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lWRNlIOLM8K SAMFUND. 

I l~øu!'t I,;f nogll' Jaa .lal' er 1l!'1' 'J'lmdt om i lJandet 
bl!'N'n stlftef Selskubel' TIIed det ]i'o/'1I!rut! at SØUI' de enkelte 
IJund,wlellw II~jendO?umI'1(1/11I'I11'1' piia til' JOl'sl:ell(ije (hnl'uudel' 

1/11'1'1' Iflsidi,l/f lJelyste, Nul det kidf'i:l hil l' kunnl't ske. 

lJen TI/U!.'!' 7ruwtfl' lct oj!st(lU Id t1:lIJejellJ'inge nO[jI't saa

dant fol' HOi'nlwl1llS VedA'mnmmde, /)els Jl'embytll!/' Øms 

nlrful'li,1j1' HI'8kr~fi'enhed I'n RIPk!.~e ud/w/eged!' I~jendom/rne{ii/
hedej', - f!Js1:ske, .r!eoIO,I!l:s!.'e, J.~rl:1I!atiske, botaniske o 8. n., -

dels 1/1/1' den 1!omhOZ1I1Sh;e I1lfol!.:nin.!J, 1)(/{/ O I'und uf Øen8 
rif~'l:de8 Heli(J.ql'nhed, 1: S(JW'I' !tøj Grad lellet sd e,!Jl't /_1:/' 0.t! 
den)ed sat 81:t 8I'LIJstll'ndi,I/1' ])neg pl111 den loA:llle K1l1tul'-

1ldV1}l1:ng. Ikke bLot hl1l' Bomholm en lehl.IJa7nmel, paa 

Om8ki:l~I'Lsel' SllIl/'e 1'l:g J-h:storie; o,!Jsaa i }fensl'l'nde fil l'anke

gan.!/, som den hal' ,ljl:/Jet 81:g Udtr!Jk i 8l1'rl!'r og 8kikke, 1: 

Ol'd8PI'O.I! og Talcmalfdl'l' og i det hele tagl't 1: Opfatt!'lsen 
af Sl'l/H' dl' 8tO/'1' ]A:/\YSpøl'.1j8·maal hlll' nOl'nllOlrnl'l'ne nl'{l 
gennem TideJ'ne be/JII/'I't da!'8 8el/Jstil'lUI(Ij//Nl. lld:e mindst 

spo/'I'S denn!' l: l hal!'A'ten, - elle!' ()I'l I'ettel'e i DiaLeA"tl!/'ne

del' Jl'embydel' me,r;et uf Intere8s!', uaade/led ()rdforl'aad 

0i/ 1~,lJd8,1/stl''lfI. Saaledes el' Bornltolm8k tlen eneste danske 

DialeA't, smil f/llnske 'l/wnf/ler " Stødet " , - (.~aa at f ji)ks. 
iVo nnl't JlfølLl'r ?ldtaLl's ,ljansÅ'{' SOJn Pl'oJl's.\' ionen ~fø{ler. 

Jllan.l/t o[!JJJe,ljl'i i Ihs.\'e Ejendo 1JI'l1U'1 i.qhl'dl' I , stlla!' imid
!edid ,i Fa/'e jll/' at s/J'inde bOl't. Den jlJl'lmlrede 8koLe-
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undl'r'oisnin,q, den sti,ql'nde ()plysnin,r}, dfn sfad(q stærkerf 
o,q sfwrkPre FOl'bindfllN! mul ()11w(!I'dfnl'n o,CJ mellem df 

fOl'skelli,qe Deff of Øen indbyrdes -- kOl't sagt: det ('UPrs 
soa glædl'l1:ge Kulfwjl'emsk'J'idt hlll' ((llel'ede UlløDet sl:n ud
jævnende or/ of!il1:bl'nde, Indflydelse, hel'. Al/I'l'l'Ile nu maa 
man et godt 8tykke ud poa Landet fol' at fau den I('gtl', 
ufOlfalskedl' J]ornlwlml'rdialekt 1: Tale. 

I dyb Erkendelse af, at del' o,q"aa fo}' Bornholms Ved
kommende fl'embydrJ' si,q rn inti!res"ant O,CJ taknrmmeli,q Oj!

.l/ave paa dette Omraade, 0.1/ i /Jelbe,CJrunrlet OlJl'!'brlJisnin,CJ 
om, at Arbl'jdrt pall, denne ()p,CJavl's l.øsn1:n,CJ V'/:l 'rNldf fm 
FOI',r;lr11/ifllelse rnan[lt og me,r}et, som ('Uers m:lde vwre døds
dømt, mødt('s lo!' I~. I'f .Ilal' siden, P((lt In#illh'v af Told
inspektør, ('((nd. j'lll', F . .føl',CJl'ns{'n, (nn 1: /(117111('1',1) en Kl'cds 
af [nt{,I'I'SSI'I'{'17{'. /){'t 11{'sluttedl's ((t stlft{' et 81'lskrrb, "nol'n

"olm8!.~ Slt'II1;!11Ur!" , hDis (}P,I/((I'I' s!.'uldi! VINI'I,{'d Udf/l:cl'lse 
(~f et A((rssknjt",1?ol'nholm8!.:{, 8Ilmhn,lIPr", Ilt smnll', lllwrl 
dl'!' maMie ,linr!cs af 8tl~/ til nel,1j8n1:n,l/ (,;/ dl' omtalte Ejen
dmn'lltl'h,l}ltl'der. /)el' bil'l' ru'd8lrt et Ud/laly, blwtuaendp I~f 

Rc!ctol' JII (:. !\()(:ti)l'd, '/'oldinsjI{'!.'tøl' .fØI'W'1I8en sumt Ad
)nnktl'l'ne ]\T . .//Iul Søl'em'{'n og II. ,~t. Hol1m'!.'. Cd ('(((lfet 

udsendte r/cn!U'Jn PrIW8en et ()pnrllh, smn skulde ,I/øl'e Rede 
fol' 8((.IIen oy opmuntre til [udmeldelse. [ IJøbl't (';/ !.:Ol't 
T'id mødte Tanken I'n slwl!an TiI8!lltnin(/, (It man kunde 
betl'uf/te "nornho!lJIsk ,qwlJI/llud" som 8tJjtet o,CJ be,l/ynrle 
Redll!ch'onl'n af ~1Irl's8!.'l'Iftl't, 1I/!II!'!;1 n;drll,l/ 1:ndLøb l/1Irt':,l/t 

. 0r/ ri,qeli,l/t, 1((je8ol11 ?nl'J'e 8tiLll'dl'8 i Udsi,l/t. 8Il'di.(/ Op
mæJ'k8om.hed "il del' MilJe llliJt l'(UI at samle alt, Iwwl rier 
kan belysl' den !Jomho!rnske D;alekt; alt 81i.llt m'1 under Ru
bril. .. ken "Bornholm/alllt" blilJ!' slll/l.ll't. 

])et ladl'l' 81.q IUI'JI}iI' betl';/'1I', Ilt del' blondt Øens -/II.(I1Ir/1' 

Samlel'I' /inde8 t;18fl'lpk!.'I'Ii,qt 8to/ fol' 1'71 {wn/jI're ~ larrU'!.'!.'e; 
111en det bøl' 1:I.'ke skjule"" Ilt edS/,l/tl'I'lIe til Forl'fN//I'J/dets 
Leorclygti[jl/l'd 1'1' lidet IYIiI'. 8n noget 8tørl'e Tilslutnin,q, 

end hidtil 0jJnIlIlI'f, V11 1'kke blot v(ere i høj Grad ønskelig, 

'IIll'n o[jsall gan8ke nød lJl'rU Ii.y, der80rn"B01'nllOlTltsk Smn
fllnd" ikke 8kal dø en fol' tidlig Død, 

V1: ,!Jenta[jel' dl'l:!i) I' O}II'I.tabet8 jlnmodnin,y om 1'ilslnt
ninfj, oy Di gør det san rll,l'y!';t t/'Yf;.r;erl', smn vi ikke nwre 
Tvicl mn, at dl'r hl!!' 1'1' rl')st I'n Slig, som vil kunne danne 
et smukt 0,1/ naturli,r;t HindderI mellelll aLLe Øens l1e!Joel'l' 
1:ndbyrdl'8; og Iwad del' iHe er af l'I:nf/erl' n!';tydning: 
"Hol'n//O{msk!'; :::!arnfillfjl'l'" Dil sik:!.'('rt Du're kGPl'komne fOl' 
de 'lIIan,r;f BornholmerI', lwem IA:lJet llar føJ't bort fm 
"Klippl'øen", men /wis Trojetstlwd ODel' fol' dl'rme ofte hal' 
yiL'et sig saa 811HtkJ.:e Udsla.rJ. Endeliy tøj' det sikkert haabes, 
at Enlwer, del' med KiI'rli,l/lwcl f1;1 [J!lnd oy FoU; forbinder 

Tmn,q til bay alt elet "jielll's-dans/ce" at ymn8lce o,lJ fol'
staa de en!.~elte Landsdeles og deres Befolkn·in,CJers Særpræg, 
vil glædes oom' ethvl'J't nyt Led i BestJ'wbelseJ'ne paa elette 
Ornraaele og yde det en vellcommen Støtte. 

Rønne d. 2:J!le Juli 1906'. 

fl, St. JIolbeek. 
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t Det ældste paa Dansk trykte Skrift 

om Bornholm. 
lVIeddelt af lVI. K. ZAHRTMANN. 

RELATION Om Borenholm, 
den 22. Deceb, Anno 1658. 

EFter at hans Kongl. Mayst. aff Dannemarek oe Norrig 
formente at haffve sat hans I~ande oe Riger i en sicker 
Fred oe Rolighed, med hans Kongelig Mayst. udi Sver
rigll oe alle forige tlendskab formente at Være afl:'lagt, 
oe i steden igien gode Vendskab oe den tilsagde '1'1'0-
skab med forbemelte Konge udi Sverrige til Frederieks
borg igien at oprette var omhyggelig, tenkenet 1 hans 
Kongelige M. udi Sverige, som en Samvictitheds oe '1'1'0-
fast erlig Christelig Potentat i ljge maade at effter 
komme. Affstod derfor fra sig oe til hans Kongel. M. 
aff Sverrige, baade Folek Lande oe Insuler iblant hvileke 
Borenholm den eene, Men forbeneffnte Konge udi Sver
rige meente ieke her i denne freds beslutning, det som 
hand Loffvede, men meeget meere biet effter andre oe 
bedere Leylighed samme Krig fort at sette, hvileket Hans 
Kongl. Mayst. aff Dannemarek oe Norge med største 
Skade, udi August Maanet haffver erfaret, i det hand 
dette Kongerigisz Lande Provintzer oe Insuler med Ild 
og Suerd slemmer end nogen andre tyrekiske eller andre 
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barbariske Fokk kunde giøre traderet, forheret oe for
teret, saa alt Fokk baade Christen oe Ukristell som 
hand med sig forer ere forfærdet der fore. 

Anlangent dette Eyland eller Borenholm, eifter at 
hun til Svensken var offver giffv.en haffver de snenske 
Betiente hnndelt ~ slemmer med Undersatterne, end om 
de haffde offvervundet dem med Mad. Thi de lagde 
Bønderne stor Skat baade dem se1ft paa deris egen Person 
som paa deres Gods, Borgerskabet borttaget alle deris 
Næringe, Indførde rrold paa Kiøbstederne forbygged 
Parterne il at intet knude komme der lud det maatte 
være saa ringe som det ville for end det var' fortollet, 
Fiskerne maatte gift've Penge forend de komme ud paa 
Vandet at fiske, oe naar de komme tilbage igien med 
deres Fiske Da mn,atte de atter giffve penge igien oe 
ieke Fiske de meste lndfødde Danske paa Borenholm 
bleft've borttagen oe brugte dem til fortsetniug deris 
blodige Krig, dermed satte de SVllske 4 som, var føet 
udi Sverrige der paa igien oe indsatte dem i de fra 
dreffne danskis Gods at besidde, in lVIenninge alle danske 
at udrotte, oe indfødde Suenske i Steden paa Landet at 
indsette 

Der nu disse Folek fornam oe saa hvor det Vilde ud 
med dem bleffve de trurig 5 0e sorggefuld, oe tellckte paa 
deres til forne haffvende B~rihed oe Regeringe, deres 
gammel Herre, Der fore komme de fornemste tilsamen 
bevegte 6 den skuldidhed som de derisz gammel Herre 
oe deris fædern Land vare skyldige, tenekte de der paa 
at de ieke aff Natur vare fodt under Sverrige mens at 
de der hen vare gift'ven, oe Kongen aff Sverige forst 
vare den som brøtte Freden oe saa vel hemmelig som 
aabenbarlige modhandlede nJle fredens beslutning de ieke 
heller vare skyldige at holde, men meget meere formente 
dem der frj for at være, som udi Rodskild bleff beslutet 

3 

oe deris gamle Herre sig Iglen at undergiffve beslutet, 
oc holte denne deris Raadslag stile oc hemmeligen, ind
til de saa deris Tid oc leylighed, i midlertid holte de 
den gemeene Mand det Svenske harde oc strenge Re
gierringe fore, oc viste dem hvorledis deris Ager, Huse 
oe Skibe bleft've dennem fratagne, oc deris Børn bortført. 

Oe der de nu forstode deris bevilliginge, 7 oc for 
name at de bleffve misztenckt aft' Commedanten øft'ver
ste til Heste ved Naffn ,Johan Printzen Skoll, skreft' hand 
aV' Sverrige at skieke mel' folde til han em, at hand 
indbyggerne diszbedre kunde betninge, OG under deris 
Aag at beholde, der hand den 8 Decem: ]H ed nogle andre 
Øfficerer haffde begitfvet dem til en lieden Kiøbsted 
som ligger paa landet ved Naft'n Rulle, il saa de derisz 
Leylighed at de hall em, med de andere Offieere sloge 
ihiel, oe strax der paa stormede et Slot, som Kaldis 
Hammershus som ligger ~ milo der fra oc de der paa
liggcnde Svenske oft'vergaffe det strax. Hvorudi de be
kOllllne 1:)0 Svenske Soldatter sampt nogle Styekel' oe 
Artilleri Offieerer, oe siden rensede dette Land aff de 
~venske oc derisz Strenge Aag, skiekede strax deres 
forordnede til hans Kongl: May. udi Dannemarek o(~ 
NorO"e oc begierede halll1em som deres galiiel Herre til '" , 
deris Skytzherre gien, hvileke dem oc naadigste antog 
oc glæde sig hierteligen oftVer deri s troe Undersatter 
oc troe tienste. De hans Kongl. May paa saa et Eylandt 
liggende i øster søen haffve bevist, haabendis alle andre 
landA, som saa ledis ere kommev 10 under det Svenske 
Aag vilde giøre lige saa oc giffve dem under deris forige 
Herskab oe Frihed igien, Datum Borenholm den 22 
Deeem: Anno 1658. 

[1 tænkende. 2 hltl1dlet. 
6 betænkte. 7 Indvilligelse. 

il Portene. 4 Svenske. 5 traurige. 
8 til. o Rønne. 10 komne.] 
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Foranstaaende Relation danner et lille Flyveblad paa 
fire Sider i Kvart Den er her g:jengivet i bogstavtro 
Optryk for at sikre den imod at gaa tabt. Den kendes 
nemlig kun i et eneste Exemplar (i mit Eje); den findes 
ikke i de store københavnske Bibliotheker og nævnes 
ikke i Bibliotheca Di~nica. 

Den har Y ærd, ikke blot som den tidligste dall ske 
Fortælling om Bornholmernes Opstand mod de Svenske 
1658, men ogsaa som 'det først trykte danske Skrift om 
Bornholm. Kun fjorten Dage skiller den fra Printzen
skiilds Drab paa Rønne Storegade d. 8. Dee. 1658. Dagen 
efter havde Bornholmerne vundet Slottet Hammershus 
tilbage og dermed deres ø ud af Svenskens Magt; og 
d. 21. Dec. var deres Sendemænd med Hasle Borgmester 
Peder Olsen i Spidsen efter et Døgns Sejlads naaede 
ind i det fra Landsiden belejrede København med det 
Maal for øje at overgive Kong Frederik den Tredje 
deres gjenvundne ø. Relationen er dateret Dagen efter 
deres Komme til København. 

Af en saadan Beretning, nedskreven kun to Uger 
efter Opstandens Udbrud, kunde man vente sig dens 
Historie fuldt oplyst. Men dertil er des værre Relationen 
alt for mager, dens Indhold lidet sigende og tilmed ikke 
helt paalideligt. 

Undersøges dens Tilblivelse, da synes det ud fra 
Tidsfølgen utvivlsomt, at den er grundet paa de born
holmske Sendemænds }i'ortælling. Men ingen af disse 
har selv skrevet den; ingen af dem vilde f. Ex. kalde 
Bornholms Hovedstad "Rulle". En Fejl som denne peger 
bestemt hen paa, at Relationen, tvært imod hvad den 
giver sig ud for, ikke er skrevet paa Bornholm. 

Sendemændene overbragte den danske Regering en 
paa Bornholm nedskrevet og af Øens Beboere godkendt 
Beretning om Svenskestyret og Opstanden; den bar 
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rritelen: "Borringholms Manifest". (Thurah's Beskrivelse 
over Bornholm S. 248). Dette Manifest kendes nu des 
værre kun i en senere Gjengivelse (i Ravns utrykte 
Chroniea Boringiaca fra 1671). Kogen særlig Forbindelse 
mellem det og den foreliggende Relation kan ikke paa
vises. Derimod synes Relationen ikke helt fremmed for 
de vilde Rygter, der strax ved Bornholmernes Komme 
til Hovedstaden spredtes over København, og som Hiøring 
i sin Dagbog: "Leyrs Krantz" (trykt 1660) under d. 21. 
Dec. 1658 gav den Form, at Bornholmerne havde "slet 
paa Landet ihjelslaget alle de Svenske, som der vare". 

Vi kunne komme Forfatterskabet til Relationen 
nærmere paa Sporet. Der foreligger nemlig et andet 
Flyveskrift i Trykken, affattet paa tysk under Titelen : 
,,\Viedererlangullg der Insu! Bornholm" og dateret lige 
som den danske Relation d. 22. Dec. 1658; men ærligere 
end denne fortæller det, at det er skrevet i København 
og trykt d. 28 . .Tan. 1659 samme Steds. Og3aa dette 
tyske Skrift kalder Byen "Rulle", og en nøjere Sammen
stilling viser, at den danske Relation er en noget for
kortet og sproglig forvansket Gjengivelse af det tyske 
Skrift. 

Begge var de Avisindlæg i den standende Strid mel
lem Danmark og Sverig, hvilken førtes baade DIod Ordet 
og med Sværdet. Den Krigsførsel er gammel som Men
neskeheden selv. Allerede Homer lader de græske og 
trojanske Fyrster kæmpe drabelig i Ord, som med Vaa
ben i Hænde; og nu sidst have vi set Russerne og .Ja
panerne føre deres Krig ind i Verdenspressen. En saa
dan fandtes ikke midt i det syttende Aarhundrede; i 
dens Sted traadte slige Flyveskrifter som det fore
liggende. Talrige Ii'lyveblade udspredtes fra begge Sider 
under den dansk-svenske Krig. Man kan i dem kun 
vente at finde Avisføde, efter Døgnets Behov, farvet af 
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den bitre Krigs ensidige Lidenskaber; og andet findes 
heller ikke i den her gjengivne Relation 0111 Bornholm. 

I )en bærer i hele sit lidstyr, affattet i et usselt 
Sprog og fuld af 'l'rykfejl, Præget af at være udgaaet 
fra det haardt belejrede København. Bag dens Op
fordring til andre af Svensken besatte Landsdele om 
at efterfølge Bornholmernes modige Bedrift staar ",ikkert 
den danske Regering, og i dennes Kreds er Forfatteren 
til den, som til det tilsvarende tyske Flyveblad, at soge. 
Nærmere betegnet synes dens Forfatter at være en 
dansk Regeringstjener, som har mægtet det tyske Sprog 
bedre end det danske. 

Man bør følgelig ikke slaa stærkere Lid til denne 
Relation, end man sættAr til Nutidens Døgnaviser. Det 
vil imidlertid føre for vidt her i Enkeltheder at paavise 
dens Overdrivelser og fejlagtige Opgivelser. Den brin
ger intet nyt Bidrag frem til Drøftelsen af Begiven
hederne paa Bornholm 1658, hvilke i Tidens Løb ere 
gjorte til Gjenstand for mange Skildringer og senest 
fremstillede udførligt i Historisk rl'idsskrift, 7. l~ække 
1. Bind, København 1897-99. 

Aaker Præstegaard i 200 Aar. 
Af FilRSTELÆRE/l N. HANSEN. 

Man kan ikkA fortælle Aaker Præstegaards Historie 
uden først at nævne Kanuikeg'aardell i Aaker. Nu 
ligger denne omtr. ;300 Favne fra Aakirkeby Købstad. 
Den ligger der prægtig og nydelig som en af vore fineste 
Bøndergaarde. Men den har ikke staaet paa denne Plads 
i mange Aar. Den rejstes i 1896, efter at en Ildebrand 
om Aftenen d. 25. Oletbr. 1895 havde lagt den gamle 
Kallnikeg'aard i Aske. Den laa lige Vesten for Kirke
ga,trden; kun AlmlJHlingslandevejell var imellem. Dens 
Alder var heller ikke stor. Natten mellem 7. og 8 . .Juni 
1844 havde Ilden ogsaa gjort lyst her og g'anske tilintet
gjort Gaarden. Saavidt man kan forstaa, havde Begyn
delsen til Branden været omtrent ens begge Gange, idet 
den har begyndt i en Halmstak ndenfor Gaarden, og 
alts}la yistnok har været paasat. Det siges, at Gaardpn 
skal have brændt en Gang før, men derom vides dog 
intet sikkert. 

Men hvad forstaas ved en Kannikegaard ? Det var 
en Indtægt, der i Katolicismens Tid gaves til en Kannik. 
KaIll1iker kaldtf)s de ordnede S,lmlag af Præster ved en 
Domkirke. l Begyndelsen havde KaIlnikerne Fællesind
tægter, men da F'ællr)slivet blev løsere imellem dem, fik 
hver især Pengeilldtægter eller bestemte Kapitelgodser 
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og Tiender. S~laledes have vore Kannikegaarde her paa 
Bornholm tiUlørt Domkirken i Lund. Efter Reformationens 
Indførelse blev det væsentlig Staten, der fik Raaderum 
over Kanonikaterne, og hvor de ikke ligefrem bleve hen
lagte f. Ex. til Skoler, blp.ve de bortgivne enten som 
Tilgift til en eller anden Betjening, som en Slags Pension 
eller som en Ducør for en eller anden fortjenstlig Hand
ling. Præsten Hans Poulsen Ancher til Hasle og Rutsker 
erholder f. Ex. af Frederik III under 11/12 1659 Aa Kirkes 
Kanonikat med Brugsretten til Aaker Kannikegaard for 
sin Medvirkning til Bornholms Befrielse fra Svenskeherre
dømmet. Her er imidlertid ikke Stedet til at behandle 
Domkapitlernes Stilling efter Reformationen og deres 
fuldstændige Opløsning efter Enevældens Indførelse. Vi 
vende tilbage til Kannikegaarden. 

Efter Reformationen har denne vistnok været en af 
de bedre Gaarde. Vi ser af "Bornholms Landejendomme" 
1876, hvor endnu ingen Parceller vare fraskilte, at den 
havde et Tilliggendo af 127 Tdr. Ld. med 14 Td. 6 Skpr. 
2 Fdk. Htk., og det er ikke umuligt, at det, som nu kaldes 
"Kirkens Jord", og som udgør 36 Tdr. Ld. med omtr. 31/ 2 

'l'dr. Htk. hal' hørt med dertil eller ogsaa Brugsret. Det bli
ver i det hele 163 Tdr. Ld. med over 18 Tdr. Htk. Denne 
store Gaard blev efter Heformationen P r æ s t e g a a r d, 
hvorimod den hidtilværende Præstegaard bortsolgtes. 

Her boede saa de to første lutherske Præster i. god 
Tilfredshed, Mikkel Sort i 40 Aar og Niels Tøge/osen i 
44 Aar, men den tredie, som blev Præst her ca. 1604, 
Martin Laurentius Hriindtills 1) saa det mindre godt ud 
for. Superintendenten Poul Mortensen i Lund, der visi
terede Aa Kirke (St. Hans Kirke) 12. Juli 1616, har i 

1) Det er ikke umuligt, at han kunde være en Søn eller i det 
mindste en Slægtning af Sognepræsten Laurits Mikkelsen Brunch 
i Stubbekøbing. 

sin Visitats bog givet adskillige Oplysninger om Briinchius, 
der for største Delen ere gengivne paa Latin i "Hiihertzs 
Aktstykker" S. 606-7. Han siger om den Tale, som' 
Brltnchius holdt, at den ikke var beundringsværdig, men 
kold og mager. Ligeledes beskyldes Br. for Drikfældighed, 
Forsømmelighed i sin Embedsgærning og et daarligt Liv. 
Da Mester Poul (Biskoppen) kom til Præstegaarden, 
vendte Br. beruset hjem. Videre siges der om ham, at 
han lod Præstegaarden forfalde, lod andre dyrke sin Ager 
og Eng, bekolll ikke sin Rettighed af Bønderne og turde 
heller ikke kræve dem, samt at han i Aa Kirke havde 
trolovet Mads Skrivers Stedsøn, "hves Quinde leffuer, 
ved en anden pige". Det er ikke forunderligt: at en 
saadan Herre kunde ikke regere den store Kannikegaard, 
og at han søgte at faa den bortbyttet llled en mindre, 
hvilket ogsaa lykkedes. 

lVillich von WcstllOjen, der 1613 blev adlet og 1619 
beskikkes til Canonicus i Lund, udstedte 27. Aug. 1622 
et Brev, der lød paa, at da Sognepræsten .Martin Lau
rentius Britnchius havde beklaget sig over, "at den Can
nichegaard, som han hidtil havde bygget og beboet, var 
ham for streng baade med vidtløftig J ord og Mark saa 
og med Bygning og større I~andgilde, som han aarlig 
deraf maatte give, og det befindes: at der i fordums Tid 
har været en Præstegaard, foruden denne Cannichegaard, 
saa haver jeg derfor af Kirkens Penge købt en Gaard 
i Aakirkeby (liggende ved det Sted, hvor Præstegaarden 
for mange Aar siden fandtes at have staaet) af Søi"cn 
Rasmussen for 120 Daler Mynt". Saa følger en Be
skrivelse over den J ord, der er lagt til Præstegaarden. 
Engene dertil ere: "Kildes Eng, Virsellg, Haandklædet, 
Helten og Smækken. Dog bliver alligevel saa megen 
Jord til Cannichegaarden beholdendis, som allermest 
behof giøris, hvor ud af Probendatus og Kirkens Patron 
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herefter kan bekomme sit I,andgilde, som er en Tønde 
Smør. Og maa Præsten have Drift til Vandingen i den 
øs~re Ende af Cannichegaardens Dam her ved Byen, 
hVIlken Ende Præsten skal indelukke fra elen Vester 
Havehjørne tvært over til det søndre Dige" .... "og 
have Borgerne lovet, at de ville fri samme Præstegaard 
fra den aarlige Kongeskat. Og skal Kirken nu først 
reparere og' bygge samme Pnestegaard, siden skal Præsten 
og hans Efterkommere være forpligtet til at holde samme 
Præstegaard ved Hævd og Magt og forbedre den i alle 
Maader". 

Om der har været et .Iordtilliggende til Søren Ras
mussens Gaard, og' hvor stort elet i saa {,'ald har været 
kan ikke ses, men derimod se vi, at der er taget J ord 
fra .. Ka~nikegaarden til den ny Præstegaard. Den gode 
Rrunchms, eller som han ]laa godt Dansk kaldtes, Morten 
Laursen, fik ikke stor Ghde af B'orandringen. Han døde 
2 Aar efter, og, llaaeele nok ikke at flytte fra Kannike
gaarden paa anden Maade end den, at man bat, Imns 
Lig over paa KirkPgaarden. Den købte (jaard havde vel 
næppe været som den skulde være, men den blev det, 
enten den saa blev helt ombygget, eller den undergik en 
grundig Restauration; nok er det: Bygningen blev smuk 
og solid. 1671 skriver Aaker t-jognedegn Rasmus Pedersen 
Ravn i sin "Chronka I3oringiaca", at den dav~l;rellde 
Præst "HU besidder den bedste bygte Præstegaard her 
p:~a Landet er, som af hans B'ormællfl, Sogllefolket og 
KIrken er bekostet, først funderet og bygt af Sogne(legn 
Rasmus Pedersen Raffn". 

~vor~ed~~s det hæ~lger samIllen med den sidste Op
lysmng l CItatet er Ikke saa lt:'t forstaaeligt. Nævnte 
Rasmus PI'dl'1'81'n ROI'n er f. 1602, vistnok identisk med 
Erasmus Petri, der 1624 blev Student fra Sorø, blev 1627 
Rektor i Nexø, 1640 Rektor i Hønne og 1654. Degn i 
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Aaker. Skulde han en Tid, før lHw blev Degn her, have 
boet i Aakirkehy? Nok er det, den følgende Præst Diderik 
Carstensen ('()/rhnf/1) kom til at bo pait den ny Præste
gaard. Om end alt skulde være i Orden, saa var der 
dog noget galt fat med Skjelstenene. Vall(lre selv kunde 
de jo ikke, lUen det ligger mf'r at tro, at de) alligovel 
skulde have taget sig on Spascretnr llnder' t'n Jord
rystelse, thi "Anno 162B den 6te Deehr. skeede her et 
stort J ordskelv paa BorrillgllOlm, saa at 13iergene og 
Husene rystedes derover". l'\ok er det, man mellte, at 
det var galt fat med Stenene og andet mere, og der 
maatte en Ottemandsforretning til for at faa alt i Orden. 
Denne lyder i Udtog saaledes: 

Efter Sognepræst Diderich Castellsens Begæring paa 
den ene Side og Willich von \\' esthofen, Cannieh i Lund 
og Patron ti.! Aakirke og hans Fuldmægtig II({m; JI'I1IiI'Jl 

Slotsskriver, som svarer for . .:\}'risf 1'0/1/81'11. som boer i 
Canniehegaarden, paa den anden Side, ere vi ott(~ Mænd 
(heribI. nævnes JlllJJ'l't lIanlicn, !10J',lj1llI'litl'!' ej .luJ.'iJ'J.'eb,lj) 

komne sammen Onsdagen den i3die :Vlarts 1630 for at be
sigtige det Markeskel, der var sat i den forrige Præsts, 
Morten Laursens 'rid, og hvorom der fandtes Antegnelse i 
Tingbogen af 9 . .Tuni 1624. De otte Mænd komme til det 
Resultat, at det maa blive ved samme Kenrlels\!, som da 
var afsagt og de føje til: "Hvad Vanding anlangendis til 
bægges deris qvæg, skal de have tilfælles udi den Dam 
næst hos Cannichegaarden, dersom rle og med (færde 
ville skifte dennem samme Vanding imellem". 

1) Vistnok lig '['heo(lorus Chastenii, der blev inscriberet ved 
Kbh.s Universitet 1620 fra Hoskiltle Skole. Val' Pm,st i Aaker fra 
1624 til sin Død 7/11 16;)8. Gift merl Christine Stefa.nRclatter (i- % 
1667). Hun 2 Gg·. g. lU. EfterlJl. i Kaldet. llasnms Jensen l\litldelfllrt, 
3. Gg. llled Hans Allflersen Havn, Præst i Poulsker og '1. efg'. llled 
sidstnævntes Efterlllcl. Mikkel 'l'homsell. 
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Den hidtilværende Ejer af "Skriveregaarden" i Aa
kirkeby, Arist Poulsen blev nu idetmilldste Bruger af 
Kannikegaarden, men vistnok ogsaa snart Ejer mod at 
svare en bestemt Afgift til Lunds Domkapitel, i det 
mindste er Familien noget efter 1660 bleven Ejere af 
Gaarden. Skrivergaarden brændte en Del Aar efter; den 
har muligvis ligget omtrent, hvor Avlsbruger Hans Peter 
Ridder (t 6/1 1879, 85 Aar gl.) boede, og hvor senere 
Ludvig Dams Mejeri var (det nedlagdes for nogle Aar 
siden). Degnegaarden havde den Gang et Stykke Jord 
beliggende mellem Skrivergaarden og' Præstegaarden ; 
dette blev under 12. Juni 1655 mageskiftet bort og kom 
til at tilhøre Arist Poulsen. Mageskiftebrevet er saa
lydende: 

"Vi efterskrevne Nif!S Pl'd('j'Sfn Raadmand, Tobias 

Deehner1) Byfoged, Mikkf[ Tn.(jeJnandsen, Hans RaS1n1ISSfn, 

Borgere udi Aakirkeby, Jfp T~au/wen, Kirkeværge og 
Ralmms Pedf/'sfn, 'ringbud udi Aaker Sogn, kendes og 
hermed for alle vitterligt gør, at Aar efter Guds Byrd 
1655 Tiisdagen den 12 Juni vare vi forsamlede efter 
venlig Begæring, paa den ene Side af vores Sognr:degn 
Rasmus Ra/n og paa den anden Side af 111'ist Poulsen 

udi Cannichegaarden i Aakirkeby til at være overværende 
og dennem at imellem ligne andlangende et støche Jord, 
som hidtil haver været rette Tilliggende til Degllegaardell 
hersteds, hvilket støehe .J ord er bevilget og' samtykt af 
Erlig og velfornemme Mand Peder Pfde/'sfn, Borgmester 

l) Tobias Dechner er f. i Thi.lringen 1612, kom i en ung Alder 
til Bornholm og blev Byfoged i Aakirkeby og Herredsfoged i Bh.s 
Sønder Herred, t 1670. Hans Gaard i Aakirkeby med Besætning 
brændte 6/4 1666 lidt føl' Dag. Han er FrIder til ;) Sønner, del' 
bleve Embedsmænd her paa Bornholm og alle afsatte paa Grund 
af uredelig Embedsførelse. En fjerde S., Johan, eler boede i Rønne, 
blev for Tyveri dømt til Bremerholm, men rømte af Lanelet. 
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udi København, nu Patron til Aakirke, efter hans skriftlige 
Samtykke derpaa dateret København den 11 May 1655, 
at maatte henskiftes ". 

"Og eftersom samme J ordestøche er liggendis næst 
op til Præstegaarden paa den ene og Arist Poulsens 
Gaard, som er Skrivergaarden til den anden Side .... 
er det paa alle Parter bevilget, at af sann11e J ordestøche 
er efterladt saa megen Plads, at Præsten kan have sin 
fri Kiørsel til og fra sin Gaard, og pr nu sat Mærke og 
Kendetegn paa Stæden, hvorvidt samme Rum nu her 
efter til evig Tid sig strække skal, hvilket J ordestøche 
Arist Poulsen og hans Arvinger mod Rette til evindelig 
Eje efter dette Mageskifte udi sin Længde og Brede, 
som det nu er forfatted, beholder. Derimod skal efter
skrevne J ord Degnegaarden til evig Tid tilhøre, som 
Arist Poulsen af sin fri Kobejord har igen givet til Mage
skifte, først et Stykke Jord liggende op til Degnens 
Lykke ndi sin Længde og Brede, som det nu forfatted 
er, strækkende sig i Sønder og Nøl'; dernæst et Stykke 
Jord liggendis Nord for Aristis Myre, næst Norden op 
til Degnestykket, strækkende sig i lige Maade Sønder 
og Nøl', efter som det nu af os er udmærket og dennem 
fuldkommen i alle Maader imellemlignet ..... udi Sogne
præsten . . . . Hr. Niels Madsens Overværelse .... " 

Samme Jordestykke fører en meget omskiftelig Til
værelse. Nu blev det altsaa lagt ind under Arist Poulsens 
Gaard, Skrivergaarden; senere, da Kannikegaarden fuld
stændig bliver frit Eje, bliver Skrivergaarden afbrudt 
eller brænder, og dens J ord gaar over paa andre Hænder. 
Arist Poulsens Datter Kirstine bliver gift med Kapitain 
og Raadmand i Aakirkeby J ens Pedersen, og han faar 
bl. a. Jordestykket i Medgift med sin Hustru. Under 
30. Januar 1685 gaar det dog paa Vandring igen, 
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".T eg nndertegnede Kapit.ain og Raadmand i Aakirkeby 
.Tens Pedersen afha'nder herved, med min Hustrues 
Kirstin!:' Aristes Datters Minde og Samtykke, til Sogne
præst Diderik SVPlldsen B'unch og Hustru Nille Clemeds 
Datter og deres 1301'11 og Arvinger et Stykke .lord be
lig'gende øst for Præstega11rden og Syd for den (hard, 
hvor jt>g' nll bor paa, stnekkende sig i Længde i øst og 
Vest f['(1 Præstt~gaardell og til Skriverstellen og i Brede i 
Sonder og Nor fra Udgj,erdet og til Pr:estells Dam tillige
med den Lod og Dej, som jeg' ulIdertegnedo Jens Pedersen 
har hidt i dp.Jl Da1l\, som ligg'er øst for Pnestegaarden 
og Sønden fur berørt(~ Stykke Bing .J ord, efter derom 
Sten og Stabels LJrlvisning". Præsten luver saa videre 
i Kjøbebrevet, at .J ens Pe(lel'sen skal nyde fri Vanding 
af onllueldte I )<Lln for sit Kvæg baade Vinter og Sommer; 
dog saaledes, at 011\ 8011\11lerell, naar .J ordestykket er be
saaet, skal .Jells Pedersen drive ad sin egen Jord, som 
ligger øst for bemeldte Jordestykke. 

Til ForshmeIse af den følg'ende rrids Begivenheder 
nødes vi til her at indføre nogle Bemærkninger dels om 
Byens daværelHle Topografi ø. og N. ø. for Aaker Præste
gaard, dels om Præstegaardens Beboere. Omkring rriden 
1650-1700 ja i Grundeu midt op i det 19de Aarhun
drede danner Byens Sydgrænse paa dette Sted en skraa 
T~jnie (dog ikke ganske lige) trukken fra det sydøstlige 
Hjøme af Isenkræmmer Mads Kofoeds Facadebygning 
(l\Iatr. Nr. 12) og ned til Nordenden af Skellet mellem 
det nuv. Matr. iH h og 32 b (dette er nu .F'orsamlings. 
hus). Derfra bøjede Købstadgrænsen om i omtr. sydlig 
Hetning (dog lidt til Vest). Den nuværende "Smedegaard" 
ved Smedegade, som ses paa Byens l\Iatrikelkort af 1817, 
var da heller ikke til, ligesom der heller ikke førte nogen 
Gade øster paa, hvor Smedegade 1817 ses at være. 
ø. for det sydøstre Hjørne af Præstegaardshaven la"l- i 
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gamle Dage som nu "Præstedammen" med sin Omgivelse 
"Grønningen", to Faktorer, der i Forbindelse llled forau
nævnte Jord mellem "Skriverstællen" og Pnestegaanlen 
skul(le blive (et Stridens LEble lllellem adskillige af de 
i vor Skildring llævnte Personer. 

Angaaende l'ræstegaardells Beboere: Efter D. C. 001-
ding.~ Død 163H kom RIlIfIlIlIS JCI/8Cn Jhdde(tiut. Blev 
Student fra Odense 1631, kaldet til Præst her 16:38, 
indsat i Embedet 2°/1 1639, t 12/1 1651. - Svcnd Lar
sen (benævnes i Havns Chronic1L Svend Lauritzen Bore), 
var en Søn' af Præsten i nØnlle Lars Olsen, blev Student 
fra Sorø 1645. Præst her til G/4 lG54, døde af Pest. 
Val' g. m. l\Iargrdhe Colding, Datter af D. C. Colding, 
hun 2. G. g. m. JUtermauden. En Søn, hLrs SVlmdsen 
(Laurentius Svenonis) blev 1673 Student fra København 
og 11/11 1G82 Spr. til Bodilsker og Nexø. En anden S. 
se nedenfor. - 1\'iI'18 JI((dlfen Lnud blev kaldet til Præst 
her 28/4 1654; hans Kaldsbrev findes aftrykt i Thura's 
Bornholm S. 188-89, t 17/8 1676. Hans Enke begr. 
18/'2 1705; havde 5 Børn. En Søu, Svend Nielsen, f. ~il/7 
1656 i Aaker, Student 1678 fra Kbh. og 214 1687 Spr. 
i Nyker. - lh'derl:k 8cendsen Funth, S. af ovenn. Svend 
Larsen, blev indmatr. 1674 ved Kbhvll.s Universitet som 
Student fra HostoGk, 2il/" 1676 Præst i Aaker, t her 5/(; 
1687. Gift 24/9 1676 i l{ønne med Nille Klemensdatter, 
f. i Rønne 11/1 1661, begr. 4/1 1741, D. af eu Klemen 
Rasmussen i Hønne. Hun blev anden Gg. g. m. Ef ter
manderl. FUJlch mindst 2 Børn: 1. En Søn, Klemens 
Dideriksell Funch, f. i Marts 1681, blev Student fra 
Rønne Skole lli/7 1700, l' som Præst i østermarie ~~/2 
1732. Har flere Efterkommere. 2. En Datter, Kristine, 
blev 14/12 170;) g. i Aa Kirke med Kristian RasmUSSeIl 
(Marcher), G!1ardejer i Hingeby i Vestermarie. 
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Det var altsaa sidstnæ'mte Præst i Aaker Diderik 
Svendsen Funch, der købte før nævnte .Jordestykke øst 
for Præstegaarden, men han havde vistnok adskillig anden 
privat .Jordejendom foruden. Dette bragte Enken sin 
anden Mand i Medgift. Denne hed TIme Lal'sen Lyst!'/'; 

han var sikkert en Nordmand. Hans Broder Mathias, som 
omtrent samtidig blev Præst i Poulsker, var ialfald Student 
fra Bergen. ~2/~ 1688 blev Thue Lyster altsaa gift med 
sin Formands Enke. De var gift i 17 Aar og havde 
4 Sønner og 3 Døtre. Den ældste Søn, Lars, blev Student 
fra Rønne 1710, var fra 1711 til 1723 Degn paa Kristiansø 
og blev siden Præst paa Sjælland. En Datter, Malene 
Margrethe (begr. 8/4 1764, 64 Aar gI.) blev gift med en 
Diderik Pedersen her i Aaker (begr. 27/9 1775, 79 Aar 
gl.); om de andre Børn vides intet bestemt for Tiden. 

Ved Skiftet efter Lyster blev hans Privat jord solgt 
til Ancher Antoni MillIer (d. Ældre), Ejer af Vallensganrd 
og flere andre Gaarde paa Bornholm. Sin.J ord i Aakirkeby 
og nære Omegn afhændede han imidlertid snart til Lysters 
Eftermand i Præsteembedet. Købebrevet, der blev ind
ført i Tingbogen til Aakirkeby rrings Ret Folio 125, 
lyder saaledes: 

".J cg Jlnella J1h:illa til \Vallensgaard, Landsdommer 
paa Bornholm, bekendtgør og gør vitterligt, at jeg haver 
solgt, skiødt og afhændt, saasom jeg og hermed aldeles 
sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger 
til Sognepræsten for Aakirkeby Menighed, den ærværdige, 
hæderlige og vellærde Mand Hr. Claus elausenFlyng 

og hans Arvinger, en mig tilhørende og udi Aakirkeby 
beliggende Gaatd, som Jens J"Ct'llJ'søn Beeh og Joc1mrn 

1'ønnesen Smed nu bebor og bestaar af 3 Huslænger, en 
ud til Gaden, lige i øst og Vest, den anden i Sønder 
og Nør, hvilke af .Jens Laursøn Bech bebo es og bruges, 
den tredie Længe bag i fornævnte Gaard, ligeledes i 

-r-
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øster og Vester og beboes af .T ochum Tønnesell. N och 
haver jeg solgt og afhændet til velbemeldte Hr. Claus 
Flyng et støche Bing .Jord liggende øst for Aaker Præste
g'aard, Raadmandsstøcltet kaldet, og haver jeg be
kommet saUllne Jord paa Skiftet efter Sal.Hr. 'l'hue Lyster, 
fordum Sognepræst til Aakirke Menighed ... " Item 
4 Skp. Land købt af Hans Wiens, fordUln Borger i 
Llibech, 2 1/ 2 Td. Ld, købt efter afdøde Pønnl'li Jor'lIurn

lien,l) Smed i Aakirkeby, 8 rmr. Ld. købt af Haadmand 
Jens Pedersen, samt et Stykke købt af Peder Erichsen 
i Vestermarie . . . . . . . . 

"Item for den oven spocificerede .Jord Hr. Claus Flyng 
haver fuldkommen fornøjet mig der ved, at han til mig 
har udgivet sin Obligation paa 398 Slettedaler, hver be
regnet til 64 Sk., som han lover til mig at betale udi 
contante Penge med dansk slagen smaa Mynt, og det, 
vi ellers vare accorderede om, som kunde beløbe sig til 
30 Slettedaler, haver han strax til mig betalt, thi be-
kender jeg Ancher Miiller ....... haver jeg dette 
Skøde med egen Haand skreven og underskreven og 
mit sædvanlige Signet hostrykt udi Suaneke 2) den 16. 
Marts 1714". 

Om Claus Clausen Fl!Jn,lj1i Herkomst vides intet; han 
blev Student fra København 1697 og var Præst i Aaker 
fra 2% 1705 til sin Død 21/11 1719. Han var ved sin 
Død endnu en ung Mand, kun c. 40 Aar gl., og det var 

1) Vi træffe her en Række af Smede i Aakirkeby; denne er 
altsaa død før 1714, Sønnen, nævnt ovenfor, var Smed; dennes 
Søn igen, Tønnes .Jochums en, der blev begr. 1. Aug. 1762, 40 Aar 
gl., var ligeledes Smed her i Byen. En Broder til Tønnes .J ochum
sen den ældre, ved Nlwn ToMas JoclWlrl8en, tjente hos Præsten Niels 
Madsen Lund fra 1660 til 1676 og hos hans Efterfølger i 2 Aar; 
kom siden til at bo i Bodilsker. 

2) Der ejede han nemlig Hus; Kongen boede hos ham 1687, da 
han besøgte Bornholm. Se Thura, S· 157. 

2 
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den eneste Virkeplads, han havde havt. Han var vist
nok en velstaaende Mand og tillige en virksom Mand. 
15/n 1706 var han bleven gift i Gentofte med Dortlwa 
v. ~llprn, en Datter af Johan v. Alpen, Borger og Han
delsmand i Kbh, og dennes Hstr. Maren Plum (f. c. 1640, 
t 9/10 1713; se "Slægten Plum", S. 35). Det er, naar 
man ser hen til hendes Faders Stilling, ikke umuligt, 
at hun kan have bragt Flyng nogen Medgift. De havde 
idetmilldste 2 Børn, en Søn Clalldius (f. 1709, blev 
Student 1732) og en Datter ved Navn Claudia. Hun var 
f. 1712 og blev 8/12 1730 g. m. Ejeren af EskiIdsgd. i 
Pedersker, Hans Hansen Koefoed, fra hvem der endnu 
er enkelte Efterkommere i lige mandlig Linie. 

Som man vil have set i det foregaaende. var det i 
de 'rider ofte Skik, at Eftermanden i et Præsteembede 
giftede sig med sin Formands Enke, eller da i det mind
ste med en Datter, om der var en; ja det var ligefrem 
en Undtagelse fra Reglen, naar noget saadant ikke fandt 
Sted; det skulde da være, om en Søn fik Embedet. Det 
er ganske interessant at betragte dette "Konserverings
system", og det fandt akkurat Sted her paa Bornholm 
lige saa regelmæssigt som andre Steder i Danmark. Det 
er on tragikomisk Melange, der laves sammen, naar man 
ser en Yngling paa 25-30 Aar tage en Enke, der for 
Alderens Skyld godt kunde være hans Moder eller maa
ske endog Bedstemoder; han søger ogsaa at genoprette 
Ligevægten ved, naar han gifter sig anden Gang, da at 
tage en Ungmø paa maaske kun 20 Aar. Hvordan skulde 
Fabrikanterne af vore Dages mange romantiske Kærlig
hedshistorier have klaret sig i de Dage med at finde 
Modeller til deres Helte og Heltinder? 

Dorthea salig Claus Flyngs fulgte kun indirekte den 
givne Regel. Den ny Præst, der kom her i Aaker, var 
nemlig gift. Men det gjorde heller ikke noget til Sagen, 
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da hun kort efter blev gift med Præsten nede i Pouls
ker, Peder Madsen Katha. Denne var f. c. 1680, blev 
1704 Stud. fra Nykøbing p. F .. 1% 1705 Baccalaur, skal 
en Tid have været pers. Kapellan og blev 12/8 1707 
Præst i Poulsker. Den ny Præst i Aaker hed Adolf And. 
Enkelte ville maaske undre sig over Navnet And og 
betragte det som en Forkortelse f. Ex. af Andersen. 
Dette er ikke Tilfældet. Hans Navn nævnes i Snesevis 
af Gange paa nævnte l\'laade. Han var f. i Kristiania 
omtr. 1680, blev cand. theol. 1% 1699 med haud, an
tagelig senere Hører i sin Fødeby og 2/2 1720 Præst i 
Aaker, altsaa i en Alder af omtr. 40 Aar. 

Det var intet hyggeligt Hj em, And og hans Hustru 
Else flyttede ind i den Sommer. Forholdene havde for
andret sig slemt, siden "Chronica Borringiaca"s Dage, 
hvor det var den skønneste Præstegaard paa Bornholm. 
Bygningerne vare nu meget brøstfældige og daarlig ved· 
ligeholdte; der havde været 'fegltag paa den ene Længe; 
det havde Cl. Flyng taget af og lagt Straatag paa i 
Stedet. De.t var dog ikke det værste. Kort efter Naa
densaarets' Udløb var en anden Længe helt falden om. 
Det blev for galt for Ad. And. Han sagsøgte Peder 
Katkier i Poulsker til "paa sin Kierestes Vegne" at 
erstatte Skaden med 239 SIdll'. 4 Mk. 13 Sk., hvilket 
den af 4 Mænd var vurderet til. Landstingsdommen, der 
afsagdes 18 .. Juni 1721 af Landsdommer Michel Nansm,l) 
lød paa, at med Hensyn til Tegltagets Ombytning med 

l) Er f. i Kbh. % 1687, Søn af Præsidenten Hans Nansen d. 
Yngre, blev 3fs 1716 Landsdommer paa Bh. Bopæl i Svaneke, begr. 
her 14/3 1747. Var 2 Gg. gift. 1 ~ 13/5 1717 Agnethe Elisabeth 
Miiller, en Datter af hans Formand i Landsdommerembedet Ancher 
]\lIliller. 2 ~ 14/7 1725 Karen vVolfsen fra Svaneke. En Søn af det 
sidste Ægteskab kom til Norge og er Oldefader til <len verdens
berømte N or<lpolsfarer Fridtjof Nansen, 

2* 
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Straatag, saa var intet at sige dertil, "da 'l'egltaget var 
meget brøstfældigt, og det havde næsten ikke været til 
at bekomme Kalk og Sten i de vanskelige Krigstidej" 
(det var Frederik IV s Deltagelse i den store nordiske 
Krig 1709-20). Derimod blev P. Katkier "paa sin 
Kierestis Vegne" nødt til at betale ,,(len Brøs1, som llU 

fandtes paa Gaarden, thi om Salig Olaus vilde give noget 
bort af sit, saa var det derfor ikke sagt, at hans Suc
cessor vilde gøre lige saa, hvorfor jeg paa denne Post 
ikke anderledes kan kende, end at Hr. Peder Katkier 
bør til Hr. Adolph And at betale for Præstegaardens 
Brøst 40 SIdir. 3 Mk. 8 Sk. efter de 4 Mænds Sætlling, 
og der foruden den Længe, som strax efter Madame 
Katkiers Naadsensaars Udgang er nedfalden, 15 SIdll'. 
Iligen1aade betaler Hr. Peder Katkiel' Processens Om
kostninger til Hr. Adolf And med 12 SIdll'. Hvilket alt 
inden 15 Dage uden videre Ophold bør at efterkommes 
under Rettens Tvang ...... Udi det øvrige frikendes 
Hr. Adolph And, hans Kieriste og Arfvinger for at svare 
til ovenmeldte Tegltag, om hans Efterkommere det skulde 
prætendere, thi som han ey andet for sig haver fundet 
end Straatag, saa bør han, hans Kieriste og Arfvinger 
ey heller til andet at svare. Og som det er bevist, at 
Peder Kuuris iboende Hus l) har hørt til Præstegaarden, 
saa bør det og fremdeles at tilhøre Aakirke .Præste-
gaard ....... " 

Den Poulsker Præst skulde altsaa nu udrede Erstat
ning for Aaker Præstegaards Skrøbeligheders Skyld. 
Pengene kom ikke i rette r!'id, hvorfor der blev fore
taget en Udlægsforretning U. 26de Juli 1721. Herreds
fogden Jakob LOl'entzen,2) 2 Mænd samt Fuldmægtig 

1) Et Lejehus, der har hørt til Præstegaarden. 
2) Byfoged i Nexø og Aakirkeby og Herredsfgcl. i Sønder H. 

1/5 1697-1740. 
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Gl'l'gers K1'istensPn l) vare mødte dertil. P. Katkiel' val' 
ikke hjemme, men hans "Kieriste" var hjemme, og da 
hun ikke kunde betale de paagaoldende 74 SIdir. 1 Mk. 
12 Sk. (heri ogsaa medregnet Betaling for Udlægsfor
retningen), foretoges U dlæ.g i "en liden aflang Kaaber 
Kiedel for 1 SIdir. 2 Mk, en Brændevinspande i Mur 
for 16 SIdir., 4 Skpr. Land Biug Jord østen Præste
gaarden i Aaker med Sæden paa sambt Dam og Dam
sted for 34 SIdir. " samt flere andre Genstande, "og der 
gaves Hr. P. Katk:ier Relation at indløse det Udpantede 
i Løbet af 14 Dage". 

Men der kom heller ingen Penge, da de 14 Dage 
var omme, og som Følge deraf mødte Herredsfogden U. 
11. Ang. og medtog de udpantede Løsøregenstande. 
Hverken Peder Katkiel' eller "hans Kieriste" var hjemme, 
kun ,,'l'ienestebudet Katrine Tønnes Daatter" var til 
Stede. Samme Dag blev det Udpantede imidlertid ud
løst af P. Katkier med 74 SIdll'. 1 Mk. 12 Sk. 

8aa fik Præsten i Poulsker vel Lov til at leve i Fred 
og Ho? .T a, akkurat 2 Aar, saa var der en ny Proces 
under Opsejling fra samme Kant. Under 16. Ang. 172:3 
sendte Ad. And følgende Skrivelse ud til Amtmand lYiels 
Wl'st 2) i Rønne: 

1) Starlskapitain i Aakirkeby, Prokurator. Begr. 25/11 17H7, 75 
Aar gI. Gift m. Ane Nielsdatter. 

2) Niels Madsen West f. Jan. 16fj6 paa Skjoldemose i Stenstrup 
S. i Svendborg A., S. af Forvalter og Foqmgter dersteds Mads 
·Westesen deltoo' i flere Felttog i Irland og Brabancl, var med ved 
Belejring~n af Vis mar og i Slaget ved Gadelmsch, blev 21/7 1717 
Oberst i Kavalleriet, IR/a 1722 Kommandant og 2:3/:1 s. A. tillige 
Amtmand pua Bh., 11/10 1728 Generalmajor iKavalleriet. Entle
dio'et fra bego'e sine Emberler her paa Gr. uf uredelig ~;JIlbeds

fø;else 8fa 17,\9. -1- 25 h 1752 i Hønne. Gift 2 Gllllge. 1 "-' e. 1707 
Michelle Ottilie Klein, døbt flOja 1688, t % 1727, Datter af Amts
forvalter Peter Klein i Aalborg og Katrine Havn. 2 "-' 1% 1728 
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"Høj ædle og velbaarne Hr. Oberst, ober Commandant 
og Ambtmand over Borringholm! 

Som jeg haver tilstrækkelige Beviser om, at en Dam, 
tillige med nogen Jord liggende Sydøst for Aakirke 
Præstegaard, fordum har været bemeldte Præstegaard 
til Brugelighed tilhørende, hvilket dog velærværdige Hr. 
Peder Katkier paa sin Hustrus Vegne nu vil tilhold e og 
bemægtige sig, da jeg tror, han ingen Adkomst skal 
kunne fremvise derpaa. Altsaa maa jeg saadant Deres 
Velbaarenhed som Landets gunstige Øvrighed tilkende
give, ydmygeligt formodende, De tager Præstegaardens 
Ejendomme i Forsvar, og paa hvad Maade De det bedst 
kan eragte sørger fol' at faa dAt samme tilbage kaldet, 
at i Fald det skulde blive Hans kgl. Majestæts aller
naadigste Villie selv at vilde lade bruge Præstegaarden, 
den da kunde findes i den Stand, som den burde være 
og haver været af forrige Tider . . . . ." 

Den i herciterede Memorial nævnte Dam er den, der 
i vore Dage kaldes "Præstedammen", og Pladsen der
omkring kaldes "Grønningen". Den laa tæt Syd for 
Raadmandsstykket og har maaske før den 'rid været 
regnet med dertil; og grænsede mod øst til "Skriver
stellen " og mod Vest til det sydøstre Hjørne af Præste
gaardshaven. Amtmanden afgiver følgende R e s o l u ti o n, 
dateret 17. Aug. 1723: 

"Af foranskrevne Klage .... ,hvori ses, at Aakirke 
Præstegaard i sin Herlighed skal være fornærmet, da 
som vi ikke kan lade sligt henfalde, mens i Anledning 

Mette Margrethe Sanne, f. 25/10 1700, t 16/u 1774. Hun havde været 
g. 2 Gge. før og var en Datter af Spr. Hans Olu/sen Sanne til 
Bodilsker og Nexø. I første Ægteskab havde West mindst 2 Børn: 
1 S., Peder West, der blev Ejer af Tybjærggd. i Præstø A., og en 
Datter, Katar/:na, der 1706 blev g. m. Amtsforvalter Kristoffer 
Schrøder i Rønne. 
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af Hans kgl. Majestæts allernaadigst udgangne Lovs 
2-12--6 ..... , altsaa haver Hr. Capitain Gregers 
Christensen det snarest mulig være kan, efter lovlig 
foregaaende Stevnesmaal til Vedkommende paa Hans 
kgl. Majestæts Vegne inden Tinge at lade opkræve 8 
u-villige Mænd, som derpaa lade skønne, og derpaa Sagen 
paa sin rette Maade at forfølge . . . . . " 

Den 27. Aug. 172;3 valgtes følgende 4 Mænd paa 
By tinget i Aakirkeby, nemlig :B-'ormand Oluf Dideriksen, 
Rasmus Jensen Kormager (denne t 1728), Hans .Jørgen
sen og Laurs Olsen Ridder. Paa Sønderherredsting valg
tes d. 31. Aug. fra Aaker Sogn Hans Nielsen 1) Vær
møllegaarden, J esper Pedersen Munch, Jens Ibsen i Ka
stelgaarden og Laurs LasseIl. Stævning var udt.aget t.il 
P. Katkier om at give Møde begge de nævnte Dage. 
Denne lød saaledes: 

"Ærværdige, hæderlige og vellærde Hr. Peder Kat
kier, Sognepræst til Pouls Kirke Sogns Menighed! 

Hermed gives Eder lovlig Kald og Advarsel til at. 
møde for Aakirke By ting d. 27. August førstk. til 4 
Mænds Opkræveise, saa og for at møde til Sønderherreds 
Ting d. 31. Aug. i lige Maade til 4 Mænds Opkrævelse, 
hvilke 8 Mænd have at oplede elI. skelne og sætt.e 
Mærkestene og St.abel, som dem synes Ret. kan være, 
imellem Aakirke Præstegaards og Eders Jorder, som er 
beliggende næst. østen fornævnte Gaard, og med Eder 
tage hvis Adkomstbrev, som I paa ommeldte Jord kan 

1) I Aaker Ministerialbog kaldes han noget føl' Hans Nielsen 
Sort; hvornaar han er død vides fol' Tiden ikke. Hans Hustru Boel 
blev begr. 18. Maj 1734, 77 Aar gI. Man havde i den 'I'id mange 
Personer i Aaker af Navnet Sort. Jørgen S. nævnes 1720 som g. 
m. Boel Hansdatter; de har 5 B.: Mads, Bærild, Anne, Henrik og 
Karen. Peder Henriksen S. blev 29/10 1702 g. m. Berete Jensdatter, 
D. af Jens Ibssøn i Egeby; Hans Jensen S. blev f. 1690 O. s. V. 
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have, at deraf kan ses, hvorvidt den strækker sig, og 
om deri er indesluttet den derhos liggende Dam, og at 
anhøre de Vidner, Beviser og Dokumenter, som i denne 
Sag bliver ført derom, saa og at svare til de Spørgs
maal, samt hvis Paastand i Sagen føres, og efter denne 
Sags Beskaffenhed at lide Dom, paa hvis Grund de 8 
Mænd synes, at fornævnte Dam er beliggende og hvem 
den med Rette tilhører, saa og hvorvidt Eders fomævnte 
J ord, som er 4 Skpr. Land Biugjord, strækker sig Søn
der og Vester, samt om denne Sags Bekostning bør at 
betales. Ellers tilbydes Eder, at om I i Mindelighed vil 
frasige Eder den Jord, som I har ladet oppIøje Vesten 
fornævnte Dam, samt Dammen og Grunden som den lig
ger, da kan denne Sag uden videre Bekostning ophæves, 
hvis ikke og I bliver dømt til nogen Bekostning at be
tale, da maa I tilskrive Eder det selv, ellers have de 8 
Mænd at afsige deres Forretning og Dom inden Sønder
herredsting i denne Sag. 

Aakirkeby den 20. Aug. 1723. 
Gregers Ohristensen." 

Hermed var saa paabegyndt en Retssag, der ikke 
naaede fuldstændig ud af Verden før 7 Aar efter, 

saa man dog her ud af kan statuere, 
at det dog ikke ganske er Kommers, 
hvad salig Baggesen og vel med hannem flere 
har sagt, og det endog paa Vers, 
at "saare lang er Rettens V ej" - desværre! 

J a, der blev afholdt "Aast.ædesforretninger", Part.erne 
mødte paa Sønderherredst.illg i Aakirkeby om ikke hver 
Tirsdag, saa dog i det mindste hveranden. I de Tider 
holdtes nemlig Sønderherredst.ing hver Tirsdag i Aa
kirkeby, hvorimod Aakirkeby Byt.ing holdt.es hver Fre-
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dag og Nexø By ting hver Torsdag. Vidner tilsagdes i 
Mangfoldighed, de kom en,log fra Knudsker, 0stermarie 
og Ibsker; og gamlo Dokument.er fremlagdes i .Massevis 
paa Rett.ens Bord. End ikke Kvinderne slap for at af
give deres Besyv i Sagen lige fra Nille Salig Hr. 1'ue 
Lysters og Karen 1) .Mads Hansens i .Møllegaarden i Vest.er
marie t.il Lisabet. Laurs ,J uels og Signe J ep Jiulmagers 
i Aakirkeby; de maatt.e dog vel sagtens, ment.e man, 
kunne huske, hvor den eller hin Skelsten havde staaet., 
og hvor Præst.ens Karle havde pløjet for en Menneske
alder siden. Men medens de flest.e vel kunde have mange 
Aar paa Bagen, saa var det. dog ofte smaat bevendt. med 
deres Hukommelse. Han eller hun kunde huske, at. Mor
t.en Jensen havde sagt et og Peder Eriksen et andet., 
men hele Tiden har man dog en Følelse af, at de gode 
Aaker Sogneboere og Aakirke Byboere st.anI' t.rolig paa 
deres Sognepræsts Side, vistnok lidt mere end egentlig 
t.illadeligt. Flere Gange gav Peder Katkier ikke Møde 
paa Grund af den lange Afst.and fra 'ringst.edet. og de 
Tiders daarlige Veje, en enkelt Gang ogsaa paa Grund 
af, at. han Søndagen før havde prædiket. i Vakance i 
Olsker og Allinge. 1'0 Mænd fra Poulsker, enten Mor
t.en Pedersen eller Laurs Pedersen, gave da Møde for 
ham, medens skrift.lige Indlæg fra Katkiers Side g'erne 
vare forfat.tede af Sognedegn Rrndt J((('obst'n~) i Poulsker. 
Derimod gav "ædle og mandhafte" Kapitain Gregers 
Kristensen st.edse Møde for Adolf And; kun en enkelt. 

1) Hun var en Datterdatter af Præst.en Diderik Carstensen Col
ding i Aaker og dennes Hst.r. Krist.ine Stefansdatt.er. 

2) Det virles ikke bestemt, naar han blev Degn her; han el' f. 
1679 og t 2810 1734, begr. %, [if) AnI' -;- lUge 2 Dage gI. - I 
Ravns "Chronica" nævnes Perler Nietson S01l1 Sogneclegn her 1671, 
men der vides slet intet. om halll, eller om del' skulde have været 
en Degn mellem ham og Bendt Jacobsen. 
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Gang (d 11te Jan. 1724) gav han ikke Mode paa Tin
get, fordi han den Dag ikke var "fresk". 

Den 8 Februar 1724 blev saa Otternandsdo mmen 
afsagt. "Hvor paa de 8 Mænd, efter at de havde leveret 
fra dem til Skriveren l) alle de Breve og Ducumenter, 
Sagen vedkommende, og forhen her udi Dommens act 
ere indførte, afsagde deris Forretning og 

DOM. 

"Eftersom vi otte Mænd ere opmeldte af ædle og 
mandhafte Capitain Gregers Christensen, efter høyædle 
og velbaarne Hr. obrister, oher Commandant og Ambt
mands Hr. Niels VY est, hans skriftligorder angaaende 
den Sag mellem Aakirke Præstegaard og velærværdige 
Hr. Peder K.atkier til St. Pauls Sogns Menighed, om 
nogen omtvestede Jord og Dam med mere, som Omkræ
velsen omformælder af dato 27de og 31te August Y 1723; 
altsaa haver vi ]'orretnillgen os foretaget og den be
funden og paakendt som følger: 

Capitain ædle og mandhafte Gregers Christensen for 
os i Rette lagde et Tingsvidne udstæd af Aakirkebys 
By ting d. 27 Aug. 1723, hvilket stadfæster, at de 4 Skpr. 
Ld. østen for Præstegaarden, som Sal Hr. Claus Flyng 
købte, ikke har været længere pløjet, førend det blev 
købt, i Sønder end imod den brede Sten og til Dammen; 
ligeledes er af Capt. for os i Rette lagt en Copi af et 
Mageskiftebrev af 12te Juni 1655, hvis Original velærv. 
Hr. P. Katkiel' haver os tilstædt, hvoraf ses, at det J orde
støche, nemlig de 4 Skpr. Ld., som Hr Peder Katkier i 
Poulsker Sogn haver, uden nogen Dam er mageskift fra 
Aaker Sogns Degnegaard, og ydermere er i Rette lagt 

l) Otto Frederiksen Koch, begl'. 1% 1746, 64 Aar gl., var By
skriver i Aakil'keby 1720-1738. 

.~ 
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et Kiøbebref af 30te January 1685 udgivet af fordum 
Raadmand og Capt. J ens Pedersen, hvilket indeholder et 
Køb og Salg om et J ordestøche, som strække sig af 
Længde i ø. og v., af Breden i N. fra Udgierdet og i 
S. til Præstens Dam, samt al den Lod, Del og Part, han 
har i Dammen. Men ikke udtrykkelig mældes og for
klares, hvori den Lod, Del og Part bcstaar, enten 1/2, 
1/4 elI. 1/6 ell. l/IO Part, Dammen self, elI. og dermed 
ikke nu forstaas end som en vanding for sit qvæg og 
bæster, som han siden i. Skiødebrevet accorderet; noch 
i Rette lagdes tuende Skifte breve, det ene oprettet efter 
Sal. Hr. Diderich Svendsen Funch, som sig refererer til 
bemeldte Kiøbebref, det andet oprettet efter Sal. Hr. 
Tue Laursen Lyster, som udlæg sker et Jordestøche med 
tilliggende Dam; hvilket vi 8 Mænd forundrer os paa, 
hvorledes den Dam kan komme tillige at udlægges med 
Jorden, efterdi vi 8 Mænd har ikke fundet udi Kiøbe
breve hverken det, som er gaaet imellem Hr. Diderich 
Svendsen Funch, som Aakirke Præstegaard beboede, og 
imellem Raadmand Capt. Jens Pedersen uden aleniste 
en Dampart, Lod og Del, men er for os enfoldige 8 Mænd 
u-begribelig, eftersom ingen Vidnesbyrd og Vished for 
os 8 Mænd er fremvist, hvad som skal forstaas ved 1)am
part, Lod og Del, end som en Vanding, eftersom Capt. og 
Raadmand Jens Pedersen i sit udgivne Skiøde har be
gæret og er bleven stæd som en Vanding, ikke heller 
kan vi 8 Mænd finde noget det ringeste om nogen Dams 
Kiøb eller Salg i det af velbyrdige Hr. Landsdommer 
Ancher Muller til Sal. Hr. Claus Clausen Flyng udgivne 
Skiøde, men meget mere for os siunes, at Hr. Cl. Flyng 
siger sig fra ikke. vilde kiøbe, ikke har kiøbt nogen 
Dam, idet han i Brædden paa Hr. Diderichs Skiftebref, 
der udi Inuentaris bliver opført dette J ordestøche med 
Damsted, med egen Haand har skrevet: Ey kan jeg ell. 
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mine Efterkommere nøyes med sligt, med mindre jeg 
endnu ser Formandens Skiødebref. - I lige Maade 
har og velærv. Hr. Peder Katkier i Rette lagt 2 
Tingsvidner af Aakirkebys Bytillg udstæd, hvilket vi 
grundelig efter yderste Forstand overvejet, og befin
der ikke noget af anførte Vidne saa kraftig at være, 
efter hvilken Danunen kan tilkendes Hr. Peder Katkiel', 
og Fiskeriet i Danllnen at have som nu er og siden her
efter Aakirke Præstegaards Beboere at have Fiskeri 
deri, som det af Arilds 'rid været har. Nu allgaaende 
den omtvistede J ord, som ligger mellem Dammen og 
Præstegaardens søndre Hauge, da som Capt. Gregers 
Christensen fremstillede paa Aitstæden, vidnet Tobias 
Jockllmsen for os 8 Mænd, SOHl efter Loven har aflagt 
Ed, og udviste fra den brede Sten og ligefrem N. om Dam
men i ø., hvor han viste en høj Sten har staaet til March 
ved den østre Ende. I lige Maade begyndte han ved den 
brede Sten og viste i Nøl', vesten fra Raadmandstøchet, 
endnu et March lige fra i N ør, et Trin østen den nordre 
Præstens Hauge, som med l\Iageskiftebrevet s y n e s at 
være ensstemmende. Saa og vidnet Tobias Jochumsen 
for os 8 Mænd paa Aastæden, at den omtvistede Jord 
laa u-pløyet og var som ell grøn Eng, der Præsten lod 
tøyre sine Bæster paa, naar han om Natten silde hjem
kom fra Sogne bud eller anden :steds fra. - Desligeste 
fremstillede Capitainen paa Aastæden Vidnet ElJbN 
Laursen, som ligeledes aflagde Lovens Ed, som vandt l) 
det samme, som '['ob. Jochumsen om den omtvistede Jord 
vundet haver. Dell 17de Januar 1724 var af velærværd 
Hr. Peder Katkiel' 4 Vidnpr opmældte, af hvilke de 2 
mødte for os 8 Mænd paa Aastæden, som ommeldt var, 
at udvise Marehesten, af hvilke ])anif'l Midlelsen frem-

1) Datid af "at viflne" . Jeg vidner, jeg vandt, jeg har vundet. 
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kom og udviste 2 '['ri n østen for den brede Sten og 
sagde: Her laa en March, l) som en Dreng, der tjente i 
Præstegaarden, ved Navn 1/((n8 Moyensen optog og ka
stede den til Præstens Haugegierde. Siden viste Vidnet 
fra i øster til en Sted, som endllU et March har staaet, 
norden midt for Dammell, som efter hallS Vidnesbyrd var 
opkørt med en Dynge 8heLe; og siden viste Vidnet hen 
til Nord øster Damhjørnet. -- Ilige Maade var vidnet 
SaUlll1e Tid paa Aasteden for os 8 Mænd efter deres 
Opmældelse. nemlig lYiels Pedel'sen og l!ans 1/ansen, 

begge af Aakirkeby, og som f>edeJ' l1?u,/t ikke ved samme 
rrid var til Stede, har han for os den 1 Febr. 1724 
gjort sin Udvisning, af hvilke tvende sidste Vidner vi 
finder os ingen Oplysning. l det øvrige har Capt. for 
os i Rette lagt 3 Indlæg af Indhold og Mening, at Præste
gaardens Beboere bør have og' nyde den omtvisLede Dam 
til Fiskeri og Blege-Dam og Vanding, sambt et lille 
.J ordestøche mellem Danlluell og Haven at høre til Præste
gaarden, saa og at nyde Betaling for Proeessens Bekost
ning med Hejser, Forsømmelser Kost og '['æring med 
videre samme Indlægs Formeldelser. -

Derimod Hr. Peder Katkiel' ligeledes i Rette lagde 
3 Indlæg i .Mening, at han, efter hans i Rette lagde 
Documenter og Forretning og Contravidller, bor nyde og 
have den omtv~ Dam og .J ord med Processens Bekost
ning, som videre hans Indlæg udviser. Da vi 8 Mænd 
nogle Gange har været paa Aastæden saavel i Parternes 
Hos- som Fraværelse, og en Del af Vidnesbyrdenes Ud-

1) En March, et JlIareh, gI. Dansk 'regn eller l\Iærke. lVIarchesten 
d. e. Skelsten. I Gengivelsen af Dommen er Datidens Skrivemaade 
væsentlig brugt hvad Stavemaaden angaar, hvorimod Navneordene 
fordetmeste ere skrevne med stort, da der i Haandskriftet ingen 
bestemt Regel er fulgt, idet samme Ord Snart er skrevet med lille 
snart med stort Begyndelses-Bogstav. 
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visning sam~ og deres Vidnesbyrd hørt haver, og der 
efter have VI 8 .!Hænd granske d og grundelig overvejed 
o,g betr~gtet begge Parternes førte Beviser, Vidne- og 
ContravIdner, sambt selv med Flid overseet og begransked 
den omtv~ Dam og Jord - saa finde vi otte Mænd 
for Ret at være saa som ingen u-tryckelig 
A d k o m s t a f i n g e n a f P a r t er n e t i l D a m m e n 
f o r o s e r fr e m v i f'; t, a t d e n n e o m t veD a m b ø r 
v~re f~r Præstegaarden og dens B~boere til 
F l s k e rI, B l e g e d a m, q v æ g- o g b æ s t e van d i il g 
som den efter Alders Tid været har; dog at 
foruden de 4 Skpr. Ld., kaldet Raadmandsstøchet af 
Præst.erne købt er, dog at efter Hr. Peder Katkiers og 
Captemens egne førte Vidnesbyrd ikke egentlig for
n~mmes det de af Alders Tid haft haver. Sambt kende 
v: 8 .!Hænd, at en Vej norden om Dammen bør 
lIgge s.aa bredt, at en .!Hand med en Vogn ka n 
k.øre tIl Dammens Brug efter Vidnesbyrdenes Ud
sIgelse og Udvisning. I det øfrige bør Hr. Ped 
Katkier inden 15 D age efter Dommens Da~ 
tum drage sit Fiskeri af beme_ Dam, om han 
n.o ge t deri haver; o g d et, s o m fin de s deri, 
SIden tilhører Præstegaarden i Aaker Sogn 
dens Beboere og Efterkommere. - Desligest~ 
kende vi 8 .!Hænd for Ret at være, a t d e n o m t v e 
Jord, som ingen Adkomst af Parterne for o-~ 
8 Mænd til Underretning er fremvist, bør 
være under Præstegaardens Hævd som det 
a~ Alders 'I'id været har, indtil bedre Oplys
l1lng efter Lovens 5-5-1. 

Hvad angaar vor OpkræveIse om formælder at sætte 
Marchestene, saa kan vi 8 Mænd ikke befatte os dermed 
u~e~l vor Over-Dommeres Nærværelse og begge Parternes 
VIllIe og Sambtyche. Og hvad sig Processens Omkost. 
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ninger angaar, da kende vi 8 Mænd for Ret at være, 
at Hr. Ped. Katkier bor at betale 5 Rdlr. til Amtmanden, 
saasom han foraarsagede denne Rettergang. Alt saadant 
som for skrevet staar af os 8 Mænd efter yderste For
stand og god Samvittighed er dømt og paakendt, be
kræfte vi med vores Signeter eller Hænders Underskri
velse. Denne Dom er saaledes af os 8 Mænd afsagt, 
som vi agter udi god Samvitttghed at forsvare". 

"Datum vær Møllegaard udi Aaker Sogn den 5te 
February Anno 1724". 

Rester af 6 Segl findes endnu. Af Navnene kan læses: 
"Jesper Pedersen", Laurs olssen Rider", "Lars lassen" 
og "J ens Ibsen". 

"Læst inden Landstings-Retten l) d. 9de August 1724. 
Testerer P. Harding. 

"Rigtig udfærdiget efter 'ring-Protokollen og de af 
Parterne i Rette lagde Documenter". 

'resterer Gurris Ancher 2). 

Men - Pastor Katkier var selvfølgelig ikke tilfreds 
med denne Afgørelse og lod derfor Sagen gaa til Lands
tinget. Dennes Akter begynde saaledes: 

,,!J1oyens CLausen Torn, Kongelig Majestæts Byfoged 
i Hasle, Herridtzfoged i Nørre Herred og Birkefoged til 
Hammershnses Birk paa Bornholm,3) samt beordrede 
Dommer ved Landstingsretten i efterfølgende Sag. Gør 

1) Sagen gik, som man vil se, til Landstinget. Dette holdtes 
indtil 27/12 1776 i Aakirkeby, siden i Rønne; ophævet ved Reskript 
29. Juni 1813. 

2) Byskriver for Svaneke samt Herredsskriver for øster og Sønder 
Herred 2% 1722~14/2 1727. 

3) Mogens Clausen Torn, Byfoged i Hasle o. s. V. 12/8 1718~ 1736, 
var af Amtmanden konstitueret som Dommer i denne Sag paa Grund 
af Landsdommeren JHichel Nansens Bortrejse. ~ Han boede i Sandvig. 
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vitterligt, at Aar 1724 d. 9de August har jeg efter 
høyædle og velbaame Hr. obrister, CommandaIlt og 
Ambtmallds Niels \\' estes Ordre af 18de .Juli 1724 an
taged Retten at betiene udi en benævnte Sag, lllod videre 
Memorialen og Hr. Ambtmands om formælder, som blev 
læst og paaskrevet" .. ' .. "hvorpaa bemeldte Pedel' 
Thies(!n l) paa Hr. Peder Katkiers Vegne producerede 
en udtagen r~andstillgsstevning, hvormed var indstevnet : 
De 8 Mænd, nemlig Hans Nielsen i Værmøllegaardell 
og Medfølgere tilligemed velærværdige Hr. Ad. And og 
Capt. Gregers Christensen angaaende en Dam og nogen 
Jord i Aakirkeby's Frihed med Videre, som samme Stev
ning indeholder .... "' 

Stævningen dat. 20de Juli 1724 var forkyndt 24de 
Juli af Stævnillgsmændene Jørgen Peder"en og Rasmus 
Sørensen. 

"Velbemeldte Hr. Capt. Gr. Christensen producerede 
et Indlæg imod Velærv. HI' Peder Katkiers i Rette 
lagde Landstillgsstevning fornemmelig til Mening, at 
efterdi der ikke er navngivet nogen i bemeldte Stevning 
at være stevnet paa derist Kongel. Maj.s Vegne, og som 
høyædle og velbaarne Hr. obrist og Ambtmd. Hr. N. 
West i Anledning af Lovens pag 202, 6te Art. ved sin 
Resolution af Dato 17de Aug 1723 har beordret forne 
Capt. Gr. Christensen at føre en Sag paa højstbem~ 
Kgl. May.s Vegne, saa formener Captainen, at efterdi 
Stevningen ikke formelder, at nogen paa Kgl. May.s 
Vegne er stevnet, tihned at Captainen ikke heller er 
Fuldmægtig for velærv. Hr. Ad. And, som Stevningen 
omformeIdel'. hvorfor Captainen formener, at Stevningen 
bliver underkendt herom til beviste at Capt. er anordnet , . 

1) Peder Thiesen, boede i Svaneke, val' af Amtmanden autoriseret 
som Sagfører fol' Peder Katkiel'. 
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paa Kgl. May.s Vegne at føre Sagen, blev i Rette lagt 
velbaarne Hr. obristers Hesolution af 17de Aug. 1723, 
som tilligemed bemeldte Indlæg blev læst og paaskre-
vet" ....... . 

"Hr. Ad. And mødte for Landstinget og til forn~ 
Stevnemaal svarede saaledes: at efterdi han i denne Sag 
ikke er stevnet til Sønderherredsting, hvor Sagen er 
agerit og Dom afsagt, ikke heller har ladet stevne eller 
enten i egen Person eller ved sin Fuldmægtig førte 
nogen Tiltale eller Genmæle; Ja ingen Fuldmægtig enten 
af ham er begæret eller paa hans Vegne anordnet at 
gaa i Rette for ham, saa formoder han ikke lovlig at 
være stævnet til Landstinget, hvillren hans Mening grunder 
sig paa Hans Kg!. JVIay.s allern~ Loves Pagn. 39. art. 
22, der med sine klare og tydelige Ord har givet ham 
de visse Tanker, at han burde have været først stævnet 
til Underretten der at lide Dom, før ilogen havde ham 
for noget ved højere Ret at tiltale, formoder derfor at 
Landstillgsstevningen i saa Maade bliver underkendt og 
af ingen Kraft at være, og at derefter for bem c. Hs. 
Kgl. l\Iay.s Loves 29 og ;30 Pagina ~ 1 art ~ ingen 
Rettergang mod ham her kan stædes". 

Peder Thiesen paa Hr. Peder Katkiers Vegne paa
stod og formente, at den erhvervede Landstingsstevning 
er saa lovlig, som den bør at være, helst og fordi den 
at Capt. Gr. Christensen her for Lalldstingsretten i Rette 
lagde oplæste Memorial dateret Aakirke Præstegd. den 
16. August 1723 er af Hr. Ad. And til Ambtmanden ind
givet om bemeldte Olutve Dam og Jord, hvoraf udførlig 
ses, at Hr. Ad. And er Begyndere og Aarsage til denne 
Proces, hvilken ::Hemorial med sin Phskrift findes i Dom
mens act indført paa B'olio 2, der næst skal og bevises 
med salllIlle Doms act fra Folio 38-41 Hr. Lttndsdommer 
Nansens inden Bornholms Landsting' d. 18. Juni 1721 
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respektive afsagde Landstingsdom med dens paategnede 
Namsøgning d. 26 . .Juli s. A., at bem~ omtv~ Dam og 
Damsted tilligemed 4 Skpr. Ld. Biugjord derhos belig
gende, med mere Namsøgningen indeholder, er Hr. Ad. 
And tillagt. Hvad sig Cupt. Gr. Christensens Paastand 
at ingen her til Landstinget er stevnet eller navngivet, 
saa er jo Stevningen tydelig nok derom, at han som 
FuldmæotiO' er stevnet saa velbeme Hr. Ad. Ands, saa-

'" b , -

velsom Capt. Gr. Christensens gjorte Paastande med 
Stevningen nok som falder af sig selv, og den anordnede 
Landsdommer kender Stevningen i saa Muader ved Magt, 
og Sagen at nyde sin Fremme. Hr. Ad. And refererede 
sig til det forrige indførte; og hvad Seigneur P. Thie
sens Paastand ang:mr, da kan han ikke her til Lands
tinget endnu blive ansat og dømt for Begyndere til 
Sagen, førend han om det samme bliver stevnet til under 
Retten, hvilket naar sker, skal om hver Post blive be
stemt. - Capt. Gr. Christensen refererede sig til sit 
forrige indførte, og som ses af forn~ Resolution, at han 
paa Kongens Vegne er anordnflt at føre Sagen for de 8 
Mænd, hvilket og sket er; saa vil Capt. formode, at der 
bør lovlig Stævnemaal at ske til Vedkommende paa 
Kong'ens Vegne, saa som Sagen er dreven frem paa 
Kongens Vegne paa slet Papir og uden Dom og Skriver
penge, og som før anmeldt begærede Dommerens Ken
delse. --- Den beordrede Landsdommer M. C. Torn meldede : 
at Landstingsstevnillgen ikke i Dag bliver afslagen, 
helst og fordi Hr. Ad. And, saa og Capt. Gr. Christensen 
haver taget Genmæle i Sagen, og tillades af Retten, at 
den Otte Mands Dom, som af Ped. Thiesen er i Rette 
lagt, maa blive oplæst for de 8 Mænd, om de den vil 
vedstaa eller fragaa, og hvis videre Parternes Paastand 
skal blive observeret til næste Landsting, som holdes 
i Dag 14 Dage; de 8 Mænd vare samtlige til Stede for 

i-
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Retten og vedstode deres Dom, og videre vil de til næste 
Landsting svare ved skriftlig Indlæg i Sagen; bem~_ 

Hj emtingsdom blev i Retten læst og paaskrevet". 
Anden Retsdag i Landstinget. Den 23. Au

gu s ti næst efter, da Bornholms Landsting holdtes, Peder 
'l'hiesen af Suanniche paa sin Prineipals velærv. Hr. P. 
M. Katkiers Vegne vil tJ enstlig formode, at den Sag 
mellem velbemeldte Hr. P. Katkiel' og hans Contraparter 
nyder sin fulde Fremgang efter næstledne Landsting 
derom af Fuldmægtigen gjorde Paastand; Saa og at de 
8 Mænd efter AnloveIse nu i Dag i Rette lægge deres 
Indlæg og Svar imod Stevningen. - Formanden for de 
8 Mænd foregav, at de ikke kunde i Dag i Rette lægge 
noget Indlæg, eftersom det var saa kort imellem dette 
og forrige Landsting, men lovede at ville give deres 
Svar til næste Landsting. - Dommeren paaberaabte, 
om nogen paa Hr. Ad. Ands Vegne var til Stede fol' 
Retten med videre Svar, men der var ingen paa hans 
Vegne til Stede. Capt. G r. Christensen var paa Kongens 
Vegue til Stede og' ervarted efter Kendelse paa Stev
ningen, 0111 den blev ved Magt eller ikke, og naar det 
er sket, vil han svare, hvis han det nødig eragter. -
Dommeren herpaa gav sin Kendelse, og ser ikke for 
billigt, at Landstingsstevningen bør at afvises, mens bør 
at være i sin fulde Valeur og have sin Fortgang ; end 
ydermere befinder Dommeren, at Angiveren velærv. Hl'. 
Ad. And, saavelsom Capt. Gr. Christensen efter høj gunstig 
Ordre paa Præstegaardens Vegne, at ikke nogen af dem 
haver observeret deres Kgl. May.s allernaadigste For
ordning af 31te Marts 1719, den 4de Posts Indhold, at 
udi alle Ejendomssag'er og Aastædstrætter, som angaar 
Grænser og Skel udi Mark, Skov Fiskevand, Mølledam 
o. a. desl., saa vel som udi Købstæder om 'l'agrender, 
Rendestene, Fortovete, være tilforpligtede af kyndige 

3* 
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og upartiske Folk at lade gøre Afridsning paa Stederne, 
som de trætte om, hvoraf de i ane Retterne kan betjene 
sig ..... " 

Tredie Retsdag i Landstinget. "Den 20de 
Septbr. 1724 fremlagdes et skriftligt Indlæg i I-landstinget 
fra Formanden Hans Nielsen og Medfølgere, som har 
dømt imellem Ad. And og Ped. Katkier" .... Ligeledes 
fremlagde Gr. Christensen et skriftligt Indlæg, samt den 
i forrige Retsdag begærede Afridsning' af den omtv~ 
Jord og Dam hvilken Afridsning var udført af Ingeniør
kapt. Adolph Tobias Jlerb8t 1). Af Afridsningen skulde 
ses, at den omtv~ J ord og Dam, der ligger S. 0. for 
Præstegaarden, ikke hører til de omtv~ 4 Skpr. Land, 
men til Præstegaarden. 

"P. Thiesen paa sin Principals Vegne tilspurgte For
manden Hans Nielsen, hvem der havde conciperet deres 
Dom, som de om Sagen har afsagt; for det 2det, hvem 
der har den renskreven, nemlig DomslutningfJn . . . . 
Hvortil Fmd. Hans Nielsen svarede: at Degnen Fr. Kry 2) 

l) Kaldes i Wihergs Præstehistorie II, 245: "Centurio et ma
chintttur regoius", vttr gift m. Anna Margrethe Pederscl. Lohedttntz 
(en Præsted. fm Fredericitt), havde hl. tt. en S. Vttldemar (i'. her 
ptta Bh. 1% 1711), der hlev Præst i Kongsted ptta SjællttucL 

2) Frederik Key, f. 12/8 1683, Stud. fra Khh. 1701, indskreven 
25/

6 
1703 (Frec1ericus Ktty); kaldet til Degn i Aaker ttf Biskop Worm 

16/
12 

1722 og vttr her til 1755. Ludvig Harhoe, der ptta Biskop 
Herslebs Vegne holdt Visitats her 1740, siger i sin Visittttsheret
ning om httm, ttt han vttr "en venerahel, vttkker Degn". - Begr. 
i Att K. 16/1 1760, 77 Aar mindre end 7 l\1ndr. og 7 Dttge gI. -
~ ... Maren Paber, t pludselig 1% 1755, 633/ 4 Attr gI. Hendes 
Moder, ]\!blene .... , t her 2fs 1730, 68 Aar gI. - De havde mindst 
2 Børn: 
tt 1. Dorthea Key, f. C. 1728 i Aaker, t ptta Kttnnikegd. i s. Sogn 

5/4 1815. Gift 2 Gge.: 
1. r>..J 29/11 1754 i Att K. Rttsmus J{jort, Degn i Aaker, begr. 

28/12 1761. 
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her til Aakirke har samme Concept skrevet og conciperet 
efter de 8 Mænds Begæring i Hans Jørgens Hus her i 
Byen, som er en af de 8 Mænd; medens SNgiant D1:derich 

Dideric!t8pn har renskreven Domslutningen, som blev af
sagt inden Sønderherredsting i indbenævnte Sag. Endnu 
efter Spørgsmaal tilstod Formanden, at Degnen Fr. Key 
har conciperet og' renskrevet det i Dag af de 8 Mænd 
i Rette lagde Indlæg, og blev det for dem oplæst og 
underskrevet i Capt. Gr. Christensens Hus, hvorom de 
andre tilstode det samme, efter at de vare separerede 
og for dem oplæst, som Fmd. svaret og udsagt haver. 
P. Thiesen paa sin Principals Vegne begærede Udtog af 

2. "-' 28/5 176i i Aa K. Anders Pedersen, Ejer af Kannikeg<l.. 
i Aaker, begr. 21/4 1785, 68 Aar glo Han første Gg. g. 
UL Sidsele ... , begr. 5/2 1760, omtr. 37 Aar gI. - Anders 
Pedersens S. i førRte Ægteskab, Jeppe Andersen (begl'. 22/]2 

1798, i5 Aar g'L) blev 28/12 1781 "-' Johanne Katrine Ols
datter Sanne lt 1/7 1824); hun 2. ,,-,5/7 1799 Hans Kristian 
mrebye fra Vesterm. (t 19/9 1845, 74 Aar gL), Ejer af 
Kannikegd. og Sandemd. i Aaker. 

a 2. Kristian Key, Snedker, Fændrik ved Borgerskabet i Aakirkeby, 
begr. 14/5 1795, 76 Aar gL 
"-' 5/4 1771 i Aa K. Bodil Jens datter (begr. 28/6 1793, 45 Aar 

gl.). 3 Bøl'll: 
b 1. Mariane Kristiansdatter Key, døbt Uls 1772. 

1. "-' 2% 1797 i Aa. K. Ungkarl Jens Jensen fra Vallens
gaardshusene, siden Ejer af 2. V g. i Vestenn., t der 
]6/5 1819, 471/ 2 Attr gI. - En Søn ttf dette Ægteskab: 
Kristian Key Jensen, siden Ejer af 2. V g'. i Vesterm., 
t der 9/7 1841, ca. 39 Aar gl., "-' 23/7 1823 i Vesterm. 
K. lYIaren Kirstine Anrlersdatter patt 17. Sg. i Vesterm. 

2. "-' 27/8 1819 i Vesterm. K. Httns Andersen, Ungkttrl 
ttf 1. V g. i Bodilskel', f. Ctt. 1792. 

b 2. I\Ittlene, døht lB/]O 1782. 
h 3. Dorthett Kirstine, cløbt 10/10 1789, t i Pedersker 8/S, 1853, 

"-' .... Udbygger Httns lYIogensen patt 9. Sg. Gr. i Pe
dersker. 
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det, som de 8 Mænd saa vel som Capteinen har i Rette 
lagt, til at besvare i lovlig 'rid, naar Capt. Gr. Christensen 
faar svaret paa den erhvervede LandstingstevIling. Videre 
begærede P. Thiesen at laane den i Rette lagde Afrids
ning, hvilket tilstodes ham". 

Fjerde Retsdag i Landstinget. "Den 18de 
October 1724, da Landstingsretten holdtes i Rette lagde 
Capt. Gr. Christensen et Tingsvidne af Dato d. 8. Septbr. 
1724, som blev paaskrevet". Det gik ud paa, at P. 
Katkiel' var stevnet til at møde i Aakirkeby's 'ring, men 
P. Thiesen af Svaneke mødte som Fuldmægtig for ham 
og formente, at der ingen Tingsvidne her af Retten kan 
stædes mod hans Principal, da det afhjemlede Kald og' 
Varsel ikke stemmede overens med Lovens Pag. 32, 5te 
Art. Capt. Gr. Christensen formente, at bem~ Kald og 
Varsel bør staa ved Magt, da det udtrykkelig deraf kunde 
ses, at Ped. Katkiel' er stevnet for at erhverve et Tings
vidne. Byfogden afgav den Kendelse, at Ped. Katkiel' 
kun er stevnet "til 'l'ingsvidnes Erhvervelse og ikke til 
Vidnesbyrd", og saa maatte Gr. Christensen lade sig 
nøje med det den Dag. - Den 22de Septbr. holdtes saa 
atter Ret i Aakirkeby. P. 'rhiesen, som var mødt paa 
P. Katkiers Vegne, ankede over, at Stevningen var for
kyndt ved en militær Person (Constabel Michel Diderich
sen) og en Tjenestekarl (han tjente hos Ad. And), og 
at Sagen ikke blev ført paa stemplet Papir. Capt. Gr. 
Christensen sagde, at dette sidste nok skulde ske, naar 
Sagen udkrævede det. Jfrru'ik Pedersen af Aakirkeby 
vidnede at Hr. Niels C.): N. M. Lund) og alle Præster 
efter ham drog Fiskeri af den Dam Sydost for Præste
gaarden, og han vidste ikke, hvem Dammen hørte til, 
enten Præstegaarden elI. nogen anden, men "Aakirkeby's 
Folk har haft deres Vanding i samme Dam saa mange, 
som boer saa nær, samt med Klæders Blegning . . . . 

39 

havde hørt, at Dammen var baade kaldt Skriver dam og 
Præstedam. Angaaende ,Jorden, som ligger ø. Præste
gaarden, da blev den pløjed i Sønder til den store Sten, 
som ligger næst østen Præstegaardens søndre Have, og 
blev pløjed i Sønder saa vidt, at der var en Sti mellem 
.Jorden og Dammen, Norden Dammen, og det af Raad
mand Jens Pedersen her i Aakirkeby, og var der ikke 
videre l{um mellem J orden og Præstegaarden, end som 
en Agevej" ..... "Hvor gammel Vidnet var, da Hr. 
Niels døde, vidste Vidnet ikke. Den J ord mellem Dammen 
og Præstegaardens Have laa upløjed og gold i Hr. Nielses 
Tid, og han lod sit qvæg og bæster gaa der over til 
Vanding baade Vinter og Sommer". 

Peder Thiesen ankede over, at dette Vidne ikke var 
afhørt, før Underretsdommen faldt, men Capt. Gr. Christen
sen sagde, at han først var kommen paa 'l'anke om ham 
bag efter. 

llam LaU/'sen af Knudsk('J' fremførte af nyt, at Hr. 
Niels lod tøjre qvæg og bæster, naar der kom nogen 
hjem af Marken, paa den Jord, der laa mellem Dammen 
og Præstegaarden, og "at der var en liden bide, som 
altid laa gold, saa vel som de Kuler Sønden Dammen, 
som kaldes Præstekulerne". 

P. Thiesen vil ikke agte paa dette Vidne, fordi han 
har begaaet 'ryveri, og at "han ey har nogen vis Y æreise 
eller Bopæl, at man kan søge ham til at føre Vidnesbyrd 
imod, om hans Bedrifter og Forhold". Gr. Christensen 
mener, at Hans I~aursens Vidne bør staa ved Magt, "saa 
længe ikke nogen kan overbevise ham om at være lov
forvunden for nogen u-ærlig Sag". 

Derpaa blev fremlagt en E f t e 1'1' e t n i n g a f A a· 
kirkes Journal og Tegnebog, der udviste, at 
Diderich Svendsen Funch af Provsten blev indsat i Em-
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bedet her "Dom. 23 p 'Trin 1676" 1) og døde d. 5te 
Marts 1687. Dernæst en Attest fra Landsdommer Ancher 
Mimers Søu, Poul Antoni MiillPJ' paa Vallensgaard, url
stedt d. 16de Oetbr. 1724, om at der ved ,Tordesalget til 
Claus Flyng ikke nævnes noget "om Damspart, Damstæd 
ell. Dam til beme Jord at høre". 

Videre i Rette lagde Capt. Gr. Christensen paa Ad. 
Ands Vegne et skriftligt Indlæg af Dato 18. Octbr. 1724, 
hvoraf Punkt 4 lyder saaledes: Beskylder Hr. Peder 
Hr. Adolph for at have paakastet ham Sag; dertil svares, 
at efter de Beviser, som Hr. Adolph har fremført, turde 
han ikke andet end efter Loven at andrage det for Kou
gens Befalingsmand, naar nogen "vilde tilsnige sig fra 
Præstegaarden det, som dertil har været i Hævd og 
Brug, som meldt er, saasom P r æ s t e g a a r d e n e r 
K o n g e n s, 2) saa j eg formener, Hr. Adolph for siu An
givende staar ikke derfor til at fortænke, helst naar der 
var saa god og kraftig Bevis som den i Rette lagde 
Doms act udviser". 

"Dernæst i Rette lagde Capt. Gr. Christensen det 
udi bem~ Indlæg mentionerede Tingsvidne af Dato 6te 
October 1724" af følgende Indhold: P. Katkier var 
stevnet men ikke mødt. P. Thiesen var mødt paa hans 
Vegne og gjorde Indsigelse mod Stevningens Lovlighed, 
lllen Byfogden afsagde den Kendelse, at Kald og Varsel 
var lovlig afhjemlet, hvorefter Capt. Gr. Christensen paa 
Ad. Ands Vegne i Retten producerede tvende Vidne
Attester skrevne paa stemplet Papir: 

1) Samme Dag findes ogsaa [l,nført i C. Th. Christensens "Udclmg 
[l,f Aaker Kirkebog 1651-82", der er opt[l,get i "Kirkehist. Sam
linger" 4. R., 1. Bd., S. 469-480. 

2) Forhandlinger p[l,[I, Roskilde Landernøde Hi78 i "Ny kirkeh. 
S[I,mlinger" 2. R., 4. Bd., S. 372: ,,'rhi det er og bliver kgl. Jl:bj.s 
fri Præstegaard" . 
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1, Else Ill' .. Ad. Ands vidner under 8. Septbr. 1724, 
at hendes Mand ikke har fisket i Dammen før "den 4de 
Marts i dette Aar, som var næste Loverdag efter Faste
lavns Sondag" . 

2, Ad. Ands Søstersøn Adolph Lanrsen Stnb,l) der 
kom til Præstegaarden d. 20. Aug. 1723, vidner det 
samme som Else Hr. Ad. Ands. 

P. Thiesen protesterede paa sin Principals Vegne 
imod disse Vidne-Attesters Lovlighed, særlig mod Ad. 
Laursen Stub, der ikke er nærmere kendt for Landstings
retten. - Capt. formente derimod, at "deris Vidnesbyrd 
maatte anses som andre fornemme folchis Vidne". An
ders .Tens en Rørnm, boende paa Vallensgaards Gr. og 
Skrædder, vidnede som Else Ad. Ands. Laurs Jespersen 

i Aakirkeby vidnede, at "Præsten drog Fisk om Lover
dagen næst førend Hans BæJ'ilclsen gjorde sin Datters 
Fæstensol, 2) som var næste Onsdag der efter, hvilken 
Datter var den, der sidst blev gift, som var i dette 
Aar". 

l~fads JøJ'gensen, der tjente hos Præsten, havde været 
med at drage Fisk af Dammen om Løverdagen efter 
Præstens Begæring og i Præstens Overværelse (tillige
med Laurs Jespersen). Det var baade "Sudere oeh 
Carusser, och de fangede vel omtrent 1/2 Tøllde af begge 
Slags, hvoraf nogle bleve bortsendte en og anden Steds, 
til Ronne och anden Steds, og nogle bleve satte i en 
anden Dam, der kaldes Kallelochedammen, som til-

1) Han opholdt sig flere Aar i Præstegaarden. 6/10 1726 stod 
han i Aa K. Fadder til Kapt. Kristian Pedersen Dams Datter Ka
trine. 

2) Hans Bærildsens Datter, Ane Hansdatter, blev 8. Marts 1724 
g. m. Svend Hansen. Hans Bærildsen, Ejer af Ellesgd., begr. 4/1 

1738, 68 Aar gl. 

Bornholmske Samlinger, Første Bind,  Rønne 1906

www.vang-hansen.dk



42 

hører Præstegaarden ". De have ogsaa imellem fanget 
en Aal deri siden. 

Femte Retsdag i Landstinget. "Den 15de 
Novbr. 1724, da Bornholms Landsting holdtes, P. Thiesen 
igen leverede Hjemtingsdommen til den anordnede Lands
dommer, som han af Retten havde laant, Saa og derhos 
i Rette lagde sit skriftlige Indlæg dateret 15de Novbr. 
1724 og derhos mentionerede Dom afsagt inden Sønder
herredsting d. 10de Decbr. 1709. Indlægget, der omfattede 
17 Foliosider, slutter med at sige, at "det er ogsaa 
forunderligt, at Ad. And i sin :Memorial til Amtmanden 
af 23de Febr. 1723 beder om at købe .Tord og Dam og 
vil have Skøde paa Damspart af P. Katkier, naar den 
skal høre Præstegaarden til". Derpaa gøres bl. a. Paa
stand paa, "at de 8 Mænd i Mulet betaler 5 Rdlr. samt 
40 Rdlr. i Sagens Omkostninger, og Ad. And betaler de 
optagne Fisk med 20 Rdlr .... og for at forekomme 
videre Proces og Pengespilde mellem os, haver jeg 1) 
med min Kieristes Consens 2) tilbødet Hr. Adolph And, 
at jeg vil afstaa til ham Gaarden i Aakirkeby med al 
Jorden, Eng og Dammen, som min Sal. Formand Hr. 
Claus Flyng af Sal. velbyrdige Hr. Landsdommer Ancher 
:!VIliller i Aakirkeby's Frihed købt haver d. 16de Marts 
1714, for Penge 500 SIdll'. og min Kieriste en respektive 
puterlig3) Skødegave, enddog det har kostet min Sal. 
Formand og mig mere, hvoraf kan ses, sluttes og for
nemmes, at jeg elsker Fred og Rolighed og ikke til 
Proces eller Rettergang inclinered . . . ." 

D o mm e Il, der fremlagdes i Retten, var afsagt af 
Herredsfoged J. Lorenzen i Nexø over forn~ Hans Laursen, 
som den Gang (1709) boede i Aaker Sogn. Denne haver 

1) g: Peder Katkiel'. Indlægget er jo skrevet paa dennes Vegne. 
2) Overensstemmelse. 
3) Forkortning af reputerlig, g: hæderlig, anstændig. 
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bekendt sig skyldig i at have stjaalet eu Skp. Rug fra 
Christian Hansen i Aakirkeby, men "eftersom han havde 
taget samme Rug udi sin Vildelse udi hans Svaghed, 
og Sagen ikke er af stor Værdi, frifindes han for Christian 
Hansens rriltale og efterdags at afsky sig fra saadanne 
Gerninger" . 

"Capt. Gr. Christensen vil svare paa dette i Rette 
Indlæg og Dom til næste Landsting, saa vidt Kongens 
Sag er angaaende, og ligeledes paa velærv. Hr. Ad. 
Ands Vegne". 

"De 8 Domsmænd med Fmd. Hans Nielsen i Rette 
lagde deris skiftlige Indlæg i denne Sag, dateret d. 13de 
Novbr. 1724". 

Sjette Retsdag i Landstinget. "Den 13de 
December 1724, som Lanrlsting da holdtes, Hr. Ad. And 
mødte og lod protocollere j at han holdt sig til endnu, 
hvad som han baade selv, saa og Capt. Gr. Christensen 
paa hans Vegne l: angaaende Fiskeriet : l paastaaet 
haver, at derpaa ikke ved denne Landstingsret kan blive 
kendt, men maa henvises til nyt Stevnemaal. Capt. Gr. 
Christensen lod ved sin Røn J)l:del'i('" G1'egevsen i Rette 
lægge sit skriftlige Indlæg af 13de Decbr. 1724 1) contra 
Hr. P. Katkier, som blev læst og paaskrevet: " ..... 
men at Retten ikke skal fordunkles af disse hans (nemlig 
P. rrhiesens) mange Forklaringer og Udtydninger, maa 
jeg det kortest ske kan besvare dem .... men paa det 
han kan føre brave Folk i Tanke om denne Sags Vrang
hed, paa Præstegaardens Side, saa ved han ikke bedre 
Fundament at bruge end utilbørlig beskylde og indføre 
Hr. Adolph for et hadefuldt Gemyt" (med Hensyn til Ad. 
Ands Forfølgelser, lige fra han kom til Kaldet). Det var 
derimod Enken paa Kaldet, Ped. Katkiers Kieriste, som 

1) Det omfattede 22 Foliosider. 
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da var forlovet, der "fandtes fortrædelig og ubillig i alle 
Maader". "Men alligevel de vilde holde det latterligt 
og saasom urimeligt, at Damme kan vidne om hinanden, 
fordi de har intet Maal elI. Mæle, saa tror jeg, at Hr. 
Peder ved langt bedre, end han siger, og han som en 
lærd Mand forstaar vel den gemene Talemaade, at 'ringene 
ofte kan tale for sig' selv, saa jeg holder det kun for 
Raillerie i deres Indlæg at bruge i Retten, som dog 
strider imod Loven; men Hr. Peder maa frygte for, at 
dersom han med Uret kunde vinde denne Dam fra Præste
gaarden samt den omtve .T ord, der da ikke alene maatte 
faa Mund at tale med, men og skrige mod Hr. Peders 
u-lovlige Adkomst . . . . . . H vad det andet Brev angaar, 
som efter Patronens Willich von Westhofens Tilladelse 
er oprettet mellem Præstegaardens og Cannichegaardens 
Beboere, da vedkommer det ikke denne Sag, thi der er 
siden efter samme Patronens ordres købt mere J ord til 
Præstegaardens Ejendom, saasom den Grund, Præste
gaarden og muligt Dammen tillige, staar paa nu. Om
endskønt de Adkomsbreve er nu borte, som er oprettede 
derom, saa kan vel Præstegaarden ikke miste det derfor, 
som den har havt i Hævd fra gammel Tid, saa Hr. Peder 
Katkiel' kunde nu med lige Ret søge at tilvende sig 
Præstegaardens Grund, som den omtve_ Dam og .Tord". 

"Hr. Adolph søger ej intet for sig eller sine Arvinger, 
men alene at fuldkomme sin Pligt, som en, der har 
Kongens Præstegaard i Forlening, at han ikke bør lade 
forkomme noget af dens Ejendele". 

Derpaa gør Capt. Paastand paa, "at Hr. Peder skal 
bøde 40 Rdlr. til Deling mellem de 8 Mænd og mig, og 
de 20 Rdlr. at tilkomme Hr. Adolph, fordi Hr. Peder har 
ikke, som han lader indføre i sit Indlæg, oplavet Fiskedet 
i Dammen, mens mere med sine Folk Anno 1723 Dagen 
før Pinsedag næsten lade den hele Dag igennem afdrage 
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al den Fisk, som de kunde bekomme i Dammen, og i 
Tønder bortføre, og aldrig hverken før ell. siden efter, 
at Hr. Adolph er kommen til Præstegaarden ladet nogen 
Fisk sætte i Dammen". - Saa fortæller Capt., at før 
de 8 Mænds Dom faldt i Sagen, rejste Hr. Adolph ned 
til Poulsker og bød Hr. Peder 45 SIdll'. for de 4 Skpr. 
Ld., hvilket var en saa stor Sum, at man derfor kunde 
købe dobbelt saa megen Jord i Aakirkeby's Frihed, 
hvilket Tilbud han slet ikke gjorde af Frygt for Sagen, 
meu alene for at skaffe Præsteg'aarden sin Dam igen. 
Men Hr. Peder forlangte 100 SIdll'. for de 4 Skpr. Ld., 
for hvilken Sum man kunde købe 5 Tdr. Ld. Biugjord. 
Og nu udbyder Hr. Peder sin Gaard i Aakirkeby til 
Købs for 500 SIdll'. foruden en Skødegave til hans 
Kieriste omendskønt Hr. Claus dog ikke gav mere for 
Gaarden og .T orden, som Købebrevet udviser, end 428 
SIdir. "Og Gaarden er desforuden siden saaledes for
ringet, at den nordre Længe, som .T ochum Smid boede 
i, er horttagen, som var 13 ell. 14 Stolperum, og Stue
huset, som der var forsvarligt Tag paa den Gang, er 
nu saa man kan se Hul igennem det, og næsten overalt 
de bare Tækkekæppe. Jorden er ogsaa hl even forbrugt" 
..... "Thi søger Hr. Peder ved dette dyre Køb, paa 
hvillcet Hr. Adolph i det mindste maatte tage 100 SIdll'. 
Skade, alene at forøge den Mulkt mere end 3 Gange, 
som han tilforn vil have dømt Hr. Adolph udi, og for
resten var det kun at forfordele sin Broder i Handel. 
Paa den 1VIaade kan Hr. Adolph ikke indgaa noget Forlig 
men bliver endnu ved den første Resolution at ville give 
ham for Raadmandsstykket, som er kun 4 Skpr. I~d., 

de tilbudne 45 og i det højeste 50 SIdIr., for hvilke 
Penge Hr. Peder i Aakirkeby's Frihed ved Lejlighed 
kan købe sig 2 'rar. Ld.; saa har han u-billig Profit, 
naar han faar mere end dobbelt. Men vil Hr. Peder 
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ikke føj e sig her til . . . . . er j eg endelig efter ordres 
som Sagsøgere eu retmæssig Dom og Kendelse be
gærende". 

"Ellers fremlagde beme Capt. Gr. Christensens Søn 
nogle DOGumenter i Retten, som Dommeren ikke vilde 
imodtage af Aars ag, at de alle tilforn udi Landstings
acten indførte og der paaskrevne. Meu den Afridsning, 
han havde laant af nette n, leverede han igen til Dommeren. 

"P. Thiesen paa Hr. Ped. Katkiers Vegne, paa Capt. 
Gr. Christensens ved sin Søn en iiden Dreng i Rette 
lagde vidtløftige paa 3 Ark slet Papir opsatte Indlæg, 
holder for unødigt at svare, uden alene Capt. Gr. Chri
stensen bemøyer sig med samme Indlæg, at Thiesen for 
Samvittigheds Skyld ikke tør gøre sin Ed paa, at den 
Sag, han har paataget sig at udføre, er retfærdig, hvilket 
P. rrhiesen holder spodsk, saa den han tilforn her inden 
Retten i Sagens Begyndelse har erbødet sig efter den i 
Loven af Capt. citerede 1-9-10 og 11 tilholdt at vil 
og kan gøre sin Ed, at han af Sagens Beskaffenhed og 
de i Rette lagde ældgamle Documenters Udvisning ikke 
ved andet, end denne Sag, han har ført her til Lands· 
tinget paa Hr. Peders Vegne, jo er en retfærdig Sag". 

Derpaa indstillede P. Thiesen Sagen til Doms. 

Anno 1725 den 17de Janvarij da Lands
tings-Rætten var Satt og holdtis Blef udi 
denne Sag imellem Parterne effter alt huis 
skriftlig og mundtlig ført og' i rette lagt 
er afs agt fø 1gende 
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DOM. 

Som mig er gifven Høygunstige Hr. obrist 
Commandant og Ambtmand høyædle og vel
baarne Niels Westes ordre og Anordning af 
D a t o d e n 1 8 d e J u l i 1 7 2 4 a t Ll d s t e d e L a n d s
tingsstevning og dømme i en Sag imellem 
hæderlige og vellærde lVIand Hr. P e d e r K a t ki e r i 
p o u l s k e r Sogn paa den ene og hæderlige og vellærde 
Mand Hl' Adolp And i Aakersogn paa den anden 
Side angaaende e n D a m o g n o g e n .T o r d b e li g
gende østen for Aakirke Præstegaardsom 
. . . ' 

dIsse begge hæderlIge Mænd haver Proces og Delemaal 
om, Saa haver jeg grundig igennemset og læst under 
Rettens de 8 Mænds Dom og gjorte Forretning, nemlig 
Hans Nielsen . . . . . . . Da uefinder jeg den beme 
Domsacta at være meget vidtløftig og numered og e-;: 
85 Ark fuldskreven. 

Saa haver denne Proces sin Oprindelse af en skriftlig 
Klagemaal, som Hr. Ad. And d. 16de Aug. 1723 haver 
indgivet til Hr. Amtmand Niels West . . . . . "Disse 
mangfoldige Vidnesbyrd mellem disse tvende hæderlige 
Mænd ere over et ens, som jeg for Vidtløftigheds Skyld 
ikke gøres fornøden at anføre, da deres Vidner stemmer 
overens tilligemed de gamle Breve, som ommeldt er, 
tillige den af ædle Capt. Adolph Tobias gjorde Afrids
ning, som skal med Hr. Peders Dom i fæstes, saavelsom 
hans Hjemtings de 8 Mænds Dom ogsaa maa til denne 
min Dom fæstes, naar Hr. Peder den tager beskreven. 
Der er og adskilligt i Sagen ført af begge Parter baade 
for de 8 Mænd og mig udi Landstingsretten med Indlæg 
og mere Anførsel, som ikke er nogen lovlig Bevis om 
til denne Sags rette Oplysning, uden de, jeg haver oven 
meldt, som ikke heller for Vidtløftigheds Skyld speci-
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flceres, men dog i Dommens acter skal indføres, til 
hvilken Part den tager beskreven. Mens befindes fuld
kommelig, at: den omtvistede Dam og Jord er 
ikke Præstegaards Grund og Ejendoms Til
liggelse,-men er Købsteds Gods og Ejendom 
s o m e r b e l i g g e n d e t i l A a k i r k e B y e s F ri h e d. 
- Og den omtve Dam og Blegeplads Sønden Dammen 
alle 'fider haver været til fælles Brug imellem Borger
skabet og Præstegaardens Beboere til Vanding for deres 
Creaturer, KIreders 'l'vætning og Blegning Sønden Dammen 
som meldt er, d ø mm e r j e g f o r R e t a t v æ r e, at 
Hr. Peder Madsen Katkiel', hans Hustru og deres Ar
vinger, elI. de, som Raadmands-Jorden ejer, bør at have 
Prioriteten for nogen anden e n e at have sit ]'iskeri i 
Dammen og ikke nogen anden, mens D a mm e n og 
B l e g e -J o r d e n Sønden Danllnen bør at være mellem 
B o r g e r s k a b e t, saavelsom P r æ s t e g a a r d e n s B e
boere, udi Aakirkeby og Nyby til fælles Brug 
med Vanding, Klæders 'l'vættelse og Blegning, som meldt 
er Sønden Dammen, som ligger Norden rette Præste
gaardens tilhørende Grund og Ej endom". 

"Hvad det Fiskeri angaar, som Hr. Ad. And skal 
have draget af Dammen for Hr. Ped. Katkiel', er ingen 
Dom for mig vist at være gangen for Gnderretten, 
hvorfor jeg ikke i denne Part dømmer. Men denne 
Sags Bekostning skal til Hr. Peder Katkier betales, 
eftersom hannem er denne Sag og store Bekostning paa
ført uden nogen Aarsag, helst fordi, at Hr. Ped. Katkier 
ikke haver forment hverken Hr. Ad. And ell. nogen 
anden Vandets Brug udi Dammen, ell. Blegebanen hindret". 

"Saa bør de 8 Mænd: Hans Nielsen i V ærmølle
gaarden og alle 7 hans Meddomsmælld for deres u-ret
færdige Dom at give til Hr. Peder Katkiel' i Poulsker 
Sogn enhver af dennem til Omkostning = 2 Hixdaler, 

, 

i 
l. 
l'-
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ligeledes og at betale de af dennem tildømte Omkost
ninger til Amtmanden de 5 Rixdaler, som de har dømt 
Hr. Peder at betale, og i saa Maader dømmes de be
meldte 8 Mænds Dom under død og magtesløs i deres 
Domsslutning; og Hr. Adolph And bør til Hr. Peder 
Katkiel' at betale Omkostning med 12 Rixdaler, fordi 
han havde ikke nogen Aarsag at lade denne Sag rejse, 
Hr. Peder Katkiel' til stor Bekostning, Rejser og Umag 
samt Pengespilde, hvilken Omkostning haver Hr. Adolph 
And og de 8 Mænd at betale til Hr. Peder Katkiel' 
inden 15 Dages Forløb, efter denne Dom er lovlig for
kyndt, ell. lide Namb i deres Bo efter Loven. Dette 
bekræftes under mit Signet". 

Actum Anno die et loco ut Supra 
(Locus Sigillæ) 

"Bemeldte Landstings Dom er mig forevist d. 6te 
April 1725, hvilken fornævnte Dom jeg for Landstings
retten, da den var afsagt, begærte beskreven til Apel
lation" . 

Datum ut supra Aakirkeby 
Gregers Christensen. 

"Denne Dom er mig og anvist d. 6. April 1725, og 
indskyder jeg mig til Højesterets Dom og Kendelse" 

Aakirkeby ut supra 
Adolph And. 

"Ligeledes er denne Dom forkyndet for de 8 Mænd 
den 5te og 6te April 1725 af os underskrevne tvende 
:Mænd". 

.l ens Jensen Sofus Sørensen. 

4 
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Som man heraf ser, vilde Ad. And og hans Fuld
mægtig ikke nøjes med denne Veuding, Sagen tog. 
Sagen gik altsaa til Højesteret, hvor det tog 4 Aar at 
vurdere den. Megen Forandring kunde ske paa den Tid 
og det skete ogsaa her. Ad. And døde 1727, og hans 
Enke maatte siden bære den tunge Byrde, som Resul
tatet i Højesteret medførte. M. Cl. Torn (som Sætte
dommer i Landstinget) og de 8 Mænd (med Hans Nielsen 
som Formand) bleve stævnede til Højesteret for at for
svare deres afsagte Domme. En af de 8 Mænd. nemlig 
Rasmus Jensen, var ogsaa død i Mellemtiden. I meget 
forkortet Uddrag lyder Højesteretsdommen saaledei': 

"Vii Friederich den Fjerde af Guds Naade o. s. v. 
gjøre vitterligt, at Aar 1 729 Mandagen den 16 ri e 
M a y førtes vores høj este Ret; fremkom os elskelig 
Hans Scavenius, vores Cancelliraad samt Cancelli- og 
Hofrets Assessor, som allerunderdanigst androg, hvor
ledes Gregers (,hJ'isiensen, Stads-Captain udi Aakirkeby 
paa vort Land Bornholm, som af os elskelig Niels West, 
vores Oberst af Cavalleriet, Ambtmand og Commandant 
paa bem~ Bornholm, anordnet paa vores Vegne til at 
indtale Aakirke Præstegaards tilhørende Herlighed og 
Jord, høyligen havde været foraarsaget for os udi vores 
Højeste Ret til Svækkelse, Forandring og Underkendelse, 
at indstevne en af Mogens Clausen Torn, Byfoged i Hasle 
o. s. v., som udi denne Sag anordnet Sættedommer d. 
17 de J an. 1725 inden Borringholms Landsting afsagde 
Landstingsdom, imellem Citanten paa den ene og Hr. 
Peder Katkier paa den anden Side angaaende en Fiske
dam og noget Jordsmon, som Aakirke Præstegaard havde 
været tilhørende og alle Tider af Præsterne til Aakirke 
Menighed bleven brugt og benyttet til for nogen Tid 
siden, da Hr. PpdeJ' Katkier, formedelst en liden til Dam
men grænsende ham tilhørende J ord, formente sig dertil 

i 
j 

l 
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at være berettiget og desaarsag sig samme omtv~ Dani 
og Jordsmon til Brug og Nytte fremdeles vilde henvende 
. . . . ., hvorfor Citanten ved fornævnte hans Dom fandt 
sig paa Vores Vegne højligen fornærmet, paastaaende 
at den omtv,,- Dam og J ord burde være Præstegaardens 
rette tilliggende Grund og Ejendom ..... Og var her
med indstevnet forn~ Byfoged Mogens Clausen herom 
i Rette at møde for os udi vores alm. højeste Ret i 
vort Rige Danmark forn~ sin afsagde Landstingsdom at 
til- og forsvare og Dom at modtage. Saa var og stevnet 
Hr. Peder Katkier til Sagen at svare og Dorn at lide. 

Thi blev i Rette lagt den indstevnte og paa Borring
holms Landsting den 17 de Januar 1725 saaledes ergangne 
Dom ..... . 

Dernæst blev produceret den forhen i Sagen paa 
Sønder Herreds 'i'ing d. 8de F'ebr. 1724 af de 8 Mænd 
saalede:, givne Dom . . . . . 

Hvorimod til Sagen at svare for os udi Retten mødte 
Procurator Laurits Munde og allerunderdanigst androg, 
hvorledes Hr. P. M. Katkiel' ..... havde været for
aars aget med denne vores Contra-Stevning, for os udi 
Højeste Ret, dels til COnfiI'll1ation og Skærpelse og dels 
til Forandring', allerunderdanigst at lade indstevne en 
Dom, som M. Clausen Torn . . . . som anordnet Sætte
Dommer i denne Sag dømt og afsagt havde imellem 
Contra-Citanten paa den ene og Hr. Ad. And som rette 
Autor og Stifter i denne Sag og Gr. Christensen ..... 
beordret Fuldmægtig paa den anden Side angaaende 
. . . . ., saa det noksom var erfaret, at Hr. Ad. And 
nnder prætext, l) at denne Fiskedam og Jord efter hans 
u-rigtige Andragende skal tilhøre Aakirke Præstegaard, 
havde søgt at tilvende sig det, han ikke med Rette til-

1) Prætext a: Paaskud. 
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kom, og som forne constituerede Landsdommer havde 
befunden, at denne Dam og omtv~_ .Jord alle Tider havde 
været destinguel'et l) fra Aakirke Præstegaards Ejendom, 
og Contra-Citanten og hans Formand particulairement 2) 
som en aparte tilkøbt Ejendom at have været tilhørende, 
saasom det og er ganget i Arv og Skifte, havde han 
rettelig kendt, at Contra Citanten alene var berettiget 
til den saakaldede Raadmandsjord og til Fiskeriet i 
Dammen, desaarsag han formodede, hans Dom forsaa
vidt af os i vor Højeste Ret skal vorde confirmeret, men 
forsaavidt han havde tilkendt Nybyes Beboere at nyde 
Vanding i samme Dam, som dem ikke v8dkom, og ikke 
givet Contra-Citantell regres til Hr. Ad. And for det be
mægtigede .F'iskeri, Contra-Citanten allerunderdanigst for
haabede, at han skal vorde tildømt en tilstrækkelig Er
statning for ubeføjet paaførte Proces og aftvungne store 
Omkostninger, alt efter den yderligere Demonstration og 
Paastand, som han derom for os i vores højeste Ret 
allerunderdanigst lod gøre . . . . ." 

"Som Capt. Gr. Christensen som Fuldmægtig for Hr. 
Ad. And i sin til vores højeste Ret erhvervede Stevning 
ganske havde forbigaaet Hr. Ad. And, som var Stiftere 
og al Aarsag til denne Sag og derfor af ham burde 
været indstevnet til højeste Ret, om han havde nogen 
retmæssig Sag at paastaa. Saa for des Aarsag var 
stevnet Hr. Ad. And for at bevise sine .... Memorialer 
og videre at tilsvare, hvad Contra-Citanten mod ham 
kunde have at lade paastaa og derefter Dom at ervarte. 
Endelig var stevnet Gr. Christensen, som havde ladet 
sig bruge i Sagen som Fuldmægtig, dels i vores Navn 
og dels i Hl' Ad. Ands Navn, for sin Procedure.;; ::\JIaade 

1) destingveret o: skelnet fra, adskilt fra. 
2) ;particulierement Q: særskilt, privat. 

-

at stande til Rette. 1 lige Maade Hans Nielsen i V ær
møllegaarden med de andre 7 Mænd for at forsvare 
deres afsagte Dom". De fremlagde et skriftligt Indlæg 
paa 9 Foliosidel' (underskrevet af de 7). 

Med flere Ord og Tale, Parterne imellem faldt og 
allerunderdanigst vare Dom begærendes". 

"Da efter Tiltale, Gensvar og denne Sags forefundne 
Beskaffenhed, blev Tirsdagen den 1 7 de Maj 1 729 
herom for Ret kendt og 

Afs agt:'. 

"Hr. Pedel' K((fkieJ' bør for Stads-Capitain GJ'egers 
Ch,'isfensl'n og Hr. Adolph Ands Tiltale i denne Sag fri 
at være, og bør den omtvistede .T ord og Dam tilhøre 
Hr. PedeJ' Kafkiel' og foroeholdes ham som lovlig regres 
til Hr . ..:ldolhp And for det udi samme Dam forøvede 
Fiskeri. Udi Processens Omkostninger betaler Hr. Adolph 
And til Hr. Peder Katkiel' Et Hundrede Rixdaler, 
saa bør han og til Kongem; FisCUlll betale det stemplede 
Papirs Værdi, som udi Sagen havde været brugt, saa 
og til vedkommende Rettens Betjente deres tilbørlige 
Gebyhr, samt for u-nødig og u-grundet Trætte bøde til 
vor Frelsers Kirke Tiuge Rixdal er. 

Datum ut Sllpra Nostro sub Sigillo. rrfste Fideli 
et Delecto Magno Cancellario Nostro". 

(Locus Sigillæ) 
U A. H o l s t e i n l). 

"De Et Hundrede Rixdaler, som Hr. Ad. And ved 
dnn højeste Rettes allernaadigste Dom er tildømt at 
betale udi Omkostning til Hr. Peder Katkier, haver be
meldte Hr. Ad. Ands Enke til mig som forne Hr. Peder 

1) Ulrik Adolf Holstein (1664-1737) var Storkanslel' 1721-30. 
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Katkiers Fuldmægtig, betalt, hvorpaa aparte Quittering 
paa stemplet Papir er meddelt". 

Kiøbenhafll d. 28. May 1729. 
L. Munck. 

"For indbemeldte 100 rdlr. har Monsieur Munck igen 
gjort mig god Rigtighed paa min Mands Vegne efter 
min derfor meddelte quiterillg". 

Hafnia d 5. Juni 1730. 
Dorte Peder Katkiers. 

"Denne min Kieristis Qvitering tiIstaar jeg i alle 
Maader". 

Peder M. Katkiel'. 

"Dommen forevist for den efterfølgende Præst i Aaker 
P. Rasmussen d. iH. Jan. 1731". 

"Dommen ligeledes forevist for Gr. Christensen d. 1. 
Febr. 1731". 

Det var den lange Processes FiuaIe. Den var na
turligvis ikke helt lystelig for den stakkels Præsteenke, 
da 120 Rdlr. i de Tider ikke var nogen lille Sum. Men 
hvad er der blevell af de her saa ofte nævnte Jorde-' 
stykkAr? Ja, de bleve alle, da Aaker Præstegaards 
Beboere uu en Gang havde fnndet dem uundværlige, 
indkøbte til Emuedet. "Præstedammell" med "Grøn
ningen" hører endnu dertil, og er af Embedet mod 
godt Vederlag udlej et til Aakirkeby Købstad for af 
denne at benyttes som Markedsplads ved de 2 Mar
keder, der aarlig afholdes, hvorimod "Raadmands
støchet" med lidt af "Skriverstællen", iaIt et 
Areal af 13000 O Al. af Embedet bortsolgtes 1868 til 
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et Interessentskab med Lieutenant H. C. Kofoed (f 1829, 
t 1902) som Repræsentant. Ifølge Indenrigsministeriets 
Skrivelse af 20. Juli s. A. blev det tilladt, at nævnte 
Areal saavelsol1l den nordlige Del af Vejen fra Præste
gaarden til Aakirkeby blev indlemmet under Aakirkeby 
Købstad. - Men hvor Raadmanden J ens Pedersens 
Køer og' Faar fordum græssede, bor nu 12 Familier 
omgivne af det 20de Aarhundredes Bekvemmeligheder. 
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Fra Rønne I)ilettantcomedie, 
de første 75 Aar. 

Af DR. KABI'LL. 

I 1893 skjænkede jeg l{øllne Theater en skreven Be
retning om de dengang forløbne 75 Aar af Dilettant
comediens Liv, en Beretning, der optog e. 1200 Folio
sidel', og som lmade paa Grund af dette store Omfang 
og den Omhu, hvormed den bevogtes, neppe har fundet en 
eneste egentlig Læser, om vel end endel have kigget {den. 

Da man nu har været saa god at ønske et Uddrag 
af denne Bog til "Bornholmske Samlinger", efterkommer 
jeg det forsaavidt gjerne, som jeg tænker mig, at der 
vil være adskillige i Rønne, der kunne ønske at læse 
det. Om det ogsaa vil kunne paaregne Interesse uden
for Rønne, ved jeg ikke, men man vil i alt Fald ikke 
nægte, at den er en bornlwlmsk 1\Iærkelighed, denne 
Rønne Dilettantcomedie, som nu har havt en 87-aarig 
BestaaeIl, og, vel at mærk('., Pil sammenhængende Be
staaen, saa at den endog, om enel i ganske ringo Gmd, 
har havt lidt af det, SOlll lllall ved et stort Theater 
vilde kalde kunstnerisk Overlevering. Der er nat.urligvis 
mange Byer i Danmark, hvor man spillf'r, og navnlig 
har spillet, Dilettantcomedie, men det har været i Ky 
og Næ i veldædigt Øjemed; saa vedholdende som her 
og med saa stor Betydning for Publicul11s dramatiske 
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Underholdning have Dilettanter sikkert ikke virket noget 
andet Sted i Landet. .Jeg holder mig her udelukkende 
til min før nævnte Bog. Ti(len efter dens Afslutning har 
ikke været gunstig for Dilettantcomedien, og heller ikke 
medført Forandringer af nogen Betydning ved Theatret. 

I. Fra Comediens Begyndelse til Krumms Død. 

~aison 1817-18 "Den første Impuls til Oprettelsen af et dramatisk 
Selskab her i Byen blev given af 3 unge Mænd, Lars 
Winsløv,1) Mads Stender 2) og Adolf Dam, il) der, fomt 
bringe Afvexling i de sædvanlige Fastelavnsløier, for
enede sig me(\ flere andre, forat gaa til Byens Embeds
mænd og mere velhavende Borgere, og give enkelte 

Lars Winsløw. 

1) Lars vVinsløw, f. 2/10 1797 af Præst 
i Povlskel' Christian Winsløw og Marie f. 
Gad, ~ 18/2 2fJ i Rønne IlL Anna Ca
thrine Sonne, DU. af Artillerikpt. i Rønne 
Frederik Sonne og dennes første Kone 
Cathrine f. Sonne (Søster til H. P. Mar
chers Kone, se denne'>. Han blev Præst 
paa Seierø, siden 0sterlarsker, siden 0ster
marie, siden Harlev og Framlev, og ent!. 
i Harlev 26/3 70. t 18/U 73. Spillet Co
medie G Gange 18 18/24, 

Billeder ere ?Ilel's - naar de da have været til at skaffe - Inm anbragte, 
hvor vetIk. har y!rket s,t'rrg meget ved Theatret· naar der alliO'evel her oives 
et af Lars Winslow, der har virket saft lidt, saa 'er det, fordi d~t ikke va~ nm
ligt at faa noget Bille(le af ha118 Eroder Marins, der var særlig udmærliet 
~landt den TidH !:)klleRpillere, og fordi jeg saa synteR, at det doO" maaske kunde 
lntere:4spre at Re Familjetrækkene Det mua ogHaa lndrømrue~ at det er et 
godt TheaterulJsigt det hol' frc-mførtc BHlede viser. ' 

~) )IadB Stenrler, f. 2/12 1800 af Kbm. i Rønne Jørgen Stender 
og Michelle Christiane f miller, ~ 28/3 21 i Rønne m. Lonise Georgine 
Cathrine nnsch, Dtt. af Generalkrigscommissær, By- og Herrerls
skriyer i Rønne Andrens Fuglsang nnsch og Ingeborg Christine 
f. Nansen. St. eiede en Gaard i Elleby, som han byttede bort mod 
LarIegaard i Clemenskel', der 1111 eies af hans Sønnesøn. t 28/5 55. 
Spillede ('ulile(lie 13 Gang'e 18 1%3' 

3) ArloH lIIiiller Dam, f. 4/7 1800 i Nexø af Kbm. i Rønne Peder 
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Scener af Holbergs ",Jean de E'mnce". Denne Plan ud
førtes ogsaa Fastelavns Mandag % 1818, Andreas Ko
foed 1) blev i Forveien sendt om til Familjerne, for at 
melde Ankomsten af rrroupen. Den Lykke, Udførelsen 
af disse Scener gjorde, gav de agerende Mod til at op
føre Stykket i sin Helhed. Denne Forestilling blev given 
paa Md. Wolffsens Sal (senere Nr. 1053 i Silkegade), 

Ohristian Dam og Anna Oathrine f. Mill
ler, ~ 10/8 29 m. Jnliane JVlarie Thom
sen (spillet Comedie ti Gange 27/29), Dtt. 
af Møller i Vordingborg Adolf Thomsen 
og Hnstru Erasmine. Han havde Gjæst
giveri, blev i Fyrrerne Kæmner, fik Gaar
den i Krystalgade efter Broderen Pedel' 
Christian Dam. t 20/8 G8 i Rønn". Spil
lede Comedie 87 Gange 18 18/40, 

Adolf Dam. 

l) Andreas Kofoed, f. i Rønne 1/12 1800 af Skp. og Kbm. i nønne 
Per Kofoed og Mette Cathrine f. Stender (Søster til Mads Stender, 
derfor se denne), ~ 11/3 2G med Kirstine Jllal'grethe Westh, Dtt. 
af Lt. Westh, Spageregd., Nylarsker, og Martha :Jlargrethe f. JVIahler. 
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efterat man først med megen Flid havde forberedt sig 
paa samme i næsten en hel Maal1ed. Istedetfor Conlisser 
brugte man Shermbrædter, og for Fortæppe sammen
syede Lagener, der bleve trnkno tilside. Bænkene til 
Tilskuerne bestode af Bra'dder, som man havde lagt over 
:B~ierdinger, Kasser etc. Orehestret bestod af 2 Mnsikan
ter, Violin og' Fløite. Tilsknenw bleve inviterede og de 
spillende hestrede selv Udgifterne. 

Interessen for disse dramatiske Øvelser voxede imid
lertid i den Grad, at der dou 4/4 samme Aar oprettedes 
et dramatisk 8elskab, der fik Navnet: "Ei blot til Lyst", 
og allerede % blev den første Forestilling efter Sel
skabets Oprettelso givell (ligeledes paa lUd. ,Volf I's ens 
Sa]), dog var den ajlerede tidligere hestemt og forberedt." 

Det anførte er et Citat af ell kort Oversigt over 
'l'heatrets Virksomhed, som Adolf )[arins Søderberg 
Curdts l) skrev i "Bornholms Tidende" 2°/11 1873, 50 Aars 
Dagen efter den første Forestilllngs Opførelse paa det 
nuværende 'l'heater. Adolf emdts havde levet sammeu 
med flere, der havde overværet den fortalte første Be
gyndelse paa det dramatiske Uv i Rølme, af disse, 
særlig af hans egen Fader, Krigsraad Johan Clement 
Cmdts, som tog activ Del i den første Comedie, kan 
han have hørt om denne, og hans Beretning er derfor 
nok rigtig. Hele det Hjørne af Bygningeu, der nu ven
der ud til Silkegado og Lillegade, tilhørte senere .!\Id. 

Hans Moder eierle dGn Gaanl pall Torvet, hvor nu "Freltltiden" er, 
havde Beværtning- og var en 'l'id Værtinde for Klubben. Han 
arvede Gaarden efter hende og solgte den til Kpt. RasmIls J\Ial'eher 
(TheaterdirectGlU'), boede sirlen oyerfor Commandantboligen paa 
Storegade og hanle lidt AYl. Skrev tidt Holler af for Theat.ret, 
og var Regisseur. Hans Datter var Svig'enlloder til Bogbinder J ep· 
pesen,"" der siden spillerIe meget Comedie. Kofoed t 17/9 61 i Rønne. 
Han spillede Comedie 02 Gange, mest K Yinder, i 18 1% •. 

1) Om Adolf Curdts se senere. 

I 

i 
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Wolffsens Søn, den i 'l'heatrets Historie meget bekjendte 
'l'oldillspectør og Hidder Caspar Henrik Woltfsen l). De 
omtalte Scener af ".J ean de E'nlllce" vare ifølge Oll Op
tegnelse af J ørgell enrdts,~) Adolfs Broder, saaledes be
satte: 

.J ean rle France ... , ...... . 

.1 erunilllus ............... . 
Frands, Jeans Fader ...... . 
:\[ngdalene, hans Kone .... . 
Arv .... , ................ . 
Antonius ................ . 
Elsebeth, .J cronimlls' DrIttel' 

L. "YJNSL0W 
:\[. WINSLOWil) 
P. AHBOE*) 
lIl. STENDEH 
A. DAM 
J. C. CUHDTS") 
P. SONNI~G) 

l) Om ,,-olffsen se senere. 210m .Jørgen Currlts se senere. 
3) Marius Christian \\'insløw, f. 2:'/101790, Broder til Lrlrs (der

for se denne), ugift, Skibst~lrel', boerIe først hos Moderen i Laxe
g'ade, siden hos Jørgen (hd \\Tinsløv, siden igjen hos Kbm. Hans 
Predbjørn Olsens Enke, Abel Sofie Elisabeth Heiberg f. Wiinsløw, 
hans Søster. Han kOll1 i Slutningen af Tredivel'lle til Nexø som 
Strandingscoll1ll1issrel' og dørle der 9/" 44. Spillet Comerlie 74 
Gtlnge 18 18/38 , 

4) Peter (ihl'istilln Arboe, f. 21/1 17!H af Horgerkpt. Uhrmager 
.f11l'gen ['etel' Al'boe o~· :\Ittrie Sofie r. From. r'o,J 22 m. Henrikgine 
;\[iehelle 'l'oxverd, Dtt. nf Skibsfører 'l'oxverd, Kbhvn. Han var 
Skibsfører, flyttede vist til .Kbhvn. i Hlntningen af 'l'yverne. i' der 
1S/1 ·10. Rrorl81' til don senere ofte uævnte Otto Al'lJoe. SpillerlCl 
CUlnedie ti (Tange 18 18/22, 

5) Johan Clelllent Clll'rIts, f. i Thliringen 20/11 1788 af Amts- og 
Bergschirurg Johann Georg Uurrlts og Anlle Jlbrie f. Hornschnch, 
kom til Kbh Vil. 1H04, Compagnichirurg rl, char. Bataillonsehirnrg 
ved Bornholms JIlilits 7/12 9, Liceneiat efter Tentamen ved ehir. 
Academi lti, Garnisonschil'Urg ptl,a Christiansø 19/1 lR~ 22/:\ 29 
(altsaa ikke reist strax efter Ansa;ttelsen), Krigsraarl, praktiserede 
i Rønnefra 29. t 10/10 61. r'o,J 14/1 14 m. Agnete Cathrine Stender, 
Søster til Mads Stender (se denne), r'o,J 2. Gang 16/5 il8 m. JI'Iargrethe 
Kirstine Klinge, Dt.t" af Sømand i nønne Anders Nielsen Klinge og 
]}hugrethe Kirstine f. Hansen. C. skal have interesseret sig meget 
fol' COll1edie paa Christiansø. Her kun spillet 3 Gange 1818. Fader 
til de senere omtalte· A. og. J. Curclts. 

(i) Peter Harding Sonne, f. 4ft; 1784 af Uhnnager i Rønne Edvard 
Sonne .og Kltren Nielsdatter f. GU1l1ll1eløs, r'o,J 24/11 9 m. Barbara 
Olsen, Dtt. af Didrik Olsen og Anna f. Predbjørn (~~iere af Theater
gaarden). 'r'o,J 2. G. 14/12 18 m.' Martha Catrine Olsen (i' 25), Dtt. 
af Herman Olsen og Marie f._Pl'edbjørn_JSøster "til før nævnte 
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og efter samme Kilde var den· hele Comedie, der efter 
Yttringer hos Curdts'erne maa antages at være spillet 
i Slutningen af Februar, for nævnte Rollers Vedkom
mende besat paa samnl(~ l\Jaade, hvortil Sita kom: 

Espen, en Tjener ......... . 
;}Iartha, en Pige ......... . 
Pierre, Tjener ........... . 
En Spiller ............... . 
En Dreng ............... . 

R. MARCHER 1) 
A. KOFOED 
R. .JENSEK2 , 

H. CHRISTIA~"SEN 3.1 

C. L. WOLFFHEN4) 

Anna). "-' 3. (t. 2/122tl m. Karen l\1arie UDsing, DU. af Høker 
Rosing, Kbhvn., og Hustru Karen. Var Skibsfører, kom sillen bort 
fra Rønne og fik en Bestilling, jeg' vea ikke hvael eller hvor, kom 
tilbage hertil og aørle her 21/11 58. Han har som senere omtalt 
eiet Theatergaaraen, da 'rheatret byggedes, var Actionær, og hørte 
med til ae Assisterende, af Comellie hal' han derimorl kun spillet 
aen her nævnte Holle. 

1) Rasmus )<Iarcher, f. 21i/41794 af Skp. og Kbm. i Rønne Her
man Hansen Marcher og Elisabeth f. Uasch, "-' 27/11 16 m. Karen 
Margr. Dam, Dtt. af Kbm. Peter Ohr. Dam (Fader til Aaolf) i Rønne 
og Anna Cathrine f. MUller. Borgerkpt., Kbm. i Rønne, t 4h 6f). 
Han var Broder til Directeur Hans r. Marcher (se senere) og Fader 
til Directrice Fru Petrea Lund (se senere). Han spillede kun denne Rolle. 

2) Basmus østrup Jensen, f. 2:1/5 17~)9 af Amtsprovst .Jensen i 
Bønne og Ellen f. Lund, "-' 1"/12 24 i Rønne m. Anna Dorthea Hei
berg, Søst.er til Lars Ipsens Kone (se denne). Han var først Styr
mand, havde siden Gjæstgiveri i Krystalgade, hvor nu Sagfører 
Janus Olsen boer, blev saa Toldassistent i Skagen, t Sommeren f)3 
af Colera. En Broder spillet Comedie 181~/:J1' selv spillede han 1R 181s1 

27 Gange, var desuden Sonfflenr. 
3) Hans Henrik Christiansen, f. i Rønne 1788 (døbt 4/4 89) af 

Skrædder Christian Hansen og Vibeke Cathrine f. Hansclatter, op
draget hos Lars Madsen Schon, Farfader til Skomager Hans ·Chri
stian Schou, der senere spillede meget Comedie. "-' 31/1 12 m. Bar
bara Olsen Wolffsen, Dtt. af Kbm. Herman Olsen vV. og Martha 
Marie f. Predbjørn. Han val' Skibsfører, kom siden til Toldvæsenet, 
t som Tolclassistent i Ebeltoft 41, Enken døde i Hønne 64. Spil
lede Comedie 3 Gange 18 1%6' 

4) Christian Leegaard W olffsen, f. 14/2 1785, Broder til 'rheate~
directeuren Oaspar Henrik (se derfor denne), "-' 7 m. Agnete Mane 
Sonne, Dtt. af Kbm. Herman ~Iagnus Sonne, Nexø, og 2. Kone 
Bertha f. Dam. Skibsfører i Bønne, t % 36, spillet Comedie 3 
Gange 18 1%6' 
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Efter denne Begyndelse oprettedes altsaa 4/4 1818 det 
dramatiske Selskab, den konstituerende Generalforsamling 
holdtes den Dag i Klubbens Locale, der eiedes af Md. 
Kofoed, Moder til Theathrets første Pernille, Andreas 
Kofoed. 

Denne Klub var stiftet 2/10 1814 "da det Ønske var 
opstaaet, at Rønne igjen fik en Klub", som det hedder 
i et Brudstykke af den gamle Klubprotoeol, der er i 
mit Eie. Det bestemtes fra først af, at der skulde være 
ikke over 50 faste Medlemmer og 20 reisende Medlemmer 
Kontingentet for de første var 7 RdI. Navneværdi (vistnok 
varierende, omtrent 1/2_2/3 af den reelle), for de sidste 
det halve. Den første Bolig var hos Billardholder Hans 
Ølsted (Storegade 1029, han var Fader til Skp. Ølsted, 
der i Halvfjerserne havde Handel paa Hjørnet af Provste
gade og Ruden), der leverede 3 opvarmede Værelser 2 
Gange ugentlig for 333 Rdlr. 2 Mk. Navneværdi aarlig. 
Foruden denne Udgift var eler andre, deriblandt 50 
RdI. aarlig til et Bud, og da Selskabet begynder med 
45 faste Medlemmer, ser man, at Budgettet strax staar 
paa svage Fødder. Man kom sammen 2 Gange ugentlig, 
passiarede og spillede Gnav, hvill{en sidste Adspredelse 
sees at have givet Anledning til en Strid. Der spørges 
nemlig, hvorledes man har at forholde sig, naar et Sel
skab spiller Gnav, og andre komme til, der ville spille 
høiere eller lavere end de første, hvilket vanskelige 
Spørgsmaal til sidst afgjøres pall, en Generalforsamling 
saaledes, at de nye tilkommende skulle rette sig efter 
de tidligere spillende eller ogsaa "etablere nyt Spil, til 
hvilken Ende der bliver at anskaffe en ny Gnavpose" . 
Der er forskj ellige Mulcter for Udeblivelse fra General
forsamling, Nattesæde efter KI. 12 osv., og disse Muleter 
ere i Forhold til Kontingentet mærkelig høie, indtil 16 
Rdl. Nv. Desuden haves en Bøsse, der paa 1/2 Aar kan 
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give indtil nogle og tyve Rdlr., hvorledes sees ikke. 
Efter 1/2 Aar flytter Klubben til Md. Kofoed, hvor Sel
skabet faar Værelser og Beværtning for 300 Rdl. Nv. 
aarlig, men selv maa bekoste Inventar og Varme. Paa 
den Tid er Klubben i Fart, og det vedtages at forøge 
Medlemstallet, men snart gaar det Hed ad Bakke, Kontin
gentet nedsættes til 5 Rdl. og Udgifterne forringes til 
100 Rdl. aarlig Leie og 32 Rdl. til Budet, hvad dog 
formodentlig ogsaa har været begrundet i Pengenes 
stigende Værdi. 'rilsidst bringer S pørgsmaalet om man 
skal søge Fritagelse for den Afgift til Frue Kirke, som 
skal svares ifølge Forordning af 2°/10 19, en Splittelse 
i Selskabet, hvoraf ca. 30 Medlemmer melde sig ud. 
Afgiften var heller ikke uden Betydning, idet den i 2 
Aar sees at have udgjort 16 RdL Sølv og 184 RdL 4 
Mk 8 Sko i Sedler og Tegn. l April 1823 bestemtos 
saa Klubbens Opløsning, Inventaret foræres til det 
dramatiske Selskab, og Kassebeholdningen anvendes til 
en Afskedsfest. 

J eg har taget denne lille Klubskildring med, dels 
fordi Klubben har haft noget at gjøre med det dra
matiske Selskab dels som et lille Tidsbillede. 

l den omtalte Leilighed afholdtes altsaa 4/4 1818 
den konstitu.erende Generalforsamling for det dramatiske 
Selskab, der kom til at bestaa af følgende 64 Herrer: 

1. Christian Rasch, vel sagtens den senere som Actionær 
ml'vnede Snedker Christian Hasch. 

2. Snedkermester Gouvertz. Didrik Hasmussen G., f. 1/51784, 
vistnok i Kbhvn., hvor han skal have været Snedker 
paa Nørrebro, gift i 'ryverne med Kirstine Pihl, en 
Pige fra Povlsker. Snedker i Hønne, t her 2% 63. 
Theatrets første J\'Iaskinmester, var det i al Fald endnu 
3/~ 48. 
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3. Toldkasserer Heiberg. Ulrik Frerlerik H. f. 1850, Told
kasserer her 18 5!1~' i- her 2/11 19. "-' m. Johanne 
~'3cheppelern (f. 1860 t 30/1 Cl0. 

4. Lt. Rasmus Marker, se foran. 

5 Overkrigscolllm. Raseh, nævnet under :\Iarls Stenrler (se 
rlenne), "-' 2(;/1 17~)5 m. Ing'eborg Christine Nansen, 
Dtt. af Oberst og Vicecoll1umndant Hans Nansen. Skal 
være død c. M. Hltn spillerie Bmtsch i Orchestret. 

6. Overlærer Myhre. .Johan Andreas ::II. ved Hønne l\'Iiddel
skole, "-' m. Christiane Hansen. 

7. Kbl1l. Philip Raseh, boede i senere 1025, Storegade, f. Juli 
1784, Søn af Tønnes Hasch, "-' 1870 m .Ane Grøn fra 
Norge, "-' 2. G. 12 Ill. Caroline Cecilie Louise Hogert, 
t 2/1 47, Kbm. og Borgerkpt. 

8. Kbm. Otto Arboe. OUo Henrik A., f. 2(;/11 1785 af Borger
kpt. og Ulmnager .Iørgen Peter Arboe og Marie Sofie 
f. From, "-' 11 nI. Bar
bara Elisllbeth Rasch (t 22), 
Søster til Agent Ole Peter 
Hasch, "-' 2. G. 1/7 26 m. 
Olivia Elisaheth Saxtorph, 
Dtt. af Frtest i Nexø Ole 
Christian Sltxtorph og' .J 0-

hanne f. Horch. Han VlU' 

Consul og Kbm. i Bønne, 
i- her "Is 5B. Theatenlirec
tenr 20~45. I Familje med 

flere spillende. 0110 Arboe. 

9. Oberstlt. Hoffmallll. Poul l\Iagnus H., f. 21/5 1778 af Apo
theker og Postmester i l\'Iaribo Johan Christoffer H. 
og 'Vibeke vVichmand, "-' % 12111. Catharine Stenbæch, 
"-' 2. G. 2fu 20 111. Anna Cathrine J espersen, Dtt. af flg. 
Coml1landant paa Bh., R af Db. og Dbm. i- her 3% 42. 

10. Cancelliraad Jespersen. Peder Dam J., f. H!:l 1772 af 
Herredsfoged Niels .T. og Bertha Marie Dam, "-' 31/1 

1792 m. Barbara Kirstine Bohn. J. var Byskriver i 
N exø, siden Kbm. i Rønne. t 28/~ 35. 

11. Kpt. Wiehmann sell. Jacob Nicolai W., døbt 11/2 1759, 
"-' 26/2 1800 ID. l\1agdalene JHargrethe Hasch, Søster til 
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Nr. 7, t 15/1 34. Vistnok Værtshusholder paa lille 
Plads, Fader til Bageren, Seilmageren og Jernstøberen. 

12. lVIads Stender. Omtalt foran. 

13. Christoffer Bohn. 'fidligcre Forvalter paa Christiansø, 
boede nu hos Jørgen Gad \Viinsløw, eiede en smuk 
Fuglesamling, som han forærede Skolen. 

14. Kpt H. B. Rasch Herman Bohn R. boede Storegade over
for Commandantboligen, Fader til NI'. 18. 

15. Gad Hjorth. Var Skibsfører, maaske ogsaa i Toldvæsenet. 

16. Forvalter Siersted. Hans Nicolai S., ~ m. Christiane Frede
rikke f. Olsen. Proviant- og Materialforvalter paa 
Christiansø, Fader til Theatrets første Vært, se denne. 

17. Cand. jur. Kløcker. Muligt en v. Kløcker sen., der boede 
hos forrige, spillede 8 Gange Comedie 18 18/ 22, 

18. O. P. Rasch. Ole Peter R., døbt 1790, Søn af Nr. 14 og 
Ingeborg Olsdatter, ~ m. Karen l\Iarie Stender, Kbm. 
t 21/6 75. 

19. Apotheker lVIangor. Johan Peter M. ~ m Inger Margrethe 
Bredahl. 

20. Regimentschirurg Panum. Jens Severin Nathanael P., ~ 
m. Charlotte Louise Lahde. Fader til den berømte 
fysiologiske Professor. 

21. Kpt. Hans Grønbech, Kbm., eiede det senere 855, Torveg., 
Fader til Hans Julius G., se denne. 

22. Kbm. lVIøser. Guldsmed August Frederik lYI. 

23. Hans Predbjørn Olsen. "-' 26/11 17 m. Abel Sofie Elisabeth 
Heiberg Wiinsløw. 

24. Studiosus Lars Wiinsløw. Se foran. 

25. Kbm. Jørgen Gad Wiinsløw. Se senere. 

26. Styrmand lVIarius Wiinsløw. Se foran. 

27. Kbm. A. F. lVIichelsen. Broder til Niels l\L, se denne. 

28. Cancelliraad Lohmann. Se. senere. 

29. Procurator Arboe. Vistnok Svoger til fgde., se denne, kom 
siden til Nexø som Byfoged. 

30. lVIads Kofoed. 
31. Andreas Kofoed. Se foran. 
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32. Generalkrigscom. Kohl. Johan Heinrich August Valentus 
v. K. ~ m. Janusine Kirstine f. Arboe. 

33. Kpt. Hans Colberg. Kb111. og Skp. Hans C. '""'-'111. Valborg 
Kjersten f . .Jens datter. Farler til senere Theaterdirec
tem Peder Hansen C. og Farfader til Direkteur Jeppe 
Jørgen C. 

34. Kbm. 'rønnes Rasch, Broder til Nr. 7, døbt 16/U 1791, 
"-' m. Karen Kirstine Høm er. Strandingscomm. t 45. 

35. Kbm. P. C. Dam. Peter Christian D., Broder til Adolf 
Dam, se denne, ~ 2/11 10 m. Karen Elisabet Kofoed. 
t 11/10 19. Svigersøn til Nr. 37. 

36. Adolf Dam. Se foran. 

37. Kbm. H. A. Kofoed Hans Ancher K. ~ m. Cathrine 
Charlotte W olffsen. 

38. Kbm. Christian Schou. J\lIaaske Chresten Sehou, der boede 
paa St. Plads, hvor Harboe senere boede, og var Far
fader til senere Brændehandler Niels Sehou paa Sønder
gade. 

39. Kpt. H. P. Sonne. Formodentlig den under Theatrets Byg
ning omtalte Peter Harding S., se foran, da denne 
nævnte Sted ogsaa benævnes H. P. 

40. Kbm. A. Colberg. Anders C. boede paa Lille Plads, hvor 
nu Baptistkirken er, Søn af Nr. 33. 

41. Kbm. H. 1. lVIunch. Eier af (senere) 485 paa Lille Plads. 

42. Kbm. P. H. Rønne sen. Peder Hansen R. ~ 27/4 14 m. 
.Juliane Westh. 

43. Kpt. Gabriel Kofoed. Siden Major. ~ 111. Kirstine Hans-
(latter, f. Hømer, Eier af (senere) 304 ved Hovedvagten. 

44. Kpt. H. H. Christiansen. Se foran. 

45. Kpt. H. P. lVIarcher. Theaterdirektenr, se senere. 

46. Kbm. Peter Sonne. Eiede en stor Gaard, der bestod af 
(senere) 996-999 i Huden. 

47. Kpt. Edvard Sonne. Se foran. 

48. Lt. Jens Rømer. Avlsbruger, Lt. ved Borgervæbningen, 
Eier af (senere) 103 0sterg., Svigerfader til Theatrets 
mangeaarige Kasserer Edvard Marcher, se denne. 

49. Lt. Frederik Sonne. 
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50. Major v. Mossin. I Militsen. 

51. Toldkasserer Brandt. ~ m. Johanne Nicoline Cathrine 
Lohmann. 

52. Exam. juris Landt. Søn af Præst i Olsker, blev vist 
Herredsfoged i .Tylland og døde 80m Procuratol' i 
Hoskilde. 

53. Amtsprovst J ensen. Fader til Hasmus J., se foran, døde 
her. 

54. Styrmand Rasmus J enSfln. Se foran. 

55. Kpt. S. M. Bohn. Søren JHathiesen B., f. i Hasle 1787 
(Stamtavlen, efter Kirkebogen døbt 15/10 88, efter 
A visen f. 1789), af Kbm. i Hasle lIIartin B. og Martha 
lIfarie, f. Stender. ~ m. Karen Wolffsen, Søster til 
Caspar Henrik, se denne, Kpt. i lHilitsen. t % 5fl. 
(Kirkebogen). 

56. C. 'Volfisen. Maaske foran omtalte Chr. L. Wolffsen, maaske 
Caspar Henrik. 

57. Kpt. 1. P. Arboe. 
58. Styrmand Peter Arboe. Se foran. 

59. Lt. Niels Sonne. Urmager, døbt 2% 1768, ~ m. Margrethe 
Arboe, Søster til Nr. 8. t 17/(; 1839. 

60. Kpt. H. C. Boss. Vist Eier af (senere) 917-18 Store Torv. 

61. Apotheker Paulsen. Johan Andreas P. f. 1781 i Tønder, 
hvor hans Fader var Skri
ver paa Herredscontoret. 
Denne døde ung, og da Mo
deren giftede sig paany, op
droges P. pall, Lygumkloster, 
~, sandsynligvis 16, m. Bo
flille Catharine Spendrup, 
IHt. af Destillatør S. og 
dennes første Kone.1~/916-
22 Apothekel' i Rønne, sall, 
Svigerfaderens Forretning i 

Apolheker paulsen. Kjøbenhavn, i' her ~/2 56. 

62. Bataillonschirurg Uurdts. Se foran. 

63. Krigscancellisekretær Sehestedt. Christian Lndvig S. f. 
18/1 1777 af Postcontrollør Johan Rantzau Kaas v. 
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Sehestedt og Hustru, f. Børgesen. ~ 2% 11 m. 
Karen Børgesen. Amtsforvalter paa Bornholm, i' 30/10 

48 i Kjerteminde. Fader til fiere Spillende. 

. 64. Krigsraad Lambrechts. Carl Peter L., f. 3°/61788 i Kbhvn. 
af Foged, siden Stifts amts skriver i Bergens Stift, 
Nicolai Lambrechts og Else Didrike, f. Hjorth, blev 
Student 1806 i Bergen. Candiflat 15/1 12, Cancellist i 
Generalstabens Bureau lB, ~ vistnok 16 m. Sofie 
Caroline Clemens. Byfoged i Rønne 17, Herredsfoged 
i Vesterherred og Krigsraad, døde her 1% 19. 

Til Direction valgtes: Apotheker Poulsen 22 St. 
Bataillonskirurg Curdts 17 St. 
Sekretær Sehestedt 13 St. 
Krigsraad Lambrechts 8 St. 

Til Kasserer enstemmigt Kbm .. Jørgen Gad Winsløw l), 
Selskabets Navn blev som nævnt "Eiblot til Lyst". 
Det blev overladt til Direktionen at vælge en Lov

commission til at forfatte Love, hvad ogsaa skete 9/4 
1818. 3°/4 var der igjen Generalforsamling, hvor Be
styrelsen . foreslog at faa Md. Tønnes Raschs Pakhus 
(Grønnegade 1066) indrettet til Theatret, hvad ogsaa 
vfldtoges, men ikke blev til noget, formodentlig har Over
slaget vist sig at være for dyrt. 

Dette er taget af 'rheaterprotocollen, et Aktstykke, 
der udmærker sig ved sin Uregelmæssighed, somme 'rider 
vidtløftig bred, somme Tider gaaende fuldkomment i Staa, 
for det meste mager, og altid, som sagt, uregelmæssig, 
de Sider af Virksomheden, man omtaler det ene Aar, 
omtales ikke det uæste osv. Her i Begyndelsen kunde 

1) Jørgen Gad IVinsløw, Broder til de alt omtalte IVinsløw'er, 
~ 19/4 11 JIl. Benedicte Marie Bohn, f. ThiE'sen (Enke efter Herman 
Bohn, merl hvem hun blev gift 29/11 1797), Dtt. af Kbm. i Svaneke 
Jochum Th. og lVIaren Schor. Med hende fik han i lVledgift en 
Kjøbmandsgd., den nuværende Commanrlantbolig, var Kbm. og 
Consul i Rønne, t her 8f2 41. 
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man have ønsket at se noget om, hvorledes det dramatiske 
SelskalJ havde tænkt sig at virke, men derom findes 
intet. Formodentlig har Tanken været ved Medlemmernes 
Bidrag at lJestride afholdt nogle Forestillinger, hvortil 
saa kun Medlemmerne med Familje afgav e Tilskuerne. 
Det første Formaal, Selskabet satte sig, var at finde et 
Hjem, og det første mislykkede Forsøg herpaa er omtalt. 

8/4 opførtes" Sparebøssen" Comedie i I Akt af KotzelJUe 
og "Hvem ve ed hvad det er godt for" do. af do. Der 
var først hestemt "J ulestuen" og "Didrich Menschen
schreck", men de maatte opgives, fordi Lars ,Vinsløw 
blev syg. Besættelsen af de spillede Stykker omtaler 
jeg ikke for ikke at lJlive for vidtløftig. 

% omtales nogle Udgifter, hvoraf jeg nævner 6 Rdlr. 
til 6 Hoboister og 5 Musikanter ved Forestillingen, og 
5 Rdlr. til Md. W olffsen for Værelser og Ulejlighed ved 
do. 2% vedtoges at betale .!VId. W olffsell, 6 Rdlr. for Op
bevarelse af SelskalJets Inventar. 

Der maa have været andre Udgifter til Forestillingen 
end de nævnte, der udgjorde ca. 20 Rdlr., Inventaret 
maa vel, i al Fald tildeIs, have bestaaet i Rekvisiter 
til den, og kan jo ikke have været saa lille, da det 
kostede 6 Rdlr. at opbevare. 12/8 vedtoges, at hvert 
.!VIedlem betaler 1 Rdlr. Nv., "hvoraf Directionen har at 
afholde løbende Udgifter saavel som de alt paa Selskabet 
hæftende Udgifter". 

Af den forud nævnte Direction var J. C. Curdts ud
traadt, hans Afrejse til Kjøbenhavn omtales 2%, og det 
nævnes, hvem man vil foreslaa i hans Sted. Dette Valg 
falldt imidlertid ikk Sted paa Grund af de for Selskabet 
uheldige Forhold, der nu inrltraadte. 

Saison 1818-19 ISaisonen 1818/ 19 gives ingen Forestillinger af Dilet-
tanter. 21/12 18 afholdes en Generalforsamling, der er 
besøgt af 38 ::Vledlemmer. Der er intet gjort for at 
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skaffe Locale. Lovene er skrevne, men man foreslaar 
at lægge dem ad acta, til Selskabet faar "fornøden Fast
hed". Derpaa stemmes om, hvorvidt Selskabet straks 
skal hæves, eller der skal holdes en ny Generalforsam
ling om 3 Maaneder. Det sidste vedtages enstemmigt. 
Endelig vedtages at laane Inventaret ud til hvem, der 
vil spille, og at søge en Sammenslutning med Klubben. 

Denne sidste Beslutning var ikke saa unaturlig, da 
Medlemmerne for største Delen vare de samme. 

Det er lidt underligt at se denne Sløjhed og Modløs
hed saa hurtigt efter, at Selskabet er stiftet. Hoved
grunden er vel nok, at man ikke har kunnet finde Locale, 
Udgifterne til et saadant have vel vist sig at ville blive 
større, end man havde tænkt sig. Noget kan det vel 
ogsaa have havt at sige, at den rette Mand til at puste 
Liv i den tilstedeværende Lyst til at spille Comedie 
ikke endnu var kommen. Der findes hos Jørgen Curdts 
en Blyantsnotits om, at "Jeppe paa Bjerget" er spillet 
1818 af et reisende Selskab. Forholder dette sig rigtigt, 
saa at der altsaa dengang har været reisende Skue
spillere her, saa kunde det jo ogsaa have været en 
Grund til, at Dilettanterne have trukket sig tilbage og 
at Spørgsmaalet om egne Comedier er blevet mindre 
brændende. 

22/3 1819 afholdes saa den tidligere omtalte General
forsamling. Locale er endnu ikke fundet, og Directionen 
er ikke videre, end at den foreslaar, at den skal se sig 
om efter et saadant, og faa Overslag over, hvad Ind
retningen vil koste. Det forlanges, at hvert Medlem skal 
svare mundtlig. Dette har vel nok havt til Hensigt at 
binde Medlemmerne til mulige Bekostninger og havde 
til Følge, at 7 udmeldte sig. Tidligere havde allerede 
8 udmeldt sig, og af Directionen, som alt manglede Curdts, 
underskriver Lambrechts ikke denne Gang, er altsaa 
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udmeldt eller maaske syg, han døde 16/6 19. Sehestedt 
underskriver denne Gang, men melder sig ud senere i 
19, det sees ikke bestemt naar. 

Direotionen meddeler tillige, at den tidligere fore
slaaede Sammensmeltning med Klubben har fundet Sted, 
men hvad Virkning, det har haft for det dramatiske 
Selskab ses ikke. Af Klubbens Protocol ses det, at 
Sammensmeltningen bestemtes % 19, men heller ikke 
med Hensyn til Klubben ses det, hvad Virkning den 
har havt. 

:aison 1819-20 ISaisonen 181%0 spillede Dilettanterne: 

12. og 13. Jan "Abracadabra" III Holberg. 
"De tre Feil" I Jerome Pointu 

ved Bruun. 
27. og 29 .. Jan. "Didrich Menschenschrech" I Holberg. 

"Julestuen" I Holberg. 
13. og 15. Febr. "Virtuosen Nr. 2" I P. A. Heiberg. 

"Hvem veed, hvad det er godt for" 
I Kotzebue. 

5. og 6. Marts "Fire Skildvagter paa een Post" IVogel. 
"Galningen" III Kotzebue. 

Slutn. af Marts 
"Den lille Hyrdedreng" I OehlenschHiger. (eller i April) 

"Den lige Vei er den bedste" I Kotzebue. 

13110 19 skriver Paulsen i Protocollen, at Sehestedt 
har udmeldt sig som Directenr, og at han selv er bleven 
staaende for at passe paa Inventaret, som Major Mossin 
gratis har givet Husly. 

Da saaledes Sagen var gaaet i Staa, beslnttede nogle 
unge Mennesker, dels Medlemmer, dels ikke Medlemmer, 
nemlig: 
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Mads Stender, 
Adjudant Lt. v. Koefoed 1), 
Marius Winsløw, 
P. Lorentzen,2) 
Adolf Dam, 
Andreas Kofoed, 
Jens Jensen 3) 

og v. Kløcker 
'selv at tage Initiativet. De skaffede sig Locale hos Md. 
Olsen, østergade, det var Kbm. Didrik Olsens Enke, 
Anna f. Predbjørn, der eiede den store Gaard paa øster
gade, hvor siden Theatret, og i den nyere Tid tillige Hr. 
Lohmann, fik Bolig. Hendes Datter, Martha Catharine 
Olsen, blev senere gift med Niels Johannes Siers ted, Søn 

1) l\1:arcus Conrad Koefoed f. 7/10 1792 af Artillerimajor Mads 
Koefoed, Nexø og l\Ialene Kirstine f. Larsdatter Fyhn, "-' 19/1 27 
m. Hermandine Cecilie Sonne, Dtt. af Kpt. Herman Olsen Sonne, 
Loftsgaard, Olsker, og dennes tredie Kone Cecilie Funch f. Prahl. 
Han var Artillerikpt. og Tømmermester i Rønne, Hd. af Db., t 
30/9 57 her, Fader til en senere Theaterdirecteur. Spillede 2 smaa 
Roller 18 20/24' 

2) P. Lorentzen veed jeg intet andet om end at en har ment, 
at han vist var Styrmand, og at .1. Ourdts har en Bemærkning om, 
at han vist har spillet oftere med i Begyndelsen. 

3) Jens Jensen f. 3/H; 1797, Broder til 
Rasmus Jensen, se denne, "-' 29/11 2;) 
(Kirkebogen) m. Ellen Christine Munch, 
Dtt. af Kbm. Hans Jensen Munch (se 
foran det dramatiske Selskabs første Med
lemmer). Han var Skibsfører, blev Kryds
betjent, uvist hvor, senere '['oldassistent 
i Frederiksværk, saa i Nakskov, t der 
13/9 77. Spillede 18 Gange 18 18/ 31 , 

Jens Jensen. 

4) Om v. Kløcker se det dramatiske Selskabs første lVIedlemmer. 
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af Nr. 16 af de før nævnte Mænd, der stiftede det dra
matiske Selskab, og denne N ,T. S. blev saaledes Theatrets 
første Vært. Der blev spillet i Salen paa Hjørnet af 
Theaterstræde og østergade, Theatrets nuværende Hjørne
sal. De omtalte unge Mennesker best8mte, at det dra
matiske Selskabs Medlemmer skulde have fortrinlig Ad
gang til Forestillingerne, og henvendte sig til Paulsen 
om at laane Selskabets Inventar, hvad ogsaa blev dem 
tilstaaet. Samtidig anmodede de Paulsen om at have 
Opsyn med Stykkernes Opførelse, og han blev altsaa 
den første Directeur, medens Jørgen Gad Winsløw gik 
ind paa at fungere som Kasserer. 

Udgifterne bestredes ved Indsamling bagefter mellem 
Tilskuerne, som det vil sees af følgende Skrivelse fra 
Paulsen til disse: 

"Forat kunne være skadesløse for de til Skuespil
opførsel medgaaede Udgifter, er det, vi herved an
mode de ærede Herrer, som vare nærværende ved 
Opførelsen af de tvende Stykker i Onsdags og Tors
dags Aftes hos Md. Olsen, at bidrage til dette øje
med. Vi tro, at den moderate Betaling for enhver 
Chapeau med Damebillet iberegnet 3 Mk. i Tegn 
ikke vil synes form eget, i Særdeleshed da vi tro 
at kunne fritage enhver, som denne Gang giver Bi
drag, næste Gang for Udgifter. løvrigt staar det 
enhver frit for at forøge det ovenfor anslaaede efter 
Behag. I sin Tid skal der vorde aflagt Regnskab 
over Anvendelsen af det indkomne. 

Rønne 14-1-1820. 
J. A. Paulsen." 

Man ser af denne Skrivelses Indhold, at det strax 
var Meningen at give en Række Forestillinger, som jo 
ogsaa skete. Der indkom 42 Rdlr. 3 Mk., idet af 64 
Herrer, derimellem ogsaa de spillende, nogle gave 1 a 2 
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Rdlr., de fleste de fastsatte 3 Mk. DereftBr spilledes 
saa de næste 2 Gange. 

17/2 20 udsendes en ny Anmodning om Penge "støt
tende sig til det Bifald, man har vundet og ønskende 
at give flere Forestillinger". Udbyttet er lidt forøget, 
idet 56 Herrer give 54 Rdlr., og de fleste af de spillende 
have nu ogsaa, som billigt var, fritaget sig selv for at give 
Bidrag. Derefter gaves saa de næste 2 Forestillinger, og 
dermed endte Saisonl1l1, i Slutningen af hvilken Paulsen, 
uvist naar, er ophørt at fungere. Om han end ikke har 
været meget activ, saa er han dog den af det saa stort 
opspringende og saa sørgeligt nedfaldende dramatiske Sel
skabs Directeurer, der har gjort den bornholmske Thalia 
mest Gavn. 

Af Økonomien bemærkes kun, at der er kjøbt et nyt 
Bagtæppe til Gadedeeorationen, et Skilderhus, Coulisser 
til "Galningen", og 2 Træben til Invaliderne. 

'Tilskuerne synes at have været omkring 100 
ad Gangen, men de ere formodentlig kun mødte den 
sidste Aften, medens den første har været givet for 
Tjenestefolk og Børn, saaledes som det senere sees at 
have været Tilfældet. 

ISaisonen 182°/21 opføres: Saison 1820-21 
27. og 29. Oet "Landstedet ved Kongeveien" I Kotzebue; 

"Kildereisen " I Holberg. 
18. og 19. Nov. "Enken og Ridehesten" I Kotzebue. 

"Henrik og' Pernille" III Holberg. 
20. og 21. Dec. "Den Stundesløse" III Holberg. 
3. og 4. Jan. "Kvækerne" I Kotzebue. 

(2. Gang) "Den lige Vei er den bedste" I Kotzebue. 
29. og 30. Jan. (2. Gang) "Den lille Hyrdedreng" 

I Oehlensehlager. 
"Den taknemmelige Søn" I Engell. 
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13. og 14. Febr. ".Jacob von Tyboe" V Holberg. 
15. Febr. (2. Gang) "Jacob von Tyboe" V Holberg. 

Ved Ilelllle ForcRtilling er rier solgt Billetter til hele Tilskuer
pladsen, det er altsaa første egentlig offentlige Forestilling i Rønne. 
Den er urlenfor _-\.bonnement til Inrltægt for Theaterkassen. 

1. og. 2. Marts (2. Gang) ",Tean de France" V Holberg. 
18. og 19.Marts "Gevinsten i Classelotteriet" 

I Hagemeister. 
"Den Sansesløse" I Kotzebue. 

21. Marts gjentages denne Forestilling i veldædigt Øiemed. 

Det veldædige Øiemed angives saaledes i Protocollen: 

,,- - --- til Indtægt for Esber Pouls' Enke, 
som der Dagen føer mistede sin Mand i Kolleværket, 
og til en Mand ved Navn Hans Riis, som udstod 
meget for om muligt at konde Ræde den anden, 
og har siden Lag Syg derefter". 

Enken fik 30 Rdlr., Riis 6 Hdlr. 

Hidtil ere Forestillingerne, som man vil forstaa af 
Tidsmellemruml1lene, snart henlagt til en snart til en 
anden af Ugens Dage. 

Som forhen anført var i forrige Saison den sidste 
af det dramatiske Selskabs oprindelige Directeurer, 
Apotheker Paulsen, ophørt at fungere, og formodentlig 
er saa Otto Arboe valgt til hans Efterfølger, i al Fald 
er det ham, der i denne Saison tager den llcunomiske 
Ledelse i sin Haand. Nogen artistisk Direction omtales 
endnu ikke, Winsløw vedbliver som Kasserer. Virksom
heden foregaar paa samme }\(aade som i forrige Saison, 
Initiativet udgaar fra de spillende, og Pengene skaffes 
tilveie ved Indsamling. Arboe skriver saaledes; 
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Da endel unge Herrer bleve enige om at opføre 
Sku~spil paa Md. Olsens Sal, tog jeg mig den Frihed 
d. 20. October at lade en Subscriptionsliste udgaa 
til Selskabets Medlemmer og øvrige Familjer, som 
forrige Aar vare med, forat indsamle Bidrag dertil". 

Paa denne Liste tegnede 74 Personer sig for 124 
Rdlr. 8/1 21 udgik en ny Liste, der gav 72 Personer 
med 113 Rdlr. 2 Mk., og endelig 27/4 21 en tredie, der 
ikke viser Personantallet, men gav 76 Hdlr. 

Man vil se at Interessen for Theatret voxer, idet , 
der baade spilles oftere, er et større Publicum, og gives 
et større Bidrag. Formodentlig har Toldkasserer Krumml) 
der fra næste Saison spiller en stor Rolle ved de dra
matiske Forestillinger, den største Andel i denne livlige 
Virksomhed, i al Fald deltog han allerede i denne Saison 
i Comedierne. 

Theatrets Indtægt har været: 
Ved Indsamling ............... . 
Forestillingen 1% ................ . 

1) Chresten Kl"lllUm f. 23/ 6 1783 i Dram
men af Kbm. Jacob Kayser, der antog 
Navnet Krumn, da han giftede sig med 
Jacoba Krnmm. Hnn var først Toldkas
serer i Nysted siden i Rønne, hvortil han 
kom 2fo 20. Han blev 11/10 17 "--' m. lIlaren 
Thue, Dtt. af Kbm. i Arendal Jens Thue 
og Hannah f. Juul. Han vnr efter min 
J\lIening den i dramatisk Henseende mest 
virksomme af Directionen pan den Tid, 
og som andetsteds oplyst skylder 1'he-

313 Rdlr. 2 Mk. 
37 

" 
350 Rdlr. 2 Mk. 

atret denne Direction og Lohmann sin Chresten Krumm. 

Tilblivelse. Han var Directeur 1821130 og spillede i denne 'rid, og 
lidt før ialt 77 Gnnge mest DamerolIer. Hans Datter var senere 
Directrice ved Theatret. 
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og for disse Penge er der altsaa spillet 8 Gange 2 Aftener 
og en Reprise 1 Aften. Desuden er der 1 Aften givet 
en Reprise i veldædigt Øiemed. Tilsknerantallet har an
tagelig været ca. 150 pr. Aften. 

I Sitison 1821 / 22 spille Dilettanter: 

25. og 26. Nov. "Saragossas Beleiring" 
16 og 17. Dec. (2. Gang) "De tre Feil" l 

"Skibbruddet" 

IV Kotzebue. 
Jerome Pointu. 
l Alex. DuvaL 

2. og :3. Jan. "Skatten" elI. "Staa ikke paa Lur" 
I Hoffmann. 

"Brandskatten" I Kotzebue. 
20. og 21. Jan. "Borgmesterfamiljen" IV Kotzebue. 
30. og 31. Jan. "Mentzikoff og Dolgorucki" lU ved Bruun. 
10. og 11. Feb. (2. Gang) "Landstedet ved Kongeveien" 

l Kot'Zebue. 

(3. Gang) "Gevinsten i Classelotteriet" l Kotzebue. 
19. og 20. Feb. (3. Gang) "Jacob von Tyboe" V Holberg. 
9. og lO. Maris (2. Gang) "Kvækerne" I Kotzebue. 

(3. Gang) "Den lige V ei er den bedste" l Kotzebue. 
27. og 28.lVlarts "Den honette Ambition" III Holberg. 

1/10 1821 udgik en Indbydelse, hvis Ordlyd her i det 
væspntlige anføres, et Par Stavelser ere ulæsnlige og 
remplacerede med Prikker: 

" .. Undertegnede har forenet sig om at bestyre 
de dramatiske Øvelser for .. staaende Vinter, ere 
blevne enige om at bestemme følgende: 

1: at istedetfor at der i de foregaaende Vintre 
ved Subscription for de der have taget Del i disse 
Øvelser enten som 'l'ilskuere eller som spillende, er 
blev en indsamlet Bidrag til Udgifternes Bestridelse, 
bliver for i Vinter bestemt en vis Pris for Entre
billetterne, og da man formoder, at man i denne 
Vinter vil blive sat istand til at give ligesaamange 

l 
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<val11atiske Øvelser eller Forestillinger som i forri e 
\ lIlter, der da I!eløb sig til 9 Skuespil l) saa hg 
man derefter gJort det nødvnIIClI' o-e () , l ar l B . k . ' b vers ag over 
(e e ostl1lllger som samme vil medtage og saa-
ledes bestemt Prisen for en Entrebillet de~ gjæid 
for hele Vinteren til 2 Mk Sedler" ' . er 

2: for?igaaes som uden Interes·sfl. 
,,3: TIl Gen~ralprøven kan Eierne af Entrehillet

tern~ o~erlade dIs~e til deres Hørn og rl)enestetyende 

d
o?" da forsynes RJlletterne med et Omslao- hvorpa~ 
Isse Navne er anførte. b' 

. .4: Der v~l blive sørget for, saavidt Rummet 
tll~~Lder, et VIst Antal Billetter for Fremmede o 
l~eISellde, som eI~hver af Meålemmerne, der ønsk~ 
san~me, kan rekVIrere hos Restyreisen, men hvortil 
dog de, der den Aften give Holle har fortrinlig Ad-
gang". ' 

Derpaa følger en Indbydelse til enhver dor ønsker 
t d It " . " , a ' e age tIl at tegne sig for Billetter. Skrivelsen 

er underskrevet af Krumm \VoIft'sen 2) 00- () A l , to •• ~r we. 

l) Rigt.igere 8 Forestillinger a 2 Aftener 00" 2 (1j'entclO"'l .' 1 Aften. h " '. bl. sel a 

2) Caspar Hcnrik I\-olffsell, Hiddcr 
IV., som han almindelig·t kl1lrleR, val' f. 
16/12 1781 af 8kihsfø1'8r i Rønne Christinn 
Leega,u'rl IV. og Else Cathrine f. Boss 
var Skihsfører, hlev i Krig'cll UI07 
lHaanedslt., og fik Kaperhrev, men mi
stede sin Skonnert "Skulrl" verl Forlis 
tæt ndenfor Rønne Havn. Derpaa drev 
~an i nogen Tid .Fiskeri, kom i l'yvernc 
md i l'oldfaget, nævnes l±/7 29 i Avisen 
som constitueret Toldinspecteur 00' (løde 
29/36'1' .. " 1.1 l ~ønne. Hrl. af Dh. nnder Caspar. Henrik Wolffsen. 

~ngen: Skal have været en joviallevelysten Mand, velsct af 
reden~ V,I~, da han som Kronprins hesøgte I~ornholll1. ~ lK04 

111. :lIane F,llsaheth [Jndahl, Dtt.. af Kmh. Comllland:tnt, P:Mt Born
holm, Andreas Undahl og Charlotte Dorthea f. Roeder. Hun døde 8. 

7 
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Man ser, at det dramatiske Selskab ikke omtales 
mere. Hvad der forstaas ved Ordet "Medlemmerne" er 
ikke klart, det kunde maaskee betyde, at et vist Antal 
unge Herrer have sluttet sig sammen om at spille 
Comedie, hver Aften var saa nogle i Activitet, andre 
ledige. 

Tidligere have de spillende taget Initiativet, denne 
Gang ser det efter Ordene ud som om <let var en selv
lavet Bestyrelse, men det kan dog ogsaa være, at de 3 
Navne staa som Repræsentanter for en saadan Sammen
slutning som nævnt, og ere valgte af den. Med Ind
førelse af Abonnements- og Salgsbilletter er der nu 
truffet en mere forretningsmæssig Ordning istedetfor den 
tidligere Gaaen med 'riggerposen. 

Paa Indbydelsen have 116 Personer tegnet sig for 
202 Billetter. 

Directionen pr altsaa Krumm og W olffsen samt Arboe 
som okonomisk Directeur. Winsløw er fremdeles Kasserer. 

Priserne for Salgsbilletter have første Gang været 
2 Mk 4 Sk, siden 2 Mk og ens over hele 'rilskuer
pladsen. Der er solgt 133 Billetter til alle 9 Forestillinger, 
færrest, 4, til første, flest, 22, til 4. Hele Indtægten har 
altsaa været 448 Rdlr. 3 Mk Tilskuerantallet har ved 
Hovedforestilling g:jennemsnitlig været 217. 

Naar man ser, at der gjentagende har været spillet 
med 10 Dages Mellemrum, faar man det Indtryk, at de 
spillende have været meget virksomme, og ogsaa Til
skuernes Mængde vidner om Interesse for Sagen. Denne 

~ 2. Gang 25/6 11 m. Johanne Sabine Behrens, Dtt. af Kleinsmedem. 
Behrens, Pilestræde, Kbhn. og Hustru f. Rydendahl. 'vV. var en 
kraftig energisk 11fand, der udadtil skaffede Theatret Støtte ved 
sine Forbindelser med Selskabet i Byen. Han var Theaterdirecteur 
1821/ 36, spillede Comedie 182°/35 77 Gange, baade Cavaller- og komiske 
Roller. 

i : 

~ 

J 
1 

~" 
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større Livlighed skyldes sikkert Krumm og W olffsen. 
"\Y olffsen skal have været den væsentlig repræsenterende 
overfor "Selskabet" i Byen, hvad jo ogsaa hans tidligere 
Ægteskab med Commandantens Datter kan have gjort 
ham egnet til. Krumm var vistnok mest Organisatoren. 
Man ser i det følgende i Protocollen, at der jævnlig 
træff'es Ordninger og Omordninger af de dramatiske For
hold, men disse Forhold vise sig ogsaa den Gang som 
SM ofte senere, at høre til en anarkisk Republik, der 
ikke ret længe lade sig binde af noget Lovbud, men kun 
for en kort Tid beherske af en enkelt Mands personlige 
Indflydelse 

I Saison 1822/ 2B spille Dilettanter: Saison 1822-23. 

19, og 20. Oet. et Helaftenstykke, hvilket vides ikke. 
19. og 20. Nov. "Skorstensfeieren" I 

"Ægtemanden ved en Hændelse" 
II Lambert. 

8. og 9. Dec. (2. Gang) "Kildereisen" I Holberg. 
(2. Gang) "Brandskatten " l Kotzebue. 

22. og' 23. Dee. (2. Gang) "Abracadabra" III Holberg. 
"Den forvandlede Brudgom" I Holberg. 

1. og 2. Febr, "Henrik d. 4.s første Kjærlighed" III 
"Pistolskuddet" I Kotzebue. 

10. og 11. :B~ebr. (2. Gang) "Didrich Menschenschrech" 
I Holberg. 

(2. Gang) "Julestuen" I Holberg. 
23. og 24. Febr. (2. Gang) "Galningen" III Kotzebue. 
2. og 3, Marts "Erasmus Montanus" V Holberg. 
11. og 12. Marts (2. Gang) "Menzikoff og Dalgorercki" 

III ved Bruun. 
Uvist naar i Marts "Herman v. Bremen" V Holberg. 

Denne Forestilling udenfor Abonnement til Fordel 
for Garderoben. 

T* 
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14/8 22 udsendte Krumm, ,Yolffsen og Arboe en Ind
bydelse til Billettegning til de samme og paa de sanllne Be
tingelser som forr. Saison. 117 Personer tegne 202 Billetter. 

23/11 samme Aar holdes en Generalforsamllng af de 
spillende, hvis lidt uforstaaelige Beslutninger, der væsent
lig dreie sig om Fribilletter, forekolllme mig at have 
mindre Interesse. Kun skal bemærkes, at her altsaa 
første Gang lovbestemmes, at de spillende og assisterende 
(de saakaldte "opvartende Herrer", det var Billetteurer, 
Controlleurer, Lampist osv.) skulle have Fribilletter, og 
disse henlægges her alle til Generalprøven, hvorved altsaa 
saalnange maa være berøvede rrjenestefolk og Børn. 
Fribilletterne vare talrige, der forbeholdtes i Alt 130. 

Man vil have set, at den dramatiske Virksomhed ved
bliver med samme Livlighed i denne Saison som i forrige. 
Directionen er den samme. 

I denne Saison udstedes Indbydelse til Actietegning 
i et Theater, hvad nærmere vil blive omtalt i næste 
Saison, hvor Theatret bliver færdigt og tages i Brug. 

Salgs billetterne koste 2 Mk., der er solgt 124 Billetter 
til de 9 Forestillinger, mindst till., 17, flest til 2. og 
7., 21 til hver. Indtægten er aJ Salg og Abonnement 
445 Rdlr. 2 Mk. og fra Garderobeforestillingen 63 Rdlr. 
2 Mk. Tilskuerantal gjennemsnitlig 216. 

Saison 1823-24 I Saison 1823/ 24 spille Dilettanter: 

29. og 30. Nov. "De onde Luner" IV Kotzebue. 
Dette er første Forestilling paa det egentlige 'l'heater. 

13. og 14. Dec. "Jeppe paa Bjerget" V Holherg. 
3. og 4. Jan. "Gulddaasen" V Olufs en. 
10. og 11. Jan. (2. Gang) "Skibbruddet" I Alex. Duval. 

(3. Gang) "De tre Feil" I Jerome Pointu. 
31. Jan. og 1. Febr. "Brevet fra Cadix" III Kotzebue. 

(2. Gang) "Fire Skildvagter paa een Post" IVogel. 
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7. og 8. Febr. (2. Gang) "Ægtemanden ved en Hændelse" 
II Lambert. 

(2. Gang) Skorstensfeieren" I 
14. og 15. Febr. "Barselsstuen" V Holberg. 

Denne Forestilling udenfor Abonnement til Fordel for 
Garderoben. 
28. og 29. F'ebr. (2. Gang) "Herman v. Bremen" V Holberg. 
6. og 7. Marts "Munterheds Triumf" V Reynold. 
20. og 21. Marts" ,Yellingtons U lliform" I Kotzebue. 

"Arrestanten" I Kotzebue. 
11. Juni "Den pantsatte Bondedreng" lU Holberg. 

"Gert W estfaler" I Holberg. 
Denne Forestilling udenfor Abonnement til Fordel for 

Theaterkassen 
Besættelsen af Stykkerne fra denne Tid ere mere 

eller mindre mangelfuldt bekjendte, og da der fra den 
her sidst nævnte Forestilling tilfældig er opbevaret en 
næsten fuldstændig Personliste, skal jeg derfor, for at 
gribe Leiligheden til at præsentere nogle af de spillende 
fra den Tid, anføre denne. 

DEN PANTSA'l'TE BONDEDRENG. 
Leerbeutel, en forgjældet Mand ..... . 
Pernille, hans Pige ................ . 
Leander .......................... . 
Bondedrengen Per Kielsen .......... . 
V ærten Mester Jacob ............... . 
Peiter, hans Staldkarl. 

WOLFFSEN. 
J. KL00KER 1 i. 

SIEMSEN2). 
A. DAM. 
S0RENSEN 3). 

En anden V ært ...... o o . o o . o o ...... o K. MICHELSEN 4). 
Første Raadsherre ...... o . o o ... o .. o. Jo JESPERSEN 5). 
Anden Raac1s4erre o ............ o . . .. L UXD 6). 

Niels Persen o . o ... o .. o . o . o . . . . . . . .. J. WINSL0W. 
Gjertrud ............... o .. o ... o .. " L. IPSEN 7). 

l\Id. Staabi ........ o o . o ... o ... " . o. KRUMM. 
En Juveler. o . o . o . o o .. o .. o o .. o . o . . .. SOlYIMER 8). 
En J\'Iusikanter o. o ...... o ........ o .. WESTH 9). 

Peter, Ohristoffer, Lakaier, en Postkarl. 
(Se Side 85 og fig S Jo 
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1) Jacob Nicolai K., f. 3fr. 1805 i Rønne 
af Skp. siden Skolelærer Christoffer Her
man K. og Karen Sofie (efter Kirkebogen, 
efter Familjen Sofie Ingeborg) f. J\lIarcher, 
~ 15/10 1827 m. Christine Dorthea Ellebye, 
Dtt. af Kbm. Anders E. i Rønne, Skole
lærer og Kirkesanger i Hønne. t 4/10 
1864, Broder til spillende Rager Chri
stoffer Herman Kjøller i Hønne, der 1849 
nrlvandrede til America, og Broder til 
Sofie Ingeborg Kløeker, ~ 111. Henrik 

J. KlØeker. Gottlob Herold Bager i Rønne, samt 
Fader til spillende Johanne Dorthea Kløcker, "-' m. Peter Thorvald 
1\Iartinins Galskiøtt, Birkeclommer paa Holsteinborg. Kløcker spillede 
1822/ 43 55 Gange i 44 Roller indtil 27 mest Kvinderoller, Elsker
inder og andre. 

2) Hans Henrik S., Theaterdirekteur, 
56/57, en Tid Theaterarkivar, f. 31/g 1799 
i Rønne af Skp. fra Lybeck, siden Kbm. 
og Lerkakelfabrikant i den senere Amt
mandsbolig i Rønne, Hans Henrik S. og 
Ane Cathrine (i Stamtavlen J\lIargrethe), 
f. Schou. "-' % 1823 m. Lovise Rebekka 
Kofoed, Dtt. af Artillerikpt. Kofoerl, St. 
Skrubbegd. Cl. ~ 2. G. som gammel m. 
Andrea Andersen, Dtt. af Smed A. fra 
Aakirkeby, skulde efter Sigenrle været 
Læge, hvis Faderen ikke var gaaet Fltllit, H. H. Siemsen. 

nu blev han først Sømand, siden dansk Jurist og Fultlmægtig hos 
Byfoged Pingel, Rønne, siden Skoleholder, var desuden Artillerikpt. 
og Tøimester, Rrl. af Db. t. Rønne 2% 66. Fader til spillende 
Blanca Agathe Clarence Eulalia Siemsen, der spiller en Rolle 1854 
og blev gift med Carl Frederik Hvilsager Bloch, Fuldmægtig. Siemsen 
var desuclen Farler til den bekjendte homøopatiske Læge i Kbhvn, 
og til Naalemager Andersens Enke i Rønne. Han spillede 99 Gange 
i 68 Roller 182°/55, mest Anstandsroller. 

B) Lars Severin Sørensen, f. Christianshavn 8fs 1797 af HIlstømrer 
Sørensen og Hustru (fra Norge), "-- 12/3" 1820 m. Christiane Margrethe 
SørenRen, Dtt. af Bager Thor Sørensen ved Kirken i Hønne, og 
dennes første Kone, kom som Svend til Rønne, siden Snedker ]Jaa 
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egen Haancl, boecle paa Kirkepladsens sønllre Sille, blev ticllig døV'. 
Spillede 38 Gange i 26 Roller, Smaating. Han var Svigerfader til 
Kbm. Christensen paa Nørregacle, Rønne. 

4) Niels J\Iichelsen, f. 9fs 1799 i Rønne af Snedker Rasmus M., 
~ 1826 eller 27 m. Broderen Andreas Frederik J\lLs Enke, Bodil 
Kirstine, f. Dam, Dtt. af Skrædder, siden Kbm. og Brænderieier i 
Rønne, Jørgen Dam, han var Lt. og Kbm. i Rønne, t 23/4 1841, 
Fader til spillende Carl Peter M., Rodemester i Kbhvn., der spillede 
1858109, Stedfader til spillende Marine Marikke ]\IL, gift med Provst 
J ork, Povlsker, hun spillede en enkelt Rolle 1844, videre Stedfader 
til spillende Rasmus Peter J\1ichelsen, Herredsfogell i "Bønne, der 
spillerie en enkelt Holle 1840, og' videre Stedfarler til Jørgen Michael 
1\1., der spillede en enkelt Rolle 1853, blev Kbm. et Sted, og kom 
tilbage hertil og døde 6/" 60. Niels Michelsen spillede 13 Gange 

13 Roller 1823/ 26, Smaating. 

5) Jochum Rohn Jespersen, f'. 23/12 1800 af Cancelliraad Peter 
Dam J. og Barbara Kirstine Bohn, ~ 30/7 30 m. Vita Bolette Fischer 
(der spillede 2 Gange 1824/ 29), Dtt. af Kbm. J. J. Fiseher og Bodil 
Cathrine Hoffmann, Kammerraad, eiede Kannikegd. i Bodilsker, 
boede siden St. J\lIortensgacle i Rønne, t her 26/1 1871. Han var 
i Familie med mange spillende, spillede selv 10 Gange i 9 Roller, 
mest smaa Roller. 

6) Peter Christian Lund, f. 1803, af nu ubekjendte Forældre, 
menes at være kommen til Rønne 1820, var Fuldmægtig hos Sehe
sterlt, kom siden til Nexø som Fuldmægtig hos Byfogden, nævnes 
i Avisen som const. der 28/12 30, men maa dog 31 have været i 
Rønne. 1/6 39 nævnes en anden som const. i Nexø, saa da maa 
han ikke længere være Fuldmægtig. Blev Toldbetjent, vist ogsaa 
i Nexø, men forflyttedes i al Fald snart til Nysted, kom saa tilbage 
til Nexø og blev Opsynsmand paa Fattiggaarden, ~ i Nexø 11/6 
34 m. Kirstine Cathrine Kjøller, Dtt. af SømanrlMorten Larsen Kjøller 
og Birgitte Kirstine Kjøller (om født saaledes, vides ikke\ t Nexø 
21/3 49. Spillede 52 Gange i 40 Roller 1821/ 31 , oftest Smaaroller, 
en enkelt Gang K vinde. 
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7) Lars Ipsen, f. % 1803 i Rønne af 
Toldbetjent Ole 1psen og Hustru, "-' 15/4 

29 m. Abel Angel Heiberg (fler spiller en 
enkelt Rolle 27128), Dtt. af Cancelliraad, 
Byfoged i Frederiksstad, Norge, forhen 
Svaneke, AIHh'eas Michael Heiberg og 
Margret.he, f. Prahl, bic v Tol[lbetjent i 
Rønne 21/2 22, Kryrls betjent B3!:\4' '1'01[1· 
assistent, N øl'rejyllallll Bfl, Overbet.jent, 
Vejle :3G, constit. Toltlinspekteur, Kbhvn. 
25f:, 4R, virkelig do. 29/7 49, Overtold-

Lars lpsen. inspekteur 28/" GO, ent.lediget som Etats-
raad 27/a 69, Hd. af Db. l/l f)6, t Frdbg·. 26/3 74. Spillede 58 Gange 
i 45 Roller 182B!H4' fordetmcste Smaaroller, men dog enkelte større, 
enkelte Gange KvilHleroller. 

8) Mogeus Sommer, f. 18/11 1791 af Skp. og Kbm. i Nexø Hans 
Andersen Sommer og Christine f. Holm, "-' l/IO 22 m. Karen Sofie 
Sanne, Dtt. af Lt. Urmager i Rønne, Niels Sanne og Margrethe f. 
Arboe (Søster til Directeur Otto A.), kOlli 16/11 18 til Rønne, var 
Adjnnct hel' ved den lærde Skole, og t som elltlediget 8/7 83. 
Fader til spillende Christine Yilhebuine Sommer, [ler spillede nogle 
faa Gange i 184%1' SOlllmel' spillede 15 Gange i 10 Roller, 18201s5' 
mellem disse Stygotins. 

9) Hans Pe(lel'sen ,Vesth, f. 1/11 ~lG af 
Kpt. Lal's Hansen vVesth, Lille 1,oftsgd. 
Vm. og- Ag'nete Elisabeth f. Kofoed, 
"-' % 2i3 i Hønne m. Cathrine Elisabeth 
Jørgensen iller tjente hos Krnlllm), Dtt. 
af Y:l'ver Peter Jørgensen (Rroller til 
den bekjenllte kjøhenhavnske Original 
.J oUlton .Jøl'gensen), i l\lnl'iho og Hust.l'11 
Kal'en 'V. KOIll til Hønne .Januar l';Hl, 
blev Adjnnet vell Skolen, t 2+/9 f)B. 'l'og 
meg-en Del i Theaterlivet, fornden at 
spille ~n Gange i 5G Holler, nogle Gange H. P. Westh. 

Elsker og' anrlre Holler, men mange Gange Henrik og Olrlfux, 
vil'kede han tillige ll1ed i Orkesteret i de først.e Aar. Han var 
verl Theatret. 182°/:,1, var Fader til spillende Hans Peter 'V., 
Tel'l'aeotbtrlreier, der senere kom til Maribo, og spillede en 
:\Irengde 81naaroller 18.3/0", viclere Fader til spillende Claudine v'l., 
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der spillede et Par Roller 1851/ 53, senere blev gift med en Sømaml 
Springer fra Hamborg. 

GERT WESTFALER. 
1. Holberg'. 

Mester Gert vVestJ'aler ............. . 
Gunild, hans Moder ................ . 
Gilbert, Apothekcr ................. . 
Leonora, hans Datter .............. . 
Pernille, hans Pige ................ . 
Leonard, Destillatør ................ . 
Henrik, hans Tjener ................ . 
En Apothekersvend ................. . 
J esper, Apothekerdreng. 
Tobias, Procurator ................. . 
Gothard, Gilberts Broder ........... . 
Notarius .......................... . 

WESTH. 
KRUJ\lIM. 
.J. WINSL0W. 
MICHELSEN. 
.T KLØCKER. 
JOCR. JESPERSEN. 
SIEMSEN. 
SØRENSEN. 

LUND. 
SOMMER. 
L.1PSEN. 

I Juli Maaned 1824 spilledes som en Del af en Fest 
for Prins Christian, den senere Christ. VIII., der var 
her i 8 Dage, og i al Fald var her 24/7 24, 

DEN LILLE HYRDEDRENG. 
1. Oehlenschlæger. 

~Werner Foged .. " .... " .......... . 
Caroline, hans Hustru .............. . 
Frits, deres Søn............... . .. . 
Babli, Hyrdinde .................... . 
Reinald, Vandrer ................... . 
Augustin, Præst ................... . 

WOLFFSEN. 
Frn LAMBRECH'1'SI). 
V[TA FISOHER 2). 
.m·. COLLIN 3). 
SOMMER. 
KRUMl\I. 

'Verners gamle Fader. . . . . . . . . . . . . .. WESTH. 
Hyrder . 

. ,. ;] Il d' { MD. WOLFFSENl4 Hyrullluer .............. me em Isse MD. KRUMM J J. 

l) Sofie Caroline Lambrechts, som tidligere anført Byfoged 
Lambrecht.s Kone, t Kbhvn. 65, spillede kun denne ene Gang. 
Hun holdt en Tid Skole i Rønne. 

2) Vita Bolette Fischer, som foran anført gift med J ochnm Bohn 
J espersen til Kannikegd., Bodilsker, spillede knn denne Rolle og 
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J eg anfører Besættelserne af dette Stykke da det 
spiller en saa fremmgende Rolle, det var før~te Gang 
(og bliver vel sidste), at Rønne Dilettantcomedie ansaas 
for at være en kongelig Fornøjelse. Som man ser, spil
lede den Gang Damer med, hvad de ellers ikke gjorde 
før 1826. 

4/9 1823 afholdes Generalforsamling af de spillende 
og ,:rrheatrets Embedsmænd" (vel sagtens Direction og 
ReVIsorer og Kasserer). Indbydelsen til Subskription 
drøftes, og der vedlægges ProtocoIlen en Copi, der dog 
nn er bortkommen. Fortegnelsen over det af Klubben 
til det dramatiske Selskab (man ser at dette dog frem
deles existerede) forærede Inventar oplæses og en Copi 
vedlægges, ogsaa den er nu bortkommen. 11/4 22 be
stemtes det i Klubben, at Klubben skulde ophøre og 
Inventaret skænkes det dramatiske Selskab, 1/, 22 
ophører Klubben at existere, en ny Klub synes dog 
samtidig at opstaa hos Theatrets V ært. 

Virksomheden vedbliver at være livlig endog i en 
forbausende Grad. Man lægge Mærke til at der spilles 

2, 2, . 2, . 2, il, 3, a saa me snart en Uges, II 81 HI 29/ 71 21/ It d 
snart 14 Dages Mellemrum, og paa disse 6 Gange op
føres 5 nye og 4 gamle Stykker. Med denne Saison 
bliver Lørdagen den sædvanlige Dag for Generalprøven 
og Søndagen for Hovedforestillingen Der spilles de 9 
Gange, der var lovede Abonnenterne og desuden 1 Gang 

en til i 1829, var l\{orler til spillende Vita .J ochuma J espersen (siden 
"-' m. Skovrider Søren Ludvig 'l'uxen Hansen), der spillede en enkelt 
Rolle 1863. 

3) Vilhelmine Charlotte Collin, f. 1% 1799 af Præst i Callund
borg, Jonas Collin og Hnstru, f. Flindt, ugift, Lærerinde under Fru 
Lambrechts, t 3/10 84, St. Hans Hospital, spillede kun denne Rolle. 

4) Hustruer til Cftsper Henrik VV olffsen og Christen Krumm 
se disse. De spillede begge kun denne Gang. ' 
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for Garderoben og 1 for 'l'heaterkassen, endelig Fest
aftenen. Det er naturligt at det nye Theater opfor
drede til en bedre Forsyning med Dragter, og der er 
ogsaa kjøbt en Garderobe i Kbhvn, formodentlig 'ring 
der af en eller anden Grund - et reisende Selskabs 
Fallit f. Ex. _ ere gaaede til Auction. Hvad den har 
kostet vides ikke, men Forestillingen i forrige Saiso~ 
til Fordel for Garderoben gav 63 Rdlr. 2 Mk, den l 

denne 93 Rdlr. 3 Mk 12 Sk, begge Dele brutto. Det 
har ogsaa været nødvendigt at gjøre en Extraanstræn
gelse for at dække et Hnl, der, som siden skal fortælles, 
var opstaaet ved en uberegnet Forøgelse af Udgifterne 

til det nye Theater. 
Direetionen er den samme 
Abonnenterne have ikke længere Ret til General-

prøvebilletter, de der ikke bruges til Fribilletter, sælges 
a 8 Sk Til Hovedforestillingen sælges nu ogsaa noget 
mere. Det største Besøg synes at have kunnet være 
ca. 400 ved Prøven og 250 ved Hovedforestillingen. 

Med Saisonen 18 23/ 24 toges den nye Theaterbygning 
i Brug, og jeg anfører derfor her hvad der er opbevaret 
angaaende Tilveiebringelsen af denne. Begyndelsen 
gjordes med ell Indbydelse til Actietegning, der foruden 
af Theaterhestyrelsen tillige er undertegnet af Lohmann 1), 

1) Christian Gotf~'ed Ditlev .Lolun:u1l1, 
f. 16/

2
1786 af Cancell1raad, Toldmspecteur 

A. C. V. Lohmann, der eiede Hahbekkegrl. 
ved Rønne, og Anna Cathrine, f. From. 
"-' 18/

2
12 Ill. Dorotheft Mftgdalene Arboe, 

Dtt. af Byfoged og Byskriver ~ Hasle og 
Birkedommer i Hamluershus BIrk, Mads 
Høg Petersen Arboe og A~na ~~rothea 
f. Bidstrup, "-' 2. G. 20/g 26 m. El1sabeth , 
Cathrine vVassard Dtt. af Grosserer Hans 
Mathias Wassard til J\ilarienlyst. I,oh
mann var Cancelliraad, Toldinspecteur i 
Rønne fra 1814. t Foraaret 28. C. Lohmann. 
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med hvem førstnævnte formodentlig har allieret sig for 
at faa større Indflydelse i Byen. 

Indbydelsen lyder saaledes: 

"Lysten til at bivaane de dramatiske Øvelser er 
hvert Aar tiltaget saaledes, at, uagtet Localet flere 
Gange er udvidet og hvert Stykke spillet 2 Gange, 
have dog mange anholdt om Billetter uden at deres 
Ønske er blevet opfyldt, formedelst det indskrænkede 
Locale, ~iom nu haves, dette har foranlediget Under
tegnede til at fremkomme med dette Forslag til 
Indretning af et Skuespilhus, der maatte indrettes 
med saamegen Økonomi og Simpelhed, at de Midler, 
der dertil kan tilveielJringes, lJlive tilstrækkelige, 
dog bør Huset være saa stort, at deri kan rummes 
3--400 'llilskuere, saa at hvert Stykke ikkun be
høvede at spilles en Aften ad Gangen, fordi derved 
spares en stor Del Udgifter til Musik, Belysning 
etc., som nu ere en Følge af, at ethvert Stykke 
maa spilles 2 Gange. Vi ansee det for hensigts
mæssigt, at Bygningen opføres fra nyt af paa en 
dertil kjøbt Grund, og da denne nn er at faa ved 
at kjøbe et Stykke af sI. D. Olsens Gaard, saaledes 
at Skuespilhuset kan bygges norden for Stuelængen, 
hvor den østre Længe nu staar, saa vilde man 
derved opnaa at Skuespilhuset var i samme Gaard 
som Klubben, og at denne derved erholdt et bedre 
Locale; vi have derfor med Eieren af bemeldte 
Gaard, Kpt. H. P. Sonne, indgaaet en Kontract, 
som han har forpligtet sig til at vedstaa i 3 Maaneder, 
men som vi imidlertid kan ophæve, dersom vor 
Plan ikke finder Bifald og Understøttelse, efter 
denne Kontraet sælger Sonne et Stykke af oven
nævnte Gaard, omtrent 20 Alen lJredt i øst og 
Vest, samt saa langt Gaardens Grund rækker i 
Nord fra Stuelængen, paa Gaardens Grund staar nu 
Gaardells østre Længe, 19 Fag lang og 4 Fag af 
den nordre Længe. For hvilke Bygninger tilligemed 
den anførte Grund Sonne er accorderet 400 Rdlr. 
i Sedler, hvilket KjølJ vi ansee for meget fordel-
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agtigt, fordi de fleste Materialier, Mur- og Teglsten 
samt endel af Tømmerværket kan afbenyttes til 
den ny Bygning, desuden kan nogle Fag i den 
nordre Ende af den østre Længe blive staaende til 
deri at indrette Paaklædningsværelser og Garderobe. 

Ovenanførte Plan formene vi at kunne udføre 
med 200 Aktier, som bestemmes til 10 Rdlr. Stykket, 
forat Enhver, der yndede tilsigtede Vinterfornøielser 
dertil kan bidrage ved efter Evne at tage en elle; 
flere Aktier, hvortil vi herved give os den Frihed 
at indbyde paa efterfølgende Conditioner. 

Aktieeierne skulle faa deres Billetter for et 
moderat Contingent, saaledes at Enhver, der erholder 
en fast Billet, og ikke er Aktieeier eller af de 
spillende, maa beLale 1/6 mere end disse. For be
meldte modereret Betaling kan den, der har en 
Aktie, erholde indtil 2 Billetter, og den, som har 
2 eller flere Aktier, saamange Billetter, som han 
ønsker for sig og sin Familie. Et Aar efter at 
den første Comedie er opført paa det nye Theater, 
og siden aarlig til samme Tid, udtrækkes 10 Aktier, 
som udbetales Ihændehaverne og forsynes med Paa
tegning for Betn1ingen. Sknespilhuset tilligemed 
Inventari~lm og Garderobe er Aktieeiernes Eiendom, 
og vedbIlvel' at være det endogsaa efter at alle 
Aktier ere udtrukne og betalte. De spillende Herrer 
ved de dramatiske øvelser have vedtaget, at det 
nuværende Theaters Garderobe og Inventarium 
skænkes til det ny Theater, og bliver altsaa Aktie
eierne tilhørende tilligemed hvad der herefter anskaf
fes. Hvis imod Forventning det bestemte Antal 
Aktier ikke skulde blive tagne, eller den caleulerede 
Summa maatte befindes utilstrækkelig, saa vil man 
søge at erholde det manglende ved et Laan paa 
første Prioritet i Bygningen og Inventariet, i Til
fælde af at et saadant Laan bliver nødvendigt, har 
altsaa Aktierne kun Prioritet efter I-,aanet. Af 
Aktierne betales ingen Rente, da den modererede 
Contingent maa ansees som tilstrækkelig Godtgjø
relse derfor. Da der ved selv at eie Locale, paa 
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Leien og øvrige Udgifter spares aarligt mere end 
10 Aktiers Værdi, saa er der Haab om, at flere 
Aktier end de bestemte 10 Stykker aarlig vil kunne 
udtrækkes og betales, naar nogle Aar ere hengaaede, 
hvor Garderobens Forøgelse kan foraarsage større 
Udgifter end sædvanlig, men forat tilveiebringe 
flere Aktiers Betaling, maa Contingenten paa ingen 
Maade forhøjes, saa at den overstiger for en Aktie
eier 2 H,dlr. for Billet til alle Comedierne for en 
Vinter, men der kan intet være imod at der for 
aparte Betaling gives 1 eller 2 Beneficeforestillinger 
til særskildt Indtægt for Theaterkassen. Elldskjøndt 
Bygningen med Inventarium bliver Aktieeiernes Eien
dom, saa hestemmes det dog, at den aldrig maa 
sælges eller anvendes paa anden Maade end efter 
dens første Bestemmelse, forinden Bygningen i 3 
paa hinanden følgende Aar har staaet. ledig uden 
at nogen Forening har dannet sig til at opføre 
dramatiske Øvelser. Under Bygningens første Be
stemmelse forstaaes, at deri gives ikke alleneComedier 
og Concerter, men endogsaa Baller og Conversation. 

Enhver, der har tegnet sig for Aktier, betaler 
Halvdelen i næste Maaned, saasnart vi kan skjønne, 
at et tilstrækkeligt Antal Aktier blive tegnet, den 
anden Halvdel betales inden førstkommende Mai 
Maanecls Udgang, bemeldte Betaling erlægges til 
Hr. Cancelliraad Lohmann, der derfor udsteder 
Interimsbeviser - De, der have betalt deres Aktiers 
første Halvdel og ikke indfinde sig med den anden 
Halvdel i det seneste forinden første August dette 
Aar, kan ikke vente at erholde Aktier for hvad 
de have betalt, eller at erholde samme tilbagebetalt, 
men maa finde sig i, at det saaledes betalte beregnes 
Bygningen til Indtægt. Vi forbinde os herved til 
at lade Bygningen opføre, indrette og udsire paa 
efter vor Forening" (Formening?) "hensigtsmæssigste 
og mest økonomiske Maade, og over Omkostningerne 
aflægge nøiagtigt Regnskab til Aktieeierne, som vi 
i dr'n Anledning sknllø sammenblue til en Forsam
ling, saasnart Bygningen til næste Eftøraar er 
færdig, ved denne Forsamling skulle Aktiøeierne 
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mellen~ sig udvælge tre Repræsentanter, som for 
~ftertldøn skulle havø rrilsyn med Bygningøns Ved
lIgeholdel~~. og Anvendelse, samt aarlig til oven 
b.estemte Ild foranstalte Aktieeierne sammenkaldte 
tI.I en Forsamling, hvori døn forudbestemte Udtræk 
lllllg af Aktiør kan foretages. - Hvorøftør dø hos 
Kassereren v~d de dramatiske Øvelser modtagør de 
l;~trukne AktIers Bøløb og indbetaler samme til 
Elern.e, hvorom paa Aktiebrevenø gjøres Paatøgning. 
Bygnll1gens Assurance og Vedligøholdelse foran
s~altes og betales af de Mpdlemmer af dø drama
tlSktl ~velser som de spillende Herrer maatte dertil 
commlt~øre. Dø .11~r omtaltø Mænd, som Aktieejerne 
havø VIst den TIllId ~t vælge til sammes Repræsøn
tanter, kUlln~ ved~)hve døres Bestilling, saalænge 
de opholde Slg hen Byen og ikke selv ønskø døres 
Afgang. V ød Vacance besættes dø ledige Pladser 
v~d nyt .valg blandt AktieE'ierne, hvilket Valg saa
VIdt .muhgt bør ske ved den bestemte aarlige .B'or
samlll1g, som holdes forat udtrække de Aktier som 
efter Planen skulI ø bøtales. ' 

. V ød alle Forsamlinger blandt Aktieeierne afgjøres 
altll~g efter il~st Stømmer, saaledes at Eierne for hver 
~ktltl har 1 Stemme, dø som ikke møde i Forhand
hng~m,. maa værø tilfreds med hvad de mødende 
Aktløewre bøstemme, medmindre de til Repræsen
tanternø ville indsendø derøs Votum skriftligt. 
~øpræsentallterne :k~lle vød en skriftlig Indbydelse 
sammønkalde AktleeIerne (forsaavidt disse efter 
d~røs Anmøldels~ om Aktiørnes Kjøb erø døm be
kJend~ø) saavøl tl~ den bestemte aarlige Forsamling 
som tIl de Forsamhngør, de maatte ansøe at indtrufne 
~forudsete Omstændig·heder udkræver 'Indbydelsen 
tll enhvtll' For~amling bør altid udgaa 14 Dage 
~ørønd ForsamlIngen skal finde Sted, og desudø]} 
ll1deholdø, hvad der skal delibørøres om forat dø 
fr~værende kunne afgiv ø deres Votum' skriftligt 
h:r1S de ønske at votøre. __ o Til den forud bestemt~ 
!ld~ naar BY!SI~ingen ~r fuldført og Regnskabet 
aila;:> t, skal tIlbgø Aktwbrøvønø blive udstedt og 
den anført om der paa Prioritet i Bygningen er 

Bornholmske Samlinger, Første Bind,  Rønne 1906

www.vang-hansen.dk



96 

optaget noget Laan og i saa Fald hvor stort samme, 
samt hvor stort ~t Antal Aktier d~r er taget og 
betalt, forat enhver Aktieeier kan vIde hv~d Ar:del 

han har i Bygningen m. m. - ~~nh~er Akt18 bhver 
forsynet med et Løbenun.mler tIl Af b~nyttelse ved 
UdtrækllinO'en af de Aktler, som aarltg skulle be
tales. _ Aktiebrevene lyde paa Ei~rnes Navne men 
kunne sælges og transporteres til enhver anden 
uden- eller indenbyes Mand, og d~nlle erholde~ da 
de Rettigheder og den Ad~ang tIl de dntma~lske 
Øvelser, som Aktiens første Eler har ~avt, I.ned~md~e 
han ved sin Opførsel maatte have gJort SIg uværdl&" 
til at bivaane Selskabets Fornøjelser,. hvorom. l 
'l'ilfælde af rrvivl de spillende Herrer afglVe en.dehg 
Dom. Enhver som er traI~sporte~et en A~tIe og 
derfor i den paaJølgende Ymter VII have BIllett~r 
for den modererede Betaling, som )lans AktIe 
hjemler ham, maa forinden samme .Vmters første 
October forevise det erhvervede Aktlebre~ for det 
Medlem af de dramatiske Øvelser, som dertIl ~ldd~ler 
Billetterne forat den nye Eiers Navn k~n blIve .md
ført i den Protocol, som holdes over Aktlern~s ~Iere. 

De Herrer, som bære Yndest for de tIlSIgtede 
Vinterfornøielser, og som bifalde ovenstaaende F.or
slag, saavel indenbyes som udellbyes . b?ende, VIlle 
herpaa behage antegne deres Navn, tIllIge med det 
Antal Aktier de ville tage. 

Rønne, d. 10. Februar 182B. 

Lohmann. Krumm. "\Volffsen. Otto Arboe." 

Til ovenstaaende meget mangelfuldt interpuncterede, 
og ogsaa paa anden Maade hist og h~r morsomme Akt
stykke, skal jeg føje et Par Bel11ærkn~nger. 1: Af den 
Maade hvorpaa de spillende Herrer (hsponerer over det 
til det dramatiske Selskab" skænkede Inventar, forstaar 
ma;~ at dette Navn foran er brugt ikke som Egenna~n, 
men som Artsbeteg·nelsc. 2: Man ser, at der, som tId
ligere anført, nu er en Klub i Gaarden, hvor Theatret 
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bygges. 3: Frk. Siersted 1) Datter af Niels S., paastaar, 
at den her omtalte (hard, da Olsens Enke var død, 
gik directe over til dennes Svigersøn, Niels Siersted 2), 
medens her nævnes H. P. Sonne. Frk. Siersted husker 
feil, Sonnes Navn findes paa Skjødet (han hedder dog 
P. H. Sonne), og har altsaa havt Gaarden en Tid før 
Niels S. fik den. 4: Det sees, at de spillende havde 
sanune Adgang til modereret Betaling for Billetter som 
Aktionærerne. Dette bør dog 8rindres, naar de senere 
ophævede denne Moderation, det var altsaa ikke Aktio
nærerne alene de gjorde Uret, de bare den ogsaa selv. 
Naar denne Moderation er hævet, kan ikke sees nu, det 
er maaskee heller aldrig sket udtrykkeligt ved Lov. 
5: Man vil endvidere lægge Mærke til Udtrykket "uden 
at nogen Forening har dannet sig til at opføre dramatiske 
Øvelser", dette synes altsaa at have været Maaden den
gang. 

Ellers er i Almindelighed at bemærke, at den for 
Theatret opstillede Relltabilitetsberegning kunde være 
ret naturlig, man tænkte sig, at den livlige dramatiske 
Virksomhed vilde vedblive, og forudsaa ikke, at de større 
Forhold paa det nye 'l'heater ogsaa paa mange ]\IIaader 
vilde medføre større Udgifter. Derimod var Calculen over 
Bygningens Opførelse daarlig, den blev mere end dobbelt 
saa dyr som paaregnet. 

1) Diderikke Christiane SiersterI, f. 24/6 1821 i Rønne af Niels 
Johannes S., Teatrets første Vært, og Martha Cathrine Predbjørn, 
f. Olsen, havde en Pigeskole i Rønne, og lever endnu der ug·m. 
Hun var Theaterdirectrice 188~)-92. Broderdatter af Christiane 
Frederikke Henriette S., Datter af den mellem det dramatiske Sel
skabs oprinrlelige llIedlellllller nævnede Forvalter Siersted, spillede 
nogle falt Roller i 1825/ 2G• 

2) Niels .Johannes Sierst.ed, Søn af den mellem rIet dramatiske 
Selskabs første llIcdlellllller nævnte Forvalter SiersterI, se denne. 
Fader til her nævnte Frk. Sierste(l. 
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3/3 1824 afholdtes Generalforsamling for at modtage 
RegnskalJet. Bygningen vaT færdig og havde kostet 
4,444 Rdlr. 1 :;\Ik. 12 Sk. Til at betale dette med havdes 
2,150 Rdlr. Aktiekapital og et optaget Prioritetslaan fra 
Vesterherreds Overformynderi stort 862 Rdlr. 3 Mk. 13 
Sk., der manglede altsaa 1) 1348 Rdlr. 3 Mk. 15 Sk. For 
at betale dette Underskud foresloges, at hver Aktie 
skulde give et Laan paa 6 Hdlr., som skulde forrentes 
med 4 % og afdrages aarligt med 12 %. Dette ved
toges, lllen medens største Parten ogsaa iTldbetalte Laanet, 
ja Byfoged Pingel endog gav 10 Hdlr. pr. Aktie, nægtede 
nogle Aktionærer at være med. Laanet, der altsaa skulde 
være blevet 1290 Rdlr, blev paa den Maade kun 11;)8 
Rdlr. 'l'heaterkassen anvendte saa yderligere sit Over
skud fra 2B/24, 150 R(Ur. og 60 Rdlr. 3 Mk. 15 Sk. af 
det for 24/25 tegnede Abonnement. 

Paa en Generalforsamling 12/12 24 fremlægges saa 
det liquiderede Regnskab, og' der vælges 2 HeviSOl'er 
samt 3 Repræsentanter for Aktionærerne. De sidste 
bleve 'l'oldinspecteur Lohmann, K pt. Hidder W olffsen og 
Kbm. Otto ArlJoe. Aktielaallet skulde forrentes fra 

1/12 24. 
Aktiebrevene kom til at lyde saaledes: 

"Anden Kh,sse Stempel for Rum I Adie Nr. n. n. 
indtil 100 Rellr. Sølv ind. Be- Undertegnede Repræsen-
tales med 6 Sko I tanter for 'rheatret i Rønne 

tilstaar herved, at N. N. har en Aktie i 'l'heatret 
som er betalt med 10 Rdlr., skriver 'l'i Rigsbank
daler Sedler, og eier derfor en To Hundrede og 
Femtende Del i 'l'heatret, saavel dets Bygninger 
som Inventarium, efterat den paa samme hvilende 
Gæld forlods er betalt, nemlig 1) til Vesterherreds 

1) Det uberettigede i flette .,altsa,," Ulatt formodentlig forklares 
saaledes, at Theaterkassen forud har betalt 83 Rdlr. 
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Overformynderi, 862 Rdlr. 3 Mk. 13 Sk. og 2) til 
endel af Aktionærerne 1,1;)8 Rdlr. 

Efter Planen for 'rheatret gjælder blandt andet 
følgende Bestemmelser: 

1: "\.ktieeierne erholde Billetter til de dramatiske 
Øvelser for modereret Betaling, nemlig 1/6 mindre 
end andre Deltagere betale. 

2: Hvert Aar udtrækkes og betales 10 Aktier 
hvorom gives Paat~gning paa Aktiebrevet, men d~ 
saaledes betalte AktIer beholde desuagtet deres Andel 
i Theatret. 

3: Ved alle Forsamlinger af Aktieeiere Theatret 
vedkommende afgjøres alle Ting efter fleste Stemmer, 
saaledes at hver Aktie har een Stemme. 

4: Aktiebrevene lyde paa Eiernes Navne, men 
kunne sælges og transporteres til enhver anden 
Mand, som da erholder de Rettigheder og den Ad
gt~ng til de dramatiske Øvelser, som Aktiens første 
Eler har havt. Enhver som er transporteret en 
Aktie og derfor i den paafølgende Vinter vil have 
Billetter for den modererede Betaling som hans 
Aktie hjemler ham, maa forinden sal~me Vinters 
første October forevise det transporterede Akti.ebrev 
for at den nye Aktieeier kan blive opført i den 
ProtoGol, som holdes over alle Aktieeiere. 

Da de her anførte Bestemmelser ikkun er anførte 
i Udtog saa er det en Selvfølge, at, hvis der om 
sammes Fortolkning skulde reise sig nogen Strid 
der da ene og allene bliver at forholde i Overens~ 
stemmeise med den af Aktieeierne vedtagne Plan 
for Theatret, dat. 15. Februar 1823. 

Rønne d. lste Januar 1825. 

I-,ohmann. C. H. Wolffsen. O. Arboe." 

Aktiebrevene ere udstedte til Følgende (efter Navnene 
anføres Numrene paa Aktierne, disses Antal og Summen 
af hvers Andel i Aktielaanet): 
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II Aklienumre I ~~\i:; I Laan _ 
----==-~---==-=------=-=:===-=------==-

Cancelliraad Pingel 
Kjøbmand P. H. Rønne sen. 
Overkrigscommissær Rasch 
Kjøbmand A F. Miehelsens 

Enke 
" H. Grønbeck 

Oberstlt. v. Hoffmann 
Kjøbmand Peder Colberg 

" H. H. Colberg 
" Anders Colberg 
" O. P. Rasch 

Kpt. H. P. Marcher 
" S. Bohn 
" H. B. Rasch 

Studiosus Adolf Stender 
Kammerraad Sehestedt 
Kjøbmand H. 1. Munchs Enke 
Apotheker Laurberg 
Cancelliraad ,} espersen 
Kjøbmand F. Møser 

" Mads Engell 
Pastor A. A. Møller 
Kpt. Jens Rømer 
Major v. Mossin 
Kjøbmand J. H. Rønne 
Skp. Niels Madsen 

" Hans C. Bidstrup 
Regimentschirurg Panum 
Kpt. Maler Herman Boss 

" Ole Boss 
" Christoffer Boss 

Forvalter Siersted 
Skomagerm. L. Bidstrup 
Strandingscommissær Rasch 
Kjøbmand Peder Nielsen 

1-25 25 
26---40 15 
41-45 5 

46-60 15 
61-65 5 
66-75 10 
76--85 10 
86-90 5 
91-96 6 
97-99 3 

100-102 3 
103-104 2 
105-108 4 
109-110 2 
111-115 5 
116-125 10 
126-128 3 
129--130 I 2 
131-132 2 
133-134 2 
135-136 2 
137-138 2 

139 1 
140-141 2 
142-143 2 
144-145 2 
146-147 2 
148-149 2 

150 1 
151 1 

250 
90 
30 

90 
30 
60 

30 

18 
18 
12 
24 
12 
30 

18 
12 

12 

12 
6 

12 

12 

1 
152 1 6 

II 153 1 6 
III 154-157 4 24 
I 158-159 2 12 il-1- 15-9 -'--11-59---'1-826 
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II Aktienumre I ~~~i:; I Laan 
_._-----=---==~--::-:----==-----.::....----==------==-----=::.-::==--:-=..~-----==------=:::......---==---=-= 

Transport 1-159 159 S:26' 
Kjøbmand Hans Jensen 160-161 2 12 
Taftelurm. Nels Espersen 162 1 6 
Lieutn. F. Sonne 163 1 6 
Rector Bohr 164-165 2 12 
Overlærer Beyer 166-167 2 
Amtsprovst Jensen 168-169 2 
Major v. Pedersen 170-171 2 
Procurator Marckmann 172-173 2 
Major G. v. Koefoed 174-175 2 
Kjøbmand H. P. Olsen 176 1 
Formand I N. Schou 177 1 
Adjunkt S0111mer 178 1 
Kpt. P. H. Sonne 179-180 2 
Cancelliraad Pingel l) 181-182 2 
Kjøbmand P. H Rønne jun. 183-184 2 
Toldbe~jnnt L. lpsen 185 1 
Kjøbmand J. G. Winsløw 186-188 3 
Lt. Rasmus Marcher 189-190 2 
Lt Adjudant M. v. Koefoed lil 191 1 
Kpt. Ridder Wolffsen 192-193 2 
'l'oldkasserer Krumm 194-196 3 
'l'eglfabrikant Hansen 197-198 2 
Kiøbmand Otto Arboe 199-202 4 
CanceIliraad Lohmanll 203-206 4 
Lt. L. J. Dam 207 1 
Skp. Jochum Schrøder 208 1 
Mad. Elisabeth Rasch 209 1 
Snedker Christian Rasch 210 1 
Politibetjent Jacobsen 211 1 
Snedkerm. H. Bidstrup 212 1 
Institutbestyrer Siemsen 213 1 
Ljøidsagent Siemsen 214 I 1 
Kpt, Jacob N. Wichmann 215 I 1 I 

12 
12 
12 
12 

6 
6 
6 

12 
12 
12 
6 

18 
12 

6 
12 
18 
12 
24 
24 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1-215 I 215 I 1138 

1) Pingel havrle foruden sin egen oprinrlelige store Forpligtelse 
tillige senere overtaget en andens, uvist af hvad Grund. 

Bornholmske Samlinger, Første Bind,  Rønne 1906

www.vang-hansen.dk



102 

Den indgaaede Forpligtelse til U dtrækning af 10 
Aktier aarlig opfyldtes kun 2 Gange, nemlig % 25, 
hvor Nr. 183, 124, 130, 33, 170, 198, 189, 99, 117 og 
118 udkom, og 15/3 26, hvor Nr. 30, 190, 186, 21, 2, 
175, 79, 95, 180 og 64 udkom. 

Paa Aktielaanet skete 4 Afbetalinger, nemlig 11/12 25, 
26, 28 og 29. Rente betaltes 11/12 25, 26, 27, 28 og 29. 

Hermed har jeg paa eet Sted samlet, hvorledes Theatret 
oprettes, og hvorledes det snart viser sig umuligt at op
fylde de dermed indgaaede Forpligtelser. 

Det Theater, der dengang byggedes, var ikke saa 
stort som det, vi nu kj ende. Hjørnesalen tilhørte ikke 
Theatret, Mellemrummet mellem den og Punches alen, 
som den fra gammel Tid kaldes, var under aaben Himmel, 
i den østlige Ende af det, en meget smal Gang, foregik 
Billetsalget. PUllchesalen var delt i 2 Værelser, et mindre 
(Skillerummet formodentlig der, hvor Skorstenen nu er) 
vestligt ud til Haven og et større øst derfor, der fik Lys 
fra 2 Vinduer ud til det før omtalte Billetrum. Disse 2 
Værelser brugtes i Begyndelsen af Klubben, Adgangen 
til dem har maaske været den samme, der nu findes fra 
Hjørnesalen eller, som ogsaa nu, fra Corridoren ud til 
Theaterstræde, eller begge Dele. Ovenpaa Punchesalfm 
var den egentlige Garderobe, Rummet var bredere end 
nu, idet Midtlogens inderste Del og tilstødende Corridor
stykker hørte dertil. Den øverste Del af Tilskuerpladsen 
var overalt, ogsaa midt for, delt i 3 Rækker Bænke, og 
der var ingen Adskillelse i Midtloge og Sideloger. Imellem 
PUl1chesalen og Tilskuerpladsen var en ret bred Gang, 
der optog Pladsen omtrent til hvor Bænkene med Firs
numrene nu er, den gik i øst og Vest og i hver Ende 
var en Trappe op til Galleriet. Ind i denne Gang kom 
man fra den lange østlige Corridor, vistnok der, hvor 
der ogsaa nu er en Dør fra denne ind til 'l'ilskuerpladsen. 
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Tilskuerpladsen, der altsaa var kortere end nu, havde 
derimod samme Bredde som nu og samme Grænse mod 
Scenen. Bænkene var hele, der var ingen Midtgang. 
Den lange Corridor langs Gaflen var omtrent som nu. 

H 
61 

. J ,-

: f-0 
r---F~--~~R~~ _ 

Theaterstræde 

----_..J 

T·.J1 e a t e r s t r æ d e 

Nederste l(aart er fra 1818. 1;)9 Olsens EnkeR Gaard, hvor 
siden Theatret, og i den nyere Tid ogsaa HI'. Lohmann, fik Bolig. 
207 c Kjærlings Lod, der senere er kjøLt af Thmttret. ØRt fol' 
denne er afsat et Stykke af (len Dam, der gav Damgade sit Navn, 
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Scenen var ca 5 Alen mindre dyb end nu, og meget 
smallere, idet den vestre Ydermur var ved de nuværende 
Coulissers Yderkant (hvor det gamle 'rømmer endnu 
staar), og mellem denne Ydermur og de daværende 
Coulisser (som vist vare smallere end nu) var en smal 
Gang. Mod Gaden optoges Pladsen fra Ydermuren og 
til de nuværende Coulissers Y derkant af en mindre 
Garderobe, og mellem denne og Coulisserne var ogsaa 
her en Gang. Nærmest Corridoren afbrødes Garderoben 
af en Nedgang til Kjælderen. Passagen fra venstre til 
højre Side var bag om Bagtæppet. Scenens nordre Ende 
var halvveis Ydermur, halvveis fortsattes den i en lille 
Enetages Bygning, 9-10 Alen i Kvadrat, der indeholdt 
2 Rum til Herrerne, 1 til Damerne og Kjøkken. Pladsen 
indenfor denne Bygning laa ubrugt hen. Forøvrigt hen
viser jeg til omstaaende Rids, dp,r er gjort efter den 

og senere udfyldtes og gav Plads for SilrIetorvet, der senere igjen 
deltes mellem de to her nævnte Lodder. 

øverste Kaart er et Udkast af Forfatteren paa Grundlag af 
mundtlige ll'Ieddelelser, det forestiller Forholrlene paa den østlige 
Del af de 2 her omtalte Lodder efter 'l'heaterbygningen 1823. 
A. Billetrum. 
B. og C. Klubbens Værelser. Om Adgang som tegnet fra Hi9 

eller ogsaa fra D. vides ikke. 
D. E. F. Corridor. 
G. Corriclor med 'rl'appel' til Galleriet, om Trapperne have ligget 

ganske saaledes, vides ikke. 
H. Tilskuerplads. 
r. Scene. 
K. Passage til Scenen med Lem ned til Kjælderen. 
L. En mindre Garderobe. 
xl. og N. Herrepaakhetlningsværelser, det mindre kaldtes Adolf 

Dams. 
O. Damepaaklæclningsværelse. 
1'. Køkken. Paaklædningsværelserne have vist havt en egen Til

g[tllg udefra, maaske som tegnet tll Q. 
Q. Ubebygget Grund tilhørende Theatret. 
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Forklaring, Folks Erindring har givet, og derfor kun 
maa betragtes som en Orienteringstegning uden mathe
matisk Nøiagtighed i Enkelthederne. 

I Sa,ison 1824125 spille Dilettanterne: Saison 1824-25. 

12. og 13. Dec. "De to Grenaderer" IIIPatrat. 
13. og 19. Dec. (4. Gang) "GpvinstplJ i Classelotteriet" 

I Hagemeister. 
(3. Gang) "Brandskatten " I Kotzebue. 

8. og 9 . .Jan. "Educationsraaden" I Kotzebue. 
"Den frivillige Ijandstorm" I 

15. og 16 . .Jan. (2. Gang) "Jeppe paa Bjerget" V Holberg. 
29. og 30 . .Jan. "Krigsretten" V Bruun. 
13. og 14. Feb. (2. Gang) "Gulddaasen" V Olufsen. 
19. og 20. Feb. "Hexeri og blind Allarm" V Holberg. 
26. og 27. Feb. (4. Gang) (udenfor Abonnement) 

".Jacob v. Tyboe" V Holberg. 
12. og 13. :Marts (2. Gang') "Virtuosen Nr. 2" 

I P. A. Heiberg. 
"Nr. 777" ILebrun. 

24. og 25. :Marts (2. Gang) "Skatten" I Hoffmann & Mahul. 
"De to Sedler" I Florian. 

Som man ser, fortsættes den rastløse Virksomhed, 
men Besøget, der ikke nøiagtig kan sees, er ikke stort, 
næppe over 150 til Hovedforestillingen og mellem 3 og 400 
til Prøven, begge Dele gjennemsnitlig. 

Under 9/12 24 ser man i ProtocoJlen, at man søger 
at begrænse Begrebet "Aktionærernes Familje" med 
Hensyn til disses Adg'ang til Prismoderation, denne Ret 
maa vel altsaa være bleven misbrugt. 

Det sees ikke, hvor stort Abonnementet har været, 
Bestyrelsen er den gamle, Krumm, \VolfI'sen, Arboe og 
Winsløw som Kasserer. 
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Saisan 1825-26 ISaisonen 182%6 spille Dilettanterne: 

5. og 7. Nov. "Pebersvendene" IV Iftland. 
19. og 20. Nov. "Slægtskabet" V Kotzebue. 
13. og 14. Dec. "Brødrene paa Prøve" III Pelletier & 

Volmeranges. 
14. og 15. Jan. en ubekjendt Forestilling. 
27. og 29. Jan. "Soldaterne" VArresto. 
5. og 6. Feb. (3. Gang) "Jeppe paa Bjerget" V Holberg. 
21. og 22. Feb. (3. Gang) "Abracatlabra" ur Holberg. 
4. og 5. Marts "Kong Salomon og Jørgen Hattemager" 

I J. L. Heiberg. 
Formodentlig et Stykke til (udenfor Abonnement). 

11. og 12. Marts (2. Gang) "De onde LUller" IV Kotzebue. 
8. og 9. April (2. Gang) "NI' 777" ILebrun. 

Sikkert et Stykke til. 

%1 25 afholdes Generalforsamling af Directionen og 
de spillende, hvor der vedtages følgende Lovbestemmelser: 

1: DirectioIlen skal allrme være overdraget at 
bestemme de Oomedier, der skal udføres, og hvorved 
det er sammes Pligt ved Valget af Stykker at tage 
Hensyn saavel paa det spillende Personale som de 
havende Decoratioller. 

2: Ligeledes skal Directionen være bemyndiget 
til at besætte Rollerne efter bedste Overbevisning', 
og det saale<les, at ellhver af de spillende saavidt 
muligt erholder Rolle, han uden at prostituero sig 
kan udføre. 

3: Directionen, der ~maledes er overdraget saavd 
Valget af Stykke som Rollernes Besættelse, skal 
være forpligtet til at have Rollerne saa betimeligt 
afskrevne, at de idetmindste inden 3 Uger forinden 
Stykket er bestemt til Opførelse, kunne Være ved
kommende tilstillede. 

4: Naar en spillende saaledes som foran er be
stemt, erholder sin Rolle 3 Uger forinden Stykket 
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skal gives, formodes ogsaa, han som Følge deraf vil 
have lært sin Rolle saa godt, at han paa første Prøve 
vil kunne spille samme ved Hjælp af Souffløren, saa 
har man paa Grund heraf bestemt Prøvernes Antal 
til 2 foruden Generalprøven, dog med Undtagelse 
af saadanne Oomedier, hvori Stillingerne skulde være 
saamange, og saa vanskelige, at de ei godt kunne 
laves paa 2 Prøver, thi i saa Fald maa det være 
de spillende i Forening med Directionen overladt at 
bestemme en tredie Prøve. 

5: Den spillende, som har modtaget Rolle, me~l 
formedelst indtrufne Forhindringer ei kan møde tIl 
den bestemte Prøve, skal være forbunden til saa 
betimeligt at anmelde dette for en af Directionen, at 
'rheaterbuddet kan gaa om til de medspillende, for 
at give disse Underretning om Prøvens Udsættelse 
til en anden Aften. 

Derefter vælges den gamle Direction. Det er vel 
rimeligt, at dette naive Lovarbeide, der naturligvis ingen 
praktisk Betydning' faar, skyldes Rivninger mellem Direc
tion og spillende, saadaIllle kunne jo let komme, hvor 
Directionen vedblev at være den samme, og Virksomheden 
saa anstrængt. 

Damer ere i denne Saison begyndt at optræde i de 
yngre Roller, dog endnu afvexlende med Herrer. 

Da der i denne Saison første Gang foreligger Regn
skab, skal jeg anføre et Par Enkeltheder fra dMte. 
Først findes der en Liste over Fribilletter - det er den 
eneste Saison, hvor en saadan findes ~, hvoraf sees, 
at der Abonnementsaftenerne gives de spillende og assi
sterende Fribilletter baade til Generalprøven og Hoved
forestillingen. Disses Antal have varieret fra resp. 10 
og 2 i første Forestilling for ell stor Rolle eller stor 
Assistance til paa samme Maade 6 og 2 og 5 og 2 i de 
andre mindre for mindre Roller og Assistance. laIt bliver , 
der saaledes en Mængde Fribilletter, til første Forestilling 
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f. Ex. 178 til Prøven og 31 til Hovedforestillingen. Be
værtningen ved Prøverne er 01 og Brændevin og nogle 
faa Tvebakker, ved Hovedforestillingen kommer dertil 
en Bolle Punch. Kun ved "Kong Salomon", hvor der 
formodentlig har været Damer i Choret, anføres The og 
Kager til Damerne. Belysningen af Scenen sker ved 
Lys. Al Assistance som Billetteur, Controlleur, Lampist, 
Regisseur og Souftleur besørges af Selskabets egne Med
lemmer (de opvartende Herrer). Snedker Gouwertz er 
Maskinmester og fa ar Betaling i Fribilletter, Lindtner 1) 

er Musikdirecteur. Abonnement er 2 Rdlr. for 1 Billet. 
Salgsprisen er ved Hovedforestillingen 2 Mk og 8 Sk 
for en Voxen, 1 Mk. 4 Sk. for et Ram, ved General
prøven 8 Sk. for alle. Da der for Fremtiden fortløbende 
findes Regnskab, skal jeg senere give en Oversigt over 
hele Virksomheden med Hensyn til Forestillingsbesøg 
og -ballance og enkelte andre Punkter. 

Saison 1826-27 I Saison 1826/ 27 spille Dilettanterne: 

25. og 26 Nov. "Den 11. Juni" V Holberg. 
22. og 23. Dec. (2. Gang) "Den Stundesløse" III Holberg. 
6. og 7. Jan. (3. Gang) "Nr. 777" ILebrun. 

(2. Gang) "KOllg Salomon og Jørgen H." 
I J. L. Heiberg. 

27. og 29. Jan. "Maleren og Ligene" III Dieulafoy. 

l) Johan Caspar Lindtnel', Dirigent fra Cornediens Begyndelse 
til hans Død, født 1772 i Rønne af Organist Lindtner, en tydsk 
Indvandrer, og Hustru, c. 1812 "-' m. ~Iarie Kofoed, Dtt. af Bager 
Kofoed i Bønne. L. t her 27/3 46. Han var egentlig Directeur for 
l\filitærrnusiken, men deltog ofte som første Violin i den Kvartet 
eller Kvintet, del' accompagnerede Sangen. Fader til flere af 
Orchestrets senere lVledlemmer. 
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17. og 18. Feb. (3. Gang) "Didrich Menschenschrel~k" 
I Holberg. 

"Sg'anarels Reise" I Holberg. 
25. og 26. Feb. "Strandretten" I Kotzebue. 

"Stakket Dans snart sprunget" 
I Barre og Ouroy. 

10. og 11. Marts (2. Gang) "Brødrene paa Prøve" 
Pelletier og Volmeranges. 

17. og 18. Marts "Stregen i Regningen" IV Junger. 

Paa en Generalforsamling 9/10 26 udbeder Directionen 
sig 2 af de spillende til Meddirecteurer, for at lette sig 
Arbejdet, der valgtes Adjunkt Westh og Adolf Dam. l 
Indbydelsen til Abonnement vedtages det ikke at love 
noget bestemt Antal E'orestillinger. Dette viser atter en 
Tilbagegang i Iveren. At have en fast Abonnementspris 
og et ubestemt Antal Forestillinger er naturligvis en 
Modsigelse, men unægtelig passer Abonnement slet ikke 
til Dilettantforhold, falder ogsaa snart bort. At Direc
tionen kunde føje sig træt, kan man godt forstaa, men 
naar man kj ender noget til Forholdene ved Dilettant
comedie, vil man vide, at den størst mulige Tilnærmelse 
til etEneherredømme er den heldigste Form for Bestyrelse. 

Herrerne optræde endnu i ældre DamerolIer og enkelte 
yngre, navnlig Holbergske 

Fra nu af bruges ved Belysningen af Scenen 
ogsaa Olje. 

ISaisonen 1827/ 28 spille Dillettanterne: Saison 1827-28 

24. og 25. Nov. "Deserteuren af sønlig Kjærlighed" 
III Stephanie. 

8. og 9. Dec. (3. Gang) "Galningen" III Kotzebue. 
"Det arabiske Pulver" I Holberg. 
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22. og 23. Dec. (5. Gang) "Gevinsten Classelotteriet" 
I Hagemeister. 

(3. Gang) "Julestuen" I Holberg. 
12. og 13. Jan (4. (iang) "Nr. 777" ILebrun. 

(3. Gang) "Skatten" I Hoffmann & Mehul. 
27. og 30. J an. " Originalerne " III Balthasar Bang. 
16. og 17. Feb. Ul Gang) "Den politiske Kandestøber" 

V Holberg. 
8. og 9. Marts (2. Gang) "Slægtskabet" V Kotzebue. 
27. og 28. AVril (2. Gang) "Borgmesterfamiljen" 

IV Kotzebue. 

16/10 27 bestemmes paa en Generalforsamling, at Be
værtningen for Fremtiden skal være 1 Glas Øl og' 1 
Snaps. Det forekommer mig dog, at Regningerne væsent
lig se ud som tidligere. 15/11 27 bestemmes, at Side
gallerierne skulle skilles fra Midtlogen og sælges til 
nedsat Pris af 1 Mk. 8 Bk. 

Hidtil har Theaterregnskabet indeholdt en Indtægts
post for Klubben stor 15 Rdlr" denne bortfalder fra nu 
af. I Regnskabet for iJl/il2 opføres dog en "Rest af 
Klubregnskabet" med Indtægt 23 Rdlr. 5 Mk. 5 Sk. 

Bestyrelsen er stadig den samme, idet de valgte Med
direkte urer ikke anføres. 

Saison 1828-29 I Saisonen 1828/~9 spille Dilettanterne: 

2. November "Prolog". 
"Eremiten paa Fornentera" II Kotzebue. 

Forestillingen anføres givet i Anledning af Prinsesse 
Vilhelmines og Prins Frederiks Formæling. 
23. November "To om een Kjole" I efter fransk. 
14. December (4. Gang) "Den lige Vei er den bedste" 

l Kotzebue. 
(3 Gang) "Kong Salomon og ,Tørgen H." 

J. L. Heiberg. 

r 

l 

I 
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28. December (2. Gang) "Soldaterne" VAresto. 
11. Januar (2. Gang) "Saragossas Beleiring" 

IV Kotzebue. 
1. Februar "Prolog". 

"Aabellbar Krig" III Dumaniant 
i Anledning af Kongens Fødselsdag. 

15. Februar (2. Gang) "Munterheds Triumf" V Reynold. 
28 Feb. og 1. Marts (3. Gang) "Gulddaasen" V Olufs en. 
21. og 22. Marts (5. Gang) "Jacob von. 'ryboe" V Holberg. 

20/n 28 bestemmes, at Adgangen til Generalprøven 
skal forbeholdes nogle faa Personer, der skulle anmodes 
om at censurere Præstationerne. 'ri! Gjengæld for den 
saaledes ophævede billige Forestilling skal der til Hoved
forestillingen indrettes en 2. Plads til billigere Pris. 
Priserne bestemmes sat saaledes: 

Fast Abonnement I Plads 
do. II Plads 

Entrebillet 
do. 

I Plads 
Il Plads 

2 Rdlr. 
1 
O 
o 

3 Mk. 
2 
1 -- 4 Sk. 

H/10 28 bestemmes, at de spillende skulle have person
ligt Adgang'skort iSaisonen. J\lIaaske er henned Fri
billetterne bortfaldne. Sanune Dato vælges de Personer, 
der skulle censurere, det bliver: Rector Bohr, Cancelli
raad Lollluann, Kbm. O. P Rasch, J. Winsløw, Kpt. H. 
P. Marcher, Oberslt. Hoffmann, Overkrigscom. Rasch, 
Cancelliraad Pingel, Pastor Garde, Provst Hjorth, Procu
rator Marchmann, Kbm. Grønbeck, Fru Sehestedt, Fru 
Wolffsen, Md. Kr11111m, Md. Philip Rasch, Fru Bohn, Fru 
Goos, Md. Sommer, Md. Arboe, Jfr. 'l'rine Munch, ,Jfr. 
Lettier, Jfr. Thomsen og Md. Kjelan (det sidste Navn, 
som er mig ulæseligt, læser A. Curdts for Keilow, hvad 
vel nok er rigtigt, det var en Søster til den senere om
talte Keilow). 
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Disse skulde anmodes om vexelvis at være tilstede 
og angive de Spillende deres Mening om Rollens Ud-

førelse. 
Denne Indretning' med et censurerende Elitepublicum 

_ jeg antager, den skyldes Krumm - er morsom. J eg 
troer nok, det er tilladt at tvivle paa nogle af de ud
valgtes Competence som Censorer, meu selvom de havde 
været tilstrækkelig dygtige til Hvervet, var det naturligvis 
en høist naiv Ide, der heller ikke h<tr holdt sig udover næste 
Saison. Der kunde forsaavidt være Grund til at opgive 
den offentlige Gpneralprøve, som der jo altid derved 
sparedes nogle Udgifter, medens paa den anden Side 
Besøget til begge Aftener ikke var større, end at rrhe
atret nogenlunde kunde rumme det paa een Aften, men 
naar den offentlige Generalprøve alligevel snart igjen 
indførtes har Grunden vel været den, at cen Aften altid , 
giver færre Tilskuere end to, og at det var kj edeligt for 
de spillende at have den store Ulejlighed blot for een 
Aften. Den egentlig'e Grund til denne Reform som til 
de to tidligere omtalte var vel nok den, at lilan begYlldtl" 
at blive træt baade paa den eue og anden Side af Lampe-

rækken. 

Saison 1829-30 ISaisonen 18:l9/ao spille Dilettanterne: 

1. November (3. G.) "Henrik d. 4.s første Kjærlighed" . II. 
(2. Gang) "Stakket Dans er snart sprunget" 

I Barre og Ourry. 

22. November "Kvaksalveren" III Lebrun. 
6. December (2. Galig) "Brevet fra Cadix" III Kotzebue. 
3. Januar (2. G,) "Maleren og Ligene" III Dieulafoy. 

31. Januar "Prolog". 
"Sandhed har Løn" IV Kotzebue 

i Anledning af Kongens Fødselsdag. 

.... , 

21. Februar 

21. Marts 
12. April 
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(4 Gang) "Den politiske Kandestøber" 
V Holberg. 

"Freias Alter" III Oehlenschlager. 
(3. Gang) "Kildereisen" IIIHolberg. 

I denne Saison dør Krumm. Det er vistnok ikke 
urigtigt a~ betragte ham som den væsentlig styrende i 
de 10 Sarsonen, han var Directeur. Han skal vistnok 
have Skyld for de organisatoriske Bestemmelser Proto
cOlle,n i disse Aar indeholder og som mere røbe' en god 
Mel1lng end et praktisk Greb, men han skal da ogsaa 
have Æren for først at have bragt den dramatiske Virk
somhed i en ordentlig Gæng'e, og for at have holdt denne 
Vi:k~omhed ved lige med en sjælden Energi, gjennem
s~Ithg 9 Forestillinger i Saisonen, noget intet senere 
Tldsrll~ i Theaterhistorien har naaet for saa mange Aar 
efter hm anden. Endelig staar TheaterbygninO'en til hvil
ken Initi~tivet sikkert er udgaaet fra Theaterbestyrelsen, 
s~m et VIdnesbyrd om hans Interesse for Sagen, og den 
Kntft, hvormed han virkede for den. 

H~n støttedes ivrigt af W olffsen og Arboe og for 
B,Ygnlllgens Vedkommende af Lohmann, og det er ikke 
dIsse Mænds Skyld, at Theatret blev insolvent. Ser man 
~en, til de smaa Udgifter til Forestillingerne, gjennemsnit
hg Ikke stort over 40 Rdlr. til hver, det store Brug af uløn
nede Kræfter, Sparsommeligheden paa Beværtningsom
raadet osv., saa maa man vist sige, at der blev gjort 
hvad der kunde gjøres, og at det er Publicums Lyst til 
at se paa Comedien det har skortet paa. 

Naar vi saa skulle danne os et Begreb om, da og
saa denne Comedie var værd at se paa saa finde vi na
turligvis først, at det maa have været løierligt og en 
stor l\Iangel at se Herrer spille Damer, ikke blot som 
nu i Studentercomedier, i lystige Farcer, men ogsaa i 

9 
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alvorlige og rørende Stykker, og jeg tænker mig tilmed, 
at flere af de først optrædende Damer næppe have ydet 
stort kunstnerisk Bidrag, sat\, Stykkernes kvindelige Rol
ler ha ve vist kun været udførte saa som saa, maaske 
med sjældne Undtagelser. Dernæst have vi set, at 2 
Prøver bleve anset for tilstrækkelige til et nyt Stykke, 
Antallet blev vel nok jævnlig' overskredet, men det an
førte har dog sikkert været Regelen, og dette, i Forbin
delse med hvad ogsaa sees, og kan skjønnes jævnlig at 
have været Tilfældet, at nogle Roller først uddeltes 10, 
ja ned til 6 og 5, Dage før Opførelsen, gjøl' det umuligt 
at tro, at Scenegangen og Sammenspillet kunne have 
været gode. De enkelte Præstationer i Herrerollerne 
have derimod vistnok for de vigtigste Rollers Vedkom
mende ikke været daarlige. Marius Winsløw har vist
nok, saavidt jeg har forstaaet, været den bedste, eller 
en af de bedste, spillende, der nogensinde har været ved 
vort Theater, en fin Comiker og Characterskuespiller, 
,Volffsens Comik har vistnok været noget mere farce
agtig, men ogsaa han skal have været god, ligesaa Ado~f 
Dam i det lavt comiske Fag, som Arv f. Ex., og tIl 
disse sluttede sig nogle andre, der som Andreas Kofoed, 
Adjunkt Westh, .J. Kløcker, Siemsen, Krumm, C. Lund 
og flere, vel ikke ere saa opbevarede i Erindringen, men 
dog have spillet saa meget med, at de i al Fald maa 
have erhvervet sig endel Routine, og havt megen Lyst, 
derfor formodentlig ogsaa nogen Evne. Nogen Interesse 
har dog altsaa vistnok den Tids Tilskuere kunnet finde, 
men en anden Sag er, at man vistnok har spillet for 
ofte og med for lidt Afvexling til at kunne paaregne 
nogenlunde at fylde Theatret. Det var jo dog vel I:ok 
for største Delen det samme Publicum, der skulde glYe 
Møde hver Gang, og saa 99 Forestillinger i 11 Saisoner 
(fra 19/

20
-29/30), og Saisonen væsentlig kun varende 4 
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lUdr., det var noget meget, saameget mere som af de 
137 Stykker, der i den 'l'id spilledes, de 64 vare Gjen
tageIser, i 40 Tilfælde spilledes for anden Gang, i 17 
for Bdie, i 5 for fjerde og i 2 endogsaa for 5te Gang. 
Stykkevalget kunde ogsaa have været mere afvexlende, 
Holberg spilledes 38 Gange, andre danske Forfattere 16, 
Kotzebue ogsaa i38 Gange, og ewdre fremmede 47. 

II. Tiden fra Krumms Død indtil 1892. 

Efter nu Skridt for Skridt at have fulgt Dilettant- Saison.1830-36 
comedien fra dens Begyndelse til Afslutningen paa dens 
første Blomstring'stid, tænker jeg Læserne ville være 
tilfredse med at slaa ind i et lidt hurtigere Tempo, jeg 
vil derfor for Fremtiden tage flere Aar ad Gangen, og 
til at begynde med 'riden fra 1830 Efteraaret til 1836 
Foraaret, det vil sige til W oHfsens Død, han døde nem-
lig ~9 /J 1 :36. Overskriften over disse 6 Saisoner kunde 
va~re "Uorden", der er Uorden i Protocoltilførelsen, hvad 
der rigtignok saa ofte 01', der er U orden i Regnskabet 
llled forskellige Hegnskabsperioder og jævnligt Under-
skud, der er U orden i Bestyreh;esforholdeIle, vVolffsen 
er bleven staaende, men har aabenbart tabt Interessen, 
Arboe Ol' ogsaa forbleven, men ellers nævnes forskjellige 
Directeurer dels med artistisk, dels med økonomisk Virk-
somhed. Det gik saa vidt, at man besluttede at betale 
en Mand for at være Tlirocteur, og bestemte at Kunst-
dreier N. Sørensen 1) skulde have Halvdelen af Netto-

1) Niels Sørensen, Directeur fra 25/10 BO uvist hvol'længe, maaske 
B~/:l3 med, siden igen 1R/4u, født 2/11 1800, Kbhvn., Faderen var 
Skibsfører Søren Xidsen, ~ 2(; lll. l\Iarie Kass, Dtt. af Axel Kass, 
Sønderborg. Sørensen el' vist kommen til nonne før eller i 26, var 
Dreier og' Lt., '1- hel' ~lh ;)0. 8pille(le meget Comcdie, 81 Gcmge i 
69 Roller i 18 26/ 49, 

9* 
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indtægten for dette Arbeide. I Praxis har det dog vist 
indskrænket sig til 5 Forestillinger, siden har han været 
Directeur et Par Aar og vel faaet en enkelt Benefice. 
En anden lVIand knyttedes i denne Tid til Directionen, 
vist egentlig kun valgt som Repræsentant for Aktionæ
rerne. men i Virkeligheden fungerende som artistisk Di
recte~r, det var Apotheker Laurberg 1). En erindrer, at 
han sendte Smørrebrød til de spillende, en anden at han 
sagde: "J a, naar det kun kommer an paa min Datter, 
saa svarer jeg for at Stykket kan gaa", og den hjælp
somme Velvilje, som disse Erindringer give Billedet af, 
har vist ogsaa været den Egenskab hos ham, der i al 
Fald i nogen Tid af de mange Aar 18 33/ 44, han var knyt
tet til Theatretj gav ham Betydning for det som hol
dende lidt sammen paa Virksomheden. 

Den kunstneriske Virksomhed bestod i 22 Forestil
linger fordelte med 5, 1, 5, 5, 2, 4 paa de 6 Saisoner, 
imellem dem maa mærkes 10/5 1835 "Røverne" V Schiller. 
At en Opgave, der laa saa høit over Dilettantskuespil
leres Evne, valgtes, skyldtes jo nok den Omstændighed, 
at Forestillingen gaves til Fordel for en Skuespiller fra 
det Ehlerske Selskab, der det Aar gav Forestillinger i 
Rønne. Hans Navn var Christian Ludvig Hansen, f. Kbh. 
l/n 1816, Faderen, lVIurmester Hansen, blev gift her 23/1 
35 med Skuespillerinde Dorothea Elisabeth J ennerik, Dtt. 
af lVIurmester Carl J. i Kbhvn. Han blev senere Direc
teur ved Theatret i Bergen, og spillede senere Comedie 
paa Casino, reiste senere igjen i Provinserne, kaldtes 

1) Carl Frederik Laurberg, f. 8fs 1791 i Svendborg af Told
kasserer Laurits L. og Ellen Cathrine Hatting f. Laurberg, ,",-,8/10 

21 ID. Sofie l\Iarie Thychsen, Dtt. af Apotheker Nicolai Thychsen 
og Sørine Hallenson. Han blev Apotheker her i Tyverne vistnok 
efter Paulsen, t her 18/S nO. Fader til spillende Julie Elvine Cathrine 
Laurberg, der spillede nogle faa Roller 18 44/ 50, 
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Syl paa Grund af hans hyppige og gode Udførelse af 
denne Rolle. Hans Søn Gustav Hansen og hans Sviger
søn \Yarming besøgte 18 76/77 og senere Rønne som rei
sende Skuespillere. H. t lVIarts 73 i Kbhvn. Hansen 
og Hustru maa have vundet megen Yndest her i Rønne, 
siden det i Avisen sees, at ved deres Barns Daab 114 
35, som der jo ellers kunde have været nogen Grund til 
ikke særlig at festligholde, optraadte som Faddere Fru 
800s, Frk. Kohl, Rector Bohr, .Justitsraad Sehestedt, 
Procurator Marckmann og Consul Arboe. 

Fra Regnskabet i den her forløbne Periode kan mærkes 
at Abonnementet ophører, Priserne ere derefter ofte 
forandrede lidt fra Forestilling til Forestilling, alminde
ligst 2 lVIk.-2 Mk. 8 Sk. fol' første Plads, IlVIk.--l lVIk. 
8 Sk. for 2. Plads, Børn 10-12 Sk. og Prøven 8-12 Sk. 

Saison. 
Herefter kunde maaske samles under eet de følgende 36-37-44-45. 

9 Saisoner, der have det fælles Karaktermærke, at den 
vedvarende Bestyrelse egentlig knn repræsenterer Virk-
somhedens økonomiske Side, det var Laurberg, O. Arboe 
og H. P. Marcher, Kasserer Winsløw, og efter den sidst-
nævntes Død, 8/2 41, de to første med H. P. lVIarcher 
til Kasserer. Denne Bestyrelse svarede altsaa nærmest 
til de 3 Repræsentanter for Aktionærerne, der fra først 
af vare forudsatte, og Økonomien holdes ogsaa i Orden, 
der er ingen Underballance, men der spares ogsaa endel 
paa Inventar og Bygning, hvorfor den ny Direction i 1845 
strax maa kjøbe endel Inventar Som alt omtalt fun-
gerede vistnok Laurberg som en Slags artistisk Direc-
teur, og han assisteredes af 3 af de spillende Herrer, 
der hyppigt skiftede, ogsaa fra Forestilling til Fore-
stilling. Denne Ordning er naturligvis daarlig, der kan 
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ikke blive nogen ordentlig Forhereden af Stykker til Op
førelse og ikke g:jøres den rette økonomiske Brug af de 
spillende Kræfter, og særlig uheldigt bliver det, hvis :le11 
Del af Directionen, der ikke skifter, mangler afgjort 
Interesse eller Sans for den kunstneriske Del af Virk
somheden. Man har derfor ogsaa i denne Tid det Særsyn, 
at der kun gives 40 Forestillinger i 9 Saisoner, medens 
det dog aabonhart ikke har manglet paa gode og brug
bare Kræfter. Af Herrekræfter, der kommer til i dette 
Tidsrum og kort før nævner jeg Keilllw 1

), (42 Gange 
1835/53) mest mindre Holler, og i lavere comisk Genre, 
Karle og Drenge f. Ex., WulJf2) (18:\!'/41 iaH 27 Gan?,e) 
synes mest at have havt Anstandsroller, Olsen il) (183

"/38 

I) Jacob Johannes Keilow, f. ll/:, 1817 
i Stege af Bager og Møller Niels Bøge 
K. og' Ane Kirstine, f. ],amberg, Søster 
til Apothekeren her i Rønne, ugift, Farnm
cent hel' hos Onklen, eierle siden llet efter 
ham benævnte Brælllleri i Rønne, i' her 
14/

7 
72, sminke(le enllel vorl Theatret. 

2) 1'heorlor Emil ,Vulff, r. 12/. 1810 
i Stuhhekjøbing af Klnll. V. ~L IV. og 
Inger Cathrine f. Vcsterfleth, ~ Juli ,li} 

lU. Cathinca Marie Henriette Berg, Dtt. 
J. Keilow. af Tolclinspectem i Stnhhek.iøhing Can-

cellimad Johan Peter B. og Dorthea f. ]\[athiesen, nellsiltte sig her 
l/n 34 som Garver, var Kbm. og Ganer her t~l 41, k.i~bte sa.a 
Pluggegcl. i Nyker, hvor han ogs:m havde UH,nen, kO_l~l tilbage t~l 
Rønne, t hel' som Khm. 2(\/:; flfl (efter Stamtfwlcn 14/:; DD), Fader til 
3 spillende Damer og l Herre, som kun spillcrle et Par enkelte 

Roller. 
3) An(lers Sehastian Rosenkrantz Olsen, født R/r; 18] 1 af Khll1. 

og Gartner i Aalborg Ole Anders Olsen og- Hustm, "-J 25/11 36 
m. l\iagdalene 1psen (spillede 2 (C}. i 1844) Dtt. af Khm. Peter Ipsen 
i nønne og Ane )[al'ie f. Berg', Sknespiller ved Ehlers Selskab, 
hlev Skomager i Bønne, siden Kbm. i Hasle, siden Coutrol
leur ved Alhambra og Redakteur af et Blad, kom her tilblLge 
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spillede ikke meget, 11 Gange) men har jo vistnok som 
professionel Skuespiller været til endel Nytte i aen 'l'id, 
Herman Marcher 1) (1835/ 66 124 Gange) yndedes meget i 
Helte- og Anstandsroller, Norup2) (1835/ 52, 66 Gange) 
mest borgerlige Fædre, 'l'hranum3 ) 1836/ 52, 56 Gange) 
komisk Talent af nogen Betydning, sammenlignes i Erin
dringen med den følgende, som dog vistnok de fleste 

og stillede sig som Rigsdagsmand, men faldt, t % 77 paa Commune
hospitalet, Khhvn. 

1) Hennan Marcher, f. 23/8 12 af 
Oherstlt. Hans Peter M. (Theaterrlirec
teur) og Karen Elisaheth f. Sanne, ugift, 
Kpt. i Artilleriet, Rd. af Dh., t % 67 i 
Rønne, han var '['heaterdirecteur i 58/59 

og siden i Gl/64 og Broder til H af de 
spillende samt til Kbm. Edvard Marcher, 
1'heatrets mangeaarige Kasserer. 

2) William James Washington N arup f. 
i 1,oJl(lon 2"/9 1816 af dansk Sømand Søren 
Rasmus N omp og Oharlotte MargTethe i' 

f. Gray fm England, "-J 29/4 4H i Kbh. H. Marcher. 

m. Hansine Marie Borgine Gunrlersen, 
Dtt. af engelsk Sproglærer og Oontorist G. og Ane Kirstine Rolle
mann f. Ilum, han val' i Otto Arhoes Handel, siden Kbm. og- Oonsul 
i Rønne, t her 9/4 52. Theaterdirecteur 51/,,2' 

B) Poul Christian August 'l'hmnum, Fødsel og Forældre mig 
ubekjendte, kom som Bogbindm'sven<l til Lauritzen (spillede 2 Roller 
lSai/ Hf,) i Rønne, blev siden KInn. paa Torveg'ade her, og reiste 
His fl4 til Melhourne, hvor han kort efter døcle. "-J 18/12 41 m. 
Kirstine Margrethe Andersen Sorth, tidligere gift med en Smith, 
Dtt. af en Gaardm. Anders Andersen (en Tid i Aaker) og Hustru 
Karen Cecilie. 
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foretrak, Grønbech 1) (1836/ 48, i alt 37 Gange), mindes 
med megen Roes, skal have havt meget Lune og en 
ualmindelig smuk Sangstemme, hvorfor han tænkte paa 
at komme an ved det kgl. 'rheater, hvad dog hans born
holmske Dialeet skal have forhindret, Høyer 2) 18B%0 

163 Gange), havde endel Talent som Skuespiller, jeg har 
kun set ham i de gamle Roller, som han kunde spille 
baade morsomt og stemningsfuldt, men tidligere spill"de 

1) Hans .Jnlius Grønbeck, f. 13/7 14 
i Rønne af Kbm. her HfLns Matlsen G. 
og Margrethe f. Bidstrup, cand. jur., 
Copist i Cancelliet, t ugift i Kbhvn. 
1852. Billedet efter en Blyants
tegning. 

H. Grønbeck. 

'2) Ludvig Marius Theodor Høyer, f. 
2°/515 i Kbhvn. af Coffardikpt. Søren H. 
og Hustru, ",-,2°/553 m. Laura ChristifLne 
Amalie Marckmann (Søster til Theaterdir. 
Kæmner lIL) Dtt. af Godsforvalter vV. J\II. 
(ogsaa Procurator) Assens og Sigri(l Ca
thrine Hedvig', f. Grønwald, ~ 2. G. 'J/n 65 
m, Enke eft. Apotheker Fiseher Elise Beate 
Charlotte f Andrup, vistnok Dtt. af Vin
haurller A., Kbhvn., siden skilt fra hende. 
Han var Bogbinder i Rønne, t her 27/9 83, 
hans Søster spillede et Par Roller 1838/ 40, 

hans Datter meget 1875/ 83, 

L. Høyer. 
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han ogsaa yngre, ogsaa Elskere, Hufflnann 1) (1840/ 73 , i 
alt 126 Gange) havde en smuk Stemme og Ydre, passede 
især i ældre Roller, Adolt Curdts 2) (1843/ 72 133 Gange) 
mest Smaating og i lavere comisk Genre, Vilhelm Esper
sen 3) (44/80 80 Gange), ogsaa mest Smaating og i lavere 

J. Hoffmann. 

l) J ochnm Ancher Stenbæch Hoffmann, 
f. 17/12 IH fLf Commandant pfLfL Bornholm 
Oberst Paul Magnus v. H. og Catharine 
f. Stenbæch, ~ s/n 41 m. Methea Ben
ditte Jespersen, Dtt. af Cancelliraa(l Peter 
DfLm .J. og BarbfLra Kirstine f. Bohn, 
cand. phil. pharm., eiede Rahbekkegll., 
levetle siden i Rønne som PfLrticulier, t 
her 2fs 78. Directeur 45/48 og 52/"5' Fader 
til 3 af de spillentle Damer. OgsafL en 
Broder spillede et Par Gange. 

2) Adolf :J\farins Søderberg Curdts, f. 
6/n 25 af Krigsraad Johan Clement C. 
(Theaterllirecteur) og Agnete Cathrine f. 
Stender, '"'--' 28/7 48 m. Petrea Andrea 
Christine Ellebye (-!- 49) Dtt. af Kbm. i 
Rønne Christian lVIarcher Ellebye og Ane 
Christine f. Ipsen, ~ 2. G. 22/10 51 m. Ro
berta Margr. Lund (spillet Comedie 49/71) 

Dt, af Kbm. i Hasle Hans Svane Lund 
(spillet Comedie en enkelt Gaug 1826) 
og Ulrikke Christine f. Kam. C. '{ar 
Fajancefabrikant i Rønne, si(len Leer'er Ad. Curdis. 

ved Borgerskolen her og Kirkesanger. t her 20/12 79. Han saavel 
som Broderen .Jørgen Curdts iuteresserede sig meget for Theatret 
og havde samlet eurIel Stykkebesættelser, de have i den Henseende 
næsten været min eneste Kilde til Theaterhistorien for Tiden før 70. 

3) Vilhelm Espersen, f. 2/12 21 af Skrædder i Rønne Christian 
Espersen og Margrethe f. Pedersdatter, ~ 9/n 49 Ill. Anna Cathrine 
lVlathea Due, Dtt. af Urmager i Rønne Christian Due og Elsebeth 
Marie f. Holm. Han var Skrædder i Rønne, t her 14/6 90. Han 
spillede Fløite i Orchestret 46/90, en Broder medvirkede i Orchestret, 
en anden spillede en enkelt Rolle 1846. 
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comisk Genre, Henrik Lund 1) (45/90 91 Gange) en efter 
Billedet smuk Mand, der Rpillede godt, baade lystige 
Elskere og senere de comiske gamle. Kvindesiden har 
ikke saamange Repræsentanter, men dog nogle, Methea 
Benditte .J espersen 2) (27/73 42 Gange) spillede godt Dame
roller, Hannah Krumm 3) (27/82 75 Gange) mest de skikke
lige gamle, Fru de Torne 4) (35/75 86 Gange) faar Roes 
for hendes fine Comediespil, var særlig Elskerinde, Hanne 

H. Lund. 

1) Henrik Magnus Lund, f 19/12 23 af 
Artiilerikpt. Hans Hemik Lunel og Karen 
Christine f. Kjøller, "--' 1% 1)7 m. Petrea 
Christiftne Marcher (en Tirl Directricel 
nu. af Kpt. Htl,SJllllS Marcher (en Tid 
Directeur) og Karen Margrethe f. Dam. 
Han var Adjunkt ved Rønne Skole og 
Lallllinspecteur, siden i Kbhvn., først 
Revisor i l\!fatrikelcontoret, derpaa ansat 
i det kgl. Theaters Contor, fra 8\) igjen 
i Rønne, t her J~/l() 1900. 

2) JlIethea Benditte Jespersen, f. 4/8 17, "--' lU. Joclllun Ancher 
Stenbæch Hoffmann, se denne, lever i Kjøbenhavn, Directrice 5°h1 
og 64/70. 

S) Hmlluth Jacobine Nicoline Krulllm, 
[ 11/S lD i Nysted paa Lolland af' Tolrl
kasserer Chresten KnuIlln IThcaterdircc
tenr) og ThIaren f. Thue, ugift, holdt efter 
Forælflrenes Død Skole i Rønne for Smaa
drenge, der forberedtes til Realskolen, 
t hel' 9/5 88. Directricc GO/76 og 78/82• 

Frk. Krumm. 

4) Julie Pauline ThIartine Frydenrlahl, f. 3°/:111) af mig ubeke~dte 
Forældre, kom her til Rønne med en Moder og en Moster, af hVllke 
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Arboe 1) (43/61 25 Gange) havde et tiltalende Ydre og skal 
have spillet de livlige unge Piger godt. Foruden de her 
nævnte var der en Ma~ngde andre, hvoraf nogle vistnok 
meget brug·bare, men kun kort Tid her i Rønne, og der
for ikke nævnte her. Ser man nu, hvormeget de nævnte 
have spillet senere, saa kan det ikke være Lysten der 
har manglet, der maatte derfor sikkert kunde været dre
vet en livlig Virksomhed, llaar der havde været en dygtig 
og interesseret Bestyrelse. Hvad deu kunstneriske Virk
somhed ellers angaar, saa kjendetegnes Stykkevalget ved 
en rmbagegallg for Holberg (3 Gange) og Kotzebue (4), 
der spilles 21 Gange danske Stykker, deraf flest af 
Overskou og· .T. T-,. Heiberg, 25 Gi1nge franske, derimel
lem Scribe, 8 Gange andre fremmede og 2 Gange mig 
ubekjendte Stykker. Ellers er der af mærkeligt, at 
"Palnatoke" af o ehlellSchlager, der 1/" 35 er spillet af 
Skoledisciple med Assistance af de spillende, opføres af 
de spillende 14. og 15 . .Januar 1837 med et Besøg af 
162 Voxne og 41 Børn foruden Fribilletter og en Brutto
indtægt af iH Rdlr. 2 Mk., og atter 21. og 22. Decbr. 

den ene annoncerer sig· som JlIorlehanrller- f c 

inde her 2:1/8 34, "--' 4:\ m. Alexis 
Pierre J ean de 'l'ol'lle \ en 'l'ia Directeur) 
Søn af Joseph de Torne, fransk Emigrant, 
og Birgitte Vilhelmine f J\!larlsen, hun t 
18/1 87 i Rønne, Directrice (;]/G2 og maa
ske rle mestc 2 Saisoncr. lilo !l er tUll af 
de senere spillende. Billedet efter en 
Tegning af Ibsen. 

1) Johanne Barbara Al'boc f. 29/" 27 
(Kirkebogen, paa Graven 28), Fader Otto 
Arboe, se denne, "--' [>/9 1)1 111. Apotheker Fru de Torne. 

Frederik Adolf Schmigelow Hønne, Søn af Lrege part Holsteinborg 
Krigsassessor Frederik Joachim S. og J\!fathea Edebold f. Bødtcher 
(efter et andet Opgivende Ingeborg Cathrine f. }[adsen). Hun t 
Communehosp. 27/4 66. 
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1844 med et Besøg af 302 Voxne og 121 Børn foruden 
Fribilletter og en Bruttoindtægt af 75 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk. 
Sidste Gang udførtes Palmttokes RoUe af den bekjendte 
Dr. Dampe,l) der havde faaet sit Fængsel paa Christiansø 
forandret til Forvisning til Rønne. Endvidere at "Tor
denskjold" af Oehlenschlager opføres 2 Gange, og at 
der 24/B 45 gives "Scapins Skalkestykker" som gratis 
Forestilling. Der er en 'rnbøielighed Hl at give længere 
Forestillinger end tidligere, og begynder en Tilbøielighed 
til at bruge Theatret til Veldædighedsforestillillger, hvil
ket i et senere Tidsrum i endnu høiere Grad hliver 
Tilfældet. 

En anden Mand, der gjorde sig bemærket ved sit 
Liv, men rigtignok paa en mindre fordelagtig Maade 
end Dr. Dampe, optraadte ogsaa i dette rridsrum, det var 
den som Kjøbenhavneroriginal bekjendte Arboe Mahler 2) 

der spillede 5 Gange i 1843/44' 

Af Regnskabet fra det her behandlede Tidsrnm mærkes, 
at Priserne ere som før, dernæst at Theatrets Gjæld til 
Overformynderiet, der oprindelig var noget over 862 
Rdlr. i Saison 43/44, reduceres til 800 Rdlr. ved Udbetaling 

1) Jacob Jacobsen Dampe f. 10/1 17()O af Skrædder Jacob Frand
sen og Anna Gjertrud f. ChristensrIatter, Student 4, cand. theol. 9, 
Dr. phil. 12, Bods- og Dydsprædikant 18-19, fæng'slet 16/11 20, og 
dømt fra Livet for i et Foretlrag' at have tilraadet Forandring' i 
Forfatningen, benaadet med haardt Fængsel, 6 Aar Kbhvn., 14 
Christiansø, kom 41 til Rønne som interneret her, 48 helt fri, "-
11 m. Dorthea Kirstine Bøye, Adoptivdatter af Justitsraarl Hans 
Bøye, t 22/12 67. 

2) J\lIathæus Theodorus Arboe Mahler f. 12 af Præst i Hasle 
Constantin Borby J\lIahler og Christine f. Prahl, ugift, Litterat, be
kj endt kjøbenhavnsk Original under Navn af Kammerjunker de 
Busch (se Davidsens: Gamle Kjøbenhavll). Han var en Tid ansat 
hos Redactenr Tryde og redigerede Avisen fra 2/5 4(J til 29/8 49, 
blev saa sammen med en Typograf Stahleberg beskyldt for at lave 
falske Penge, men frikjendt. Død sinds vag paa St. Hans Hospital 49. 

, 
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af det overskydende, og endelig den lille Curiositet, at 
rl'heatret i 42/43 indkjøber en Aktie i Theatret, hvorved 
det viser sig, at Prisen for denne sættes til 1 Rdlr. 
O Mk. 4 Sle S· 

De 1- 9 S . b "'T' k alson. r . \.~lllm.er nu ,~Isoner, vor \ Ir somhe<len er 45-46-53-54 
meget hvhg, Idet der gIves resp 8 9 6 10 12 11 . . , , , , , , 
12, 12 og 14 Forestilling-er om Aaret altsaa i alt 94 

~ , , 
men derved er rigtignok at bemærke, at de 15 ikke ere 
egentlige Forestillinger, men Sangforeningsunderholdnin
ger, hvor der gaves Musik og Sang og kun en lille 
Enacter eller endnu mindre dramatisk Bagatel ved Siden 
af. Disse Sangforeningsaftener begynde iSaisonen 4%7' 
gives i denne og følgende, saa ikke i 48/49, men igjen 
fra 49

/,,0 til 5%6' saa ingen indtil 61 /62 og saa igjen i 
denne og de følgende 4 Saisoner, hvorpaa atter Stansning 
til der i 76/77, 77178 og 78/79 gives en i hver Saison og 
denned Punktum, i alt 30. I Sangforeningen, der vel 
maa være stiftet i 1846, var i de første Aar Adolf 
Curdts Sjælen. 

Endvidere vare 25 af Forestillingerne dels_personlige 
Beneficer dels givne i andet veldædigt Øiemed. 

Foruden de alt nævnte Kræfter, der debuterede i 
forrige Tidsrum, men jo virkede med i dette, maa der 
af nye bemærkes .Jørgen Sten der Curdts 1) (46/14 144 

1) Jørgen Stender Curdts f. 1% 17 af 
J ohan Clement Curdts (Dil'ecteur) og 
Agnethe Cathrine f. Stender, ~ 24/11 52 
m. Juliane Margrethe Grønbeck, Søster 
til Hans Julius G., se denne. Curdts var 
i 5 Aar Privatlærer paa St. Cl'oix, kom 
her tilbage Ml, havde en kort Tid Opsigt 
Hlerl 'l'eglvæl'ket ved Rønne, blev 55 Lærer 
ved Borgerskolen her, t Rønne :;/12 74. I 

Directeur ,1%1 og 53/59 , Skrev Optegnelser 
om Forestillingerne eg deres Besættelse. 

J. Curdts. 
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Gange), der væsentlig spillede gamle Roller med en lidt 
djærv Comik, Birkedommer Krans var i min rrid hans 
bedste Holle, samt dø to professionelle Kræftor Peter 
Bloch 1) (4!l/HiJ 102 GalJge), der skalluwe spillet morsomt, 
men med en li(lt grov Uomik, og A. R. Ibsen~) (4:J/ii3 

123 Gange, del' val' en meget brugbar om end lidt sød
laden Elsker, et Fag, det altid kniber med at faa besat. 
Af Damer var der Petrea Marcher;)) ('1%" 42 Gange) der 
mest brugtes til de mere alvorlige og romantiske Elsker
inder og spillede disse godt, ~'hora Wulff4) (47/54 47 

1) Peter Bloch f. li) af mig ubekjenMe Forældre, blev i 'rre
diverne g'ift i Aalborg m. Skuespillerinde Jfr. Nichlau, Datter af 
Parykmager Gottloh Sichlllu paa Christianshavn. En Tolrlfnnktionær, 
rlcr val' lutns LUval, skrev dcng~lng i All1borg Avis: "Hør Bloch, 
jeg si'm' Dig eftertrykkelig, gør HI'. i:lichlau lykkelig!". Dette lllis
lykkedes fol' ham, (b hau kom herover med Bedlers Selskab, val' 
de skilte, og rhl hun optraallte som Ji[(l. Siclu\\l Bloch, kaldte man 
ham her Peter alene Bloch. Dit Selskabet opløstes her, forsøgte 
han sig i forskjellig'e I,eveveie sitalerles S01\1 Vinhanrl!er. t hel' 
12/4 GH. 

2) Andreas Hkhter Ibsen f. Oct. 10, Nøn af Skibskpt. Ihsen, 
"--' BO (sigel' Sønnen) lll. Gjertrud :\Iarie Neve, Dt. al' Barbcl' Johannes 
N. Aalhorg, val' SOIll Bloch en Levning' fra det Bccherske Selskab. 
Han ernære(le sig her vcd Portmitmaling, to~ siden (;il r) Al'lwjde 
paa kg·l. I'oruellænsfalJrik, i- ~';/7 Hl. ['rheatel'venlenen kal(lt Amor 
Ibsen. 

l 
Fru Lund. 

il) Petrea l\larchel' f. lil/o 2~, ~ 1Il. 

HCllI'ik l\hlgnus Lunri, hvorfor se (lenne. 
Dil'eetrice 5%0, level' i Kbhvn. 

+) 'l'hol'll VI/ulff f. 22/10 1~) Christiansø 
af Comlllanllant der, Kpt. Hans Emanuel 
\\Tulff og Annlt J\'l:trie f. Søderberg, ~ 
~/10 ;)(j lll. Præst i Kl'Ummel'llp og Fugle-
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Gange) meget morsom i gamle Jomfruer . 
Roller, Fru Bao'er 1) (52/ 20 G ,og lIgnende 
,Den sva e Sid"'e" 6~ ange) mest bekjendt fra 
Ter 2i;2 g , ' Som E allesen indstuderede, Henriette 
rOll:r) ( /(n 25 ~ange), der spillede forskjellige Elskerinde-

. ,og endelIg' Jette Larsen 3) (18 54/ 48 G 
spIllede livlige Elskerinder De St kk66 d ang:), del' 

59 G . , y er, er spIlledes 
vare a~ge danske, imellem disse træffes nu St kker 
af de for DIlettanter saa værdifulde Forfattere HYt 

' osrup 

bj.erg Chr.istian Peter Nicolai Brandt, S. 
af Præst l Gamtofte, Fyen, Gomme Jacob 
Brandt og Christine l\IuO'dalene f H 

b ' . aaSUIn. 

l) Lat:l'a Elisabeth Bayer, f'. 20/3 26 
Kbhvn. af Fuldm., .sirlen Procumtor Søren 
Sørensen og LOUIse f. Dein, "-" 9/

7 
47 

m. Toldcontl'olleur i Ribe siden R 
Johan Thorbjørn B'lyer (e~ Tid D' ønne, 
S f ' Irecteur) 
;n a. Stmndcontrolleur Carl Gotfrerl I 

ayer. I Kbhvn. og Jensine Helene l\Iarie Frk W IIf 
Thorblørnse H . u. . n. un og l\Ianden kom t'l Kbh 
Vi 78 00' fra 80 hle D' t , I, vn., hvor hun gik af 

b v lreceur for Statistik . l l' 

skibsselskab, han (lød e 1906. 'en I r et lorenede Damp-

~) HellI'iette Isidom Amalie Ter) f 24 - • • • 
ChrIsten Terp (Dir.) o'y Ch . t' I. Is 3D Taasmge, af Toldmsp. 
'. b rIS me f. Hoppe "-' 15/ n C 

gerIus BIdstrup (Dir.), Søn af Kb .' iJ) m. arI l\Ia-

Jette Larsen. 

. m. I Hønne Hans C. Bidstrup 
i'1" (AktIOnær) og Karen K f' R ., . . ønne Kbm 

yaa St. Thomas, siden amerikansk Consui 
I Rønne, t 31/10 61 her. 

I 3) l\Iarie Henriette Larsen f. 2% 41 
, af l\Ialerme~ter Christoffer Larsen og EI

l~n L~ul'entla Larsen (om født saalelles 
Vides 1kke), ~ m. Bogholder hos en Bog
handler i Kjøbenhavn J p C B 
" f O . . . onum 
~n. a. vel'vag'tmrwter i Randers .J oha~ 
Chnstlan Bonum og Hustru l\Iarie Barbara. 
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og Erik Bøgh, 51 Gange franske, deraf 17 Gange Scribe, 
13 Gange andre fremmede og 5 Gange mig ubekjendte 
Stykker. Som yderligere betegnende for Virksomhedens 
Livlighed anføres, at der 81 Gange vare Nyopførelser og 
30 Gange Helaftensstykker, dog maa bemærkes, at disse 
skyldes de professionelle Kræfter og disses Beneficer. 
Der var nemlig' i dette Tidsrum i Saison 48/49 engageret 
Familjen ,Vimmer og en Md. Adelaide Holm, der var 
kommet hertil som et reisende Skuespillerselskab til i 
nævnte Saison at medvirke sammen med Dilettanterne 
mod et meget beskt;dent Honorar, disse reiste igjen bort 
efter Saisonens Slutning, og senere tillige P. Bloch og 
A. R. Ibsen, der ligeledes vare komne med reisende Sel
skaber, men forbleve her i flere Aar, og fik nogle Bene
ficer som en Slags Løn for deres Medvirken. 

Den sidst nævnte Omstændighed skyldes det ogsaa 
fornemmelig, at man mellem Stykkerne fra dette Tidsrum 
finder flere, der ligge over Dilettanternes Kræfter, jeg 
nævner mellem disse kun Farinelli, dels fordi dette ikke 
skyldes de fremmede, men opførtes udelukkende af "vore 
egne", dels fordi det giver mig Anledning til som Curiosum 
at anføre en Udstyrsregning, der skriver sig fra dette 
Stykke, og lyder saaledes: 

4 Par Bomuldspantalons . . .. 9 Rdlr. 2 Mk. 00 Sko 
Sort Shirting .......... " . O 1 07 
Pur Jet en Allongeparyk. . .. O 2 00 
9 Alen Bomuldsfløil. . . . . . .. 4 1 14 
9% Alen coulørt Shirting. .. 1 1 05 
3/4 streng Silke ......... " O 2 04 
l/S engelsk Traad. . . . . . . . .. O 1 00 
12 Alen høirød Merinos . . .. 6 O 00 
7 do. fint coulørt Shirting 1 1 14 
12 1/ 2 sort fint Saxoni. . . . .. 1 2 02 
Papir og Silke ........... _. _0 ___ ~ ____ ~4 ____ _ 

Summa lateris 24 Rdlr. [) Mk. 02 Sk. 

129 

S~rædderløn ...... ~.ra~~~ol:t 2i Rdlr. ~ Mk. 02 Sl\:. 
3 /2 Alen rødt Shirting ... " O O _ 6: -
Forgyldt Hoffmans Kappe 00" -

Slæb 7 ~Alen langt ...... ~ 1 3 
Forgyldt CTrønbechs KJ' ole O . - 00 -

3 - 12-
_._~.~-------

34 Rdlr. 3 Mk. 00 Sl\:. 

:a.0ffmann var Gil Perez og Grønbeck Farinelli Der 
har SIkkert i Garderoben været endel Holbergske D" t ' 
der ere bru t d d rag er, 
. g e ve enne Leilighed saa at RegnI' 

VIst kun h d' . , ugen 
. . ar reIet SIg om Tillæg til Kongens Gi! Pe " 

FarmeIhs samt l S Id ,rez , 
do . nog e o aters Dragter, men man ser 
til gs det er beskedne Fordringer, der have været stillede 

tykkets Udstyr, dets Udførelse har derimod vistnok 
efter Navnene at dømme, været god. ' 

At l' anføre ~avnene paa de skiftende Directioner i 
;ette 'lIdsrum, VII formentlig mangle Interesse, der fandtes 

ere af de andre Steder fra i Theaterhistorien kjendte 
saaledes Hoffmann, Jørgen Curdts H p M 'h ' and . , . . ~ an er og 

~e,. Jeg nævner kun særlig Zahrtmann,l) Directeur 4n/ 
fordI Jeg mener, det var ham, der var den egentlig t:~ 

. ~) Carl ~ilhelm Zahrtmann f. 26/
8 

10 
l VIborg af Provst Helll'ik Christian Z 
og. Bodil Jacumine f. Tetens, Student 28; 
chir. Examen 34, med. Ex. 36, paa Fred. 
Hosp 37/ kt . . 
.' 39, cam el'lseret BataIllons_ 

ChIrurg ved Livcomp 29/ '3" l)' t . . . 4 • >J, "egImen s-
chu·. I,Overlæge) ved Bornholms Væb . 
27/ '. mng 

3 402 DIstl'lctslæge og fung. Fysicus 
23/1.0 6D, Rd, 26/5 67, afskediget som Di
stl'lctslæge og Fysicus 86, samtidig Etats
raad 311s, Afsked som OverlæO'e 31/ 90 
Dbm. 26/ 90 ~ 29/ 49 b 3 , 
li 3' 14 ~ m. Latlra Pau- c. V. Zarthmann 
~e Jespersen, Dtt. af Cancelliraad Peder Dam J . 

stme f. Bohn. t 24h 99. . og Barbara Kir-

10 
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dende ved Theaterrestanrationen, som jeg nu skal for

tælle om. 
Som alt foran bemærket, er der i forrige 'l'idsrum 

sparet endel paa Theatrets Bygning og Inventar, og der 
kommer derfor ogsaa nu endel Udgift dertil, der kjøbes 
Inventar til Paaklædningsværelserne, der sørges for bedre 
Belysning og nogen Afpudsning, der repareres ude og 
inde, og som en Slags Afslutning paa denne større Omhu 
for Materiellet tegnes der i 47/48 Assurance paa: Møbler 
og Effecter 140 Rdlr., Lamper 60 Rdlr, Arkiv 300 Rdlr. 
og Garderobe og øvrige Rekvisiter 460 Rdlr. - Decora
tioner vil ingen assurere. Men alt dette er kun Smaating, 
i 1850 kommer den eg-entlige Restauration, hvor Scenen 
udvides og der dannes nye Paaklædningsrum. Fra April 
1850 findes i Theaterprotocollen følgende: 

Da Bestyrelsen i længere Tid har ønsket at ud
vid~' Scenen og tillige forskafte de spillende Herrer 
og Damer større Plads og flere Bek.ve~nmelig~eder 
end Theatrets indskrænkede Plads hIdtIl har tIlladt, 
turde don ikke tabe af Sigte, at 'rheatret ved en 
paatænkt Udvidelse ikke vilde komme til at eie en 
eneste Kvadratalen Jord udenfor sine Mure. Forat 
raade Bod herpaa, har den henvendt sig til Eieren 
af den nord for Theatret beliggende Have, Hr. 
Snedkermester Carl C. Kjærling, forat erholde 3 
Alen Jord langs med Theaterbygningen af bemeldte 
Have tilkjøbs. Hr. C. Kjærling lod sig ogsaa ~nde 
villig til at overlade den attraaede J ord, dog Ikke 
mod Penge, men mod at han. erholdt 6 ~len af det 
til hans Have grænsende SIldetorv 1) l dets hele 
Bredde og mod at Bestyrelsen lod hans Gjærde flytte 
ud om den nye Grund. Bestyrelsen i~dgik derfo~ 
med en Skrivelse til BorgerrepræsentatIOnen, hvorl 
den af de ovennævnte Grunde bad de Herrer Re-

1) Formodes at have været ([en opfyldte Dam Vest for Kjærlings 

Have, se Kortet Side 103. 
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præsentanter at overlade Theatret 6 Alen Jord af 
Sildetorvet paa l1luligst favorable Vilkaar, og modtog 
kort efter den Underretning, at bemeldte Jord kunde 
overlades Theatret mod 20 Sko pr. Kvadratalen og 
H~nstan~ med Betalingen i 3 Aar. Skjønt disse 
VIlkaar Ikke forekom Bestyrelsen meget favorable, 
ha: den dog tr?et, da det er den eneste Maade paa 
hvIlken den hOlst trængende Udvidelse af Theatret 
kan finde St~d,. at burde gaa ind paa dem, og har 
den derfor tIllqøbt sig omtalte .Tord, og gjort det 
?mtal~e Mageskifte med Hr. C. Kjærling, hvilket den 
l ArkIvet beroende Contraet udviser saa at Theatret . . ' nu er l retslIg Besiddelse af 3 Alen Jord nordenfor 
dets nuværende Eiendoll).s hele Bredde. 

April 1850." 

Ovenstaaende med dets i logisk Henseende snurrige 
Slutningssætning er en Meddelelse, Bestyrelsen giver i 
ProtocoIlen. 15/5 50 afholdes saa Generalforsamling af 
Aktionærer, hvor 'rheatrets Udvidelse i Sommerens Løb 
"efter den for de tilstedeværende udviklede Plan" be
stemmes. Af 63 repræsenterede Aktier stemte 52 for , 
11 imod. Der valgtes to Medlemmer til at staa Be
styrelsen bi, nemlig Tøimester M. Koefoed og 'l'ømmer
mester Nielsen. H. H. Colberg jun., repræsenterende 7 
Aktier, og P. H. Rønne, repræsenterende 4, lod tilføre 
Protocollen: "at ingen større Bekostning maa gjøres ved 
Theatret end at den kan dækkes ved den nuværende 
Kassebeholdning, og at førend Theatret sættes i større 
Gjæld, bør Directionen udbetale Tilskudslaanet af 6 Rdlr." 

Kort 'rid efter modtog Bestyrelsen en Protestskrivelse 
fra P. H. Rønne (3 Aktier), H. C. Bidstrup (3), H. Grøn
beck (5), H. H. Colberg (7), H. A. Colberg (6), J. Munch (3), 
M. Munch (5 k H. J ensell (2) og Margrethe Madsen (3), 
hvis Indhold i Korthed gik ud paa, at den opsparede 
Kapital skulde anvendes til at indløse Aktier med, og 

10* 
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at de vilde have Billetter til nedsat Pris. Udvidelsen 
protestt~rede de imod, og secundært mod, at den blev 
dem selv til Udgift Sluttelig proponerede de, hvis Ud
videlsen skulde finde Sted, at den da bekostedes ved 
U dstedelsen af nye Aktier. 

Foruden den gamle Ret, Aktionærerne havde til at 
fordre deres Laan tilbagebetalt, var der den yderligere 
Grund til Misfornøielsen, at det llmiddelbart før den nu 
besluttede Brug af Pengene, nemlig 1% 49 var vedtaget 
paa en Generalforsamling, at Laanet skulde søges betalt, 
og derefter Aktierne udtrukne. Det er vel ogsaa denne 
paa sin Vis berettigede Misfornøjelse, der er Skyld i den 
senere lidt krakilske Modstand, Bestyrelsen fandt for 
sine Byggeplaner, som jeg siden skal fortælle. 

Paa den refererede Skrivelse svarede Bestyrelsen, 
at Udvidelsen var bestemt paa en Generalforsamling med 
afgjørende Majoritet, og derfor ikke kunde forandres. 
Spørgsmaalet om nye Aktier og nedsat Pris for Billetter 
skulde blive forelagt en kommende Generalforsamling. 
Tilsidst udtaltes, at Udvidelsen ikke antoges at koste 
mere end hvad Theatret med egne lVIidIer kunde udrede 
i et Par Aar. 

7/6 50 blev saa 'l'ømmerarbeidet og Murarbejdet hver 
for sig udbudt i Licitation. Kun paa det første kom der 
et meget billigt Tilbud fra Jens Rasmussen, der blev 
antaget. 

8/7 50 afholdes igjen Generalforsamling, hvor det til
lodes at udstede 52 nye Akti.er, hvilken Tilladelse dog 
ikke brugtes, og hvor igjen nogle Aktier protesterede 
imod, at der skulde blive forlangt yderligere 'l'ilskud til 
Theatret. Her maa vel ogsaa være bestemt - men glemt 
tilført Protocollen - den Prisnedsættelse af 25 % i 
Billetprisen, der af Regnskabet ses at være tilstaaet Ak
tionærer fra nu af indtil Saison 53/54 iberegnet. 

, 
l 
J 
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berefter følger i Theaterprotocollen følgende Med
delelse fra Bestyrelsen: 

"Nogen Tid efter den afholdte Generalforsamling' 
begyndte Bestyrelsen den paatænkte Udvidelse af 
Theatret paa dfm af Uarolus Kjærling tilkjøbte 
Grund, ligesom ogsaa paa det af Hr. Gjæstgiver 
Sørensen ifølge Uontract af 25 . .T ani 1850 afstaaede 
.T ords tykke. Da ingen Stenarbeider vilde paatage 
sig Arbeidet ved Fodmuren og Jordkjørslen paa 
Accord, blev dette Arbeide udført paa Dagløn. Det 
til Bygningen nødvendige 'rømmer er hovedsagentlig 
taget paa Credit hos Hr. Kbm. H. P. Hønne, men 
endel er taget hos andre Kjøbmænd. Ved 'l'ømmer
mand .Tens Rasmussens Uordholdenhed blev Arbeidet 
meget forsinket, og da han endelig fik Tømret reist, 
blev der af Gjenboerne indgivet Klage til Politi
mesteren, fordi Stolperne vare høiere end den til
grænsende Gade" (s. Bredde) "hvorfor Bestyrelsen 
saae sig nødsaget til at indgaa til Justitsministeriet 
med en Ansøgliing om Dispensation fra Forordningen 
af 6te April 1832 § 14 B. Denne Ansøgning blev 
anbefalet af Bygningscommissionen med Undtagelse 
af Hjulmand H. 1. Kofod, dog blev den ikke indgivet, 
da man frygtede for at Resolutionen vilde falde ~;aa 
sent, at Arbejdet ikke vilde kunne fremmes tilbørlig 
inden den tilstundende 'l'heatersaison, derimod be
sluttede Bestyrelsen at indgaa til Bygningscommis
sionen med en Forespørgsel, om det var tilladt at 
overskjære Stolperne, og ve<l en Kvist ovnLt~1 samme 
Høide som oprindelig bes temt. Dette b ifaldt Bygnings
commissionen og sendte Bestyrelsen for Theatret den 
attraaede, af Amtmand Wegener approberede Til
ladelse under 24. August 1850. Da Bestyrelsen 
havde modtaget denne Skrivelse, søgte den af al 
.Magt at fremme Arbejdet, og den 19de September 
lykkedes det den at bringe Bygningen under Tag. 
Saasnart Tømrerne vare færdige med Undertømret, 
begyndte .Murer And. Dick at udføre lHurarbeidet 
paa Dagløn, men da han i længere Tid kun gik 
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langsomt frem med Arbejdet, sluttede Bestyrelsen 
en Contract med Murer Jens Mauritzen, hvorved han 
forpligtede sig til at fuldføre Murarbeidet saa vidt, 
at Theatret kan benyttes til at give Forestillinger 
paa efter den 19de Oetober, og at hele Bygningen, 
hvad Murarbeidet angaar, skal være færdig til Ud
gangen af October Maaned". 

Den her besluttede og udførte Ombygning af Theatret, 
der væsentlig bestod i en Udvidelse af den Del af Byg· 
ningen, der tjente til Scene og Paaklædningsrum, var sik
kert godt begrundet. Pladsen oppe ved Scenen var over
ordentlig trang, kun en smal Gang paa hver Side, og 
da tillige Paaklædningsrummfme vare altfor smaa, saa 
at en af de daværende spillende erindrer, at de ved 
enkelte Leiligheder maatte klæde sig paa paa den anden 
Side af Gaden, er det lidt nbegribeligt, hvad de have 
gjort med deres Sceneudstyr i den Aet, hvor det ikke 
brugtes. Erindres maa det jo rigtignok, at netop For
dringerue til Sceneudstyret ere stegne meget siden den 
'rid. Udvidelsen maa ogsaa siges at have været godt 
tilmaalt, at vi nu Saal1lange Aar efter trænge til en ny, 
er en anden Sag. 

J eg skal nu, lidt tydeligere end det fremgaar af foran
staaende, søge at fremstille den Forandring af Theatret, 
der dengang fandt Sted, idet jeg henviser til hvad jog 
har sagt ved Theatrets Bygning, og en Sammenligning 
mellem de der og her fremstillede Kort rids. }1'ørst kjøb
tes altsaa af den til Theatrets Vestside stødende Have , 
der tilhørte Gjæstgiver Sørensen, en Strimmel J ord langs 
Scenen, c. 2 Alen bred, c. 18 Alen lang, hvad den har 
kostet, har jeg ikke fundet. Dernæst foretoges det be
skrevne Mageskifte med Kjærling, hvorved Theatrets 
Grund udvidedes med en Strimmel Jord langs dets Nord
grænse, der var 3 Alen bred og 21 Alen lang, og paa 
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den foran berettede Maade kom til at koste 38 Rdlr. 
4 Mk. 8 Sk. Den Del af Theatret, der omfattede Scene 
og Paaklædningsværelser, reves saa ned. J eg har ikke 
kunnet skaffe Vished for, at den reves ned helt til Grun
den, i saa Fald skulde altsaa det gamle Tømmer, der 
staar ved de nuværende Coulissers Yderkant, være flyt
tet derhen dengang, og af dets Plads kunde da intet 
udregnes, men det forekommer mig det sandsynligste 
efter hvad jeg har hørt, at antage, at noget, særlig noget 
Tømmer, har faaet Lov til at blive staaende, og jeg tror 
derfor det omtalte staar paa det gamle Sted, hvor det 
i sin Tid var Del af respektive vestre Ydermur og Inder
muren mellem den lille Garderobe og Scenen. 

Theaterstræde 

Theaterstræde 
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Deu nye Bygning optog Theatrets tidligere ubebyg
gede Grund, hele den af Sørensen ~jøbte og c. 1 Alen 
af den af Kjærling ~jøbte. Høiden over Scenen er vist
nok blevet større, saameget formodentlig som den nu
værende Scenebygning er høiere end den nuværende 
Bygning over 'l'ilskuerpladsen, og i den nordre Gavlende, 
hvor før den lave enetages Bygning stod, blev der nu 
i hele Bredden 3 Etager Paaklædningsværelserne bleve 
herved flere og langt større, de 2 egentlige i nederste 
Etage paa resp. 55 og 38 D Alen, og 2 derover af om
trent samme Størrelse, egentlig bestemte til Theatrets 
Bibliolhek og Scenemøbler, men ofte tillige brugte til 
Paaklædning, naar Stykkepersonalet var stort. Ovenover 
de sidste var et Loftsrum, der senere er indrettet til 
Garderobe. Adskillende Værelserne var og er en smal 
Corridor med 'frappegang, men medens denne nu i neder
ste Etage rummer en lille Vadsk, havde den dengang 
Dør ud til Kjærlings Gænge, hvortil man kom ned ad 
en høi Trappe. 

r denne Bygning, hvor saa den lille hidtidige Garde
robe afskaffedes, var altsaa Plads til en større, og særlig 
en langt dybere Scene end tidligere, men da der ved 
Restaurationen 57/58, der egentlig kun betragtes som en 
Fortsættelse af den her omtalte, anskaffes et helt Sæt 
nye Decorationer (vistnok 3 Stuer og Skov), og er store 
Regninger for ArbeLle paa Scenen, saa anser jeg det 
for afgjort, at der ikke nu har fundet nogen indre Om
ordning Sted, men at man i de første Aar har brugt den 
gamle indre Scene. Det er jo ikke rimeligt, at der er 
foretaget Omordninger to Gange saa nær efter hinanden, 
og de gamle Decorationer kunde jo ikke bruges til større 
Forhold end de vare lavede til Ved Saisonen 57/58 skal 
jeg saa omtale, hvorledes den nye Scene har forholdt 
sig til den gamle. 
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Der kunde ogsaa af pecuniære Grunde være Anled
ning til at standse paa Halvveien, Ombygningen havde 
nemlig kostet over 1200 Rdlr., og heraf havde man 
endda kun kunnet betale 741 Rdlr. 2 :Mk 7 Sk (stod 
derhos i Restance med endel af Skatterne og Renten til 
Overformynderiet), i de 3 næste Saisoner betaltes der 
resp. 114,1,11-191,3,5 og 165, og saa kommer der endda 
i 55/56 en lille Udbetaling af "Renter til Rønne 24,0,2" 
som jeg ikke kan forstaa andet end hører herhen, s~øndt 
Overlæge Zahrtmann rigtignok mener at der ikke er 
betalt Renter. . S . 

Efter det skildrede Tidsrum følger et andet paa 12 54_55also~5_66. 
Saisoner, der forløber væsentlig paa samme :Maade som 
forrige, forsaavidt som Virksomheden er ret livlig, om 
end ikke saa livlig, 7, 5, 7, 9, 10, 9, 9, 7, 6, 6, 7 og 6 
Forestillinger, og forsaavidt som en saa forholdsvis stor 
Del af Virksomheden kommer andre Formaal tilgode. 
Af de 88 Forestillinger ere 12 Sallgforeningsullderhold
nillger og 25 dels personlige Beneficer dels givne i andet 
veldædigt Øiemed. Det gaar saa vidt i den Retning at 
der i den første Saison af dette Tidsrum kun gives 1 % 
(Indtægten af en Forestilling delt mellem Theatret og 
et veldædigt Øiemed) Forestillinger for 'fheatret og i 
anden kun 1. Økonomien er i det hele daarlig varetaget, 
hvad jeg senere ved Fortællingen om Theatrets fortsatte 
Restauration nærmere skal omtale. 

De spillende i dette Afsnit ere væsentlig de gamle 
der ogsaa deltoge i det forrige, det er kun faa nye, der 
kommer til. Jeg nævner Ancher l) (59/67 39 Gange), Jep-

l) Johan Andreas Ancher, f. 2% 37 af Hans Michael Ancher, St. 
Almegaard, Knudsker, og Elisabeth Kirstine f. Rasch, ~ 21/12 60 m. 
Roberta Karoline Quintus, Dtt. af Brændevinsbrænder og Avlsbruger 
i Rønne Niels Peter Quintus og Kirstine Cathrine f. Robbertsen, 
PrIt., udmærkede sig som bekjendt i Krigen 63/64, t 27/1 76, spillede 
fordetmeste de store Elskerroller. 
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pesen 1) (59/92 152 Gange) og Eberhardt 2) (64/66 20 Gange 
og af Damer Laura Hoffmann 3) (69/78 34 Gange) og 
Thrine Ellebye 4) (61/82 22 Gange). Der kunde være en
kelte andre at nævne, men vi komme nu til dem, der 
fremdeles leve her i Byen, og senere ogsaa til saadanne, 
der endnu virke med ved vor Dilettantcomedie. Jeg har 
ment det rigtigst slet ikke at nævne saadanne, der er 
vel et Par af d8 allered(, nævnte, der endnu leve, men 
de ere baade i Tid og Sted saa langt fjernede, saa jeg 
tænker ikke, de tage mig det fortrydeligt op, eet Sted 
skulde man imidlertid drage Grænsen, og saa har jeg 
fundet, at det passede bedst her. 

1) Niels Nielsen .Jeppesen, f. 5/U 37 
af Vognmand Niels Jeppesen, Kbhvn., og 
Karen f. Nielsen, ~ 27/12 63 m. l\:fartha 
Margrethe Kofoed, Dtt. af Avlsbruger 
Andreas Kofoed (Søn af 'l'heatrets første 

, Pernille) og Kirstine Margrethe f. Westh, 
kom til Rønne som Svend hos Bogbincler 
Lauritzen, siden selv Bogbinder her. 
t 2% 93. Havde en egen pudsig Comik, 
der kunde være meget morsom, og bør 
ogsaa noteres som en af de faa, der al-

N. N. Jeppesen. tid mødte nøiagtigt paa Prøverne. 
2) Hans Christian Eberhardt, f. 15/8 40 i Thisted, Søn af Kjøbm. 

E. der, kom merl Pflugmachers Selskab til Rønne, hvor han blev 
og fandt et tarveligt Levebrød særlig som Fotograf. t 3/12 66 her 
af Brystsyge. Skal have spillet godt Comedie. 

3) Laura Mathilde Hoffmann f. 1% 42 af .Jochum Ancher Sten
bæch Hoffmann (omtalt foran) og Methea Benditte f. Jespersen (ogsaa 
omtalt foran) ugift, t 2% 93, spillede godt DamerolIer. 

4) Inger Cathrine Ellebye f. % 46 i Rønne af Kbm. Christian 
Marcher E. og J\lIarie Magdalene Møser (Dtt. af den Kbm. Møser, 
der nævnes mellem det dramatiske Selskabs første Medlemmer" 
'"'-' 1% 86 m . .Jens Frederik Ludvig Anton Jacobsen, Bogholder i 
Landmandsbanken, Søn af Guldsmed i Kbhvn. Christoffer Glerup 
.Jacobsen og .Jacobine f. Timmermand. Hun spillede især Dame
roller godt. 
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Forestillingerne frembød 71 Gange danske Stykker, 
67 fremmede, deraf de 51 franske. 61 Gange var det 
Førsteopførelser, 77 Gjentagelser, 25 Gange Helaftens
stykker eller hvad der burde have været Helaftensstykker, 
thi et Par Gange var der føiet en overflødig Bagatel til. 

Hvorledes have nu disse Forestillingers kunstneriske 
Værdi - sit venia verbo - været i dette og forrige 
Tidsrum? J eg tager dem samlede, fordi det væsentlig 
var de samme Kræfter, og jeg ser bort fra Sangforenings
underholdningerne, der i dramatisk Henseende vare Baga
teller, spilledes af for største Delen andre Kræfter, og 
vistnok næsten alle vare extra dilettantmæssige. Ja man 
kan vel nok have Lov til at gaa ud fra, at Forestillin
gerne, hvad Sceneudstyr og Sammenspil angaar, have 
staaet meget tilbage for de sidste Aars DilettantGomedie 
her. Det var ikke Brug i de 'rider paa rigtige 'rheatre, end 
sige her, at have noget større Sceneudstyr, og her forbød 
det sig i al Fald indtil Ombygningen af sig selv, fordi 
der ingen Plads var at sætte det tilside paa, det eneste 
Sted, hvor man kunde slippe af med det, var egentlig 
Kælderen. Hvad Personudstyret angaar, saa har jeg 
tidligere anført en Regning fra Farinelli, der gav lidt 
Fingerpeg i den Retning, jeg skal her meddele en lille 
Erindring fra Opførelsen af "Maskeraden" af Holberg i 
Saisonen 56/57 : Det har jævnlig generet saadanne, der 
ellers ikke spillede med, at skulle optræde paa Scenen 
i Knæbenklæder, og den unge Mand - han hed Lau
ritzen - som Bestyrelsen her havde faaet til at være 
Drengen, der bringer et Brev ind til Leonard, nægtede, 
da Aftenen kom, bestemt at vise sine Strømper frem. 
Der var ikke andet for end at lade ham gaa ind med 
lange Benklæder, men Jørgen Curdts, der spillede Leonard, 
hævnede vittigt 'l'heatret ved, da han modtog Brevet, at 
sige "mange 'l'ak, Hr. Lauritzenl" Et Par lange Ben-
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klæder i et Holbergsk Stykke, selvom de i dette Til
fælde skyldes en Nødstilstand, tyder ikke paa stor Ag
telse for Costumer, og hvad Garderoben indeholdt, da 
jeg i 1872 lærte den at kj ende, skulde ogsaa vanskelig 
kunne slaa til til blot eet Stykkes gjennemført Herre
costumering. Damerne gik det bedre med, de sadde flittigt 
og syede og forandrede flere Dage, før et Costumestykke 
skulde frem. Sammenspillet har neppe heller været godt, 
E'n af den Tids spillende har sagt mig, at det for det 
meste var de enkelte overladt selv at vælge sine Stillinger. 
Fallesens Ankomst hertil Byen, hvor han boede som 
Commandant, indtil han blev Theaterdirecteur, og de 
enkelte Stykker, han i 1859 satte i Scene og brugte 
indtil 20 Prøver til, maa have gjort en stor E'orandring 
heri. 

Naa, Scene- og Personudstyr er nu noget, der i vore 
Dage - jeg taler om de rigtige Theatre - har faaet 
Lov til at brede sig altfor meget, og tildels kan dette 
ogsaa siges om det finere Sammenspil, den egentlige 
Kjærne i dramatisk Kunst bliver dog Gjengivelsen af de 
enkelte Roller og i saa Henseende have disse to Tids
rum, mener jeg, været hø it stillede, baade have de Per
soner jeg har nævnt, været gode spillende, og der har 
været mange af dem. .JE'g troer derfor, man kan sige, 
at Dilettantcomedien har været god dengang. 

Der finder ogsaa i sidste, her egentlig omtalte Tids
rum den daarlige Skik Sted, at der betales for noget 
af Medvirkningen. Det er i Saison 59/6°' at man ser, 
at før omtalte A R. Ibsen engageres til Medvirkning for 
10 Rdlr. for Forestilling og en Benefice, og næste Saison 
gjentages dette, og der sees desuden i flere Saisoner at 
have været personlige Beneficer til de professionelle 
Kræfter Bloch og Eberhardt, og ogsaa til 2 Damer, 
hvoraf den ene senere blev professionel. 

, .-
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Directionen var, hvad der er det sædvanlige, meget 
skiftende, og nævne alle disse Personer, der i 3 eller 
færre Aar have været med i Bestyrelsen, mener jeg, vil 
savne Interesse. I den første Saison er den tidligere 
Direction bleven staaende imod sin Vilje, fordi ingen 
anden kunde findes, og i den næste er den gaaet sin 
Vei tiltrods for, at der endnu ingen fandtes, Lysthavende 
have saa henvendt sig til Kassereren og leiet Theatret, 
der er jo ogsaa, som foran nævnt, kun spillet et Par 
Gange for selve 'rheatret i disse to Saisoner. Den Direc
tion, der saa kommer frem i 56/57, kommer ogsaa karakteri
stisk nok frem med den gamle Idee, der var den gæl
dende i Theatrets Barndom, at danne et sluttet Selskab, 
jeg antager af baade spillende og Tilskuere. Det ved
tages, men bliver ikke til noget, det fik, som man vil 
have set, ikke lang Varighed i den gamle Tid, og i den· 
nyere og nyeste vil det vist endnu vanskeligere kunne 
faa praktisk Betydning. Er der Lyst og Evne til at 
spille Com edi e, saa vil Virksomheden blive større, end 
det samme Hold Tilskuere vil være med til, og findes 
de omtalte Betingelser ikke, saa ville Tilskuerne snart 
blive kjede af at give Penge. 

Jeg skal kun af Directionen i det her omhandlede 
Tidsrum nævne 3 paa Grund af deres lange Medvirken, 
Edvard Marcher 1), der var Kasserer fra 59/60 til 90/91' 

A. P. Colberg 2), der var økonomisk Directeur 61/64 og 

1) Edvard Marcher f. 21/7 14 af tidligere omtalte Oberstit. Hans 
Peter Marcher og Karen Elisabeth f. Sonne, "-' 25/10 65 m. Ane 
Cathrine Rømer, Dtt. af Kpt. Brændevinsbrænder Jens Rømer i 
Rønne og Agnethe Cathrine f. Dam, fransk Consul og Kbm. i 
Rønne, t 1% 91. 

2) Anders Peter Colberg f. 21/9 20 af Kbm. Peder Hansen Colberg 
(Directeur i 32, hans .Fader er den i Jltledlemslisten 1818 nævnte 
HallS Colberg) og Kierstell Margrethe f. Hansdatter, r-v 21/~ 41 m. 
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siden igjen 70/84, og endelig Postmester Henningsen 1), 

der var artistisk Directeur 6"/66, maaske ogsaa 6%8, saa 
69/72 og endelig I:lO/81 Ellers er at bemærke, at fra 5%0 

kommer Bestyrelsen tillige til at rumme kvindelige Med
lemmer, og naar den er fuldstallig, bestaar den saa af 
2 artistiske Directeurer, 2 Directricer, 1 økonomisk 
Directeur og 1 Kasserer. Direktricerne skifte endnn 
hyppigere end Directeurerne, og at længere vedblivende 
kan egentlig kun nævnes den tidligere mellem de spil
lende omtalte Frk. Hannah Krumm 65/76 og 78/82 , 

I Saison 57/58 foretages den tidligere omtalte afslut
tende Restauration af Theatrd, den omtales ikke i Proto
collen, men af Regningerne kan man nogenlunde slutte 
sig til, hvad der er sket. Tilskuerpladsen er bleven 
udvidet, idet Gangen ved den søndre Side - se Bygningen 
af Theatret - er nedlagt, 'J.'rapperne op til Galleriet for
modentlig omlagte, og Gangens Rum lagt til Tilskuer
pladsen, Samtidig er Midtlogen fordybet til 6 Rækker 
Bænke, og Logerne er til Gjengjæld for den nedbrudte 
Mur blevne forsynede med bærende Jærnstolper. }\;Iaaske 
dengang, maaske tidligere, ere de to gamle Clubværelser 
forenede til eet, hvorfra der saa er blevet Indgang til 
Tilskuerrummet, dette og MellemsaJen have derefter faaet 
den Skikkelse, de have nu, Endelig er der blevet an
skaffet et helt Sæt Decorationer fra Kbhvll. fra 'J.'heater· 

Michelle Christiane Curdts, Dtt, af Krigsraad Johan Clement iJurdts 
og Agnethe Cathrine f. Stender, Kbm. i Rønne, siden Eier af Tegl. 
værket her, t % 84. 

1) Carl Egholm Henningsen f. % 27 af Klædekræmmer i Kbhvn. 
Carl Friederich H. og Sofie Dorthea f. Egholm, "- 14/5 58 m. Han· 
sine Henriette Petersen, Dtt. af Toldkasserer Postmester i Nysted, 
Hans Henrik P. og Louise Vilhelmine f. Thychsen, Postmester i 
Rønne, H9 forflyttet til Odense. Var virksom som Directeur, og 
ogsaa værdifuld, fordi han bragte i Orden, og i mange Aar holdt 
i Orden, Theatrets Garderobe og Archiv. 
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maler Bornemann, for hvem Bestyrelsen bekostede den 
Reise hero vor, forat han med egne øjne kunde se 1<"'or
holdene. De Decorationer, der ved den Leilighed ere 
blevne anskaffede, have vistnok været den røde, blaa og 
mørkegule Stue, Skovdecorationen og formodentlig ogsaa 
Fortæppe L Da der findes en stor Regning fra Maskin
mesteren, er sikkert ogsaa det faste Inventar paa Scenen 
der holder Coulissern8, anskaffet nu, Scenen har altsa~ 
faaet den Størrelse, den har nu. 

Hvor stor den gamle Scene har været, har jeg ikke 
kunnet ~aa klaret, den har været 5 Alen mindre dyb, 
det er VIst, men Bredden? Staar dpt gamle Tømmer ved 
vore ~oulissers Yderkant der, hvor det altid har staaet, 
~vad Jeg er tilbøjelig til at antage, saa har der altsaa 
mdenfor det, mellem det og de daværende Coulissers 
~ derkant været en Gang, det var en meget smal Gang, 
SIge de Folk fra den 'J.lid, jeg har talt med, men smallere 
end en Alen kan den dog ikke godt have været, og da 
de daværende Coulisser vistnok have været 5/ Alen 4 , 
medens de nu ere 2 Alen, saa maa Scenen hav8 vundet 
i al Fald 1/2 Alen i Bredde og maaskee noget mere. 
Meget kan det ikke være, da Prosceniumslogerne ikke 
bleve forandrede, men ere de samme nu som dengang, 
og. der ogsaa maa lægges nogen V ægt paa, at de 
spIllende fra den Gang, som jeg har talt med ikke kunne 
n:indes, at Scenen blev bredere. Jeg er derfor tilbøjelig 
til at tro, at Scenen er bleven %-1 Alen bredere en 
Tilvæxt, som man jo ikke lægger saa meget Mærke' til, 

Restaurationen nu, der forekommer mig at have været 
mindre økonomisk end den første Del i 1850, har kostet 
ca. 2000 Rdlr., deraf Decorationerne 372 Rdlr. 4 Mk. 
foruden en Reise for Bornemann, der kostede 8 Rdlr. 4 
Mk. Pengene bragtes tilveie dels ved Theatrets egne 
opsparede Midler, der med næste Saison beløb sig til 
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ca. 980 Rdlr., dels ved et privat Laan pa<t 300 Rdlr., 
hvoraf der svaredes 8 % (!) og' dels ved at lade et Beløb 
paa 716 Rdlr. blive staaende som Gjæld hos Leveran~~rne. 
Disse Gjældsbeløb blive saa under de følgende ~lders 
daarlige økonomiske Styrelse staaende uforandrede l flere 
Aar, først i 6%6 udbetales de 300 Rdlr., og først i 7°/76 
udbetales Resten <tf Creditgjælden. 

I Saison 58/
59 

findes en Statusopgjørelse, det er vist 
den eneste i Theatrets Annaler, den lyder saaledes: 

Theatret eier ................. 50 Aktier. 

skylder Overformynderiet 800 Rdlr. 
" P. F. Michelsen . 500 

" " " Edvard Marcher. 216 
" " " J. Curdts ...... 300 
" " " 

(Sidste Gjældspost er Laanet fra Restaurationen, som 
forøvrigt et andet Sted benævnes "Gjælden til Grønbeck" 
(J. Curdts var gift med en Grønbeck som omtalt forud). 
De to foregaaende Gjældsposter er Creditgjældell fra Re-

staurationen). 

Assurancen lyder paa: 

Møbler og Rekvisiter af Theaterinventar 
Bøger, Roller, Musikalier ........... . 
Garderobe ........................ . 
Maskineri og Decorationer . . . . . . .. ., 

300 Rdlr. 

400 " 
700 " 

1600 " 

I Saison 5%0 fik 'rheatret sine første Love, og jeg 
synes, de bør meddeles, skjønt ganske vist mellem Theate.r
folk og i Theaterforhold har Love ikke sa<t forskrækkehg 
megvt at sige, disse lyde saaledes: 

... 
r 
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LOVE FOR RØNNE THEATER. 

§ 1. Aktieihændehaverne ere, forsaavidt disse med 
Transporten af ældre Aktier have meldt sig til 
Kassereren, Eiere af 'L'heatret og dets Inventarium, 
men kunne ikke fordre nogen af Delene realiserede 
førend 'L'heatret i 3 paa hinanden følgende Vintre 
har staaet ubenyttet. 

§ 2. Mod Indbetaling af 5 Rdlr. kunne nye Aktionærer 
optages. Disse opnaa ikke lVIedeiendOI1:}.sret i 
Theatret, men havn Ret til Saisonkort i Lighed 
med de ældre Aktionærer. 

§ 3. 

§ 4. 

Aktierne give ingen Rente og kunne ikke fordres 
tilbagebetalte. Saasnart 'rheatrets Indtægter til
Jader det, indtræder den i ældre Aktiebreve inde
holdte Bestemmelse, angaaende Udtrækningen af 
disse Aktier. 
Aktionærerne have Ret til, forsaavidt de have 
meldt sig hos Kassereren senest d. 24de Sep-
tember med skriftligt, til Directionen stillet, For
langende, at erholde for hver Aktie et Saisonkort, 
der gjælder for 6 Hovedforestillinger, og betales 
ved Modtagelsen med 2 Rdlr. Et Saisonkort giver 
Adgang enten til Midtlogen eller Parkettet til 
hvilket af disse Steder det ønskes, maa udtryk
kelig anføres i den ovennævnte Skrivelse. For
saavidt der i en Saison ikke maatte gives 6 Hoved
forestiIlinger, erholdes en 'L'ilbagebetaling af 32 
Sk. for hver resterende Forestilling. 

De ældre Aktionærer have Ret til at erholde 
enkelte Billetter til Hovedforestillingen for % af 
Prisen mod Forevisning af Aktiebrevet. 

§ 5. 'L'heatret giver en Extraforestilling Fastelavns
mandag. Til denne Forestilling samt til Baller og 
Maskerader kunne Saisonkortene ikke anvendes. 

§ 6. Ikkeaktionærer kunne, mod at melde sig til samme 
'L1id og under samme Betingelser som Aktionærer, 
erholde Saisonkort for 2 Rdlr. 48 Sk. 

§ 7. Den første October foretages offentlig paa 'rheatret 
en 'L'ræknillg, hvorved Pladserne bestemmes for 

11 
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dem, der have Saisonkort til Parkettet, saavel som 
for dem, der have Adgangskort til samme Sted 
(se ~ 17). I Urnen lægges saamallge Lodder, som 
der findes Indeha.vere af Kort. Lodderne mærkes 
Nr. 1, 2, 3 osv. Efter endt Trækning vælger først 
den, der har erholdt Nr. 1 Plads (eller Pladser), 
dernæst vælger Nr. 2 osv. 
Directionen bestaar af: a) en økonomisk Directeur, 
der vælges af Aktionærerne, b) 2 artistiske Direc
teurer og c) 2 artistiske Directricer, der vælges 
af de spillende. 
Samtlige Diredionsmedlemmer vælges paa eet 
Aar og ved skriftlig Afstemning. 

0konomidirecteuren vælges paa Generalforsam
lingen 1 Maaned efter Saisonens Slutning (se § 15). 
De 4 artistiske Medlemmer af Directionen vælges 
paa et Dagen før den nævnte Generalforsamling 
stedfindende Møde af de spillende, af Orchester
kvintettens Medlemmer samt de afgaaende Di-
reeteurer. 

(Ved spillende forstaaes saadanne, der i Løbet 
af den sluttede Saison have havt hvad man i 
Theatersproget kalder en Rolle). 

§ 10. Directionen har Opsynet med Theaterbygningen 
og Inventaret; den sørger for Udførelsen af Gene
ralforsamlingens Beslutninger; den bestemmer de 

§ 11. 

Stykker, som skulle spilles, og besætter dem, den 
fordeler Forretningerne mellem sig efter Over
enskomst, og har Nøglerne til Theatret. 
Directionen er berettiget, uden at afhøre Aktionæ
rerne, til at foretage Forandringer ved Bygningen, 
Anskaffelse af Apparater osv., forsaavidt intet Til-
skud fordres af Aktionærerne. Dog maa ingen 
enkelt Udgift andrage mere end 200 Rdlr. Enhver 
Regning skal være paategnet af 0konomidirec
teuren, førend Kassereren (se § 13) kan udbetale 

den. 
§ 12. De Forslag, Directionen agter at forelægge Gene

ralforsamlingen, skulle 3 Uger forinden fremlæg-

§ 13. 

§ 14. 

§ 15. 
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ges ~il Eft<:rsyn for Aktionærerne efter forudgaaet 
Bekjendtgjørelse. 
~aa ~eneralfors~m!ingen efter Saisonens Slutning 
vælgel', ved skrIftlIg Afstemning, en Kasserer paa 
~ Aar. Han fungerer tillige som Overkontrolleur 
as~ereren f?rer nøiagtig Bog over Indtægt og 

UdgIft, og gjø!-' de~ mulige Overskud frugtbrin
gende efter DIrectIOnens Ordre. 

. Regnskabet fremlægges og overleveres til Re-

S
VlS.orerne (se § 14) paa Generalforsamlingen efter 

aIsonens Slutning. 
Paa Generalforsamlingen efter Saisonens Slutning 
vælges hvert Aar 2 Revisorer og 1 Decisor. 

Paa Generalforsamlingen i October (se § 15) 
fremlægges Regnskabet revideret med Kassererens 
~esvarelse af mulige Antegnelser og med Deci
SIOn, hvorpaa det kvitteres. 
Generalforsam,lingen afholdes orrlinært: a) 1 Maa
~ed efter Salsonens Slutning, b) i Begyndelsen 
af October, samt extraordinært, naar Directionen 
anser det for fornødent eller 30 Stemmer fordre 
det. 

§ 16. Til \ at led~ Fo.rhandlingerne vælges en Dirigent 
udenfor. DIrectIOnen. Alt afstemmes ved Haands
oprækmng, hvorom ikke anderledes her i Lovene 
e~ bestemt. Forlanges Afstemning ved Aktier, og 
saa~ant vedtages ved Haandsoprækning, giver 1-4 
AktIer 1. Stemme, 5-10 2, 11 og derover 3. De 
af de spIllende valgte Medlemmer af Directionen 
e.re, om de end ikke ere Aktionærer, berettigede 
tIl at være tilstede, og have da hver 2 Stemmer 
foru.den de Stemmer, de mulige n maatte have so~ 
AktIOnærer. 

§ 17. De, der i forrige Saison have spillet en Rolle 
e!-'holde ved Saisonens Begyndelse et Adgangs'kort 
tIl Theatr~ts egne Forestillinger i Saisonen. En
hver der l Saisonens Løb overtager en Rolle er
holder et Adgangskort for Resten af Saiso~en 
Adgangskortet kan kun benyttes af den paa hvi~ 
Navn det lyder, 

11* 
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§ 19. 

§ 20. 

§ 21. 

§ 22. 
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Til hver Forestilling erholde de Rollehavende, Di
rectionens Medlemmer, samt Kassereren, hver en 
Fribillet, der kan benyttes enten til Hovedfore
stillingen eller til Generalprøven. Orchesterkvin
tettens Medlemmer erholde derimod hver 2 Bil
letter, saavel til Hovedforestillingen som til Ge
neralprøven. Statister erholde i Almindelighed 
ingen Fribillet. 
Theaterpriserne ere ved Forestillingen: Midtloge 
3 Mk., Parket 2 Mk. 8 Sk., Parterre og Side
loge 2 Mk. 

Børnebilletter til Midtloge 24 Sk., Parket 20 
Sk., Sideloge 1 Mk. 

Ved Generalprøven er Prisen til hele Huset 
1 Mk. 8 Sk, Børn 1 Mk. 
Fra 1ste October til1ste April maa Theatret ikke 
udleies paa mindre end 14 Dage, i hvilke ved
kommende Leier skal være forpligtet til at give 
mindst 4 Forestillinger. 

Ved Bortleie af Theatret overlades det The
atret at tage Betaling fra 6 Rdlr. til 12 Rdlr. 
Leie for hver Hovedforestilling, samt for hvert 
Blus hvad Directionen maatte bestemmA. Leieren 
er forpligtet til at benytte Theatrets Maskinfolk, 
Lampist samt Nattevagt. 
Oversættere og originale Forfattere have, forsaa
vidt Forslag om Opførelse af deres Arbeider ind
bringes af dem selv eller andre, Tilladelse til at 
oplæse Arbeidet paa de spillendes Møde (se § 9). 
Kun i Tvivlstilfælde behøve de at udtale deres 
Ønske om, hvo der skal give en omspurgt Rolle 
i deres Arbejder, men er da deres Ønske afgjør
ende. 
Med Hensyn til de spillende s indbyrdes Forhold 
samt deres Forhold til Directionen kunne de selv 
i Forening udarbejde I-,ove i Henhold til Bestem
melserne af % 20 1). 

Enstemmigt vedtagne 7/9 59. 
Direktionen. 

1) Hvad herved forstaas, verl jeg ikke. 
K. 
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t disse Loves første 7 Paragraffer indeholdes dels 
en taknemmmelig Erindring af Theatrets Stiftere, der 
kun sees at have varet i faa SaisonAr, dels et Forsøg 
paa at lokke ubefæstede Sjæle til at blive Aktionærer, 
hvad ikke synes at være lykkedes i noget Tilfælde, dels 
endelig en Abonnementsindretning, der har været brugt 
nogle faa Saisoner. § 21 og 22 vides ikke nogen sinde 
at have faaet praktisk Betydning. 

Den nye Direction, der underskriver disse Love, synes 
som adskillige andrc at have begyndt med Lyst til at 
være virksom og Lyst til hyppige Protocoltilførsler og 
har som adskillige andre hurtig tabt denne Lyst. Af 
dens Protocoltilførsler anføres her: 

At Bestyrelsen indbyder til 3 Assembleer iSaisonen, 
ved hvilken Leilighed der anbringes en Tombola til Fordel 
for Theatret. Den sees af Regnskabet at have givet 
15 Rdlr. 

Om Fastelavnsforestillingen, der holdes Søndag, ikke 
som i Lovene forndsat Mandag, anføres: 

"Efter gammel Sædvane gaves paa TheatrAt efter 
endt Forestilling en lille Fest, hvor samtlige Med
spillende, Orkestrets Medlemmer og Theatrets Func
tionærer deltog e, og hvortil desuden samtlige Damer 
og Herrer, der havde assisteret i indeværende Vinter 
vare indbudte". ' 

Det var deugang Brng at holde denne Sammenkomst 
paa Scenen for oprullet Tæppe, og flere Tilskuere bleve 
siddende og saae paa den, i al Fald paa Begyndelsen. 

19/10 bestemmes at forsyne de 3 første Rækker i Midt
logen med Ryg og polstrede Sæder, og samtidig nedsætte 
Prisen for de 4 bagerste til 2 Mk. og for Sidelogen til 
24 Sk. 
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Af Protocoltilførslerne 1861/ 62 sees Billetantallet og 
Prisen at have været: 

Til Prøven 32 hvide Concordia a 2 Mk. 
292 blaagrønne for voxne a 1 8 Sko 
124 Børn a 1 

Til Forestill 32 Nummerbilletter a 3 
40 unummererede a 2 

202 Parket a 2 8 
41 violet concave til Børn a 1 4 
76 Parterre a 2 
59 Sideloge a 1 8 
49 lyserøde Børnebill. a 1 

Fnldt Hus i alt: P røven 326 V. 124 B. = 450 
104 Rdlr. 5 Sk., Forest. 409 V. 90 B. = 499 = 

170 Rdlr. 1 Mk 12 Sk. Da Billettallet ikke er ens de 
2 Aftener, maa det vel antages, at 2 Børn til Tider 
have knnnet gaa paa 1 voxen Billet. Antallet af Pladser 
kan vel saaledes omtrent sættes til 450 og Brnttoind
tægten ved fnldt Hus i de 2 Aftener til ca. 260 Rdlr. 

Som man maaske vil erindre, fortalte jeg, hvorledes 
der, efter at endel nye Kræfter havde vist sig eller vare 
tilflyttede Byen, i Saisonerne 45/46-_53/54 var en livlig 
Virksomhed, og hvorledns denne, om end med noget 
mindre Intensitet, og væsentlig med de gamle Kræfter, 
fortsættes i Saisonerne 54/55-65/66, Derefter ere saa de 
fleste af de gamle blevne trætte, og da der ikke er 
kommet videre nye Kræfter til, kommer der nu en, 
heldigvis kortvarig, Slaphed, der især er fremtrædende 
i Saisonerne 66/67 - 69/ 70, i 66/67 spilles der slet ikke, et 
rejsende Skuespillers elskab breder sig i hele Saisonen 
fra 7/10_2%, af og til under en kuriøs Samvirken med 
Sangforeningen, i 67/68 spilles 1 Gang for Theatret, 2 i 
veldædigt Øiemed, i 68/69 2 Gange for Theatret, 1 Gang 

I 
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i veldædigt Øjemed, og i 69/70 2 Gange for hvert. I 
disse Aar indeholder Protocollen ogsaa saa godt som 
intet, indtil den i sidste melder, at 22/1 70 sammenkalder 
Bestyrelsen en Aktionærgeneralforsamling og tilbyder 
at gaa af, da den ikke er i Stand til at faa nogen 
Forestilling sat paa Benene, saa kommer dog de nævnte 
4, hvoraf den første, der gives til Fordel for den da
værende Musikdirecteur Nieas Stibolt 1), vistnok i sin 
Sammensætning er enestaaende, den bestod af "Slægt
ningene" og "En Søndag paa Amager". I de 2 næste 
Saisoner 7°/71 og 71/72 kommer der saa nogle unge Men
nesker til Byen og bringer Liv i Theatervirksomheden, 
et Liv, der dog først rigtig faar Leilighed til at udfolde 
sig fra og med Saison 72/73 samtidig med en fortsat 
Tilflytning af fremmede I de to før nævnte Saisoner 
spilles der 5 Gange i hver, og Interessen for Theatret 
viser sig yderligere ved at der alle 10 Gange spilles 
til Fordel for det. I 7°/71 bestemmes, at 'fheatret skal 
have 1/4 Nettoindtægt af de veldædige Forestillinger, 
en meget fornnftig Bestemmelse, som mærkelig nok 
overholdes endnu. I 71/72 stod stor Kamp, den gamle 
Gaard, Theatret i sin Tid var udskilt fra, gik til Salg, 

l) Nicatius Stibolt, ~[usikdirigent ved 
'rheatret vistnok fra f JO til sin Død, 
var født 15/12 1~) af Bager Hans Ander
sen StibolL i Hønne og Karen ]\farie 
f . .Tens datter, "-, 1/9 41 1Il. Oa t.hrine 
Jensine Berg (der som gift spillede en 
Del Comedie med) Dtt. af Skibsfører 
paa Ostinrlien .T ens Bergh og Jensine 
Storm. Han var NIaler, men holdt meget 
af Musik, og skjøndt hans Uddannelse 
vist ikke var stor, forstod han dog at 

N. Stibolt. arrangere den J\![usik, man havde Brug 
for, paa en saadan Maade, at man kunde hjælpe sig dermed, og 
han holdt meget af Theatervirksomheden. t her 2% 75. 
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og med sin complette Mangel paa Grund udenfor sine 
Mure, vilde det ganske vist været det ene rigtige, at 
Theatret havde købt den, det indsaa de unge ogsaa, 
men naar de gamle modsatte sig det, saa maa det dog 
erindres, at de med Aktielaanet, ikke at tale om Aktie
udtrækningen, i Minde, og vidende, at der endnu skyldtes 
470 Rdlr. af Gjælden fra 57/58, ikke kunde have store 
Tanker om Theatrets Solvens. De unge maa vel heller 
ikke have forstaaet at føre Kampen paa rette Maade, 
ellers skulde man dog tro, at en Sammenslutning med 
Klubben eller en Smule personligt Offer maatte have 
kunnet klare Sagen Alt hvad de fik udvirket, og det 
maa man ogsaa være dem taknemmelig for, var, at 
Theatret købte den Del af Eiendommen, som skilte det 
fra østergade, nemlig den nu saakaldte Hjørnesal. Den 
nye Køber overlod 'l'heatret den for 550 Rdlr. og paa 
lette Afbetalingsvilkaar. 

Fra 71/72 af har Theatret maattet løse Bevilling paa 
Ret til Opførelse af Comedier, og faaet en saadan med
delt for 5 Aar ad Gangen. 

Der kom i de 2 foregaaende Aar og kommer i de 
første Par Aar af dette TidRrum ca. en Snes Mennesker 
til Rønne, som have havt nogen Betydning for Dilet
tantcomedien, de 8 endogsaa megen, jeg nævner dem 
ikke, fordi jeg, som forhen sagt, mener at burde afholde 
mig fra Omtale af de levende. Det er, som jeg siger 
om dette Tidsrum i den af mig her refererede Theater
historie, ganske morsomt at se, hvorledes næsten hele 
Theatrets spillende Personale fornyes, Jørgen Curdts 
hører op 74, Laura Hoffmann 78, Høyer 80, Jeppesen 
og en Dame blive ved hele Tiden, men med Undtagelse 
af disse er alt nyt. 

Der gives i de her omhandlede 10 Saisoner 83 Fore-

Saisan. 
1872-82. 
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stillinger, altsaa mere end 8 i Gjennemsnit, ved disse 
gives 81 danske Stykker, 56 fremmede, deraf de 45 
franske, kun 53 ere Førsteopførelser og 25 Helaftens
stykker. 

29. og 30. November 1873 gaves en Festforestilling 
i Anledning af Theaterbygningens 50-aarige Jubilæum, 
den bestod af: 

Et Forspil skrevet i Dagens Anledning. 
"Indkvarteringen" I Hertz. 
"Intrigerne" I Hostrup. 
"Kong Salomon og Jørgen Hattemager" I Heiberg. 

Af de 83 Forestillinger ere de 66 givne til directe 
Indtægt for 'l'heatret, og' ogsaa paa anden Maade er der 
glædelig økonomisk Fremgang, hvad dog vistnok mest 
begrunder sig i, at det i det hele er opadgaaende Ti
der. 'rheatrets løse Gjæld, ogsaa den, der er foraar
saget ved Ejendomskøbet, afbetales paa 50 Kr. nær, 
der forsvinder i næste Saison, og ved Siden deraf er 
der paabegyndt Dannelsen af et Byggefond, som ved 
Slutningen af dette 'ridsrum eier over 5000 Kr. Des
uden er der et Par Gange foretaget større Reparationer 
og Forandringer, saaledes navnlig i Saison 8°/81' da 
Theatret selv overtog Belysningen (der hidtil var leiet 
hos en Mand i Byen), og forandrede den fra Sidebelys
ning til Ovenbelysning, Ramt indrettede den nuværende 
Garderobe i den øverste Etage i Bygningens nordlige 
Ende, to Forandringer, som jeg dog troer kunde have 
været fOl'etagne med mere økonomisk Sans end Til
fældet var. Paa denne Tid indførtes ogsaa Betaling 
for Musiken, der hidtil var betalt med Fribilletter. 

Af andre Meddelelser i Protocollen skal jeg anføre, 
at der i Saison 72/73 skrives nye Love, som jeg ikke 
her vil trætte mine Læsere med udførligt at gengive, 
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kun kan bemærkes, at alt Hensyn til Aktionærerne ud
over den praktisk talt formelle Eiendomsret strøg es. 
Lovene vare forøvrigt bedre skrevne end de alt refe
rerede, men indehold.t med Hensyn til Forretningsgan
gen væsentlig det samme. 

Fra Saison 76/77 kan bemærkes, at Theatret brugtes 
til Locale for den Diner, som Byen gav Drs. Maj. 
Kongen og Dronningen samt Prins Valdemar og Prin
sesse rrhyra med Suite 25/8 76, ved hvilken Lejlighed 
Theatrets Tilskuerrum og Scene vare omdannede til en 
Løvhal med Udsigt til Fredensborg. 

Sluttelig skal bemærkes, at Theatret i dette Tids
rum første Gang blev ubehagelig overrasket ved at 
maatte betale - et forøvrigt meget beskedent - For
fatterhonorar for et Stykke. Vi havde hidtil været 
vante til, at Forfatterne saae gennem Fingre med at 
vi opførte deres Stykker, som vi jo heller ikke havde 
anden Indtægt af end hvad der behøvedes til en tarve
lig Reparation af vort fattige Theater. 

Det her følgende Tidsrum viser en Aftagen af 
Virksomheden begrundet paa de kun faa (4) nye til
kommende Kræfter, der have nogen Betydning, og paa 
de gamles Forsvinden eller Træthed. Som ogsaa ellers 
i Theaterhistorien viser den større Slaphed sig tillige 
i, at der forholdsvis ofte spilles i andre Øjemed end for 
Theatret, nemlig 12 Gange af 44. Virksomheden er 
dog endnu respectabel, lidt over 6 Forestillinger i Sai
sonen. Der spilles 45 Gange danske Stykker, 30 frem
mede, deraf 21 franske, 28 Gange er det Førsteopførel
ser, 18 Gange Helaftensstykker. Af Forestillingerne 
kan bemærkes, at der 3/12 84 gives "Barselsstuen" til 
Erindring om Holberg (200 Aar efter hans Fødsel). 
Kan tillige bemærkes "Micadoen ", der opførtes i 87/88, 

og som jo er en mærkelig Opgave for Dilettanter men 
som disse forresten skilte sig godt ved. ' 

Af Økonomien omtaler jeg kun, at Billetpriserne 
forhøiedes noget fra Saison 88/89 af, og at i denne Sai
son Theatret ved Hjælp af Byggefondet kjøbte den 
nord for den daværende Theatereiendom beliggende Lod 
Kjærlings, for 3000 Kr. ' 

Saa kommer tilsidst den erklærede Træthed, der gi
ves i disse 3 Saisoner 8 Forestillinger, de 6 for Thea
tret, og kun 2 Gange gives ved disse en lille Nyop
førelse af en Enacter ellers stadig Repriser 

I Saison 1891/ 92 udbetales af Hensigtsmæssigheds
grunde Overformynderilaanet, Udbetalingen sker af 
Byggefondets Midler. 

Ved den sidste af disse Saisoner har jeg i den her 
refererede Theaterhistorie en mere almindelig Omtale 
af Dilettantcomedien, som jeg skal tillade mig at gen
give her 

Det i Theaterhistorien omhandlede Tidsrum, særlig 
da de sidste 20 Aar 1), har for Bornholm i det hele 
været en stærk Overgangsperiode. Fra den isolorede 
ø, kun lidt paaagtet af det øvrige Danmark, med sit 
fra Fortiden nedarvede stille nøisomme Liv, og sin tar
velige Forbindelse med Kjøbenhavn, det' hvad Person
trafiken angik, indskrænkede sig til 2 Gange ugentlig 
Dampskib fra Rønne om Sommeren og en uregelmæssig 
Jagtfart om Vinteren, er den nu blevet et yndet Reise
maal for Tourister, med daglig Postforbindelse fra 
Rønne foruden 4 Gange ugentlig Dampskib fra øst
kysten og begyndende Persontrafik paa rrydskland, og 
med et tæt Telefonnæt, for kun at tage dette ene Ud
tryk for, at vor ø er kommen med i Nutidens ivrige, 

1) Altsaa før 1892. 

Saison. 
1889-92. 
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lidt hæseblæsende, Forretningsliv. Den stærke Overgang 
i Indbyggernes Liv, Syn paa Livet, og Fordringer til 
dette, som derved har fundet Sted, ikke mindst for 
Rønneboernes Vedkommende, har ogsaa havt sin store, 
delvis gavnlige, men mest skadelige, Indflydelse paa 
Dilettant komedien. 

Fordringerne til Comedien ere stegne: Det gamle 
Stykkevalg holdt sig til hvad der forelaa i Trykken, 
og havde saa ogsaa Hals- og Ha ands ret over dette, 
ingen litterær Eiendomsret gjordes gjældende ovurfor 
Dilettantbrugen deraf. I de senere Aar er i Modsæt
ning dertil mange Nyheder blevne anskaffede i Af
skrivning, og der er blevet forlangt - ganske vist be
skedne -- Honorar til Forfattere, Oversættere og 
Komponister. 

U dstyrelsen til Scenen har ogsaa stillet større For
dringer til Finantserne, dels fordi den i og for sig 
skulde være bedre og mere historisk sand, dels fordi 
det blev mere og mere vanskeligt som tidligere at faa 
Møbler og Gjenstande tillaans, saa at Theatret har 
maattet begynde at skafte sig eget Sceneinventar. 
Kostbarere endnu 8l1d Sceneudstyrelsen er Personudsty
relsen blevet .Jeg mindes i 1873 at Baron d'Aubernay 
i "et Giftermaal ved Trommen", repræsenterede 1'ancien 
regime med sit eget kortklippede Haar let pudret og 
en smal Guldtresse syet langs Kanten af sin egen hen
skaarne Spadserefrakke. Det var dengang ikke Brug 
at leie Parykker og uhørt at leie Costumer, siden er 
dette blevet mere og mere almindeligt, saa at der nu 
ikke gives nogen Forestilling uden at der leies flere 
Parykker, enkeltvis ogsaa til Damer, og enkelte Fore
stillinger have kostet indtil 100 Kr. alene i Dragtleie. 
.Ja en enkelt Forestilling, Micadoen, der jo rigtignok 
ogsaa i enhver Henseende er en stor Undtagelse for 

157 

os, har i samtlige Udgifter naaet det for en Dilettant.
cOlnedie enorme Beløb 1100 Kr. - den indbragte 900. 

Denne almindelige Stigning af Udgifterne, af hvilken 
en senere skematisk Oversigt skal give et Talbillede, 
er naturligvis en stor Vanskelighed for Dilettantcome
diens Fremtid, maaske dog ikke nogen uoverstigelig, 
Besøget er, som det vil ses paa samme Sted ogsaa 
steget, og en passende Prisforhøjelse for Entreen maatte 
saaledes kunne skaffe Balance. Naar den Forhøjelse, 
der indførtes i 1888, foreløbig er fulgt af en Aftagen 
af Besøget, saa skyldes dette næppe særlig denne, det 
har altid været saaledes i Theatrets Besøg, at aftagende 
Comedieiver bragte aftagende Besøg. En anden Sag er 
det, at det større Budget vil føre DilettantcOlnedien ind 
under mere forretningsmæssige Former, og stille den 
endel anderledes end under dens tidligere fordringsløse 
Tilværelse. 

Som forhen berørt, maa der med Fallesens Ankomst 
hertil være kommet en stor Forandring i Theaterprø
verne, idet han ved at lede Indstuderingen i et Par 
Stykker lærte de spillende, hvilke Fordringer der 
maatte stilles til Memorering, Udførelse og Sammenspi1. 
Siden den Tid ere disse Fordringer vel ikke stegne, 
men mere og mere blevne indlevede hos Publicum, saa 
at enkelte uheldige Rollehavende, for stærk Sufflørbrug, 
Smaastandsninger, eller Keitetheder i Arrangementet, 
der tidligere kun fremkaldte et Smil eller Latterudbrud, 
og ikke væsentlig generede Fornøielsen, nu stærkt kri
tiseres. Mange se heri en stor Fare for Dilettant
comediens Fremtid, hvad jeg dog ikke kan indrømme. 
Fordringerne ere berettigede, og betinge de end noget 
større Anstrengelser, saa føre de paa den anden Side 
Fornøielsen ved at spille Comedie ind under ædlere 
Former, idet Interessen ved at løse en Opgave efter 
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Evne correct bliver Hovedsagen, og' ikke det selskabe
lige Samliv paa Prøverne. Naar nogenlunde gode Kræf
ter fandtes, have ogsaa de senere Aars Dilettanter ved 
flere Leiligheder vist, at de vare i Stand til at naa op 
i Høide med disse Fordringer. Men dette Spørgsmaal, 
om nogenlunde gode Kræfter findes, det bliver vel det 
vanskeligste at besvare hetryggende med Hensyn til 
Fremtiden. 

Det ivrigere J:I~orretningsliv, der, som foran berørt, 
fra den øvrige Verden nu ogsaa bar grebet Bornbolm 
og Rønne, berøver Tbeatret mange Kræfter. Da jeg 
kom til Rønne, i 1872, skete Varetransportell til Byen 
hovedsagentlig ved J agter, og laa en Del af Vinteren 
næsten helt stille. Kjøbmanden maatte man ofte søge 
i hans Dagligstue, naar man vilde købe noget i Bou
tiken, der var Fred og Ro i Handel og Skibsfart og 
bvad dermed stod i Forbindelse, og saa ogsaa i det øv
rige Forretningsliv. I de lange Vinteraftener, bvor 
Byen laa begravet i Mørke, og' kun faa Beboere ledede 
sig frem gjennem Gaderne ved deres Haandlygter, var 
der go(l Tid til at lære Roller, Lyst til at anstrenge 
sig lidt for en Fornøielse, og ikke mange saadanne at 
faa tilkjøbs. Nu varer Forretningslivet til KI. 6-7 
om Aftenen, og saa skal først Posten besørges, det er 
Handels- og Forretningsmændene, det er Told- og Post
væsenet osv. osv., der er saaledes optaget, det kan ikke 
andet end knibe paa Tid til en Fornøielse som Comedie
spil, der kræver saamegen. Og dertil kommer, at "den 
ædle græske Kunst at nyde Livet", som Møller taler 
om i "Hr. og Fru Møller", den trives kun i magelige 
Tider, intet arma silent musae. 'riden, der bidser til 
Kapløb om Peng'ene, medfører ogsaa sit simple For
nøjelsesmarked, og der falder det Tidens Børn natur
ligere at kjøbe sig en let Adspredelse for nogle Penge, 

I 
I 
I 
~ 
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en.d at anstrænge sig for selv at skabe sig en For
nøJelse, selv. o~ denue derved blev af en ædlere Art. 

Det er ImIdlertid gaaet op og Hed for Theatret 
kommer der Folk frem, der have nogen dramatisk E ' 
saa ~o~nmer vel ogsaa Lysten, og saa forsvinder :::. 
ske IgJe~l' den døde Tid, men at Virksomheden for en 
længer~ hd .skulde kunne blive saa livlig som den bar 
været l FortIden, det synes mig ikke rimeligt. 

Jeg . h~r nu kun tilbage at give et Par Oversigter 
og StatIstIker, men vilde dog først gjerne nævne en 
Mand, der i lang Tid bar været knyttet til Theatret. 
Der er saa mange udenfor de spillendes egentlige Kreds 
der. ha:e bavt med Theatret at gjøre, Directeurer o~ 
MusIkdIrecteurer Regisseurer og Ark' 

. ' Ivarer osv., men 
at nævne dIsse mange Mennesker - jeg mener altsaa 
kun de døde af dem -, troer jeg ikke vil kunne paa
regne Læseren~ ~nteresse. J eg har havt Lejlighed til 
at nævne. de VIgtIgste af Directionen, ogsaa de 2, der 
længst TId styrede Orkestret, dermed faar det være 
nok, der er kun en Mand, der aldrig har vist sig paa 
Scenen og dog har t· It . 

. a gJennem saa mange, mange 
spIllendes Munde - desværre -, Som jeg vilde have 
~ed, det er Vor forhenværende gamle Souffleur, og jeg 
CIterer ~erfor hans Omtale fra Theaterbistorien: 

MathIaS Møller, f. 1% 19 i 
Kbbvn. af Arbejder paa en To
baks fa brik Heinrich Cbristian Møl
ler og Karen Kirstine f. Westh 
"-' 8/12 47 Cecilie Westh, Datte; 
af Gaardeier Hans Westb i Smør
enge, Bornholm, "-' 2. G. 52 Ka
ren Marie Andersen, Dtt. af Arbd. 
Andersen ved Sorthat Kulværk. 

M. Niøller. 
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Han var Barber i Rønne, blev 43 Souffleur, og holdt 
ud paa denne alt andet end behagelige Post i ca. 50 
Aar Han døde lfl/1O 95. 

I de 75 Aar, hvorom her er 'l'alen, er der ialt af 
Dilettanter opført 387 Stykker paa Rønne Theater for
uden 3 Gange Dele af Stykker. Disse fordele sig saa
ledes efter Nationaliteten: 173 ere originale danske, 
191 Oversættelser og om 23 er det mig ubekjendt, 
hvad de ere. Oversættelserne ere i 133 Tilfælde fra 
Fransk, 40 fra Tydsk, 10 fra Engelsk, 4 fra Italiensk, 
2 fra' Svensk og 2 fra Norsk. 

Af de mere bekjendte danske Forfattere er der 
spillet følgende Antal Gange: 

Erik Bøgh 24 Stykker 64 Gange 
Holberg 24" 61 " 
.T. L. Heiberg 13 " 39 " 
Hostrup 11" 41 " 
Hertz 10" 24 " 
Øehlenschlager 5 " 10 " 
De Stykker, der ere opførte flest Gange, ere: . 

7 Gange: Et Giftermaal ved Trommen, Gevinsten l 

Classelotteriet, Eventyr paa Fodreisen og Nei. 
6 Gange: Intrigerne, Kong Salomon og Jørgen Hatte

mager, Soldaterløier, To Naboer og Tre 

for En. 
5 Gange: Adolf og Henriette, Barselsstuen, Brandskat

ten Debatten i Politivennen, Declarationen, 
De~ lige Vei er den bedste, De tre Feil, En 
Spurv i Tranedans, Gjenboerne, Guldkorset, 
Jacob v. 'ryboe, .Jeppe paa Bjerget, Kilde
reisen Recensenten og Dyret og Stakket , 
Dans snart sprunget. 

4 Gange: Abracadabra, Babiole og J oblot, Den første 
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Kj ærlighed, Den politiske Kandestøber, Den 
Stundesløse, Den Trekantede, De Sanseløse, 
Didrich Menschenschreck, Don Cæsar de Ba
zan, Emilies Hjertebanken, En Nat i Roes
kilde, En Søndag paa Amager, Et I~øfte, Et 
Uhyre, Farinelli, For Alvor, Fregatkapteinen, 
Galningen, Gulddaasen, Indkvarteringen, Kunst
nerliv, Munterheds Triumf, N arret April, On
kel, Poul Clifford, Skifteretten gør Udslaget, 
Slægtningene og Til Sæters. 

Der har været givet 500 Forestillinger, af hvilke 
200 have bestaaet af 1 Stykke, 300 været sammensatte 
af 2 eller af flere Stykker, eller et Stykke, i Forbin
delse med Sang, Dans eller Musik. 

Med Hensyn til Formaalet, saa have 369 Forestil
linger været givne til Fordel for 'l'heatret, dels ind
gaaende i dettes Drift, dels bestemte til enkelte, nær
mere angivne, dette vedrørende, Formaal, saasom Garde
robe, Maskineri, Byggefond osv. 131 have været givne 
med andre Formaal. Af disse have 30 været givne af 
de til forskjellige 'l'ider bestaaende Sangforeninger, 20 
have været personlige Beneficer, der kunne betragtes 
som Løn, eller Del af Løn, de paagjældende fik som 
medspillende ved Theatret, 73 have været givne i vel
gjørende Øiemed til enkelte Personer, Familier eller 
Institutioner, og 8 have endelig været givne i andre 
Øiemed, mest som Dele af 'rheaterfester. 

Fordelingen af disse Forestillinger paa de enkelte 
Saisoner vil ses paa hosstaaende Skema, hvortil her kun 
bemærkes, at den første hele Opførelse af Jean de 
France er regnet til 1818 samt at en Forestilling paa 
3 Aftener kun er regnet for en enkelt, selvfølgelig er 
2 Aftener - Generalprøve og Forestilling -- kun reg-

12 
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net for een ForestHling. Man vil paa Skemaet lettere 
se den tidligere omtalte Gang i Dilettantvirksomheden. 
Efter de første vaklende Forsøg kommer Theatrets 
Blomstringsperiode under Krumm i 20/30' udmærkende 
sig baade ved de mange Forestillinger, og ved at disse 
næsten helt gives for Theatret. Dernæst kommer en 
Tid til 45, der er mindre virksom, undertiden ved at 
gaa i Staa som i 31fg2' 34/35 og 39/4°' til 'rider igjen 
hævende sig til det respectable som i 36/38, Saa kommer 
20 Saisoner til 65/66, hvor Virksomheden gjennemgaaende 
er god, men for lidt kommer Theatret tilgode. Saa igjen 
et Par svage Aar, indtil Virksomheden igjen med 72 
bliver livligere indtil de sidste 3 Saisoner, i Begyndelsen 
virkende ivrigt for Theatret, siden igjen spredende sig 
form eget paa andre Opgaver. 
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1 
32-33 5 5 4 1 
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1833-34 1 5 4 1 3 
1 1 

2 
1 34-35 2 2 2 

35-36 4 3 1 2 I 1 1 
36-37 6 3 3 6 
37-38 6 3 3 5 1 
38-39 5 1 4 4 1 
39-40 2 1 1 2 
40-41 5 3 2 3 2 
41-42 3 3 3 
42-43 4 1 3 3 1 
43-44 5 1 4 3 2 
44-45 4 3 1 2 1 1 
45-46 8 5 3 4 4 
46-47 9 3 6 6 2 1 
47-48 6 6 3 2 1 
48-49 10 4 6 8 1 1 
49-50 12 8 4 7 1 2 2 
50-51 11 4 7 7 1 1 2 
51-52 12 5 7 7 3 2 
52-53 12 

1 

3 
1 

9 
1 

7 2 1 
1 

2 
53-54 14 2 12 5 4 1 4 
54-55 7 1 6 11/2 3 2 1/2 
55-56 5 5 1 2 1 1 
56-57 7 4 3 4 1 2 
57-58 9 2 7 6 2 1 
58-59 10 3 7 7 1 2 
59-60 9 2 7 7 1 1 
60-61 9 3 6 6 1 2 
61-62 7 3 4 4 1 2 
62-63 6 2 4 2 2 1 1 
63-64 6 1 5 21

/ 2 2 1 1/2 
64-65 7 2 5 5 1 1 
65-66 6 2 4 5 1 
66-67 
67-68 3 3 1 2 
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Forat give et Overblik over Gangen i Økonomien 
følger saa næste Skema. Forestillingsantallet stemmer 
her ikke med Antallet paa forrig'e Skema, idet her kun 
er medtaget Forestillingerne som gaa ind i Theatrets 
Drift. Med Hensyn til de Forestillinger, hvor Indtægten 
er delt, og som paa forrige Skema figurere som halve, 
saa ere de enten ikke opførte, og den halve Indtægt 
opført som Indtægt under "Dramatisk Leie", eller opførte, 

165 

og den halve Netto lagt til Forestillingsudgifterne. Da 
det kun drejer sig om 4 Forestillinger, har denne lille 
Inconsekvens, der har sin Oprindelse i Theaterregnskabet, 
ikke meget at sige. Skemaet er i det hele ikke nogen 
stemmende Regnskabsoversigt, idet flere smaa Beløb, 
som figurere i Regnskabet under "Andet" og "Diverse", 
ikke er medtagne, men Oversigt over Gangen i alle 
Theatrets væsentlige Indtægter og Udgifter. Det begyn
der med Saisonen 25/26, den første, fra hvilken der 
foreligger et ordentligt Regnskab, og er fra 27/28 

for Oversigtens Skyld samlet i Perioder paa 5 Aar. 
For Bygggefondets Vedkommende, Rubriken "Opsparet 
Formue", ere kun de af Theatrets Drift gjorte Indskud 
medtagne, ikke disses Renter eller de andre Indtægter, 
Fondet har havt, og heller ikke ere de Summer opførte, 
som ere brugte til Kjøb af Kjærlings Sted og Indfrielse 
af Overformynderigjælden. 

Man vil af Skemaet bemærke, foruden den tidligere 
omtalte Vexel i B'orestillingsmængde, at, naar vi se bort 
fra det sidste Femaar, Besøget har været ret jævnt 
stigende fra og med 62/67, Indtægten fra og med samme, 
men især fra og med 72/77 , og Udgiften ligesaa, men i 
stærkere Forhold, saa at Nettoindtægten er dalet stærkt 
de sidste 10 Aar. Begrundet herpaa var det, at man i 
88 besluttede en Prisforhøjelse, og den har maaske nok 
havt nogen Andel i, at Besøg~:t i sidste Femaar er dalet. 

Leien, der i Begyndelsen var uden Betydning, er 
siden voxet stærkt, men i de sidste Femaar igjen dalet 
meget, hvad for den udramatiske Leies Vedkommende 
har sin Grund i, at der andetsteds i Byen er indrettet 
2 store Forsamlingslocaler. 

Udgiften til Bygning og Inventar er, som man vil 
se, ogsaa i den senere Halvdel af Tidsrummet meget 
større end i første. 
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a) beregnet af 18 Forestillinger, Bilag mangle. 
b) beregnet af 13 Forestillinger, Bilag mangle. 
Cl beregnet af 31 Forestillinger, Bilag mangle. 
d) I denne, 3die, Række angiver Tallet foran Commaet Voxne, 

Tallet efter Børn. 
e) Her er Indt.ægten af Lampeleie medregnet baa(1e i den drama

tiske og udramatiske Leie, uden at Udgift til Pasning og Olje 
er fradraget hvad der altsaa gjør Summerne lidt for store. 

n Fra Begynd~lsen af 80/S1 overtog Theatret, ~g.ien Lamperl'!-e,. og 
Leierne maatte betale 4 Øre pr. Blus pr. rime. Det er l disse 
Saisoner nogenlunde let at se Indtægt og Udgift paa denne 
Conto, og her er saa kun Nettoindtægten lagt til Leien, fordelt 
mellem dramatisk og udramatisk Leie efter (lisses indbyrdes 
Størrelsesforhold. 

g) I dette Femaar finder Ombygningen 49/50 Sted. Den koster henved 
2400 Kr. og deraf afbetales i dette Femaar ca. 1700 Kr. 

h) I dette Femaar udbetales Restgælden fra Ombygningen. 
i) I dette Femaar finder Restaurationen 57/58 Sted. Den kOBter ca. 

2500 Kr. strax, hvoraf 600 Laan, og efterlader desuden en Credit-
gæld paa ca. 1500 Kr. . 

k) Denne Sum skriver sig fra flere Restaurationer, dels mere md
gribende af Paaklædningsværelserne og den nye Hjørnesal, dels 
Maling af Tilskuerpladsen og Decorationer. 

l) Den store Sum her skriver sig tildels fra Indkjøb af Lamper og 
Indretning af Formørkelsesskjærme. 

m) I dette Femaar fandt 85/86 en mere indgribeJ1l1e Restauration af 
Tilskuerpladsen Sted. 

n) De her udbetalte Summer ere indløste Aktier og Afdrag paa 
det oprindelige Aktielaan. . 

o) Denne Sum skriver sig fra Converteringen af Overformynden
gjælden fra 862 Rdlr. H Mk. 13 Sk. til 800 Rellr. 

De bedst besøgte Dilettantforestillinger have været: 
Tre Aftener i Træk (Prøve og 2 Forestillinger). 

Januar 1882 "Fregatkaptainen" 1300 Voxne 144 Børn. 
November 1886 "Elverhøi" 1055" 111 " 

To Aftener i 'l'ræk (den sædv. Prøve og 1 Forestilling): 
Februar 1877 "En Curmethode" og "Han er gruelig gal" 

831 Voxne 155 Børn. 

" 
" 

1873 "En Spurv i 'rranedans'" 800 V. 183 B. 
1876 "En fattig ung Mands Eventyr" 812 V 

121 B. 
Der er i de omhandlede 75 Aar i Dilettanteomedien 

optraadt 343 Herrer, deraf 54 20 til 195 Gange, og 249 
Damer, deraf 41 12 til 86' Gange. 

En bornholmsk Mordsag 
fra det 17 de Aarhundrede. 

Af J. A. JØRGENSEN. 

I det. syd~estlige Hjørne af østerlarsker Sogn ligger 
tæt op hl HøJlyng'en den første af Sognets Vornede
gaarde, Nygaard kaldet. Her boede i den sidste Tredie
del af det 17de Aarhundrede en Mand ved Navn Mads 
Jørgensen, som for Mords Skyld blev halshugget. I 
~.ornholms øster Herreds Thingbog findes derom paa 
SIderne 28-30 følgende: 

[Bornbolms Østerherreds Tingbog dat. 1. Deebr. 1674 
Fol. 28-30]. 

Anno 1675 d. 2. Augustj. Igien øster Herredz 
'ring udi forsehreffne, Tingfoget oeh Sehriffr sambt 
e~tersehrefflle Stoehemend: øster LaursGhier Sogn 
NIels Laursen och Hans Esehelsen, østermarehel' 
Sogn Per Zadsersen, Hans ,Jensen, Mads oeh Hans 
Esbens Søner, Ibsehier Sogn Jep Mortensen oeh 
Ødber Laursen. 

Kongl Mayst Ridefoget Hans Christensen loed 
fremstille en. Fallge ved Nafn Mads Jørgensen paa 
Nyegaarn.en l øster Laursehier Sogn som formedelst 
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sin begangne Morderi llaa ett Quindfolch ved Nafn 
Ludtsie kommen fra Selmanne oeh ingenstedts sin 
visse Tillhold h~1fde, men løb om i Landet fra En 
og till en Anden, ungefer nest afvigte d. 18. Mart j 
paa Liungen udi øster Laursehier Sogn norden for 
Nyegaarden myrdt haffuer, oeh i Rette fremstillet 
tueno.e Vidnesbiurd som vedstoed en deres udgiffnen 
Vidnesbiurds Zeddel som di ved Eed med opragte 
Finger eifter Lougen afhiemlede dat. 1675 d. 29. 
Julj. Lest oeh paasehreffuet. Ydermeere bekiendte 
forn Fange her for Retten at hand samme Qnind
folZh som myrdt er slog ihiel norden for hans Gaard 
paa Liungen samme Sted som hun blef funden med 
en Kiep paa di 'nider som omvundet er oeh det af 
Aarsag som Fangen beretter at den døede eller 
drebte Quindfoleh paa hannem hafde en slem Mund 
af Aarsage han hinde for Tiuffueri besehylte som 
hun sehulle haffue beganget hoes hans Hustru-Fader 
Jørgen Laursen i forIl Sogn oeh iehe hafde troed 
at samme Slag af samme Kiep i hindes Hoffnet 
haftde taget saa hart, mens der hand slog till hinde 
styrt hun strax neder till J orden, da gieh hand fra 
hinde oeh strax lidet dereffter gieh till hinde da 
v,\r hun dø ed, oeh bleff hun saa liggendis i Liull
gen paa fembte Ugge, oeh ingen fremmet hinde 
fandt, saa gieh hand ud till hinde oeh groft hinde 
under Jorden med Kleder oeh alt samme drebte Quind
foleh som Ridefogden beuiste med fire MenO. nemb
lig Niels Laursen, Hans Eschelsen, Hans Mortensen 
oeh .Jep Laursen som samme Korpus d. 12. Julj der 
hun om Dagen till forn af Børn som gieh i Mar
chen blef funden oeh af Hunde opreffuen da laae 
hun i sinne Kleder oeh intet kunde see mere en 
det enIle Albue var i Støeher oeh muligt af Hunde 
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afreffuet, ieke mere Sehade kunde paa hinde see, 
oeh om hindes Hoifuet oeh Hals var ett Forklede 
ombunden som var gangsehe blodigt, saa kaste di 
Jord paa hinde igien oeh gillge fra hinde, huilehet 
for;r; Dannemend ved deres Sallighed Eed bekrefftet 
sandt at veere. Ydermere bekiendte Hans Eschelsen 
oeh Laurs Persen i øster Laursehier Sogn, at di 
nest forgangen d. 21. Julj eifter Ridefogdes Be
faling med hans U ndersehrifft oeh Velbr. Frue Rigitze 
Grubes Tienere vaare ved for~ myrde Mennisehe 
som det la ae oeh sehulle lege hinde udi en Kiste, 
Imor da befandtes iehe vidre af hindes Leggeme, 
først ett half Been med Foden hoes, der foruden 
6 Støeher smaa oeh store Been, ett Par nye Sehoe, 
1 Vandte, hindes Hoifuet Haar med Snør Hat om, 
men Hoffuedet oeh alt det Andet var borte. Ride
fogden tillspurte Fangen om hand iehe si eIffel' samme 
Legeme saavit som borte var sielfr hafde forflyt, 
huilehet hand ,tIdelIes beneebtet. Iligemaade be
neehtet hand oeh eeftter Spørsmaall med hinde ingen 
legemlig Omgiengelse haffde hafI't som hannem till 
denne Gierning knnde haffue bragt. Ridefogden 
endnu tillspurde hannem ud af huad Aarsage hand 
det drebte Quindfoleh till sig paa Liungen loed ved
kalde oeh hinde [udi] Enrom som . . . . . . . . . . oeh 
beuist er formyrdt, huortill hand suarede, hun kom 
til hannem, der hand gieh oeh kiænde sit Queg 
uformodentlig oeh iehe hedde Bud effter hinde, oeh 
der hun var dødslagen tog hand Intet fra hinde ey 
heller vidste endten hun hafde Penge hoes sig eller 
iche. Eifter huilehen Leylighed Hidefogden foregaf 
saa som forl~ Mads Jørgensen med Raad og Raads 
Hue frjvilligell sin hiefll Chresten oeh Guds sehabte 
Billede mordersehe Vis haft'r nederlagt som hand 
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aldrig igien kand opreyse, satte derfor eft'ter Vidnes
biurdens Formelding saavelsom hans egen Bekien
delses vidre Indhold saa korteligen ifor Herretz
fogden med sinne otte 'l'ingmend udi Rette, om forl;l 
Mads Jørgensen iche for saadan sinne uchrestelig 
Begiengelse bør at straffes paa sitt J.../iff til! Steill 
och JulI, hans Boesloed udi hans Hoesbund Vold, 
andre saadanne Mordere till Exempel och Afschye, 
var saa Dom begierendis. 

Mads Jørgensen herimod suarede och begierte 
N aaden och iche Retten at eftersom det hannem 
uformodentlig och ey hafde troet at hun af det Schlag 
schulde haffue dødt. Herretzfogden med di 8~ Stoche
mend loffde Domb till idag otte Dage. Blef forn li 
Fange endnu ydermere tillspurdt, om Ingen med 
hannem udi denne hans Gierning haftdr med veren 
deUagtig, huortil hand suared, at han d vidste Ingen, 
der med hannem veret hafde uden hand allene. 

Anno 1675 dend 9. August j holdtes igien øster 
Herretzting udi forsch:- Herretzfoget och Schriffuers 
Neruerclse och eftterschE Stochemelld: øster Laurs
chier Sogn Niels Laursen, Hans Eschelsen, øster 
Marcher Sogn Hans Jensen, Mads Esbensen, Hans 
Esbensen, i Per Zadsens Sted Per Ibschier Sogn 
Jep Mortensen, i hans Sted Jachob Mortensen och 
Ødber Laursen. 

Ridefogden igien idag her for Retten udi velb. 
Hr. Oberstt~ Neruerelse lo ed fremstille Fangen Mads 
Jørgensen, da bekiente for~ Fange at hand hafde 
hafft legemlig Omgiengelse med hinde ude paa Liungell 
for nogen '1'ied siden før hand hinde ihielslog for 
den Schyld slog hand hinde ihiel, och Hans Lodsen ('2) 
som offuer hannem vundet haff'uer sielffuer hannem 
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haffuer tillbragt till præsviderit samme Mord at 
begaae ide d hand sagde till hannem : J eg vill schaffe 
dig hinde ud paa Liungen och er iche mere Synd 
at slaa hinde ihiel ena at tage en und Urt aff Ageren, 
huilchet hand och holdt forsende samme Quindfolch 
paa den bestemte 'l'ied ud paa Iåungen till hannem 
som hand Mordet begich; ydermere bekiend at hand 
trej Uggers Tied effter at Landet offuer gich var 
med at slog en Suensch Soldat ihiell, huortill Per 
SOdbersen var Medhielper som nu af Landet borte 
er. Fangen suarde at hand i den Part iche hafde 
stort Uret giort, mens bad om Naaden och iche om 
Retten. Ridefogdell tillspurdte Morten ,Joensen om 
haud paa velb. Frue Rigitze Grube och sin Hosbunds 
Vegne noget paa denne Fanges Vegne at hafue at 
prætendere Justizen angaaende, begierer derpaa hans 
Suar, huortil hand suared Indtet vidre end Lands 
Lou maae och bør at haffue sin Gienge. Effter aId 
saadan Beschaftenhed eschede Ridefogden paa hans 
kongl. lVIaytz, Hettens och vores gunstige velb. Hr. 
Stadsherres Vegne effter forrige Irettesettelse Domb. 

DOMB: 

Effter Kongl. Maytz. Ridefoget velfornehme Mand 
Hans Christensens Irettesættelse och Mads Jørgens 
egen Bekiendelse och førde Vidnesbinrd tillfinder 
vi for~ Mads Jørgensen tor saadan hans uchrestelig 
och morderische Gierning at lide till Steill och Hiull j 

hans Hoffuet afhuges och settes paa en Stage och 
hans Legeme partes i fire Parter, huer Part paa 
sin Steille och hans Boesloed at være forbrudt till 
hans Herschab. 
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At denne Dom blev exequeret, ses af en Bemærkning 
i Aaker ældste Kirkebog, eller rettere en Extract af de 
ældste Kirkebøger, skreven af Præsten Tue Larsen (1687-
1705). I denne hedder det bl. a' 

1675, 9. Augusti blef Maz Jørgensen i 0ster
larskersogn henrettet for et Mord begangen paa et 
Quinfolk, som han d self havde beligget. 

I det foran meddelte Forhør over Fangen nævnes 
flere Gange velb. Fru Rigitze Grubbe. Hun, som 1678 
blev forvist til Bornholm, hvor hun havde Skatterne og 
anden Herlighed af en stor Del Gaarde, navnlig i Nyker 
og 0sterlarsker, hvor der kun var ganske faa Gaarde 
udenfor hendes Jurisdiktion i Skatte- og Bødesager, 
holdt sin egen Ridefoged, men det var kg!. Majestæts 
Ridefoged, som fremstillede l!"'angen for Retten, skøndt 
Rigitze Grubbe paa den 'fid Mordet skete var Fangens 
Herskab, og det var da ogsaa hende, der gav Ordre til, 
at hendes Folk skulde lægge Resterne af Liget i en 
Kiste. 

Morderens under Forhøret afgivne Bekjendelse, at 
han omtrent 3 Ugers Tid efter Bornholms Befrielse, 
altsaa vel omtrent ved Nytaar 1659, var med til at slaa 
cm svensk Soldat ihjel, hvorved hall dog ikke mente at 
have gjort nogen stor Uret, kan have bidraget noget til, at 
det Rygte kom ud og holdt sig lige til vor Tid, at 
Bornholmerne havde dræbt de Svenskere, der vare for
delte omkring paa Ilandet hos Bønderne, men mere bi
drog maaske en Fortælling, som er indført 0sterlarsker 
Sogns Kirkebog og lyder saaledes: 

i75 

røster Larsker Sogns Kirkebog 1701-1751, Fol. 275] 

1741 Remarqvable Ting iblant de Døde: 

[Jens Hansen i Bromme]. 

En gift Maud --- 91 Aar - som hafde levet 
i Ægteskab med sin Hustrne udi 59 Aar. - Hand 
kunde læse i Bøger og hafde og selv lært alle sille 
Børn at læse i Bøger. At hs Alder, som hd. fore
gafv var rigtig, er deraf at slutte, thi hd. sagde, 
at hd. var 8 Aar gI. da Prinzenschiold blev ihiel
schudt her paa Landet (hvilchet ske ede Aar 1658) 
og sagde, at hd kunde huske, hvad som skeede 
samme Dag om Aftenen silde: Thi da kom Naboen 
til hs Faders og banchede paa, da gich hs Fader 
og Moder begge ud til Dørren, og hd fulte med 
dem, og da Dørren blefv oplugt, sagde Naboen til 
hs Fader: nu i Dag er Prilltzenschiold ihielskudt 
og nu i Natt skal enhver af os over heele Landet 
ihielslaae sine Svenske som de har tilhuse, hvor over 
hs Moder som en forsagt Qvinde sagde: Gud bedre 
os, vi har haft (?) ondt hidindtil, mens .? faaer C?) 
vi verre nu herefter - men hs Fader mente det 
hafde ingen Fare. Dette sagde hd, kunde hel huske 
saa vel som det var passeret i Dag. 

Denne Meddelelse lyder helt utrolig, thi det kau 
absolut ikke være muligt, at en Husmand paa Lyngen 
ved Bromme faa Timer efter, at Printzenskjold var skudt, 
skulde vide dette, samt at hau allerede vidste, at "nu 
i Natt skal enhver af os over heele T-<andet ihjelslaae 
sine Svenske, som de har tilhnse". Det var forresten 
kun 1 svensk Furer og 11 svenske Musketerer, som hin 
Aften var ude paa Landet; de andre svenske Soldater 
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var endnu ikke tagne til Fange og ikke fordelte omkring 
over hele Landet Som Følge deraf kunde der ikke 
endnu være givet Ordre til at slaa dem ihjel. Ved at 
efterse den nævnte Kirkebog i Provins arkivet faldt det 
mig da ogsaa straks i Øinene, at denne Anmærkning 
er skrevet med en anden Haand og at Skriften, baade 
hvad Bogstavernes Form og Ordenes Stavemaade angaar, 
synes at være fra en helt yngre Tid. 

Formodentlig har en eller anden Præst hørt denne 
utrolige Fortælling, der i hine Tider har gaaet fra Mund 
til Mund og er bleven troet uden Kritik. En saadan 
Præst kan have hørt den mange Aar efter, har ej heller 
anvendt fornuftig, ja absolut selvfølgelig Kritik, og har 
saa tilføjet Anmærkningen i Randen af Kirkebogen paa 
det Sted, hvor den 91-aarige Hans Hansen i Bromme 
er indført som begravet. 

Nogen anden Tydning synes ikke mulig. 

Bornholmiana. 

Under ovenstaaende Rubrik vil man søge i Slutnin
gen af hvert af de Hefter, Bornholmsk Samfund udsen
der, at hidsætte bornholmske Ordsprog, Talemaadel', Sange, 
Viser osv. Rektor M. C. Koefoed har paataget sig Red
aktionen af dette Afsnit; der vil delvis blive benyttet 
Lydskrift, for at den trykte Tekst kan blive bragt Ud
talen saa nær som muligt. De Lydbetegnelser, der vil 
blive brugt, forklares nedenfor; de vil blive optrykte i 
hvert Hefte. 

a = den mellem a og å liggende bornholmske Lyd, f. 
Eks. Ha·ns. 

å = det stemte (bløde) d (f. Eks. i glad). 

. efter en Vokal betegner den som lang, f. Eks. lhlin. 

men = Hunkøn af min; mæn = Bindeordet men; me-n 
= Men, Skade. 

NB. Ja' kajn ~ jr[" kujn.ie ~ ja' haT 
~ ska ~ skujlie 

ø~ } skrives åj. 
øJ 

knjn.i arl. 
skujl.ia(l. 
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Bornholmsk Tale. 
(Samlet at' iiI. K. ZAHRTMANN) 

1. NåT moer dær jema fekke de',) svaTel: "Ja' kajn 
ikjel" Sa' 11O'n: "Sæt kajnan liæn, men Pibel, å tao 
me hænnarnal" 

2. RO'sa tO'sal så fåT ijn gaun å'na. (Man skal rose 
en Tosse l Saa faar man . . . ) 

3. Fi skamma dai, Ha'ns l Lhlin e du, å sjhliu e du, 
å i'la seT du uå; båjsarna e tjærafla, å stævlana e 
kalka,la; åm såmmarijn gåT du me haua, a am vi'n
tarijn gåT du mG hat, å alti'il e du imo·,l troen. Fi 
skamma dai, Herns. 

4. De·J e alt gåt, (h)va Go'v gjeT, ojntei"lIS tyjn si)va 
(en af Mælk og 01 bestaaende Søbemad) te språkna 
(= sprukne) sjeT. 

5. "De va gåt, de traf ej n, såm kujlde Wla'å," (= taale 
det) Sct" Vævst, hajn ha,le få'J pry·l. 

6. Lhlin å vanijn (forvoven) e bær æjn stor å dauijn. 
7. Li'Mn å vess såm pover (Peber) å pess. 
8. Dær går sjæjljan (sjælden) pæst paa eJernæjher 

(Brændenælder). 
9. Ju mere kattana ri"ves, ju flera onga bkr dær å. 

10. Ju mera ejn striijer ijn kat på rygjin, dæs håjere 
sætter hajn råmpan. 

11. E dn hujn (-= Hund), ska du gnava be·n. 
12. Ja' e ente gå's, for de',l jet" e grå'. 
13. De,) kåmmer ente smårr (Smør) veT (ved), (h)va 

kålijn e fe' Jer å. 
14. Næt å'skabruJ gåT sjhlen kjærkebru·J. 
15. Ho's vås (os) løv ikje Fanijn vætleræjn (Vædderend) 

me vamle,) jenem rostahahnijn. (Halm brugt som 
Rist ved Brygning). 

16. "Ja, Kaptainijn haT en liå læt hån; hajn slo mai 
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mæn (kun) ejn Gå'ng, å så li\; ja' i Grå'ven (Grøf
ten)," SaO Ne'ls Kuttesen. 

17. "VåT hærre haT gje-d mai ijn apaTta lætter gåug," 
scr gamla moer TU'le, hO'n va halt på bægje be·n. 
"Ja' har nåk ur)gå() mina sko, mæn uu gåT .ir!" motl 
hemlijn, å dær træin(g)jes (trænges) ikje sko 

18. ,,1jn ska va'nka lccnt, får (førend) ijn går be-n å 
saj," Sa: PæT MaTk, hajn gjek på·st. Å: ,,1jn haT 
væl to be'n, mæn ijn kajn mæn gå ejn stai (Sti)." 

19. Vel (vil) ejn gå på tijngsta' å tygja, ska hajn tao 
ma ,) me saj. 

20. De-tl gåT StOTt te' te Massa (hos Madses); i da' sy 
di påssa (Poser), i marn sIm di gå a lane d)etl å 
tygja. 

21. Når stakla ska te gjæstabotls, saa bkr etl al(d)ri der. 
22. Svoltijn kro 

haT al( d)ri ro; 
spræinder taTm 
haT varre haTm. 

23. GO'(J) sje lau å tak får lllcrtlinl 
Hatle dær va·tl (været) mer, hatle ja ta·,)'in. 
Mæn ente mera ja fek, å'nte mera dær i mai gjek. 
Va (var) ikje ma'Mn slåppetl, 
saa haJe min ma'va språkketl. 

24. "Ja e'nte kræsijn," scr sa'nagår(d)smajn; "når ja 
fåT me O'st på, me kjM på, me smårr på, å så ijn 
syp te, så kajn ja ijllJerli gåt hen). 

25. "Så:st du, men hjartal ja va'nt," Sa' majn, når hajn 
slo' kån (Konen) i gålletl (Gulvet). 

26. Præstijn satte i å'vi'san: .Ja gjår (gør) bekjænt, ja, 
a (at) jn vel in(g)jella bælla her i aTterna, æjl.ies fåT 
ja in(g)jena bælla på aTterna. 

27. Håjt åp i Ska:rpeska 
dæT e"() gåt å varm (være): 
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dæT gåT å"ta (otte) hæsta får ijn plau 
å fira får en harra, 
"De tyska e et ujnjelit språg", Sa' hårrijn (Dren
gen), hajn kåm me sin farsa (Faders) jajt frå Lybæk, 
"får flæsk kajla di spæk, å kjOd kajla di flæsk, å 
de dajlia, vælsajnaJa lammakjod kajla di de skab
bua flæskecl, " 
"Å! balra nu din Srctan!" Su' N e'ls Rabæk, hajn 
haJe rajt (rakt, naaet) Sajrsgil:r(d)spoTtijn, då hajll 
løv får tOTden, 
"Å ja, Harrego'c\! Dæjn væjn (den Vej) ska vi ju 
ajle (alle)," Sa' Marna Væst, ho'n så briijlOp (Bryllup) 
i kjærkan; ho'n do' lie gåt jåmfru, 
Ijn kajn ikje fårspårra (forspørge) saj, mæn ijn kajn 
nomt fårgjårra saj, 
HO'n va så mil såm ijn spæer (spæd med Hankøns
endelse) snågaonga. 
Decl e så ri'venes kcdt, så næsan gjår mujn (Mun
den) gjæstaboJ, Dej e"nte spilt, (h)va dær gåT frå 
næsa te mujn. 
Næt klæT væl, dej kåsta, (h)va de(l kajn. 
Då KlæmeJsker præ'stagår( d) brænde, å alt mæst 
va frambi, kåm amtmajn kj ørenes. Hajn kåmme
deTde, å hajn regjeTde, å hajn vele (vilde) tu' saj 
de hela på. Så gu' di ijn en deist å språjtan. ,,(H)va 
Sa·tan e deJ, språjten i på maj, majna (Flertal af 
Mand)?" sct' amtmajn. "Ja, dæmme, hær e ju ikje 
ajnec\ å språjta på," Sif.' Paul mollara. 
Ola GaJis å 11"na Viva di kjigaJes. 
"Dn e' en vinkeltitta! du sjævar (skæver) væster 

på me de ena ivaå (øj et) å siin( d)erpå me de 
andra." 

"Ja, mæn du e dåvelstyggjer, sOåen ijn som du bIeT 
al(d)ri ijn ka-ragaa-r( d)s kaT." 
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"Tjivsa Tjavsa va te kjærkes søndes (Søndags); 
så du'na dæT?" 

"Naj!" 
"Ajle di andre så·'na." 
"Ja e kjiv (ked) å å høra på det (dit) tjavs, ja' haT 

ajno() å sjøåa (at bestille), 

"Hu ræt, krægIa, " 
37, K(t'ga kåmmer nåk, når kånna (Kono) vel (vil). 
38. Dej e ma'() te Må'ns, ikje te tjivaha'nsa (Tyve

hanses) hårra. 
39. Dær ska låkka (Held) te å lægja gåmpahiins i nOTanvijn, 
40. Fjælstaunijn (en Art Nattergal) sjønger: "Stek (stik) 

stu,lin! slå hårrin! kjOT jem (hjem), kjiiT jem, tip 
~jurr!" 

Svalan sjønger: ",Tåmfru Mar:ia, Jåmfru Marja ga 
mai sisara (Saks), sOlkjesaTkj! ijn siilkjekluå åm 
halsin å en sajs i min gåmp," 

41. Sø()groåill sajer: "T(k' en sje' å søv ho's! tao en sje
å søv ho's!" 

Van(d)griiain sajer: ,,'f(k' din hat å gak! ta: din hat 
å gak!" 

42. Vivan (Viben) S(c': "Kråga, kråga, (h)våT ska du hæn ?"' 
Krågan: "Ja ska te VajlanskjæT (Vallens-kær), dæT 

ligjer en dø mæT." 
Vivan: Kåmmer du fårijn (førend) jrt', hakka (saa 

hak!) lw'g, hakka ba'g, - iva') e fet (fedt), dej e 
met (mit)," 

43. NåT de,) bIer et barno'st (stygt) vær på maTken, då 
sajer lammec\: "La vås gå jem, la vås gå jem!" 
mæn fåTe') sva:rar: "Bia! (vent) la mai plåkka 
dæjna tamlIl å fårst. " 

44. Præ'stijn præ'kar så la' nt (langt) såm frå hælveåe 
te hemeræje (Himmerige); kjæ'lillgjapra"t går frå 
hemeræj8 te hæl veJ e, 
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45, 'l'ræ'skoklennpa å vaunjanl (Vognhjul) å broste'n, di 
sli'des; o'n ktUllles (Kolles) lIIujn (:Mund) hinar (naar) 
alt tt sli,les æjndtt (endda) al( d)ri. 

46, Dæjn dain (den Dag) kåmmer nåk, då koen får 
sen (sin) råmpa behau, 

47, Ijn kajn listt gåt (godt) beha'va'e), Sa' Gre'ta Jens 
H(t'!1s, då majn (Manden) hae)e sæjnt (sænket, druk
net) saj, 

48. "Dee) e hæjliut (rart) tt see)a (sidde) æjllkja pi't Bli
kåbbagåT( d)," Sa' Kjest( e )na Bohne, ho'n hålte brijjljup 
me sin tree)e majn, 

49, "I mæn naj, Harrego'rI, a ja' aU (ogsaa) skujlJe få 
dC'å å se' l" Sa' Ana Lens PæTs, då majn stårte 
(styrtede) neT (ned) Mt tilee) (Loftet) å slo i(h)jæl saj, 

50. "Pi"bel (PlgD)l ta' tjitan (Spanden) å gå på ti'leå å 
hænt s16mmer (Bygafiald) i't gj e gjy'ltall" (ung So), 

"Hårral gå P~t ti'lee), hænt k((urijll (gammAlt udslidt 
'l'øj) å hi)'] (læg) på pi'blin l hon ligjer i hæjbueå 
(Sovekammeret) i't fry'ser i(h)jæl saj," 

51. Kjæ'linjen hO'n sto tilia åp, 
lwgte ft'tr(æ)jn (førend) ho'n hde (hedede), 
tau to katta for en slæv (stor Ske), 
kjijre, St. di ble sveta (svedte), 

52, "De,1 e et sakramænskeåes (forbaudet) lhlerlit væT 
aU (ogsaa)!" Sa' maju, "de() va'nte huse()s sjyl (Skyld), 
naj men gån (min Sandten), a de stårte (styrtede) 
neT på ejn, 

53, Dær ska mera te plau (Plov) æjn visp (Pisk), 
54 "Ja dajnste, ja dajnste målevet me risamadammell," 

Sa' skreelarijn, "vi dajnste på dælegål (Bræddegulv), 
tt gi\Jlee) deel hævaMt saj i't hævar)a saj, å vi dajnste 
fr(nn å tella'ges, vi dajnste imo'd hinajll å frambi 
hillajll å i(g)joullem hinaju," 

\ 

l ,lf 
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55, Bælla gjårra bællagjærnijnjer, te di e halfjærsens
t jive åT; sin (siden) gå di i baTudåm, 

56, "Ijn ska faTa i m(cg, så gåT ente jaulen (Hjulene) 
å," Set' majn, hajn stansaåa får å ta' saj ejn syp 
(Snaps), 

57, Vi skujlie ha' foltes (fulgtes) ad, då va vi kåmme,) 
hausare a st(J', Sa' røbojaulen, nu lå vaunijn i bri),htn, 
(Bakken), 

58, "Du kujnie ve()a (vide) å ble' (blive) idå (ude af) 
aTterna au, du rcinnakjæ'linj," få'fte ha'slebællana, 

59, NOTanvijn å kjæ'linjadajns får al(d)ri ænna (1~nde), 
60, ,,Ja' tæjnkjer nu såm så', ja' - å dæmme (derfor; 

- kan her ikke oversættes) soe)an tæjnkjer ja'," 
Sa' rijngarakjæ'linjen, 

61. På å tugga skro' ska ingjin datla (overgaa) mai, 
62, "De'e) e et vi'st 0'1' (Ord), a lan( d)et e sto'rt," sa' 

63, 
64, 

65, 

66, 

~Ii'kjelMå'nsen frå o'n (Christiansø); "mæn så StOTt 
såm ha'vee), naj de'å C"å Fa'nijn dævle maj ikje," 
Ijn ska'nte vi'sa bælla halfatla,j arbaj( d), 
Kallamå()a (Maaden at behandle Kalve paa) å bælla
måda ska gamla fålk ve,la, 
Pe'lSllTt å pæjngsll'rt (to Ukrudtsplanter) å sjit-å-IoTt 
å lausuTt (gul Okseøje), def) e ajlvaTden rnn(d)t, 
Ola MaTker va ijn nærier knaTk Då naboijn vele 
(vilde) låna hansa o' (Fiskenet), Sa' hajn: "Ja, mæn 
ho'n e mæn (kun) Ml (Hul) i Ml," å så vel e na
boijn ente ha"na, 

67, Lcnl'er (den lade) ba' lenIe!', ålenler ba' sin dræjngi, 
te si'st måtte la'(ler smårra stævlana sæl. 

68. "Naj, nu e ja kjiv å'J," Sa' lyjnggår( d)skattin, hajn 
sall i brojn i vau( d) te halsiHl, 

69, "Ja' haT mæn e'n fåræl" (lavet Ental af Forældre), 
Sa' Må'ns, "å dæjn he',ler Kjestna," så nævndes 
hajll Må'ns Kjestensen hela set (sit) li'v. 
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"Kajn du stava te Kreståffer PiLul Ha'nsen?" 
,,'1'0 pijnja i et le" sajer kre - præstijn mæ set 
(sit) åfl:'er sajer ståffer - Kreståffer. Ijn 10Tt på 
en skaul sajer Paul. Hanajn iblan honsen sajer 

Hcensen. 
"Å kjora frå Najs{~ te slåtteb e l(cnt, mænja' skujVe 
mena, deå e læjngere æjndå å kjora frå sen (sin) 
staua å te kjærkegåTin," saO PæT vaunmajn. 
"HæT gåT ja uel å ijn (ind), får hæT boer ja," SaO 
Tjivaha'ns u,lanfor arræsten. 
PæT vaunmajn kjøre får amtmajn, å amtmajns hårra 
drellada hannem. Då sao hajn: "Deå e ujnjelit, såm 
tefællerl ('I'ilfældet) råT; nu e vi tre vi'sa hæT på 
vaunijn." ,,(H)vå,lan deå '?" spoTe amtmajn. "Jo," 
SaO PæT, "amtmajn e vælvi'ser, veå ja', å jo: e vaj
vi'ser, vell ja', å amtmajns hårra, hajn e men sajn 

næsevi'ser, veå ja'." 
"Præstijn kajn aU li'va," saO Jens bødkara; "hajn 
scc, a kjærkan lå i sonner (Syd) frå råstauan (Raad
stuen), mæn h(rn lig"jer nu ilæl sydo'stan dærfrå, 

veå ja'." 
Jens bødkara kåm te Kjøvenhaun, å då vel e hajn 
ijn (ind) å se' en åpera på den kångelia kåme-t!jan 
Hajn kjænbe ikje, va det! va, mæn ijn ska præva 
alt å vælla ded bæsta. Då hajn gjek derfrå ijen, 
SaO hajn: "E de·J åpera, så sjh1er jet' på åpera." 
"Ja Sa' nåk, ja hade ente haud (Hoved) te å sti'va 
aska mæn deel sakramænsket!es vajUapakkeJ (en , 
Slægt i Nyker og Vestermarie) vel ente la saj rå," 
sa' PæT HaTmen, hajn skaT gre-nijn å, såm hajn 
sal) på, Stt h3:1n stttrte neT. 
NåT l~t'n gåT jem (hjem), seder baTraUa (bare Bag-

delen) ijen, 

l 
I 

I 

, 

I 

J 

I 

I' 
; 

I , 
I , 

78, 

79. 

80. 

81. 
82. 

83. 
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Kråga saJ ptt pOTta 
gjoTa stoTa lOTta. 
Kjælinjen uM vijnjued så': 
"Gje' maj ejn å biba på." 
Ja vel ikje li'va, 
om hæT StåT iiTe tJi've, 
Byfauåijn: "Du va nåk me i a'ftes te å (g)j åra spe(k)

takkel på sto-rega'åa '?" 
Annars '1'åvt: "cTa, (h)væm kajn saja det!? J(t' va 

æjljes (ellers) ente i Bøjn i a'ftes, ja' va i Klæm
meåskersen. " 

Byfaudijn: ,,(H)va sjotte (bestilte) du dæT?" 
Annars Tåvt: "Ja' vel naUe (neppe) saj'eJ, får deå 

skujlie varra (være) hæmmelit te jy'l, mæn ja' va 
ho'S en paja, såm ja' e liå kjæTest me." 

Byfaudijn: "Så sætta vi deå i Protekåln." 
Annars Tåvt: "Ja, di ska'nte skri'va'd, får deo' e'nte 

ræiti ågjort inu," 
,,(H)va e deå, PæT HaTmen! Du sjOJer ju ijnjen 

Tijng?" 
"Ho'sbonijn veJ nåk, a (h)vå'r dær e många åm 

et aTbaj, må aJti( d) ejn h(-l' tesYTl." 
"A de'd haT PæT HaTmen ?" 
"Ja, de'd haT ja," 
Saa fekke PæT Ha'nuen tesy'n veT må'lti'å, mæns 

di andre å'd, 
Dær e mæn tyjnja håT paa stakkalijn. 
Hajn gåT i husabesoj lisom præ' stens OTna. 
"Goda', søster! Du vele se' maj, ijnjan du diiT. 

Est du nu aU bered.te å mø(la dæTåppa?l' 
"A jo, ja' haT læ'st å læ'st, så ja kajn båJe katte

kjesmesen å salmebå'gen lnlanad," 
"Ded fårsl~LT pinalakkeua (pinedød) ikje. 

kujnja ajle Filippænsarna me', å nåT 
14 

Du må 
du kajn 
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dåm (dem), då; kajn dn gjæTna (W". Sjekke (send) 
så bodu (Bnd) ætte maj, så ska ja" fi.illa daj te 
JOTn som ijn elefa"nt. 

84" Majn lue'v (krøb) åp i ijn hy"l(d) å plåkkaoa pærer 
<.1: ijn pH, saa falte dær en pæra mæjllem hansa 
sidirablu", så hans ena skosY'l språng åp å bW·. 

85" Dær kåmmer ijll(g)jen ko på" i"sijn, så læn(g)je råm
pall se,ler på ta gel). 

86. (Et Slaan): LUa Lotta sao på sWtta me ijn træ"pijn 
i ænnajn" 

(Et Eneris til at feje Bagerovnen med): Ijn (ind) 
kåm gro'll, no kåm ri)", nekka()e me lwno å va 

næstan do"" 
87. Skaoajn setler på tlcgeo å snakkar får si'na onga: 

De"d e bæst, vi res a (rejse) te Kjøvenhaun å kjøva 
sko får en hal(v) maTk, vi fry"sa åm våra få()er 

(Fødder)" 
88" Då kaptainijn hålte o'frCil får sen (sin) kånna, 

SkaT hajn sæ'l gå"sen itu" Ho"n va fC"o å gle-o 
uo idå Fct"o, mæn hajn fekke Låkka (Lykke, Held) 
te å fånga'na mæjliem shm kllæ". Ila berørder å 
dæjn feoa gåsen, SaO hajn: "I, Harrego") får mina 
mestbæsta båjser"" Då nu gå"sen gjek runt, SCl" 
hajn: "Spisen nu, bælla, de' o e"'nte (h)vær da' 
mo"er dOT"" 

89" NåT mali"san va samlao på gallykjan te eksi's, då 
kåmmedwrde kaptainijn: "Na, i GO"OS navn, kaTa! 
Pi"varna idå mujn, pungijn (Tobakspungen) ujnre 
hattana" Retten jær nu, kaTa! Bæ"l imod hæ'l, et 
kvateT imæjl, (le"o se'n i sæ"l, deo klæT så væ'l!" 

90. (Bornholms lYIilits afløstes 1867 af den nuværende 
V æblling, hvis unge Mandskab har faaet sin 'l'jeneste
uddannelse i København, Helsingør eller Næstved. 
En tjentsivrig gammel .l\Iilitskaptajn havde lært sig 

l 
1 
t 

• 
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til nogle nye Kommandoord, som brugtes i den 
danske Hær, og vilde prøve deres Virkning under 
de hjemvendte Rolclaters Øvelser paa Galløkken)" 

"Mod Angre"b fald ne'o! (hek!", kåmmedeTdo hajn 
å ajle kaTana kllælarle neT i græ"setl . Kaptainijn 
gjek aoer å fmm (frem og tilbage) får (h)væT dåm 
(hver af dem) å va så miJler (mild) veT de"o, (ved 
det), a de"S gjek så galant" I,i",) ætte (efter) Ihl 
gjek hajn hn(g)såmmere, å te si'st sto hajn stelle 
åsa" he"Jt sjetl1!nlier: "Nu kajn ja mon gån (min 
Sandten) ikje hausa, (h)våoan (hvordan) ja ska få 
jær åp ijen, kaTa!" "Kaptainijn kajn mæn saj(a) 
(sige): "Resen jer åp, majna!" me'nde tlåjmajll, å 
dæTme kåm såldaterna ijen på be'n 

91. Kjæ"ft, kjæ"lijn! Kt1l1uuedalltijn e i gårijn!" rMte 
MajoTijn te sen kånna. 

92. NåT kångijn kom, dtt" slmjl.ie dær sjY'ues, å Iltjt
nantijn haSe sajt dom te å sjpla, nåT hn.in kåmme
dCTde: "Nu!" Mæn hajn hakka,)a i'eS, å så bleS 
te, a hajn Sa:: "N-n n-n-nu w'S får se'nt, majna!" 

93" "HaJe vi ente hat di sjh1e hællid(clla, Rå ha,le ja 
nu hat mina aTter i JOTn", Sao pro"stijn (Provsten)" 

94. "Dær ska ti·S te alt, ({n (ogsaa) te å hæjnjes", 
so' Må"ns, hn.jn sto' ujuje (under) galgan" 

95" "Naar bo"nijn e fnjl"wr, så vaular (gaar og laller) 
ha,jn jem (hjem)," sang Paul, då hajn gjek frtL"ll 
gji"le(l. 

96. "Dj({Te (Gjærde) e dYTt, mæn ijnjc,) djrcre edYTere" , 
SCl" kanselirå",)ijn, hajn htdte freS på sen (sin) mark. 

97. "Du knjnje veJa å ri"va mn.i dæT, (h)vtLT deo bi"oer, 
aU (ogsaa)!" so; hårrijll, hansa mo"er kHioe hannem 
får lu's" 

98" "Dær ska to te i't farres (gøre Alarm, strides), 
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a ja' gjih'e/) ente", Sit' majn, hajn tævaba sen (sin) 
kånna. 

99. På et s(cnstro/) stauegiU: "Dæjn, såm spijljer salt, 
hajn møster (mister) alt; dæjn, såm spijljer smårr, 
får mera æjn hajn ha/)e får (før). 

100. (H)vår fanijn sji'/)er, sji'/)er hajn i stora stakka. 
101. Manga stjærner små' -

syjnjan vijn vi få. 
102. Når de/) frY'ser me syjnjan 

frY'ser tappijn idå tyjnjan (Tønden). 
103. De/) toT i bækja, 

saa ijn kajn bæra vane d) i sækja. 
104. Hajn dauer ente så maje/) såm tao maj de/) bwne/) 

idå ska·ve/). 
105. Altijng fårgåT, å vær/)en fårgåT, mæn al(d)ri fåT 

gå's træ·sko. 
106. HæT ska ja' se/)a såm en Tæva på et djaTe (Gærde). 
107. Ijn onger (ung) kajn snrtTt do', å ijn gammal kajn 

ente læjn(g)je læ·va. 

. Samlinger af bornholmske Mundheld og Fyndsprog 
ere tidligere udgivne af Pastor A. P. Adler i hans "Prøve 
paa et bornholmsk Dialektlexikon" (København 1856) og 
af Uhrmager L P. Møller i hans ,,'B"olkesagn fra Born

holm" (Kbhn. 1867). Til den sproglige Behandling af 
nærværende Samling harRektor M. C. Koefoed ydet værdi
fuld Bistand. 

Det lønner sig at sysle med disse Samlinger. Dc 
give os et Billede af Bornholmeren, tegnet af ham selv 
i mange Smaatræk fra hans dag'lige Liv. Vi se ham 
færdes i Stuen, i Køkkenet, Bryggerset, Laden, ude paa 
Marken og i Lunden. Han leger for sine Børn, han 
kives lidt med sin Konel han vrøvler i Gildelag, han 

189 

møder frem ved Bryllupper og Begravelser; han snakker 
med Stadens borgerlige og militære Embedsmænd, han 
staar selv i Militsen; han ynkes over Fattigmand, og 
han mener alle det inderlig godt. Kommer han ud for 
Slagsmaal eller Dødsfald, tager han dem med sindig Ro. 

Han er madkær og tager sin Dram; men ogsaa Ar
bejdet tager ham fangen. Han har An god E'orstand og 
gemmer ofte stor Visdom ind i sine knappe Ord. Han 
ejer en vaagen Sans for Hvets Smaating; han lægger 
sin Mening ind i Husdyrenes Mæle, i Fuglenes Sang og 
Skrig, ja, selv ind i Eneriset, som svides i BagAovnen. 
To Sider af sit Sind, sit Trosliv og sine Forelskelser, 
gemmer han bort og' lader kun svagt komme til Orde i 
sit daglige Liv. 

I Bunden af al hans Tale, som den møder os her, 
ligger et muntert Vid, der er Ufllideligt twm selve Born
holms Klippegrund. Det lader sig ikke kue, hvad der 
end kan gaa paa. Det er lunt og hjærtensgodt, derfor 
tager det Læseren med sig. 

Som Bidrag til en Skildring af Bornholmerens daglige 
Liv og Tanker ere saadanne Samlinger af hans Fyndord 
og Smaakrøniker værdifulde, og derfor, 

Am vi'sa kå1ll1er æjlje mæjn 
på andra rægla ha' fårstan( d), 
då' skri"v dåm (dem) neT å sjek dåm hen 
tel læ'ge M. K. Za·hrtmann. 
Hajn bOT i Kjøvenhaun, 
då (g)jårren i go gaun! 
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En ny å fæ'sli (forskrækkelig) ho'sam (for~ 
nem) jy'la~a'utans-vi'sa, 

FiT sjellijng- får e'n vi'sa, s[I,js vi'ser 
fåI" en nutTk, 

ijn heIl! o'b fåI" pæjnjaj hæT e jn et 
kvaTt [l,Tk. 

Då ja va ganske lhlin, ja va mæn å·ta åT, 
ja måtte litl på båj.)en, pne-va å vlll1ta får; 
åm aTmijn mO'or tau maj å lunka(la asta: 
me maj hæn 10 PæT Lrl"rsa, hæn aner långa met". 1) 

PæT Ln:rsen va'(i)kkje (h)jemma, hajn va nu gåijn 
te kr(fus, 

doJ ii'kj j(( si'n å veJa - di kalte'() "te PæT Luus"; 
mæn mO'er tau imo'() maj å Sl/': ,,(H)vår du seT litl, 
kajn søåen'ijn væl vauta, måssen, 2) li'din SniJTSmnl?" 

J (( mo'nte maj ij n helll,3) ja haS e halla på, 
æjlia brøgte vi bælla mo b((ra hanJen gå; 
håssarna va tO'ba 4) å sko på fåJarna, 
många gjek alt på dæjn le'en åmkræjuj å fii·ntada. fil 

Då van(d)griHijn va slågijn, G) å fålken va i sæjnj, 
VåT faT hajn kåm frå krauijn, (h)jemvra'vlanes me dræjnj. 
Å ja, såm lå å IY'åes, ii'kj he)ra et stahaj: 
"Vi andre gå å slæ'va, du brtTa fyjlar daj." 

Åm maTnijn tau jll fåTn u,l, dær va nu ijn(g)jin væT; 
di brøgte mt\joå låna, kajn ja fårtælla jær. -
di va mæst ajle gO'a, dæjn e'na Vil li·J ska'I,7) 
mæn ja ii'kj Sl1rtTt koreTt'na, ja harre ejn go pal 

Så gjek ho'u væl å lenkada 8) i åia, fjunrtan da', 
mæl1 (h)va dær nu gjek a'rlna, ja va'(i)kje dæjn, som SIt"; 
dæjn e'nesta, såm vest'oå, va pajan - urYan maj; 
mæn hO'n va ijll(g)jOll sla,lra - (k(l må ja hæjnje saj. 
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Då ja nu ha()e vauta() i to tre øggers ti·d. 
- deJ va væl knapt så læjn(g)je si' Il 9 ja va kåmmijn hh),
ja kjænde ajle krajtllrll, ja haJe et å tJiV,10) 
å ajle llabobællana å J e'nsa lång~t kni·v. 

Då klåkkan hO'n va åta å faT va gåijn sin vaj, 
vi gjo re, (Il)va vi vel e, å Jens kåm hæu te maj, 
å fim, di gjek i ha'vrajn, vi lå iba'g ijn tOTn, 
ja la'vada en molla, hajn snev 11) et lhled kOTn. 12) 

Mæn ejn gång sne'v vi bægje, ded va nn fæ'dåmt13) gjOTt, 
får faT ii'kj o'nt i mavajn, gjek uJanfår sin port. 
Hajn kujnje ikje se' vås, mæn s1't' våT fåTaflåk 
i ha'vrajn å roj på maj me ijn lållger kvalkaståk. 14) 

Ded gjoTe æjlja ij n (g)j eå, f~tr hc\"Vrajn va'(i)kje V~1T, 
mæn faT va nu ulløtta,15) som ded så oia 16) gåT; 
di andre stå dåm sajta,17) mæn hårrijn ska lw prY'l; 
ja had'e(læjVa hæjl.iut 18) å ble' dæT mæst te jy·l. 

Nu ska .in li'van tælla, (h)vå()an det) gjek ejll gång, 
deJ haT nu æjlja iju(g)jeå h gjårra me min sång. 
Ja va nu mæn ijn bælli, mæn haJe långa OTn: 
- dær va on li'åen sprekka på pajekammersdom. 

Vår faT gjek nu ijn a"lltan å snoja()a 19) åmkræjnj 
å gjoTe saj et æTno, då pajan kåm isæjn.i. 
De() va så dæ'vla mårrit, ja kujnje ijn(g)jeå se', 
åsaja, (h)va ja hOTe, få ni maj ikje tO". 

1) Engdrag. 2) mon8 '1'1'0. :3) en hel Del. 4) vl\skede. 5) gik 
med bare Ben. 6) slugt. 7) lumsk. R) h[l,ltetle. D) siden. 10) tyve. 
11) sov. 12) Smule. 13, moget dUlIlt. u) Knortekæp. 15) gmwen. 
16) ofte. 17) sagtens. 18) rart. W) sllusede. 

Bornholmske Samlinger, Første Bind,  Rønne 1906

www.vang-hansen.dk



192 

Halstødijn. 1) 

lIIel.: Paa Søen, naar den skuJlImer vred. 

HØT, Ælse, ja vel (g)jefta maj, å dæTsåm du vel ha' maj, 
så veå ja de'() me so:nt å saj, a jcc'nte ska bedra' daj. 
Ja haT ijn dajli sølstå'v,2) ja haT arnt (P) ætte moer, 
dæjn skp, te jagctUa4) du ha, å hajn e pe'n å go·er. 

A a ja e ijn præjti kaT, de tårr ja (g)jæTna saja, 
får dæT ska ijll(g)jin gjårra narr u'Så maj på å maja; 
ja sænde 5) ju te Ne-ls ifjOT, si't hajn fikj o'nt i mavajn, 
åm o·tare 6) hajn (g)jår saj StOT, så ska ja ræjti la'va'jn 

Ælse: 
Dæjn stå'vijn, såm du gro tal' 7) å, vel j a' (i)kje ejn gt"mg aja, 
behåjlj ijn sad å drek idå, nåT du ska u·J å maja; 
de e'(i)kje StOTt å skræppa å, a Ne-ls fikj o'nt i mavajn, 
mæn taksvæTt S) va'å, ifajb sai så du kujnje tao å la·va'jn. 

Naj, ja haT hi)Tt å tro' er au, du e', såm fålk di saja, 
et sakkermænskens skåbatrau, n) s[tm ikj'e væT å aja; 
du måtte ræjti heTa 10) daj, du kajn'nte haTa 11) sajsijn, 
tt sOIlen iju vel (g)je-fta saj, jo dæT ble ræjti ajsijll. 12) 

Hajn: 
Ja kaj u nåk veba, (hlvtrrfor a du bIeT så kåTt får Mlleb, 13) 
deb 8", ftu Nels å du ni va ifjOT i ha'uragålleb; 
ja lwusar nåk, (h)våban du lå' å hæj(g)jaba 14) åp a'b ijn, 
me daj de skrtt'veb va ju då na'd fa'lia bela;bijn. lfJ) 

HO'n: 
Nu bIeT du jn plas(JTlier å ræjti k(tr i snnban, 
behåjli mæu hæjljPr dæjn pIaseT [t ba~T'na ileT te Skll"ban,16) 
te Bajnta me sin SUTa tå, ja æjl.ie te Bojlj Fu·ta, 
dær veb ja ju du ømmerå 17) haT li'b a du ska nuta. 18) 
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Hajn: 
Så Fa'nijn pisk' å ga'l i de'b, (h)væm dær kajn ja'(i)kje veba 
haT løveb daj i snuban me', ja (g)jennem Massa 19) leba20) 
(h)jalp Bajnta me' en kjita 21) van(d); hæn te vås kåm 

Bojh Futa, 
mæn de.b c låjn a ja iblan haT hat nad dæT å nuta. 

Så gjek hajn gna'brijer 22) sin vaj, hO'n g'a' saj te å gri"na 
å lov saa (h)jem å spo'be 23) saj, fårtalde'b får Bojhstina, 
(h)våban hO'n habe dot ijn å' 24,) mæn spe' kaj ti'(b )snåk 

kåmma 
får spåttars ajen daT,25) deb må vi ståppa i VåT låmma. 

Får si"n då to'126) tre åT gjek åm, hO'n tO'sa va å tan'ijn, 
et kræjn(g)jelse va'b, (h)vår hajn kåm, å ijlja Fa'nens 

dauijn; 
då fikj hO'n råt får ijlja SØb 27) hajn ujnjd'na'(i)kje ma'bijn, 
haJ'n dre-v'na u'b hO"n lå i bO'b å græ'b, hO'n skujlje ta'b ijn. . , 

l) en halvstor Dreng. 2) Sølvbæger. 3) arvet. 4) Fæstensgave. 
5) sendte fra Læsset. 6) oftere. 7) praler. 8) værd at takke for. 
9) Skubbetrug. 10) være stor paa det. 11) skærpe (en Le).. 12) en 
net Historie. 13) stødt, fornærmet. 14) kælede. 15) vældIg over
hængt. 16) øgenavn til den nedenfor omtalte. 17) altid. 18) tage 
Vare. 19) Ejeform af Mads. 20) Begyndelsen til lille l\Iadsegade. 
21) Spand. 22) gnaveu. 23) skYlHIte. 24) ydmyget ham. 25) for 
Spotters egen Dør. 26) to eller. 27) raat for daarlig kogt, ~: hun 
kom af Dynen i Halmen. 

15 
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Smaating, vedrørende bornholmske 
Personer og Forhold. 

PASTOR rl'l{ANDBERllS ANMELDELSE AF SIN 
VIRKSOMHED PAA BORNHOLM. 

Højærværdige Hr. Provst Meyn! 

Undertegnede var i disse Dage i Rønne at tale med 
Dem, men fik at vide, at De var i Kjøbenhavn. Siden 
har det ikke været mig belejligt mundtligt at tale med 
Dem, jeg tillader mig da herved skriftligt at gjøre Dem 
en Anmældelse. - Der er en for miO' nlvorliO' SaO' b' b b' 

hvortil jeg har følt mig dreven i mit Hjerte, hvorom jeg 
har henvendt mig til flere alvorlige og dygtige Præster 
og andre kristeligsindede Mænd, hvis 'l'ilskYllde]se jflg 
har modtaget; jeg har ogsaa anmel,lt den for Kultus
ministeren og Biskoppen. Det er min Tanke (i Tillid 
til at det er Herrens Villi e) at benytte den Religions
frihed og religiøse Forsamlingsfrihed, som Grundloven 
giver, til at arbejde en Tidlnng som en omrejsende Ordets 
Prædiker saaledes, at jeg vilde blive på et Sted 2 a i3 
Måneder og holde 1 il 2 il:3 Prædikenet' om Ugen. .Jeg 
havde i Sinde med Guds Hjælp at begynde min Virk
somhed i Aaker Sogn. - Dette skal jeg ikke undlade 
at anmelde for Deres Højærværdighed. -

Aakirkeby, d. 8ele Juli 1860. 

I krist,elig Kjærlighecl 

P. C. 'l'randberg, Præst. 
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BREV FRA LIEUTENANT J. ANKER, SKREVE'l' UN
DER KAMPENF~ VF:O DYBBØL OG ADltESSF~RErl' TIL 

Velbaarne Hr. Ritmester J. Holm. 
Rønne, Bornholm. 

Kjære Svoger. 
Jeg vilde gjerne fortælle Dig mange Nyheder, men 

Tiden tillader mig det ikke. - Jeg sender en preusisk 
Riffel, som jeg har taget udenfor min Skandse 2den 
Paaskedag - opbevar den for mig til jeg engang kom
mer hjem og ser Du mig ikke mere da behold den til 
Erindring om Din altid hengivne 

Svoger 
J Anker. 

Sønderborg brænder og har brændt i S Dage. Mage
løs Jammer. - Mødre med deres Børn paa Armen flyg
ter. - Plyndring overalt. - Slag over hele Linien. Preu
serne har taget vore Skyttegrave og Stillingen er i stor 
Fare - dog vi holder den til sidste Mand. 

Nu sprang vort Magazin i Skandsen Nr. 7 i Luften 
- hellige Guds Moder hvad skal vi nu. Batteriet Fallesen 
er kørt op. - Gud skee Tak der kommer Batterierne 
Kaufl'mann og Johansen -- saa har det ingen Nød, vort 
Infanteri stormer og tager vore Skyttegrave tilbage. 
Gnd velsigne vort gamle Danmark vi har atter vor Stil
ling. - Lad mig høre fra dig med det første. Min 
Adresse er Sdie Fæstnings Compagni Skandsen No. 2 
Dybbøl. Din ,1. Anker. 

Hils alle som gidet' at være hilset fra mig. 

D. 6te April. 

Jeg gratnlerer Thrine. 

Originalen til ovenstaaencle Brev opbevares i Bornholms Museum. 
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