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aar Stenaldermanden med Lidenskab drev
Jagten, var det først og fremmest en Nød~ vendighed for ham; det var Føden til ham
og hans Familie, det gjaldt; men det har nok ogsaa
været ham en Glæde at maale sine Sanser og Kræfter
med Vildtets, at kunne opspore det og med sine
primitive Vaaben nedlægge de store og tit farlige Dyr.
Selv den store Urokse har rnaattet bukke under for
Pilen med Plintod, hvad et Pund tydeligt viser.
Med Befolkningens Tiltagen, Jordens stigende
Opdyrkning og Storvildtets Aftagen som Følge af
Skovenes Rydning og de forbedrede Vaaben mistede
Jagten efterhaanden sin Betydning som Erhvervskilde,
men var stadig en Glæde for de Mennesker, som
kunde drive den, og dette blev efterhaanden i første
Række Kongen og Adelen, medens "Menigmand" ret
hurtigt fratages Glæden ved Jagtretten og den dermed følgende beskedne Indtægt og Variation i den
daglige Kost.
6

i»!

Jagtret.
I "Laalands Vilkaar" (1446) fratages Jagtretten
Bonden, som kim rnaa holde een Hund, og i "Fyns
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Vedtægt" siges, at ingen AlttJuesrnand maa jage Raa·
dyr i Skovene under Tyvs Straf - Hængning. Recessen af 1537 bestemmer, at Lensmanden og Fogeder skal paase, at ingen Provster, Præster, Herredsfogeder, Ridefogeder, Borgere eller Bønder holder
nogen Mynder eller Støvere eller lader skyde noget
Dyr, store eller smaa, end ikke Harer under Liv, Hals
og Gods Fortabelse. For Krybskytter gjaldt, at enhver,
der kunde "overkomme" dem, havde Ret til at stikke
Øjnene ud paa dem eller hænge dem i det nærmeste
Træ.
Straffe.

Christian Vs "Danske Lov" bestemmer, at en
Skytte, som mod sin Husbondes Vilje skyder eller
fanger Vildt og sælger eller bortskænker det, skal
straffes uden Naade med Slaveri paa Bremerholm i
tre Aar, og samme Straf faar han, hvis han skyder
uden for Fredningstiden; er det med Husbondens
Vilje, straffes denne med Tab af Jagtretten. Hvis en
Tjener eller Skytte. . . uden Husbondens Vidende
skyder eller ødelægger Vildt, skal han føres til Fange
og dømmes paa Livet.
Skyder nogen paa Kongens Vildtbane, skal han
for en Kronhjort bøde 1000 Rdl., for en Kronhind,
Daadyr eller andet stort Vildt 800 Rdl., for Raadyr
600 Rdl., for en Hare 400 Rdl. og for Svaner, Gæs,
Ænder, Agerhøns eller andi·e vilde Fugle 200 Rdl.
og desforuden forvente Kongens højeste Unaade.
Hvis en Jorddrot jager eller skyder paa andens
Gods, skal han bøde 100 Lod Sølv for hver Gang;
men sker det i Enemærke, skal han bøde dobbelt
(man vil bemærke Forskellen paa Afstraffelsen af
Skytten og Jorddrotten). Folk, som ikke har Jagtfrihed,
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men alligevel holder Mynder eller Jagthunde, skal
bøde 100 Lod Sølv til Kongens Kvæsthus for hver
Hund. Ingen Præst, Foged eller Bonde paa Landet
. rnaa have løse Hunde gaaende, hvis ikke det !Jøjre
eller venstre Forben paa Dyret er lemlæstet.
Datidens "Hundelov" var saa vist strengere end
vor Tids, og den Straf, en Krybskytte i vore Dage
idømmes, er jo for intet at regne mod de oven for
nævnte.
Længe før "Danske Lov" korn, var der udstedt
kongelige Forordninger om Hundehold. I Christian
IIs gejstlige Lov af 1521 blev det forbudt Abbeder,
Priorer eller andre Klostermænd i de store Klostre
som Antvorskov, Sorø o.a. at holde mere end to Par
Mynder og et Kobbel Støvere, og Frederik II udsendte i 1573 et Brev gældende alle Bønder paa
Sjælland, hvori det udtaltes, at da en Del Bønder
stik imod Kongens Forbud holdt mange Hunde, som
løb om i Skove og paa Marker, forjog Dyrene og
gjorde Skade paa Faar, Lam og andet Smaakvæg,
paabydes det strengelig, at ingen herefter maa have
mere end een Hund, som endda skal have det ene
Forben afhugget oven for Knæet. Hvis nogen fordristede sig til at overtræde dette Forbud, skulde han
bøde med en god Okse til sit Herskab -- for Antvorskovs Vedkommende til Prioren.
At Jagtlovens strenge Straffebestemmelser virkelig
praktiseredes, haves der mange Eksempler paa. Christian III "benaadede" (!) i 1552 to Karle, som var
dømt til Døden for at have skudt Vildt paa Kongens
Vildtbane, mod at Lensmanden skulde lade deres
Øjne "udstinge" i Stedet for at lade dem henrette.
Billigere slap Adelsmanden Niels Andersen Dressel-
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berg, Ejer af Vindingegaard (Fuirendal) fra 1592-94,
for samme Forseelse; han maatte love ikke at skyde
Hjorte, Hinder, Raaer, Harer eller andet Vildt, hverken paa sin Ejendom eller hvor han havde fælles
Ejendom med Kongen eller noget Sted i Københavns
og Krogens Len og ikke holde Hunde, Mynder eller
Støvere.
Skovrider C. Weismann meddeler i sin udmærkede
Bog "Vildtets og Jagtens Historie i Danmark", hvorfra enkelte Oplysninger i nærværende Artikel er hentet,
at der skelnedes mellem Vildttyveri J: Menigmands
Jagt paa Adelvildt (Hjorte), Krybskytteri ::i: ulovlig
.Jagt af Adelens Skytter og ulovlig jagt J: Adelens
Jagt paa anden Mands Grund.
Straffen var forskellig i disse tre Tilfælde.
Vildtbane.
I kongelige Breve træffes tit Udtrykket "Fredejagt",
hvorved vist menes et Terræn, hvor Kongen var den
eneste jagtberettigede, medens man ved "Vildtbane"
maa tænke sig et Jagtdistrikt, hvor Adelsmænd kunde
have Jagtret sammen med Kongen, idet de havde
Jorder indenfor Vildtbanens Grænser; men efterhaanden blev Kongen ved Køb eller Mageskifte Eneejer
af Vildtbanen, saa den med fuld Ret kunde kaldes
"den kongelige Vildtbane". Claus Daa til Borreby
mageskiftede 1629 en Gaard i Vildtbanen med Gods
uden for den, og hvor det kun gjaldt om Huse,
gjordes der kort Proces; saaledes nedbrødes i 1664
tre Huse: Rappenborg, Grønholt og Fuglsang, fordi
de var Antvorskov Vildtbane "til Fortungelse".
Det var vel nok Frederik II, som i første Række
skabte de kongelige ·Vildtbaner gennem Køb og
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Magelæg; men for Antvorskov Vildtbanes Vedkommende var det en forholdsvis let Sag at skabe den
af det ved Reformationen nedlagte Klosters mægtige
Jordareal, hvis Skovstrækning·er, der dengang var
langt større end nu, bød gode Vilkaar for det egentlige Kongevildt, Hjortene.
I en Beskrivelse fra 1661 over Skovenes Tilstand
(Antvorskov Amtsregnskab) nævnes, at Skovfoged
Jørgen Schøttes (Skytte?) Skovpart, som bestaar i
Vinstrup Skov eller Storskoven tilligemed en Dei
andre Skovparter og træbevoksede Væng·er hører med
til Vildtbanen med Undtagelse af Søskoven mellem
Vinstrup Sø og Kastrup; ligeledes Skovfoged Christen Erichsen i Neblerød, hvis Distrikt af større Skovparter omfatter Haldagerlille Skov, "Haarløff i Tystrup Sogn" og "Lille Ore imellem Tystrup og Brunemose", og Skovfoged Jep Hansen i Lorup med forskellige Skovparter.
Herefter nævnes Nicolaus Skovriders Beridt "udi
den store Ordreff", Lauritz Pedersens Part i Haldagermagle, Skovfoged Christian Lind, Rosted, og under
Afsnittet staar "forschrefne Skouffparter er alt Kong.
Mayt.s Wildbane". Endvidere kommer hertil de i
samme Beskrivelse nævnte Skovparter, der ligger
under Skovfogederne i Skovsø og Nyrup Skove.
Foruden disse store Skovstrækninger laa Masser
af Landsbyers Jord under Vildtbanen, hvad der kan
ses af en Indberetning (0/ 2 1771) fra en af de tre
Skovridere paa Antvorskov Distrikt, Hans Ejlersen i
Kirkerup. Under hans "Beridt" ligger 26 Landsbyer
foruden Pebringe Gaard og Vollerup Gaard samt
nogle Møller og Huse.
Det kan vist med nogenlunde Sikkerhed siges,
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at Antvorskov Vildtbane omfattede Størsteparten af
Slagelse Herred og i Øster-Flakkebjerg Herred Tystrup, Haldagerlille og Krummerup Sogne; i VesterFlakkebjerg Herred, hvad der ligger Nord for en
Linie over Ting-Jellinge, Gimlinge, Snekkerup og
Faardrup; videre gik Grænsen over Erdrup, Ormslev,
Hulby og Bonderup ud til Store-Bælt, saaledes at
den sydligste Del af Slagelse Herred, Boeslunde Sogn,
ikke hørte med.
Endelig hørte til Vildtbanen den i det daværende
Sorø Amt, Alsted Herred, liggende Gaard, Ødemarksgaard, som Frederik V i 1751 efter Overførster Willumsens Indstilling indkøbte til Antvorskov Rytterdistrikt af Hensyn til den tilliggende Skov og til, at
Godset laa midt i Vildtbanen og havde Fællesskab
med Rytterdistriktet.
Disse Grænser for Vildtbanens Omraade sandsynliggøres ved en Betragtning af de Vildtbanepæle, der
Au(·
endnu findes.
\lildtba11epæle.
I Aaret 1630 fik Lensmanden paa Antvorskov,
Ernst Normand, en kongelig Skrivelse, hvori der stod,
at det var meget vanskeligt for Opsynet ved Vildtbanen at vogte den, da der manglede "Stager" som
Grænseskel mellem Vildtbanen og Fælleden, hvorfor
det ikke var let at konstatere, om en fremmed Skytte
kom over Skellet. Af denne Grund skulde Lensmanden lade udvælge nogle Mænd til at besigte Grænserne og sige, hvor Skellet var.
Alle Steder, hvor det var nødvendigt, skulde der
opsættes "Stager med Kronen paa", saa at Skovridere
og Dyrevogtere kunde rette sig efter disse.

,f . ; ;

Sorø Amt 1939

32

Fritz Jacobsen:

En Forordning af 1688 -- gentaget i Aaret 1732 paabød, at Kongens Vildtbane skulde indhegnes med
Skelpæle og Sten; disse Sten har antageligt ligget
mellem Træpælene, der stod med ret lang Afstand
mellem hver. Pælene var efter Skovrider Weismanns
Oplysning 6 Alen høje og 10-12 Tommer i Firkant.
I 1690 males 63 Skelpæle med Krone om Vildtbanen.
Overførster Willumsen skriver i 1759, at der behøves
i Antvorskov Amt 27 nye Pæle, hvortil kræves 27
Egestolper og 81 Stivere. Tømreren fik for at lave en
saadan Pæl 6 Mk. og Maleren 2 Mk. for at male den.
Selv det holdbare Egetræ maatte i Løbet af nogle
Aar bukke under for Tidens Tand, og i Aaret 1760
kom en kongelig Forordning, der paabød, at de hidtil
brugte Træpæle skulde erstattes med Pæle af Sten.
Medens det dengang endnu ikke har voldt saa store
Vanskeligheder at fremskaffe det nødvendige Egetræ,
kneb det stærkt med at skaffe baade de nødvendige Sten
og Stenhuggere til at tildanne dem; Willurnsen klager
baade 1759 og 1761 over, at der ingen Stenhuggere
var "at bekomme". Da Stenene var fra 33 /,,-4 1/ 2 Alen
høje, var det heller ikke let at skaffe Materialet, og
der blev givet Tilhold til Bønder og andre om at
oplyse, hvor der paa Markerne fandtes Sten, der egnede sig til Vildtbanepæle; Willumsen oplyste selv i
1761, at der i hans Distrikt kun fandtes Sten, der
kunde anvendes, naar to sattes ovenpaa hinanden.
I Aaret 1761 lykkedes det endelig at finde en Stenhugger, Niels Michelsen fra Horsens, som paatog sig
at tilhugge Pælene for 4 Rdl. 4 Mk. pr. Stk" og i
Aaret 1761 opsattes 42 Pæle og i 1762 endnu 23
andre omkring Antvorskov Vildtbane. Foruden disse
65 Pæle skulde der leveres .'33 til Sorø Arnts Vildtbane.
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En ret indgaaende Undersøgelse har vist, at der
endnu findes ikke saa faa af disse Vildtbanepæle.
Med Undtagelse af ganske enkelte findes de ikke
mere paa deres oprindelige Pladser; deres Anvendelighed som Ledstolper eller Trappesten gjorde, at
de - da den kongelige Vildtbane blev nedlagt ·for fleres Vedkommende fik en saadan Anvendelse;
nogle har en vis Interesse for "det gamle", frelst fra
Ødelæggelse, og de har nu Ærespladser i Haver
eller Anlæg; men den største Part er borte, maaske
brugt som Grundsten, til Sluser eller Broer, eller endt
som Skærver.
En fuldstændig Fortegnelse over de fundne Vildtbanepæle ser saaledes ud: Nr. 1 paa "Høje Eskebjerg",
"Kruusesminde"s Mark ved Korsør, Nr. 4 i Skellet
mellem "Knudsrødgaard "s Mark og Drøsselbjerg, Nr.
11 paa "Langebjerggaarden "s Mark, Kirke-Stillinge.
Sogn, Nr. 12 i en mindre Skov ved "Valbygaard",
Nr. 13 i gl. Br'orup (Halvdel uden Krone, brugt som
Trappesten), Nr. 21 og 23 som Ledstolper, nær
"Nordruplund" ved det nu nedbrudte "Mistbjerghus",
Nr. 25 (Halvdel) paa Pladsen foran "Ødemarksgaard",
(den har ligget som Trappesten ved et nu nedbrudt
Hus i Skellet mellem Bromme og Tersløse), Nr. 26 i
"Rødpælegaarden"s Have ved Hovedvej Nr. 1, nær
Haverup, Nr. 10 (uden Krone) ved Haven til "Catrineholm", Nr. 16 og 19 (brugt som Trappesten de sidste
53 Aar) hos Gdr. Rasmus Rasmussen, Vaaclager, Nr.
26 paa en lille Høj i Sognefoged Jensens Have, Høve
Mark, Nr. 6 og 8 (hver i to Stykker, var Underliggere i
den gamle Stubmølle paa Paardrup Mark, bygget 1766,
nedrevet 1893) hos fhv. Møller Ibsen, Snekkerup, Nr.
25 (uden Krone) ved Odr. Peter Jørgensens Have i
3
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Erdrup, Nr. 12, I 7 og 30 ved "Gerdrup", de to sidste
som Ledstolper, Nr. 31 og 35 som Ledstolper ved Indkørslen til Korsør Skov, Nr. 38 i Lovsøanlæget i Korsør.
Ved denne Opstilling af Pælene efter det Sted,
hvor de nu findes, er gaaet "med Solen"; men det
vil ses, at der derved kommer Uorden i Numrenes
Hækkefølge, hvad vist ikke alene kan skyldes, at flere
Pæle er flyttet et kortere eller længere Stykke fra
deres oprindelige Plads. At tre Numre forekommer
to Gange letter heller ikke Forstaaelsen af Opstillingens Orden:
Paa hver Sten har været indhugget Krone i Toppen og derunder F 5, Antvorskov Amts Vildtbane,
Aarstal og Nummer. Der findes flere Variationer, f.
Eks.: Al S - A W B; Al S -- AXB; Al S - W B;
AI S< -- A W B; A A - W B; A S --- A \B og
endelig som paa Nr. 38 (se Billedet næste Side).
Paa Nr. 26 staar: F5-Al\DT- VOH- SKOV
- A W B. Nr. I, 4, 6, 8, 10, 1 I, 12, 12, 13, 16, 19,
21, 23, 25, 26, 26 er fra 1761, og Nr. 17, 25, 30, 31,
35, 38 fra 1762.

Led.
Vildtbanepælene med mellemliggende Sten dannede
intet som helst gennende Hegn for Vildt eller Krybskytter, saa naar der i Lensregnskaberne for 1641 og
1642 staar, at der er opsat Led for Vildtbanen ved
Vinstrup, og Opsynsmandens Hus er repareret, maa
det vel være Led, der spærrer en Vej, hvis ikke der
ved Vinstrup har været et solidt indhegnet Skovstykke
i Lighed med den Dyre ha ve, som Frederik II i 1586
lod anlægge ved Antvorskov, og som var indhegnet
med "Savdeler" (Planker eller Brædder).
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Opsyn.
Opsynet med Vildtbanen var til at begynde med
vist ikke saa effektivt. I 1571 ansattes Jacob Suitzer
til at ride paa Kronens Skove under Sorø og Ant-

vorskov Klostre. Han skulde paase, at Kongens Vildtbane blev fredet, melde Kongen, hvis nogen skød
Vildt, og ikke se igennem Fingre med nogen. Hans
Løn skulde være 10 Dir. aarlig, en sædvanlig Hofklædning og Underhold til sig selv og en Klipper
(Hest) i de to Klostre, naar han opholdt sig der. Lorentz Rap blev hans Efterfølger (Skovnavnet "Rap-
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penborg·" minder maaske om en Bolig, han har haft
der), og 1576 indskærpedes det ham, at han skulde
anholde Krybskytter og levere dem til Lensmanden
paa Roskildegaard eller anmelde dem samme Sted,
hvis de var for stærke til, at han kunde faa fat paa
dem. Hans Løn var: 3 Pd. Mel, 3 Pd. Malt, 1/ 2 Td.
Smør, 5 levende Svin, 1 levende Okse, 1/ 2 Oksekrop,
10 levende Faar, 1 Td. Sild, 1 Td. Torsk, 1 / 2 Td. Gryn,
1 Td. Salt samt 20 Læs Hø, 20 Læs Halm og 1 Spand
Havre hver Nat til en Klipper (paa Sjælland regnedes
1 Pd. for 20 Skpr. Rug eller Hvede, 24 Skpr. Byg, 40
Skpr. Havre). I 1594 faar Lensmand Chr. Friis et
Brev, hvori der staar, at ·da der skydes meget i Kronens Skove paa Lenet, skal han antage 3 gaaende
"Dyrevogtere" til at passe paa, at der ikke jages eller
skydes i Skovene. Indtil videre skal de have 20 Dir.
i aarlig Løn, men ikke mere. "Las Jæger" bliver 1596
ansat som Skovrider i Kronens Skove paa Antvorskov
Len og skal passe nøje paa, at ingen skyder eller
ødelæg·ger Vildt, og hvis han griber nogen i at gaa
med langt Rør" uden for de alfare Veje, skal de
føres til Antvorskov Slot, hvis han kan "overkomme"
dem, ellers skal han se at opspore, hvem de er, og
hvor de bor. Hvis det er Almuesfolk, skal han bære
sig ad paa samme Maade, men hvis de ikke vil give
Besked eller følge med, skal han have Lov til "at
skyde et Lod i dem" uden derfor at lide Tiltale eller
Straf. Lønnen var nu steget til 15 Dir., 4 Dir. i Kostpenge pr. Maaned, en Hofklædning, samt 4 Pd. (a 40
Skpr.) Havre, 10 Læs Hø og 10 Læs Strøelse til en
Hest; til Skovrider Peder Nielsen, Eskildstrup, vankede i 1611 ekstra 5 Dir. til en lang Bøsse.
11
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Efterhaanden voksede Tallet paa Betjentene, som
baade hjalp til ved Skov- og Jagtvæsenet. Overførster Willumsen, der boede i Sorø, havde i Antvorskov
Amt 3 Skovridere og 9 Skovfogeder under sig, og
desuden var der specielle Skytter. I 1704 ansattes to
nye Skytter, som hver fik 42 Rdl., 4 Tdr. Byg og 4
Tdr. Rug i aarlig Løn.

Vildtet.
Det Vildt, man traf i Vildtbanen, var i første Række
Storvildt, "Adelvildt": Krondyr, Daadyr og Raadyr.
Skønt Vildsvinet endnu i 1692 fandtes i Danmark i
saa stort Tal, at Christian V paa en enkelt Jagt kunde
fælde 33 Stkr" findes ingen Oplysninger om dette
Jagtvildt fra Antvorskov Vildtbane. Ræve fandtes i
Mængde, saa de tit var en sand Plage, ikke alene i
Vildtbanen, hvor de unge Raadyr og Daadyr i strenge
Vintre let blev Bytte for Rævene, men især for Bøndernes Lam og Fjerkræ. Naar Bøndernes Klager blev
for stærke, blev der enkelte Gange givet Tilladelse til
Udgravning af Ræve paa Markerne, og af Jag·tjournalen ses, at baade Amtmændene Berregaard og
Løvenørn sammen med Willurnsen andrager gentagne
Gange om, at der maa blive holdt Klapjagt paa de
talrige Ræve. Harer og Agerhøns var ,Jagtvildt deng·ang som nu, medens Fasanen endnu for Kongen
kun var et "Forsøgsvildt", der ikke nævnes fra Antvorskov.

Jagten.
Naar Frederik II saa tit opholdt sig paa Antvorskov, har nok den lette Adgang til go·d Jagt i de
udstrakte Skove haft sin store Andel heri. I Rosted
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havde han en "Jægergaard", hvor han tit opholdt sig;
ogsaa hans Søn, Christian IV, har rimeligvis benyttet
Bygningen; thi i 1636 ophugges et nyt Hus til Jægergaarden i Rosted. Samme Aar viser Lensregnskabet Udgift til Kister til Harer og Ræve, og 1641 er
lavet to Kister til at føre levende Harer i til Nyborg;
der er altsaa paa Vildtbanen gjort Fangster af levende
Vildt, der skulde udsættes andre Steder. Ogsaa Agerhøns er fanget levende; thi Regnskabet for 1631 omtaler tre Bor til at bore for Agerhønsegarn, hvori Agerhøns om Vinteren fanges til Kongens Behov. Kongens
Vildtbane kunde ikke altid levere det nødvendige Antal Agerhøns, og i 1739 sker Henvendelse til Borreby,
Basnæs, Holsteinborg, Førslevgaard og Gerdrup om
Levering af levende Agerhøns.
Berregaard paa Borreby svarer, at da han ikke
holder Skytte for "den liden Jagtrettighed", han ejer,
og derfor ikke selv faar nogle Agerhøns, maa de tre
Skovridere fange, hvad de kan, og overlade Kongen
det uden Betaling. For Basnæs og Holsteinborg svarer
Forvalter Lindam, at Generalmajor Holstein vil gøre
sig al Flid for at fremskaffe saa mange Høns som
muligt, men kan ikke love et bestemt Antal, da der
ikke er mange, og det er svært at finde en Flok.
L. Morbech, Førslevgaard, kan, skønt Jagten ellers er
forbi, sende 100 Stkr., og fra Gerdrup leveres 40 Høns
i behørig Kiste.
Til Hjælp ved Jagten holdtes Jagthunde, og disse
sattes til Tider "i Pension" hos Bønderne. I 1592
ansattes Rasmus Hansen paa Antvorskov Slot for at
paase, at de unge Hunde, som Kongen lod opføde
hos Bønderne paa Lenet, blev opdraget godt. Et
Regnskab oplyser, at der fra 22 / 2 1616--April 1616
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blev brugt til de kongelige Jagthunde: P/2 Dit. 14 1/ 2
Mk., 43 1/ 2 Td. Mel, 58 Tdr. Havre, 3 Skaalpund Smør,
2 Stykker Spæk, 7 Potter Eddike og 7 Skaalpund Blij
(Bly). I 1665 var der Udgift til 28 Ruder, som Hundene havde udrevet i Svendekælderen paa Antvorskov,
der altsaa dengang synes af have været brugt som
Hundehus.

Vildtleverancer.
Fra Antvorskov Vildtbane blev bl. a. leveret Vildt
til Christian !Vs Sønner, mens de opholdt sig paa Sorø
Akademi; men de største Leverancer gik til Hofholdningen i København, efter at Antvorskov Slot havde
mistet sin Betydning som Kongebolig.
Som Eksempler kan anføres, at der i 1738 leveredes ialt 3 Hjorte, 3 Smaldyr, 20 Raadyr eller smalle
Raadyr = 128 Retter; desuden 8 Harer, 39 Par Ag·erbøns, 1 Gaas og 21 Par Ænder; i 1740 var Leverancen 8 Hjorte, 10 Spidshjorte eller smalle Dyr, 31
Raabukke = 258 Retter (en stor Hjort = et Smaldyr
=
2 Raadyr = 8 Retter).
Efterhaanden var det gaaet stærkt ud over Vildtbanens Bestand af Storvildt. Svenskerne i 1658 og
J 659, de talrige Krybskytter, de store Leverancer m.
m. havde tyndet slemt ud blandt Dyrene. I 1766 leveres fra Antvorskov Arnt 93 Harer, 107 Par Agerhøns og 11/ 2 Par Ænder, men tilsyneladende ingen
Hjorte, og i en Indberetning fra Skovrider Hans Ejlersen i Kirkerup ( 6 / 2 1771) oplyses, at der paa Hovedg·aardens Enemærker findes nogle Stykker stort
Vildt og nogle Raadyr i Lammehaven, Ulvsvænget
og Kalven, medens der saa godt som i alle de Skovparter, der ligger under hans Serielt, enten slet intet
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Storvildt findes eller kun nogle Strejfdyr. Jagten paa
Bøndernes Marker giver kun nogle faa Harer og
Fugle. Han slutter sin Indberetning saaledes: "Formedelst den store Leverance i de tre Aar 1767, 1768
og 1769 er Vildtbestanden saaledes svækket, at ej
nogen Leverance kan ske i de første tre til fire Aar
uden sammes Skade".

Vildtets Kaar.
l~ovdrift paa Vildtbanen fandt vist ofte Sted, og
ingen rationel Vildtpleje bødede paa dette. Vildtet
maatte klare sig selv som Regel, og man hører ikke
om mange Foranstaltninger til Gavn for det. Kongen
forbyder 1573 at sælge Hasse!, Tjørn og anden Underskov til Bønderne, da Vildtbanen lider stor Skade
derved
det var Vildtets Tilflugtssteder, det gik ud
over. Da Bønderne ikke maatte holde Hunde og langt
mindre skyde efter det Storvildt, der ofte gjorde deres
Marker stor Skade, prøvede de paa ved Pælehegn at
holde Dyrene ude, men flere Gange udsendes der
kongeligt Forbud mod de "spidse Stavre", hvorpaa
Dyrene let kunde spiddes - det fik saa gaa med
Bøndernes Sæd, som det kunde.
Som alt meddelt gjorde de talrige Ræve stor Skade
paa Vildtets Yngel, og strenge Vintre med megen
Sne krævede deres Tribut blandt Vildtet. Jagtjournalen viser dog, at der i Aarene fra 1742-1763
hyppigt blev kørt Hø ud til Dyrene; i 1745 skulde
udkøres 20-25 Læs "saa længe Jorden er med Sne bedækket". Samme Aar døde dog 25 store Hjorte og 39
Raadyr, og i 1754 faldt 35 store Hjorte og 27 Raadyr
paa Antvorskov Vildtbane, men i Vordingborg Amt faldt
samme Aar 67 store Hjorte, 370 Daadyr og SI° Raadyr.
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Krybskytter.

Det maa forbavse, at der - trods de tidligere
nævnte barbariske Straffe - meldes saa ofte 0111
Krybskytter eller Vildttyve paa Kongens Vildtbane.
Hængning, udstukne Øjne, "et Lod" i Kroppen eller
Fængsel paa Bremerholm var jo de Muligheder, de
dumdristige maatte have Øje for som det endelige
Resultat.
Lensregnskabet for 1611 oplyser, at Christen
Fisker blev hængt i en nyrejst Galge ved Grøfte,
fordi han sammen med Kanslerens Skytte havde skudt
i Vildtbanen. At skaffe sig en Bøsse var dengang
ikke Hvermands Sag; men Soldater skulde have
Bøsser, og disse kunde ogsaa bruges til Jagt. Lensmanden Ernst Norrnand faar 1630 Befaling· til at
lade de udskrevne Soldaters Bøsser ophænge paa
Slottet, for at de ikke skal bruge dem til at skyde
Kongens Vildt med - Bøsserne maa kun udleveres,
naar det paabydes og er nødvendigt.
Det ses ikke af de undersøgte Arkivalier, at flere
end Christen Fisker er blevet straffet saa haardt; men
langvarigt Fængselsophold kunde nok falde af til
Krybskytter. Portner Anders Larsen, Antvorskov, andrager saaledes i 1739 om Varetægtspenge for to
Krybskytter, som i 43 Uger har siddet i Arrest i
Slottets Fængsel; han bar 1 Rdl. 12 Sk. til gode for
Forplejning. Krybskytterne kom til Tider langt borte
fra; et Par blev grebet paa Skovrider Niels Bertelsens
Beridt og sat i Fængsel; de tjente hos Etatsraad
Adeler, Gundetved (Selchausdal), og han forlangte
dem udleveret; men Willumsen andrager om "tilbørligen Straf" for de to, da der er en Del Krybskytteri
i Skovene.
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Forseelse og Straf fulgte nok som Regel hurtigt
efter hinanden, men i et enkelt Tilfælde, hvis Hovedtræk skal meddeles her, gik der mange Aar.
En Underofficer, Hans Hytter, blev i 1749 indsat
i Slagelse Ryttervagt, anklaget for Krybskytteri og
for at have falbudt en Hare og noget Fuglevildt i
Slagelse. Han havde først siddet i Arresten, anklaget
for at have huset og hjulpet til Flugt de Mordere,
som dræbte Skovfogeden Mads Laursen i Lindebjerg,
men var blevet frikendt ved en Krig·sret. For at redde
sig ud af Arresten anden Gang beskylder han sine
Anmeldere, Skovfogederne Christen Vibe og Henrik
Hesse samt Møller Peder Hansen i Nysøe Mølle, for,
at deres Anmeldelse er en Hævnakt, hvorved de vil
undgaa selv at blive tiltalt for Vildttyveri og ulovlig
Skovhugst. Dette hjælper dog ikke Hytter, som dømmes til at betale 90 Rdl. eller sidde i Castellet i 9
Mdr. Dommen udtaler, at det ikke er med Hytter som
med en Bonde, der kan have gjort et Skud ved sin
Oaard, "men det synes, at hand har gjort en Profession af Skytteri, da hand overalt har skudt paa Gader, i Ha uger og paa Tofter". Skulde der blive Moderation i Bøden, maa det ikke føre til Moderation i
"Kropsstraffen ", om han vælger den.
Hytter valgte imidlertid at gøre sig usynlig, og
Øvrigheden slaar ned paa hans to Kautionister, Sivert
Pedersen Friis i Næstved og Birkedommer Hytter,
Vejlø; men efter Andragende faar disse to i 1751
Tilladelse til at slippe for at betale noget, "imod at
Hoved Manden vorder paagrebet".
Først i 1760 kan Sessionsskriver Bundesen meddele, at Hytter er fundet som bestaltet Birkedommer
ved "et Proprietaire Birk paa Vordingborg eller Trygge-
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vælde Amter", og da Hytter 1761 andrager 0111 at
maatte blive eftergivet 50 Rdl. af den idømte Bøde,
tilstaar Kongen "af særdeles Naade" dette i Stedet
for at kræve hele Bøden med Tillægsstraf for Undvigelsen.

Forholdet til andre Jag'therrer.
Jagtjournalerne giver ogsaa Oplysninger om
Sammenstød med de Godsejere, hvis Jagtdistrikter
grænsede til Vildtbanen eller andre Steder, hvor
Kongen havde Jagtret som Ejer af enkelte Bøndergaarde el. a.
I 1739 klager Grev Holstein, Holsteinborg, over,
at Skovrider Ejlersen fra Antvorskov har været paa
Glænø og drevet uberettiget Jagt. Hertil svarer Willumsen bl. a., at der paa Øen er to Universitetsbønder,
paa hvis Jord Kongen har Jagtret, og da der, - hvad
Greven selv tilstaar - er en Del Harer paa Øen,
maa det være Bevis for, at de kgl. Skov- og Jagtbetjente ikke har bortskudt dem. At formene disse
Betjente helt at komme paa Øen og skyde vilde være
for nærgaaende for Kongens Rettigheder.
Greven riposterer til Hof-Jægermesteren i to Breve
af 1742, hvori han skriver, at "den liden Insul Glænø"
tilhører ham med Undtagelse af een Universitetsbonde;
men Skovrider Ejlersen har indfundet sig paa Øen
for at fange Agerhøns o. des!. under Paaskud af, at
Kongen formedelst den ene Universitetsbonde skulde
have fælles Jagt med Greven. Grev Holstein anmoder
om, at Skovrideren maa blive befalet at holde sig fra
hans Jagtterritorium, da han maa have nok at fange
og jage paa i Kongens store Vildtbaner, og Greven
ikke kan være tjent med, at det Srnaavildt ("thi af
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store Slags findes der intet"), som han har fredet og
med stor Bekostning ladet samle andre Steder fra,
bortskydes af Ejlersen.
Dette ret dristige Svar frugter; thi Willumsen skriver
senere, at han efter Befaling har paalagt Skovrideren
at holde godt Naboskab med andre Jagtherrer.
Ejlersen har med Ed beskræftet aldrig at have fanget
eller skudt Vildt paa Øen, men kun været der et Par
Gange for at tilse Skovene; han har kun udøvet Kongens Ret, men faar Greven alene Jagten paa Øen,
skal han holde sig borte.
I 1740 købte Sog·nepræst, Magister Otto Ferslev i
Hyllested Sogn og By 21 Oaarde med et Hartkorn paa
173 Tdr. 6 Skp. I Fdk. 2 Alb., og i Vemmeløse By
18 Oaarde samt en Part af en Oaard med et Hartkorn paa 109 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. I Alb. Aaret efter fik
han Jagtretten paa dette Bøndergods. Hans Søn,
Kapellan Chr. Ferslev, anklages i 1748 af Forvalter
Lindam, Fuirendal, for at have redet "med Flint i
Sadelen og løse Jagthunde i Marken. paa Fællesjagten omkring Hyllested, saavel Holsteinborg Grevskab som andre Lodsejere der i Byen til Præjudice".
Det har muligvis været Grevens Ønske, at Kongen
skulde tage sig af Sagen; men Willurnsen svarer, at
Greven, som har rejst Sagen, rnaa fuldføre den, da
Kongen som Lodsejer ikke har mere Rettighed i Fællesjagten end de anclre, og desuden er Kapellanen ikke
blevet overbevist om at have forøvet nogen Jagt "enten
med Skyden eller Hidsen og ej heller om Plinten har
været ladt". Dog maa det paatales med de to Jagthunde, da dette er i Strid med Jagtforordningen.
Hvorledes Ferslev slap fra dette, ses ikke af Jagtjournalen, men Gerdrup overtog senere Sognepræstens
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Gods, hvilket førte til, at den nye Ejer ønskede Vildtbanepælene flyttet. Willumsen siger (1757) hertil, at
Gerdrup ikke endnu har forevist den kongelige Tilladelse til Præstens Jagtret, og dersom Pælene skal
flyttes til Udkanten af Vemmeløse By, der støder op
til Gimlinge Eng-Piber, som er "en vidtløftig stor
Mose og Eng, hvor der stedse opholder sig Vildt,
vilde det være Vildtbanen til megen Skade". Iøvrigt
har Mag. Ferslev ikke Jagtrettighed mod det af Kongens Gods, han har tilkøbt sig i Byen, og ingen indhegnede Marker eller Enemærker, som han alene er
Lodsejer af. Alle Byens Marker ligger "til Fælleds".
I 1752 er der igen Gnidninger med Gerdrup, idet
Ejeren, Kancelliraad Borthaus, anklages for, at hans
Skytte har prøvet "Skytteri" i Vildtbanen. Skytten
dømmes trods hans Benægtelse, og hans Angiver
andrager om at faa den for Angivelser udlovede
Ducør paa 20 Rdl.
Da Antvorskov Ryttergods i Aaret 1774 blev solgt,
gik Jagtretten over til de forskellige Herregaarde, som
oprettedes af det mægtige Jordareal, og dermed gik
Antvorskov Vildtbane med dens Skelpæle over i
Historien.

Sorø Amts Vildtbm1e.
Af de Sten, som afgrænsede Sorø Amts Vildtbane,
er der ogsaa blevet bevaret nogle, og 10 af disse
kan stedfæstes.
I Gdr. Oluf Olsens Have, Egerup, staar Nr. 3,
og ca. 1 km længere mod Nord, i Skellet mellem
Ørslevvester og Ørslevunderskov staar Nr. 4; den er
kun halv saa høj og svær som Nr. 3, har et Knæk
paa Midten og er i det hele taget ret uanselig. Ved
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Lønninge Huse mellem Gyrstinge og "Tidselbro"
findes Nr. 5, og Nr. 18 og 19 staar paa hver sin
Side af Vejen fra Døjringe til Stenlille, ved "Dambro"
over Sandlyng Aa. Ved "Pælegaarden ", MunkeBjergby, findes Sten Nr. 21, der har givet Gaarden
sit Navn. Lige over for "Rødpælegaarden" staar -nu i en Runding i Stendiget -· Nr. 25 ved Hovedvej Nr. l. Inde i Topshøj Skov findes Nr. 28, medens
Nr. 30 staar ved Skovens Udkant ved Vejen til Stenstrup. Endelig knejser Nr. 38, i Skellet mellem Fjenneslevmagle og Sigersted, højt og synligt ud for
Sigersted Teglværk.
Af særlig Interesse er en Sten, der staar paa den
nordlige Rabat af Hovedvej Nr. l i Linie med Nr. 38.
Den rager 40--50 cm op over Jordoverfladen og er
uden Tvivl en
rnaaske den eneste bevarede - af
de Sten, der har staaet mellem de nummererede Sten
omkring Vildtbanerne; paa dens vestlige Side er indllugget W B (Vildt-Bane) og paa dens sydlige Side staar
1
F T

s

Disse Bogstaver synes at stamme fra en senere Tid, og
Betydningen kan desværre ikke forklares endnu. Ved
Landevejens Anlæggelse er den antagelig blevet
flyttet til sin nuværende Plads, llvorved den har
undgaaet at blive s\aaet til Skærver eller at blive
brugt som Grundsten under en eller anden Bygning.
Der er ingen Variation i Indskriften paa de 10
her anførte Vildtbanepæle; den er for alles Vedkommende P 5 - S A - · W B - 1762 og derefter
Nummeret. Som noget ganske særegent med Hensyn
til Indskrift paa en Vildtbanepæl skal nævnes, at der
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paa en i 1938 i Landsbyen Guderott ved Sønderbrarup fundet Vildtbanesten foruden Frederik Vs kro-

nede Navnetræk og Aarstallet 1760 staar det latinske
Ord "Cave" ;:i: vogt dig - en ekstra manende Advarsel mod Jagt paa Kongens Vildtbane.
Iøvrigt kunde flere kuriøse Udtydninger af Stenene
og- deres Indskrift nævnes.
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Som Kildemateriale til denne Artikel er benyttet
Kancelliets Brevbøger samt Jagtjournaler og andre
Dokumenter vedrørende Antvorskov Distrikt fra Rigsarkivets Samling·er. Af de 32 Pæle, der er nævnt her,
har jeg personlig set og opnoteret Indskriften paa
de 22, og endelig har jeg fra en Række Meddelere,
hvem jeg herved bringer en Tak, modtaget mange
Oplysninger. Eventuelle supplerende Bidrag til denne
Artikel vil blive modtaget med Taknemmelighed.

