa
sin Vej til Snoge Mølle med Slumpen, der skulde males til
Gryn og Mel, kunde træffe at faa hele den kongelige Pragt
for Øje.
De efterfølgende Konger havde ikke slet saa stor Interesse
i Antvorskovjagten, men Skovsgaard synes stadig at være
bleven forpagtet paa lempelige Vilkaar til Mænd, som paa
en eller anden Maade havde gjort sig fortjente. I en Aarrække
omkring Midten af det 17. Aarhundrede blev den drevet af
Major P. Steenberg og Hustru, hvis Mindetavler findes i
Kirkerup Kirke, og ved Steenbergs Død fik Arvingerne Skøde
paa Gaarden for Penge, Steenberg havde til gode. I Skødet
nævnes, at Gaarden svarer Afgift af Gimlinge Ore med tilhørende Skov i Enemærke. De mindreaarige Børns Formyndere solgte i 1670 Gaarden, som derefter til 1693 havde adskillige Ejere: Just Ebel, afd. Steenbergs Svoger, der var Officer, Andreas Glisings Enke, Hjeronimus Grabow og Chr.
v. Ahrenstorf. Sidstnævnte er berygtet for grusom Behandling af Bønderne paa sine Godser.
En ny Herregaard var i dette Tidsrum bleven oprettet
syd for Gimlingetorp, nemlig Lystager, som blev Ormagers
Skæbne.
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Meget Bøndergods - dog mest i Jylland - laa øde i
Christian den Fjerdes sidste Leveaar, og Ormagers Bønder,
eller nogle af dem, havde ogsaa forladt deres fattige Hjem.
I 30 Aarskrigen havde Lehnsmanden paa Antvorskov,
Kongens Staldmester Wenzel Rotkirch frelst Kongen i en
farlig Situation og blev senere lønnet rundeligt derfor. Ormagers Bøndergaarde - øde eller uøde - blev samlede
til den ny Herregaard, og Wenzel Rotkirch drev Gaarden
for Kronen. Dens Marker laa væsentligst syd for Gimlingetorp, men Gaarden havde ogsaa forskellige Rettigheder nord
for Gimlingetorp i det store Stykke Land, som nu gennemskæres af Slagelse-Næstved Landevej fra Sørbymagle til
Cathrineholm, og som for en stor Del hørte under Skovsgaards Omraade. Det var saa godt som ubeboet, en Udørken
med Skov og Krat og raa Fælled.
Den ny Hovedgaard rejstes i den sydlige Udkant af Stubskoven paa en Mark, som nu tilhører Gdr. Laurids Pedersen,
Lystagergaard. Dens Beliggenhed kendetegnes endnu ved
Murbrokker og Teglsten i Jorden ca. 100 Meter syd for Stubskoven og ca. 300 Meter øst for Skellet mellem Gdr. Laurids
Pedersens og Gdr. Oluf Larsens Ejendomme. Skoven strakte
sig den Gang ikke meget længere mod Syd og Vest, end den
gør nu, selv om der dog i det 17. Aarhundrede var smaa
Krat- og Skovgrupper ind over Markerne.
Ormagers Saga som Landsby var sluttet. Gimlingetorp
laa nu ene midt i Kongens Vildtbane med sine Agre, sit Krat
og en lille Egeskov.
Tiderne skrider. Svenskekrigen sidst i 1650' erne gaar over
Egnen. De svenske Tropper, som over Isen paa Lillebælt naar
til Fyn og videre over Is til Langeland, til Lolland, til Sjæl-
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land, drager gennem Landet med Vold og Brandskatning.
I Gimlinge er Indkvartering og rimeligvis ogsaa i Lystager
og Gimlingetorp. Det er strenge Tider for den lille Landsby
ved de store Skove, de Skove, som var i saa sørgeligt Forfald
og nu ogsaa gav Genlyd af Svenskernes Øksehug.
Men Gimlingetorp har gode Jorder og slipper igennem de
forfærdelige Hungeraar i 1670'erne, da Afgrøden mange
Steder helt visnede bort under Sommertørken, saa ikke en
Gang Saasæden kunde reddes. Hoveribyrden til det fjerne
Antvorskovs Avlsgaarde omkring Slottet er ikke særlig trykkende. Matrikulen af 1682 viser, at Krigens og Hunger-·
aarenes bitre Nød er mildnet. Der staar kun to Gaarde øde
i Gimlinge og en i Gimlingetorp, medens mange andre
sjællandske Landsbyer paa det Tidspunkt havde et større
Antal øde Gaarde.
Og saa slider Slægt efter Slægt sig igennem under tunge,
men taalelige Kaar. Kirkebøger, Jordebøger og andre Kildeskrifter viser, at adskillige Gaarde er i samme Slægts Besiddelse fra Svenskekrigen og op til vore Dage. Det skete i de
Tider, at Ejeren af et Gods var virksom for at faa praktiske
Ægteskaber i Stand for at holde Folk ved Gaardene og ikke
mindst for at skaffe Enkerne Forsørgere, men paa et saa vidtstrakt Gods som Antvorskov kan dette ikke være den eneste
Grund til, at der var saa mange Slægtsgaarde. Bøndernes
Kærlighed til deres gamle Hjem maa ogsaa have været en
medvirkende Faktor.
Antvorskov har afrundet sit Gods. Kronen sidder inde
med store Mængder af Danmarks Jord. Men Riget fattes
Penge. Embedsmændene skal have deres Løn. Krigsgælden
er trykkende. Nu er de store Mageskifters Tid omme. Efter
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Svenskekrigen maa Kronen betale sin Gæld med Jordegods.
Der samles endnu noget hist og her, medens andet strøs ud.
Baade Lystager og Skovsgaard gled Kongen af Hænde.
Efter at Wenzel Rotkirch i en Aarrække havde haft Lystager i Forpagtning, blev den i 1664 solgt til Herman Willumsen Rosenvinge, og med den fulgte foruden tidligere nævnt
Gods 13 Gaarde i Haldagermagle og 6 i Kirkerup. Rosenvinge havde en stor Sum til gode. Godt en Snes Aar senere blev Oberst Stensen Ejer af Godset, men i 1706 gjorde
Kronen sin Indløsningsret gældende og genindtog Lystager.
Nogle Aar før var Skovsgaard kommen tilbage. v. Ahrenstorf havde paa sin Søns Vegne solgt den til Forstanderen ved
Herlufsholm lærde Skole Axel Laursen, som pantsatte den
til Provst Blichfeldt i Ringsted, og efter at Blichfeldt havde
overtaget Pantet, gav han i 1693 Kongen Skøde paa Gaarden. Der medfulgte nu Gimlinge Ore og Gimlinge Overdrev
med Rappenborg og Rappenborg Vænge, Skov til 48 Svins
Olden i Enemærke og Gaardens fem Huse i Overdrevet altsaa en stor Del af det Omraade, som senere blev Gyldenholms Marker, og som den Gang har haft betydeligt mere
Skov end i det 18. Aarhundrede, da et Kort af 1771 betegner
hele Strækningen fra Lystager til Sørbymagle Skel som Lystagers. Det var ved den Tid altsammen under Antvorskov,
hvordan man saa inddelte det.
Med Lystagers Tilbagevenden i 1706 var det østlige Antvorskovomraade atter samlet under Kronen.

Omkredset af Byerne Gimlinge og Vollerup mod Vest,
Sørbymagle og Kirkerup mod Nord, Esholte, Ravnebjerg og
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Gimlingetorp mod Øst og Syd laa en Mark stor nok til tre
middelstore Landsbyer. Den blev en Tid lagt under Lystager,
men efter 1706 betegnes den tillige som Antvorskov Enemærker, stadig ubeboet, for en stor Del udyrket, skønt meget af
den er rig Jord og muligvis i Middelalderen har været dyrket
hist og her fra Munkenes Ladegaard i Gimlingetorp.
Fra Gimlinge og Vollerup Skel ud over, hvor Landevejen
nu gaar mod Næstved, og over til den gamle Valdemarsvej,
Skovsgaard-Esholte-Ravnebjerg, strakte Ødet sig. I Gimlingetorps nordlige Udkant, Terrænet mellem det nuværende
Gyldenholm og Stubskoven, laa Gimlinge Ore. I Kort fra
Begyndelsen af det 18. Aarhundrede betegnes den sydlige
Halvdel af Ødemarken fra Gimlinge til Esholte som Gimlinge
Hestehave, medens den anden Halvdel, fra Vollerup Mark
langs Sørbymagle Skel til i Nærheden af Kirkerup kaldes
Gammelt Hestekobbel. Navnene veksler noget paa de forskellige Kort og Skøder, kun Navnet Gimlinge Ore er konstant.
Paa et Kort eller Skøde ser man Navnene Gimlinge og Rappenborg Kobler, paa et andet Gimlinge Overdrev og Rappenborg Vænger, men det er stadig det samme Areal med· sit
Krat, sine Tuer, sine sure Huller, sine Sten, som Istiden har
henslængt dem - og sine uudnyttede Muligheder.
Hist og her havde de omliggende Byers Bønder gjort Indhug og inddraget et Sæt Agre, en Kohave, et Krat til Oldensvin, mod en Afgift til Kronen eller andre Ejere af Afgiften
- i det 17. Aarhundredes sidste Halvdel især Amtmanden
over det daværende Antvorskov Amt, Adelsmanden Hugo
Liitzou, som ligger begravet i Gimlinge Kirke ved Siden af
sine to Hustruer. Han ejede meget Jordegods og Retten til
mange Afgifter saavel i som uden for Antvorskov Amt.
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Det var ikke nogen god Levevej at være Bonde. Det var
Trældom og Nedværdigelse, haardt Slid og ringe Udbytte. Det
hændte i Stavnsbaandstiden, at Bønder fandt Lejlighed til at
rømme fra deres Gaarde og alle Besværlighederne ved at
være Gaardmænd under strenge Godsejere. Der var ikke saa
meget ved at faa mere Jord at dyrke, end man alt havde og
tit havde Besvær med at skaffe Saasæd til af de faa Fold,
man høstede.
- Vore Oldtidsbønder, som fra de gamle Hovedbyer
sendte Nybyggere ud at rydde Land og bygge Torper, var
Frimænd. Det forøgede deres Virketrang og Landets Udviklingsmuligheder. Jo fastere Adel, Konge og Kirke lagde sin
Haand paa Menigmand, des ringere blev hans Initiativ. Om
Gimlinge opvoksede allerede i Oldtiden Søskendebyerne Bjerup, Vollerup og Gimlingetorp. Andre Nybyggere var trængt
ind i Skovtykningerne længere østpaa og havde bygget Kirkerup, Esholte, Skovsgaard, Ravnebjerg o.s.v. - hvorefter Udviklingsmulighederne var udtømte. Der rejstes ingen nye Torper under Bondestandens Fornedrelse.
Bondestandens Kaar var blevet ringere og ringere. I
Landsbyerne stod øde, sammensunkne Gaarde og vidnede om
forfejlet Bondepolitik, Kvægpest, magre Aar og hærgende
Krige. Der var ringe Handlekraft i den kuede Almue. Var
der nu og da Trang til lidt mere Jord til Udgangsøg og Oldensvin eller til løsgaaende Kreaturer, naar "Evret var opgivet" og Vangeledene aabnede, tog man mod en Afgift
lidt hist og her, hvor der var nok at tage af.
Vikingetidens eller endnu ældre Tiders Udvidelsestrang
var tæmmet og trykket under tabt Frimandsret og Frimandsinitiativ.
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Vcjskitsc efter nyt Generalstabskort. De punkterede Linjer angiver i store Træk
Terrænets Inddeling paa Kort af 1771, hvorpaa det hele med Undtagelse af Gimlingc Enghavc, Gimlingctorp og Gimlinge Ore betegnes som Lystagcrgaardens TilM
liggende. De forsvundne Herregaardes Beliggenhed er angivet ved Tal.

a
b
c
cl
c
f
g

Gammelt Rytterkobbel
Gimlinge I-Iestchavc
Gimlingc Ore
Stubskoven
Gimlinge Enghavc
Kongens Piber
Ormager

1
2
3
x

Spor af det gamle Skovsgaard
Spor af Sorø Klosters Ladegaard
Spor af Lystagergaarden
Gimlingetorp

Først da Friheden igen gryede for Bondestanden, skød
Landbohjem af forskellig Størrelse op i Kongens Enemærker.

57

Sorø en
Amt 1950
] oh s. T. C h "is tens

I det første halve Aarhundrede efter Reformationen var
Sorø Klosters Fæstegods trods Oprettelse af mange Fæstegaarde og Bibeholdelse af kun en enkelt af de gamle Ladegaarde dalet fra 625 til 386, og Antvorskovs Tilliggende var
vokset tilsvarende. Traditionen tro vedblev Sorø ved Hjælp af
sit Jordegods at være Lærdommens Sæde, med sin lærde
Skole, som gennem Tiderne gennemgik forskellige Forandringer. Antvorskov var Kongeslot, en ganske kort Tid Grevskab
for Frederik den Fjerdes Elskerinde, Rytterdistrikt til Underhold af et Rytterregiment. Det havde sammen med den danske Adel sin Glanstid under Frederik den Anden med Kongejagter i Distriktets Skove og Enemærker. Der blev skabt
Traditioner vidt forskellige fra dem i Sorø, og det mærkedes,
da det hele i 177 4 stilledes til Auktion.
Det var i Ove Høegh Guldbergs Regeringstid, forud for
hvilken var gaaet en livlig Drøftelse af Veje til at hæve
Bondestanden. Udskiftning og Fastlæggelse af Hoveribyrdens
Omfang var med Held prøvet adskillige Steder, men den
konservative Guldberg frygtede, at Samfundet vilde ryste i
sine Grundvolde, hvis Bondens Aag afkastedes, og hans Aand
svæver over de Foranstaltninger, som blev truffet til Afvikling
af den store vestsjællandske Godssamling.
Godset blev ved Auktionen opraabt i ni Parceller, saavidt
muligt indrettede saaledes, at hver Parcel kunde faa en Hovedgaard eller Mulighed for at oprette en saadan, samt en
passende Mængde Bønder til Hjælp ved dens Dyrkning.
De to Parceller, som dækkede det her omhandlede Østomraade, var Lystagergaarden og Fæstegods tilsammen 533
Tdr. Hartkorn, og Gimlingegodset, hvorunder ogsaa hørte
Skovsgaard. Det betegnedes Gimlingegaarden og omfattede
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med Fæstegods 635 Tdr. Hartkorn. Der har ikke eksisteret
nogen Hovedgaard af det Navn, men man regnede vel med,
at naar Gimlingetorp blev inddraget, og de store Ødemarker
nord derfor blev opdyrkede, var der Jord nok til en Hovedgaard.
Assessor A. Dinesen fik ved Auktionen sidste Bud paa
begge Parceller, og saaledes begyndte Gyldenholms Historie.
Efter Auktionen gik Assessoren i Gang med at rejse Gyldenholm, hvor det ligger nu, midt i Marken, som for Størstedelen ikke i umindelige Tider, maaske aldrig, havde vendt sig
for Ploven. Den Del af Ejendommen, som nu hører til Bondegaarden Pibeholm ved Kirkerup, var - som store Dele af
det øvrige
delvis dækket af Skov, men ind imellem var
nogle Agre,· hvorpaa laa et lille Boelssted, et Særsyn for de
Tider, da næsten alle Hjem endnu laa i Landsbyerne. Her lod
Assessor Dinesen indrette et Teglværk, som endnu var i Drift
under Verdenskrigen 1914-18. Ruinerne af en gammel Ovn
betegnedes som Pottemagerovnen, men om det har nogen
Forbindelse med Kirkerup hellige Kilde, er endnu ikke historisk klarlagt. Kun vides det, at de, der søgte Helbredelse ved
hellige Kilder, skulde drikke af ny Drikkekar og derefter slaa
dem i Stykker.
Den ny Herregaard fik Navn efter nogle frugtbare Agre,
Guldagrene, og Dinesen gav sine Forventninger Udtryk i at
bygge en Lade, som havde Plads til 20 Plejlstærskere.
Med Antvorskovs Salg til private Godsejere forringedes
Bøndernes Stilling yderligere. De, der havde været Klosterbønder under Sorø, havde oplevet en Tid, da de var helt fri
for at arbejde for andre end sig selv, og Hoveribyrden under
Kronen havde heller ikke været særlig trykkende. Men nu
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skulde store uopdyrkede Strækninger omdannes til Herregaardsmarker af et langt mindre Antal Bønder, end der forhen havde tjent under Antvorskov. Ikke alene blev Fæstegodset delt i mindre Grupper, men hele Landsbyer blev nedlagte. Store Valbys 14 Gaarde ved Slagelse blev alle sløjfede
- de 3 af dem dog efter Køb - og Herregaarden Valbygaard
oprettedes. 10 Bøndergaarde i Nordrup Sogn blev nedlagte,
for at Herregaarden Nordruplund kunde opstaa.
Gimlingetorps Bønder har sikkert gaaet med bange Anelser, da de fra Kranbondens ret blide Kaar gled ind under den
private Godsejer.
Man forstaar, at de Bønder, der skulde yde Arbejde paa
Gyldenholm, med Vemod mindedes gamle Dage, naar man
hører, at en nedsat Kommission, som i 1796 - efter at det
groveste Arbejde med at rydde Land til Gyldenholm allerede
var fuldbyrdet - skulde medvirke til en fastlagt Ordning af
Hoveriet, beregnede Bøndernes aarlige Hoveriydelse til Gyldenholm til 980 Plovdage, 4387 /'i Spanddage og 16509
Gangdage. De første Aar efter Gyldenholms Oprettelse har
været strenge for Bønderne. Det ses af Indberetningerne til
Landvæsenskontoret om hvilke Forbedringer, der er sket,
at der har været travlt med Grøftegravning, Rydning, Indhegning, Pløjning, og at der fra Godsets Side er taget energisk
fat paa ved Bøndernes Hjælp at faa det opdyrket, og selv om
Bønderne ikke arbejdede frivilligt eller med Glæde, har de
alligevel deres store Del af Æren for, at Gyldenholm ved deres
Hjælp er bleven til det, den er.
Ogsaa blandt Bønderne var der voksende Interesse for
bedre Jorddyrkning, selv om det ikke ser ud til, at de paa disse
Egne har været særlig ivrige efter at faa Jorden udskiftet, men
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deres Driftighed hæmmedes stærkt af de mange Ordrer fra
Gaarden, og Vollerup, Gimlinge og de andre Byers Fæstere
under Gyldenholm harmedes over de mange Arbejdsdage,
som blev dem frataget i travle Tider.
Indberetninger - især en fra 1784 -- taler sit tydelige
Sprog om Arbejdet i Hovmarken:
"Paa de under Gyldenholm henlagte Gimlinge og Rappenborg Kobler har været en stor Del Underskov, hvoraf
det meste nu er ryddet."
"Der er opdrevet mange Jorder, som ikke tilforn har
været under Ploven."
"I Ellebæksmarken er der opgravet en Del Stød."
"Paa Pibeholm Teglværk er hentet Sten til at opføre
240 Fag Grundmur."
Der meddeles om Gærdselhugst, Indhegning af Markerne,
Udgravning af skadeligt Vand, Brækning og Brakning af den
raa Jord. Det er Landvinding i stor Stil, vidnende saavel om
Godsejerens Flid og Forudseenhed og haandfaste Kommando
- at sige det mildt - som om Fæstebøndernes Indsats. Assessor Dinesens Minde, som man endnu kan møde det i Folkemunde paa Egnen, har ikke venlig Klang. I 1784 kunde Assessor Dinesen indberette:
"Gyldenholms Jorder er nu alle bragt under Hovedgaarden og hegnede af de dertil henlagte Hoveribønder,
undtagen de til Markhusene henlagte 15 Tønder Land.
Marken er inddelt i 11 Sædmarker og 5 Enghaver og Indhegninger."
"Af de dertil henlagte Hoveribønder." Det er Røsten fra
en Tid, som er ved at svinde bort. Det er Tonen fra det æld61
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gamle Systems sidste Tilhængere. Det er Auktionskonditionerne fra det mægtige Antvorskov: Nye Herregaarde, som
skal bringes i Kultur af de dertil henlagte Hoveribønder.
- Assessor Dinesen har muligvis syslet med Planer om
med Tiden at dele sit store Gods i flere Hovedgaarde, og det
er sandsynligt, at Vanskeligheden ved at skaffe tilstrækkelig
Arbejdskraft har v~ret medvirkende til, at Lystagers sydlige
Omraade ikke helt blev inddraget. Gimlingetorps Jorder blev
dog i 1778 lagt under Gyldenholm, og snart skulde en ny
Herregaard opstaa som Gyldenholms sydlige Nabo.
De sidste Bønder i Gimlingetorp var ifølge Jordebogen,
som ledsager Kronens Skøde til Assessor Dinesen, Peder Hansen, Jens Pedersen, Peder Jørgensens Enke og Lars Nielsen.
Peder Hansen og Lars Nielsen havde ogsaa deres Gaarde i
1771. Den tredje Gaard blev drevet af en Enke, Maren Pedersdatter, der opgives at sidde i gode Kaar. Den fjerde
Gaard, antagelig Kaptajnsgaarden, er ogsaa indtegnet paa
Kortet af 1771, men der nævnes ingen Bruger.
Vore Arkiver indeholder ikke meget om navngivne Menigmænds Liv og Færden. Kun naar de kom paa Kant med
Loven - skød Kongens Dyr, huggede hans Træer eller paa
anden Maade forsyndede sig eller kom ind i Konflikter om
Ret og Uret - finder man dem omtalt i Retsprotokollerne,
men selv om ogsaa de kan kaste Strejflys over Bondens
Dagligliv, maa det erindres, at man har med Undtagelserne
at gøre.
Lad os da give Fantasien et vist Spillerum og tænke os, at
der blandt de sidste Brugere af Gimlingetorp har været Mennesker, Bønderfolk og deres Ungdom, i hvem Haabet om en
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lysere Fremtid for deres Hjem var vakt, Haabet om en Fremtid fri for Stavnsbaand, Hoveri og anden Tynge, Haabet om,
at de Tider, man anede, skulde skabe større Muligheder for
at opbygge de gamle Slægtshjem, end Fællesskabets og Hoveritvangens Bondekaar gav. Har saadanne Haab været vakt
i Gimlingetorp og givet Genklang i Samtaler i Hjem og paa
Bystævne, har det skabt en Tone af Misstemning, da de i
1778 fik Vished for, at deres Hjem skulde lægges øde og de
selv flyttes ud paa aabne Marker langt fra deres kendte Agre
og Bopladser.
Igen er Gimlingetorp og det forlængst nedsunkne Ormagers Skæbne sammenknyttet. Assessor Dinesen, som holdt sit
store Gods samlet, omend der var en formel Grænse mellem
Lystager- og Gyldenholmsgodset, var ikke tilfreds med, at det
lille Gimlingetorp brød Sammenhængen i hans Besiddelser,
og i Henhold til Konditionerne ved den store Antvorskovauktion udskiftede han Byen ved at anvise dens Bønder Jord
i den sydlige Udkant af Lystagergodset, hovedsagelig de Jorder, som forhen havde været tillagt Ormager, før Christian
den Fjerde inddrog dem under Lystagergodset.
Det gamle Gimlingetorp forsvandt. Et nyt Ormager opstod under Navnet Lystagertorp. Der blev kun oprettet tre
Gaarde og to Huse, skønt der i Jordebogen var nævnt fire
Gimlingetorpbønder og muligvis i ældre Tid har været flere,
da en Del af Gimlingetorpjorden, Gimlinge Ore og tilgrænsende Jordstykker, beliggende mellem Gyldenholms Bygninger og Stubskoven og længere mod Syd ikke i de sidste Par
Aarhundreder før Udskiftningen synes at have været drevet
fra Gimlingetorp alene, men af Fæstere fra Omegnens Byer:
Gimlinge, Vollerup, Kirkerup, Ravnebjerg og Esholte.
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- Men nu græsser Gyldenholms store Kvægflokke ved
Sommertid i Orets frodige Græsgange - .
Ved Efterforskninger om tidligere Tiders Gaardbrugere i
Gimlinge faar man som nævnt i adskillige Tilfælde Vished
og i andre en velbegrundet Formodning om, at Gaardene
har været i samme Slægt i lange Tidsrum. Det kan ikke med
hel Sikkerhed siges, at Gimlingetorps Bønder kan føre deres
Stamtavler langt tilbage. Derimod er det oplyst, at i hvert
Fald to af de Bønder, som flyttede til deres nye Hjem
i Lystagertorp, er Stamfædre til Bønder, som Slægt efter
Slægt havde Hjem i de to Gaarde. Peder Hansen, som var
Gaardmand i Gimlingetorp allerede i 1771, var ogsaa Gaardmand i Lystagertorp i 1801, og det Aar købte han Gaarden fra
Gyldenholm. To Aar senere overdrog han den til en Datter og
Svigersøn Hans Christensen fra Haldager, og Slægtskæden er
aldrig siden brudt. Gaardens Ejer er nu Oluf Larsen, gift
med Hans Jensens Enke. I Nabogaarden bor Laurids Pedersen, som fortæller, at hans Oldefader, som ogsaa i 1801 købte
sin Gaard, hed Peder Sørensen og havde været Hovbonde
under Gyldenholm.
Ved Assessor Dinesens Død i 1793 overgik hele det vidtstrakte Gods til Sønnen Jens Kraft Dinesen, men i 1800 skete
den Forandring, som blev Indledning til Godsdeling og til
Oprettelse af endnu en Herregaard, Cathrineholm.
I det Aar købte en af Sjællands største Godssamlere, som
ejede Ringsted Kloster, Kærup, Merløsegaard, Førslev, Kastrup, Fuglebjerggaard, Fodbygaard, Gerdrup, Lyngbygaard,
Fuglsang, Priorskov, Nørlund, Thorstedlund og Albæk, Etatsraad P. Johansen Neergaard, Gunderslevholm, sammen med
Kammerherre Bylow, Tybjerggaard, hele Godset og delte det
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saaledes, at Bylow fik Gyldenholm, og Neergaard beholdt
det saakaldte Skovgods, hvortil bl. a. hørte Skovsgaard, Snoge
Mølle, Pibeholms Teglværk og de østlige Skovstrækninger.
Kammerherre, en Tid Stiftamtmand, Bylow, havde Pengevanskeligheder, og det var medvirkende til, at de fleste af
Gimlingetorps Agre og alle Lystagers Marker syd herfor, deriblandt den store Enghaveflade Kongens Piber, blev solgt til
Henrik Prætorius. Han oprettede Herregaarden Cathrineholm, som dog først fik sit Navn under dens anden Ejer Claus
Seidelin, som opkaldte den efter sin Stedmoder. De følgende
Ejere var: fra 1820 Grev Holstein-Holsteinborg, fra 1837
Hans Hansen, fra 1840 Mackeprang. I 1850 overtog Godsejer C. Eckardt Gaarden, der gik i Arv til hans Søn P.
Eckardt. Den ejes nu af Godsejer Dahl.
I Eckardternes Tid gennemgik Kongens Piber en stor Forandring. Omkring Midten af forrige Aarhundrede begyndte
Tørveskæret, som foregik paa den Maade, at Folk, der ønskede at købe Tørv i Piberne, fik anvist Skære- og Læggeplads. Saa gravede de Tørvemassen op og lagde den paa Jorden, æltede den ved at køre rundt i den med stive Vogne
forspændt et Par Heste og lagde den ud i "Bænke", hvorefter Gaardens Tørvefoged, i en Aarrække Købmand Peder
Nielsen, Gyldenholms Mark, maalte, hvor meget der var taget, og beregnede Prisen. Paa den Maade fortsattes Tørveskæret til den første Verdenskrigs Slutning. Det havde under
Tiden og ikke mindst i den brændselsknappe Krigstid et stort
Omfang. Bondekøretøjer fra milevid Omkreds søgte herud,
og i Tørvetiden var der livligt paa Mosen. Tørven var let.
Træresterne i Mosen var væsentligt El og andre bløde Træsorter, men den brændte godt.
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Tørvelaget var ingen Steder ret dybt, og ved Verdenskrigens Slutning 1918 var hele Tørveterrænet gennemrodet.
Ved de forladte Tørvegrave, der mange Steder dannede hele
Søer, groede Viebuske frem og skabte et sammenfiltret
mørkladent Krat, som gav Landskabet et helt andet Udseende end forrige Tiders jævne og fattige Engflade.
Da Tørveskæret sluttede, begyndte Godsejer P. Eckardt
sit storslaaede Kultiveringsarbejde (skildret i Aarbogen for
1925). Nu vidner Pibernes store græsrige Folde og frugtbare
Agre om P. Eckardts Storværk, som var forbundet med saa
store Udgifter, at der ikke kunde blive Tale om hurtig Fortjeneste, men der var indvundet 200 Tdr. Land til Danmark,
til kommende Slægters Gavn.

Allerede medens Gimlinge- og Lystagergodset var samlet
i en Ejendom, blev Skovsgaard drevet særskilt, og efter
Godsdelingen ved Handelen i 1800 fik Forvalteren paa Gyldenholm, Niels Thomsen, som i Forvejen havde Skovsgaard
i Arvefæste, Skøde paa Gaarden og Snoge Mølle, og fra den
Tid har Skovsgaard fortsat den Linje, som blev trukket for
over 500 Aar siden og kun har været brudt ved Gaardens
Perioder under Antvorskov.
I 1808 solgte Niels Thomsen Gaarden til Georg Johannes
Røby og overtog Røbys Forpagtninger af Hovedgaardene
Overberg og Pagterold i Horns Herred. Ved Snoge Mølle
blev i Røbys Tid indrettet et Stampeværk, hvor Omegnens
Folk kunde faa færdigbehandlet deres Vadmel, som de selv
havde udført alt Arbejdet med fra Faarenes Klipning til Garnets Behandlinig hos Landsbyvæverne. Naar de store Ruller
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Tøj kom fra Stampeværket, var der noget at klippe ud af.
Den omvandrende Landsbyskræder, som ofte mødte med
baade Svende og Drenge, havde mange Dages Arbejde paa
en Bondegaard, men naar han forlod Gaarden for at fortsætte andet Steds, var Mand, Kone, Børn og Tyende ogsaa
forsynet med gode solide Klæder. Endnu for ca. 60 Aar
siden holdt enkelte Bønder ved den gamle Skik. Jeg mindes
et Gaardmandshjem i min Fødeby, hvorfra hele den store
Børneflok mødte i Skolen i gode solide, graa Vadmelsklæder.
Røby solgte efter nogle Aars Forløb Skovsgaard til Generalkrigskommissær Haagen Chr. v. Astrup, som kun havde
den i ganske kort Tid, og i 1813 skiftede den Ejer hele tre
Gange, hvorefter den i en Aarrække havde samme Ejer som
Gyldenholm, nemlig Major I. P. Jensen, som i 1817 byggede
Skovsgaard Mølle. Snoge Vandmølle havde ved .den Tid
mistet noget af sin tidligere Betydning, idet den tidligere Ejer
mod en Godtgørelse fra Neergaard, Gunderslevholm - daværende Ejer af den Del af Skovgodset, hvortil Pibeholm
Marker hørte - ved en Godtgørelse havde forpligtet sig til
ikke ved Stibord, Dæmning eller paa nogen Maade at hindre
Vandets fri Løb i Møllerenden.
Landskabet skiftede stadig Karakter og Udseende efter
Udskiftningen. Skovsgaard laa nu lunt i Skovbrynet, og Bondens Plov og Redskaber udjævnede mere og mere Grunde og
Grave paa den gamle Borgtomt. Ved Siden af det ny Skovsgaard byggedes et Bageri og Maltgøreri, og paa Bakken ved
den nordre Side af den forbiløbende Vej svingede Vingerne
paa en af Egnens største og smukkeste Møller. Den og Rosted Mølle, nærmere Slagelse paa Bakkedraget foran Skoven
og ved Siden af en Kæmpehøj, var en Pryd i Agerlandet, paa
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ranke Skoves Baggrund.
Rosted Mølle, der ogsaa
rejstes som Afløser af en
kgl. Vandmølle, er nedbrændt. Skovsgaards Mølle drives ikke mere, og dens
forhen stolte Præg er nu
vemodigt. De har haft deres Tid.
Krat og Sumpe er forsvundet fra Skovsgaards
samlede Marker. Pibeholms J arder, som drives
ved Forpagtere, maa afgive i Tusindvis af Læs
Ler til Teglværkets FaSkovsgaards Mølle i I94I.
brikation af Mursten og
Rør. Terrænet sænker sig.
Skoven viger. En Tid kommer Teglværket under Gyldenholm. Nu er det borte. Paa dets efter Afgravningen planerede
Terræn ligger Selvejergaarden Pibeholm.
Skovsgaards Ejerforhold er i 1840'erne noget omskiftelige,
efter at Major Jensens Enke har afstaaet Gaarden til en Forpagter og kort Tid efter til Hans Hansen, Cathrineholm, som
heller ikke beholdt den længe. Og det er Majorens Enke, som
i 1842 giver Postsekretær Bojesen Skøde paa Gaarden med
Vindmølle, Hestemølle, Stampeværk og Skov og seks Huse.
1846 køber cand. jur. Gustav Schmidt Gaarden. I 1848 købte
Ritmester Eduard Fabricius af den Faaborgske Fabricius68
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slægt Gaarden af Gustav Schmidt, men han døde allerede
1850, kun 41 Aar gammel (han kom syg hjem fra Krigen),
hvorefter Fabricius' Enke Hanne, f. v. Steinmann, overtog
Ejendommen. I 60'erne blev Sønnen Peder Fabricius Ejer af
Gaarden, hvis Areal nu var 179 Tdr. Land Ager, 59 Tdr.
Land Skov og 5 Tdr. Land Have og Gaardsplads. Skovsgaards nuværende Ejer er Peder Fabricius' Datter, Frk. Anna
Fabricius.
Gyldenholm har ogsaa snart i hundrede Aar været Slægtsgaard. I 1810 blev C. Sørensen Ejer, men solgte to Aar efter
til Major Jensen, som havde den til 1836 og gjorde et stort
Arbejde baade paa at bringe Markerne i Orden og forbedre
Kvægbesætningen. Jorderne havde nu helt mistet det noget
triste Fortidspræg af en Egn, som hverken var Skov eller
Ager, hverken dyrket Jord eller helt øde. Major Jensen brakkede en Mark hvert Aar, og de gyldne Agre gav gylden Frugt.
Ogsaa paa Skovsgaard fuldførte han adskillige Forbedringer.
Paa Vestsiden af Sørbymagle Kirketaarn findes en Marmorplade over Major I. P. Jensen og Hustru, f. Warming.
I fire Aar fra 1836 blev Gyldenholm drevet af A. Langheim, og i 1840 blev den overtaget af Godsejer G. Brøndsted,
som tilkøbte Pibeholm Gaard og Teglværk. Brøndsted fortsatte de tidligere Ejeres Arbejde paa Godsets Forbedring, og
det var en Gaard med gode Fremtidsmuligheder, da den i
1863 blev købt af P. Johansen Neergaards Sønnesøn Ca.ri
de Neergaard, Søn af P. Neergaard, Førslevgaard.
Bygningerne, som Assessor Dinesen havde rejst, tilfredsstillede ikke den ny Ejer, som ved Arv var i Besiddelse af tilstrækkelige Midler. Han opførte i 1863 den nuværende Hovedbygning, og Udbygningerne, som adskillige Gange har
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været hærget af Brand, opførtes store og tidssvarende. Som
tidligere nævnt havde P. Johansen Neergaard samlet en stor
Mængde Herregaarde. En stor Del af Godset var tilfaldet den
Søn, som overtog Gunderslevholm, Gg ved hans Død blev den
store Arv delt saaledes, at meget tilfaldt Brodersønnerne ved
Lodtrækning. Gyldenholms Andel blev Kastrupgaard, Charlottedal, betydelige Skovarealer og andet Gods. Endvidere
købte Godsejer Neergaard Gimlinge Kirkegods, bestaaendc
af fire Bøndergaarde, Præstegaarden og Gimlinge Kirke, som
altsammen nu er frasolgt.
I 1903 blev Sønnen Carl de Neergaard Ejer af Godset,
der nylig er bleven delt saaledes, at en Søn har overtaget Gyldenholm, en anden Kastrup Gaard med Skove og Savværk.
- Nord for Kirkerup laa i ældre Tid en lille Landsby Tostrup, som nævnes i Papirer fra det 16. Aarhundrede. Den
har haft Agre i aabne Strækninger i Lorupskoven, men efter··
haanden som Bondens Kaar forringedes, har Skoven taget
Magten og gjort et Fremstød mod Kirkerup, hvis Marker næsten alle ved Udskiftningen var overdryssede med Kratrester
og Smaalunde. I Nærheden af, hvor Tostrup laa, har Godsejer Neergaard, som ejer Lorupskoven, oprettet et Savværk,
som gennem Tiderne har udviklet sig til et stort Foretagende.
Gimlinge Hestehave og Antvorskov gamle Hestekobbel er
de to Navne, som paa Kort af 1771 dækker hele Terrænet
fra Gimlingetorps Marker i Syd til Sørbymagle Skel i Nord,
fra Gimlinge og Vollerup i Vest til Kirkerup og Esholte i Øst.
Det var den Jord, Gyldenholm havde at tage af, da Gaarden
blev oprettet, men da Assessor Dinesen i 1784 indberettede
til Landvæsenskontoret, at han ved sine Hovbønders Arbejde
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nu havde Gyldenholm opdyrket, laa saa godt som hele Hestekoblet - nord for en Linje mod Øst fra Vollerup Huslodder
til Skovsgaards og Kirkerup Bys Marker - hen i en Slags
Urtilstand, som dog havde begyndt at virke dragende paa
smaatstillede Mennesker, der higede efter at faa et Stykke
Jord at bygge Hjem paa.
Paa Kort over Vollerup Marker ved Udskiftningen benævnes Agrene i det nordøstlige Hjørne af Vollerupmarken
Skovledsaasen, og endnu ved de Tider havde Koblet stærkt
Præg af gammelt Skovland. Det Hjørne af Vollerups nuværende Omraade, hvori Vollerup Husmænd fik tildelt Jord,
hørte før Udskiftningen til Hestekoblet. Til Gengæld rundede
Vollerup Markskel lidt længere mod Syd en stor Pukkel ind
i Overdrevet, men Skellet blev ved Udskiftningen rettet ved,
at Udvæksten blev skaaret af og lagt ind i det Hjørne, som
blev Vollerup Huslodder.
At en Del af Koblets og det nyoprettede Gyldenholms J arder tidligere benyttedes af Vollerup og Gimlinge Bønder, er
maaske Forklaringen paa, at Vollerup By, som forhen havde
otte Gaarde, nu kun har syv. Ret tidligt begyndte Smaafolk
at vove sig ud i Overdrevet og fæste Stykker af det. I de gamle
Beskrivelser hedder det vel, at en Del tilforn har været Pløjeland, men at det skal hvile 12-24 Aar ad Gangen. Nordøst
for den gamle Kongevej, altsaa over mod Kirkerup og Esholtes Bymarker, laa Skovsgaardsvænget, "som al Tid har været
brugt til Græsning og Gærdselhugst". Det vil, hedder det i en
Betænkning om Hoveriet til Gyldenholm, nu blive indtaget
til Drivning, men om Grydebjergmarken nærmere Sørbymagle Skel siges i samme Betænkning, at den aldrig har været
inddelt eller pløjet, men bestandig ligget til Græsning.
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Ja, endnu i 1860'erne var der, selv om al Jorden i det
gamle Hestekobbel forlængst var bleven udstykket, udyrket
Jord imellem. Børnene fra de mange Smaahjem, som efter
Udskiftningen var opstaaet paa Vollerups nordøstlige Marker, løb ofte om Søndagen over at lege i Sørbyskoven, og den
korteste Retning var over en fattig Græsmark, som grænsede
til Vollerup Skel. Naar de spurgte Manden, som havde Jorden til sine Faar, om de maatte skyde Genvej, lød Svaret i
Datidens Dialekt: "Ja vel mu I da ded. Joren æ jo da te
faa ed a man ka gue pu en" (Ja vel maa I da det. Jorden er
jo da til, for at man kan gaa paa den). Børnene kaldte Marken Niels Hansens Faareagre.
Ogsaa den Plet blev dog efterhaanden til mere end til at
gaa paa, og selv om Boniteten er noget uensartet, er der megen særdeles frugtbar Jord imellem, og der bor nu flere Mennesker i det gamle Hestekobbel end i en middelstor Landsby.
Hjem ved Hjem af forskellig Størrelse er groet frem, og enkelte gamle lave Huse vidner endnu om den fattige Begyndelse.
Men kør nu ud ad Landevejen fra Sørbymagle til Gyldenholm, kast Blikket til højre og venstre og se frugtbare Marker
og velbyggede Hjem. Det forhen saa ringeagtede Stykke
Land med sit udrænede Ler, sine tørre Sandrevler, sine Tuer,
Sten og Krat, hvor Antvorskovs Rytterheste afgnavede de
spredte Græstotter, er bleven en smilende og folkerig Egn,
drevet frem ved Landboflid under de bedre Vilkaar, Bondereformerne i Reventlows og Colbjørnsens Dage og Andelsbevægelsen af nyere Tid skabte - ved et Fremtidshaab, som
Trælbonden maatte savne. Udmarken fik nu de Torper, Oldtidsbønderne ikke naaede at bygge, medens deres Haab
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endnu havde Vinger. Det blev ikke til Oldtidens samlede
Byer. De store Strækningers Øde og Ensomhed besejredes
helt af spredte Hjem bag hver sit Hegn, af arbejdende Mennesker paa hver sin Mark, af legende Børn ved Hjem efter
Hjem. Og Udmarkens Spøgelser maatte vige eller nøjes med
en Skyggetilværelse i de kun halvt troede Spøgelseshistorier,
man den Gang yndede at fortælle eller lytte til. Disse mange
Hjem er nu som alt Gyldenholms øvrige Fæstegods bleven
Selveje. Kun nogle enkelte af de oprettede Fæstebosteder ved
Gyldenholmmarkens Grænse er bleven nedlagte og inddraget
under Gyldenholm under Navnet Boelsmarken.
Der laa et svært Arbejde til de Mennesker, som i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede befolkede dette store Overdrev,
men nøjsomme og tilfredse arbejdede hver paa egen Lykke
under Frimandskaar, og Værket lykkedes.
De Gaardfæstere, som skulde bringe Gyldenholms Marker
i Kultur, maatte ogsaa tage en haard Tørn, og det var sværere, fordi deres Tanker var hos deres egne Hjem, ind ad hvis
Ruder Frihedens Morgenstraaler ogsaa havde tittet. Men de
slap igennem, og de -- i højere Grad end de fattige Smaafolk, som fæstede Bo i Koblet - nød snart godt af Bondereformerne. Deres haarde Slid paa Hovmarken mildnedes
ved det nyfødte Haab om en bedre Fremtid, og det varede
ikke mange Aar derefter, før de saa godt som alle var Selvejerbønder paa deres udskiftede Jorder. Det gav Arbejdslyst
og Fremdrift, som hjalp Bondestanden frelst saavel over den
falske Pengerigelighed forud for Statsbankerotten som de fattige Tider, der fulgte efter, før den jævne og længe fortsatte
Fremgang begyndte under Mottoet: arbejde og spare.
- Nu kører vi gennem den forvandlede Gimlinge Heste-
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haves brunmuldede Marker. Gyldenholms Hovedbygnings
store røde Murflader og dens firkantede Taarn lyser mellem
Træerne i den smukke Park sydvest for Vejkrydset, hvor Esholte-Gimlingevejen, der tidligere var Skelskør-Sorø
Landevej, og Slagelse-Næstved Landevej krydser.
Naar vi noget længere mod Syd har passeret Slaaen- og
Hvidtjørnshegnet mellem Gyldenholms og Cathrineholms
Marker, er vi ved Gimlingetorps Byvænger. Kort fra 1771
viser, hvor Landsbyen laa umiddelbart før Udskiftningen. Af
Oldtidens Gimlingetorp er intet Spor fundet i Marken, men
derimod af den Ladegaard, som oprettedes paa dets Marker.
Godsejer Dahl, Cathrineholm, meddeler, at man ved Dræning af de gamle Torpmarker ca. 125 Meter vest for Landevejen og ca. 70 Meter syd for Skellet mellem Cathrineholms
og Gyldenholms Marker har fundet Grundsten og Murbrokker, som efter al Sandsynlighed stammer fra Gaarden, hvor
de gamle Tiders Munke og Lægbrødre færdedes.
I Klostergaardens Tid var der Stordrift, men af en anden
Art end i vore Dage. Vi gaar en Foraarsdag ind over Markerne og ser i Tankerne Fællesskabets Bønderkarle med de
ringe Redskaber arbejde i de sejge Agre mellem de mange
Grøfter, hører Plovdrengenes Jagen paa de magre Heste, ser
Bønderne i Række hver paa sin Ager, strø Kærnerne ud over
den klumpede Muld. Vor Tilbageskuen afbrydes af en Traktors Tøffen.
De mange Grøfter, de gamle Bønder, det hele er forsvundet. Der er ingen sure Pletter at køre udenom. Traktoren med
Saamaskine og Spidsharve efter sig stryger let ind over de
tilberedte Marker fra Landevejen helt over til Gimlinge Skel,
og for hver Omgang er en Tønde Byg saaet, en Tønde, der,
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om alt gaar vel, henter andre 20-25 Tønder hjem. Den
gamle Bonde i Gimlingetorp var ovenud heldig, hvis han fik
Tønde efter Skæppe (8 Fold). Ja, endnu i 1840'erne, da den
gamle Træplov endnu var de fleste Bønders fornemste Redskab, regnede man det for et godt Resultat paa god Jord.
Kommen forbi Cathrineholms Herregaard ser vi mod
Vest ud over Kongens Piber og den tæt bebyggede Gimlinge
Enghave. Ogsaa den er ved Afvanding og flittigt Arbejde fravristet Ingenmandslandet.
- Og ved det store Vejkryds Lystagertorp, hvor SorøSkelskør Landevej nu møder Slagelse-Næstved Landevej, er
vi midt i det gamle Ormagers Jorder, der nu bærer moderne
Selvejergaarde.
Hvad Oldtidsfolket begyndte, fuldførte vor nyere Tid,
som omskabte fattige Aarhundreders Ødemarker og Sumpe,
saa de nu giver Hjem og dagligt Brød til Godsejer og Arbejder, til Gaardmand, Husmand og Haandværker. Det begyndte, da Friheden var i Spiring, og fortsattes, da den stod
i sin forjættende Foraarsvækst.
Da var begyndt en Grotid i Danmark, saa frodig, at den
overraskende hurtigt sejrede over Ødet.
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