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cNcerv(('rende SamlinrJ Viser, som i tre eller fire 
Heftel' udg,;ves af "Bornholmsk Samfztnd", indeholder 
dels bornholmske Viser, dels andre Viser, som forskel
lige Stedel' f N!' hal' fundet Vej til Bornholm, hvor de 
Tid efter anden hu/' anturJet den bornholmske Dl:alekt, 

[ Noderne fOJ'ekormne,' en ny P'o/'m for Oplosnin,(Js
teynet. Det al1nindel1:g benyttede Oplosninystegn kan 
unde/,tiden - sæ1'lig i bnl!lte N odm' - forveksles med 
K"Hdsfol'te(/net. Pl;rmaet Seltelter q. Gieseeke, JA'l:pziy, 
hal' derfol' l:ndfol't det !teJ' anvendte Fortegn, dej' blandt 
J1fusikkapaciteter l/a/' vundet me,r/en An(!}'kmdelse 

Idet jeg bringer 't1l1:n erA'mdtl(r;ste Tak for den Stotte 
og lIj((/lp, der fm fO''8keZZ·ige Sl:dN I?J' Hdet mig under 
Udarbejdelsen oy Udgivelsen af denne Saml1:ng, tillade/' 
jey mi,r; at anmode alle mn at vu're miy behJælpell:y med 
lncl.mmlingen af yamle Vise/' o,c/ andre Po/'tidsove/'leve
l'inyeJ'. Enhver nok saa lille )Jleddelelse vil blive mod
taget med Glæde og udnHttet ved Lejliylted. 

Rønne, Februar 1908. 

Ji. Johansel/. 
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Nr. 1. Lårs å Mass. 

Lårs hajn ville a skovijn gå - haj. ja, de' 

J 
da-vas!) i - jen-å sjy - da dyr hajn 

t l~rtilJ};d~DiJ il J i J= 
,! ljren-l' på, ,Vil du m, j"å Lå", ,lo mrejn., ,å M,,,, 

I~ r :::/'I I J l J 
--1'1 

I ~ ~ r 
- Di foldes ad så net 

Då di kom a skovijn hen, 
- haj, ja, de' davas ijen -

--1'1 --1'1 I ~ r " ijennømm 

så møte dær dom m ejn bjørn så slømm. 
»Ska vi sjydajn2)?«: sa Lars. 
»Ja mæjn,c sa Mass. 

r.-, 

J. J"I 
skovijn. 

- Di foldes ad så net ijennømm skovijn. 

II 
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Lårs hajn spænde Senn bøssa for knæd,3) 
- haj, ja, de' davas ijen -
så skodd hajn bjørnijn, så hajn falt op te træd. 
» De' va ret,« så Mass. 
»Ja mæjn,« så Lårs. 
- Di foldes ad så net ijennømm skovijn. 

Lårs hajn ville på bjørnijn flå; 
- haj, ja, de' davas ijen ~ 
men knivijn ville inte bida på. 
»Tå maj va'stenijn4)! c så Lårs. 
» Dær hår du ijn,« så Mass. 
- Di foldes ad så net ijennømm skovijn. 

Då di fijkkje 5) sjijnjed å, 
.- haj, ja, de' davas ijen 
så hadde di skorred femtan ho1l 6) dærpå. 
»Lå voss sællad 7),« så Lårs. 
»Ja mæjn,« så Mass. 
- Di foldes ad så net ijennømm skovijn. 

Då di kom te bøjn 8) hen, 
- haj, ja, de' davas ijen -
så møte dær domm en jomfrn sjøn 9). 
»Hon vil hå' d,« så Lårs. 
»Ja mæjn,« så Mass. 
- Di foldes ad så net ijennømm skovijn. 

[Tekst og Melodi efter H. Chr. Hansen, Ibsker.J 

1) dages. 2) skyde den. 3) Bondens Vaaben har rimeligvis været 
en gammeldags Bøsse (en Armbrøst: et Træskaft med Staalbue). 
4) Hvæssestenen. 5) fik. 6) Huller. 7) sælge det. 8) Byen. 9) skøn, be
tyder dog ikke smuk, men derimod dygtig, begavet, dydig -- en, der 
opfører sig godt. 10) have det. 

3 

Nr. 2. Myjggjen. *) 

t:"\ 

; ; I IS 1'1 I ; q ~ ., 
J 

Myjggjen di va fi - ra, pirom 

3 3 

(Jl Lf ... 
1., I ~ ~ ~ S (TI 

spillada på en li - ra kolde ri, persom, 

pi - rom, pirom, messi - a al - briom, kon 

kolbri - a, ol - bri - a, rariom. 

[Tekst og Melodi efter Chr. Bech, 
død i Svaneke 26. 12. 1897.J 

*) Myggene. 

Nr. 3. Brømmsijn å flauan.*) 

[$,. i } I , f & F n I ;~ (B F I 
I - mæjlømm på ska å pijn - jes - fæst, 

I®~I' 
~ ~ ~ I J l $ I ~ ~ S' ~ ~ I ~ S r 

"I 
- pirom - då brnzal ) flan - er å brømmsa2)mæst. 
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- Kolde - ri, persom, pirom, pirom, ekstri' - a, 

då - ri - om, kol - be - ri, ol - be - ri al - dri-om. 

Brømmsijn spænde sporrana på ben, 
--- pirom -
så red hajn saj te flauan hænn. 

Kolderi, persom, pirom, 
pirom, ekstria, dariom, 
kolberi, olberi, aldriom. 

»Hør du lijla flaua fin: 
Vil du varra Vennijn 3) mijn?« 

:.Nai, ja kajn ijkkje varra Vennijn dijn, 
for du kajn ijkkje varra Vennijn mijn.« 

Brømmsijn vende om ijen, 
- pirom .-
tau4) alri mer te flauan hænn. 

Kolderi, persom, pirom. 
pirom, ekstria, dariom, 
kolberi, olberi, aldriom. 

(Tekst efter Kr. Bech; død i Svaneke 26. 12. 1897. 
Melodi efter Carl Lind, Ruthsker.] 

"') Bræm3en og Fluen. 1) sværmer. 2) Bræmser. S) Vennen. ') tog. 

5 

Nr. 4. Torrbaggijn å flåuan. *) 

I~# 3 -J>o\ f l' ~ f '" I t ~" ~ J I "1~ J-- "1 ~~ '---

Torrbaggijn sedder tor - naren1). 

Tor - nijn e vider2). - Hajn vil - le hå saj en 

I ~# t r S r ~ I J ~ S ~ ~ I J t J II 
kon - naS) pen. - Ejn grøner sommar, ejn guler høst. 

Torrbaggijn ville te flauan gå. 
- Tornijn e vider -
Hajn smore 4) skona å tau domm på. 
- Ejn grøner sommar, ejn gule r høst. 

» Vettdu 5) så varra menn konna då 6)? 
Så gje 7) maj ejn kjys, la voss rætad 8) gå!« 

»Nai mæjn om ja vil, nai mæjn om ja kajn, 
for sikke'nejn plazhaz 9) ja då får te majn. 

Mens ja sedder ver bonens bor, 
så tuggar du torrt på ejn horsaIort.« 

Torrbaggijn bIt! så gnadrier 10) nu, 
hajn flauans korskle 11) bed itu. 

.Når ska då vårt brojlløpp stå, 
vi vænta vel, te rau 12) di så?« 
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»Vårt brojlløpp står te pijnjesfæst, 
då bruza flåner å brømmsa mæst.« 

Dær sprong en loppa, dær krev en luz, 
- Tornijn e vider -
et fæzlit 13) sty 14) holt di i hnz. 
- Ejn grøner som mar, ejn guler høst. 

[Tekst og Melodi efter H. Jensen; 
død i Svaneke 7. 5. 1894.J 

"') Torbisten og Fluen. 1) en tæt Række Torne. 2) hvid. B) Kone. 
4) smurte. 5) vil du. 6) da. 7) giv. 8) straks. 9) en, der er lige glad, 
enten han snavser sit Fodtøj til eller ej. 10) gnaven. 11) Korsklæde, et 
gammeldags Hovedtøj. 12) Rug. IB) skrækkeligt. 14) Støj. 

Nr. 5. Trojls. 

Å Trojls hajn red saj te gji - lesgår; = for en 

ra SJ 
traite1) di hannømm i 

J • sJ 
sjæjgj å hår. »Lå maj ble2)<, så Trojls, - for en 

J f' f 
feddelfomfaj. - > De' e mett,< så Trojls,- for en 

7 

feddelfomfaj, for en fed - de - li, feddeli - a -

f$# J J "1 I] 
laj - a. 

»A, kjæra Trojls, strøj et styjkkje 3) for maj; 
- for en fidelidelaj -
så monna 4) pæjnja du får å maj.« 
,Monne ded,« så Trojls, 
- for en feddelfomfaj -
»J a gu væI 5), « så Troj Is, 
- for en feddelfomfaj, 

for en feddeli, feddelialaja. 

Å Trojls hajn red saj åuer ejn bæjkj; 
dær tafte hajn bodde fajla 6) å sæjkj. 
~ I men då 7),« så Trojls. 
»Lå maj få'd,« så Trojls. 

Å Trojls hajn red saJ auer en 
dær tafte hajn bodde hozzer 8) 

»Harregod,« så Trojls. 
»Dær lå ded, c så Trojls. 

bro; 
å sko. 

Å Trojls hajn red saj framby 9) ejn ask 10) ; 
dær gå hajn saj sæl i bågijn ejn dask. 
»De' va mett, c så Trojls. 
»Slå ijen,« så Trojls. 

Bornholmske Samlinger, Tredie Bind, Rønne 1908

www.vang-hansen.dk



8 

Å, kjæra moer, slå ijkkje mer; 
- for en fidelidelaj -
jå alri strøjer på fajler fler. 
»Se kuns te,« så Trojls, 
-- for en feddelfomfaj. 
»Jå lår ble,« så Trojls 
- for en feddelfomfaj, 

for en fecldeli, feddelialaja. 

[Tekst og Melodi efter Peder Jensen (kaldet ,Per Oste); 
død i 0sterlars 14. 6. 1906.J 

1) trak. 2) være. 3) spil et Stykke (paa Violin). 4) mange. 5) Ja, 
lad gaa. 6) Violin. 7) men dal 8) Strømper. 9) forbi. 10) et Asketræ. 

Nr. 6. J ens Bosen. 
"i;. I, "/ • "/ 
I @~ 2 ~C\ I f f f Li il ~~~ S r l 

Jens Bosen hajn hadde så stor en uro, tessi) 

fil t l' i' eP' l fttl i' J l J 
hajn fijkkje såIt2) senn e - ne - sta ko; for 

hajn vijlle ha saj en fi - ri - li - ri - lajS), for 

J 
hajn vijl - le ha saj en fi - ri - li - ri, 

I 'i' f: , J , I J. J II 
fi - ri - li - ri - faj - I a. 

9 

Jens Bosen hajn tau sen n ko i ejn klaun 4) 
å traite 5) na så te Kjevvenhaun. 
»For nu vil jå hå maj en firilirilaj, 
for nu vil ja hå maj en firiliri, firiliri-fajla.« 

Jens Bosen hajn såe så kry t ,imod sjy 6) 
å spode 7) saj hen te gjæstaboddsby. 
»For nu hår jå fåd maj en firilirilaj, 
for nu hår jå fåd mig en firiliri, firiliri-fajla.« 

Men då hajn så raite 8 ) te huzed fram, 
så sto bifåudijn mit i darn 9). 
»Se hær hår jå fåd maj en firilirilaj, 
se hær hår jå fåd maj en firiliri, firiliri-fajla.« 

Bifåudijn sIa så fajlan mod væjgj 10), 
så a de' darrada 11) i Jens Bosens sjæjgj. 
'Å, harregod nåde menn firilirilaj 12), 
å, harregod nåde menn firiliri, firiliri-fajla.1« 

»Å bIer jå æjn gammajl som mozza 13) på træ, 
så kjevver 14) jå alri nånti 15) fajla for fæ. 
Å, harregod nåde menn firilirilaj, 
å, harregod nåde menn firiliri, firiliri- fajla.« 

[Tekst og Melodi efter Peder Jensen (kaldet ,Pæl' Oste); 
død i 0sterlars 14. 6. 1906.J 

1) indtil. 2) solgt. S) Violin. 4) et Stykke Reb. 5) trak. 6) Sky. 
7) skyndte. 8) naaede. 9) Døren. 10) Væg. 11) dirrede. 12) Gnd naade 
min Violin l 13) Mos. 14) køber. 15) nogen Tid. 
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Nr. 7. Møllaradøttern. (a) 

lih ~ I r~ }. ~ L~ li f ~l q 
Dær gjijkkje to kara1) å lå op rå2), 

['~ j1 J :r f I EJ l l II l,lq 
~ ~ 

- rå, rå, di vijl - le te møl - lara-

['lIot~nQ I p;~I~qs:1 
då - teren gå, gå, gå. - I - o - i - aIla, 

fal-de - ri - de - ral-la, fal-de - ri - de - ral-la, 

['~ J J l l' :r 1 
tra - la - la - la. 

Dejn ena hajn stopte dejn ama i sæjkj S) 
- sæjkj, sæjkj -
å agte 4) så hannømm te mølIarabæjkjO) 
- bæjkj, bæjkj. -
- 1-0-i -alIa, falderideralIa, 

falderideralJa, trallalala. 

»Må ja'nte 6) sæUa sæjkkjijn i pajjehuz 7), 
- huz, huz --
dær står hajn i fredd for røtter å møss 8), 
- møss, møss.« 

11 

Men då de' ble autan, å natten faIt på, 
på, på -

så kujnje dejn sæjkkjijn bodde kriva 9) å gå, 

gå, gå. 

>lÅ, hør, kjæra moer, kom fram me dit lyz, 

- lyz, lyz -
ja troer, hær e kjiva 10) udi våra huz, 
- huz, huz. 

Ak, nai, kjæra moer, gå vækk me dit lyz, 
- lyz, lyz --
de' va bara dejn grå kattijn, dær tau saj en muz, 
- muz, muz.« 

Men då de' ble m arn 11), å dajn 12) sjinde lyz, 

- lyz, lyz -
sprang kjælijnjen i dammijn i fujla barduz 13) 
- duz, duz. 

Møllarijn gjijkkje 14) på bakkajn å græd, 
- græd, græd -
å kjælijnjen sank, men sjijnpelsijn 15) flød, 

- flød, flød. 

Kjælijnjen satte senn rompa i knorr 16); 

- knarr, knarr -
så sank han te bonnijn 17), å då sa'd sorr, 

- sorr, sorr. -
I-o-i-alla, falderideralIa, 
falderideralIa, tralalala. 

[Tekst og Melodi efter H. Abrahamsen, Aarsdale.] 

1) Karle. 2) raadsloges. 3) Sæk. 4) kørte. 5) Møllerbækken. 6) jeg 
ikke. 7) Pigekammeret. 8) Rotter og Mus. 9) .krybe. 10) Tyve. 11) Mor
gen. 12) Dagen. 13) hovedkuls. 14) gik. 15) Skindpelsen. 16) Udtryk om 
Grise med Krølle paa Halen. 17) til Bunds. 
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Nr. 8. Møllaradøttern. (b) 

I &;~ f I f .~; tJ g,~ I S s~s r I 
To spiss - bua!) sto å hi - te på rå. 

- Romme - li, romme - li su -la. - Di vijl-le te 

[~, n Æ~ I , l; l " ; I)' ]f l' ~~ 
møl - lara - døt - tern gå. - O -la Viju, O-la Dijn,Svejn 

Pi - va - ra i rijn, Sante Sokk å Pæl' Kokk, nu 

vil vi ri - na vå - ra frennskaver op for ejn 

syjnja - ra, smedd for en skredda - ra - bå - tik, for en 

kan-se - li - ro. 

Dejn ena hajn halt sæjkkjijn 2) op. 
- Rommeli, rommeli sula. -
Dejn aura hajn i sæjkkjin sprang. 

13 

- Ola Vijn, Ola Dijn, Svejn Pivara rijn, 
Sante Sokk å Pær Kokk, 
nu vil vi rina vår a frennskaver op 
for ejn syjnjara, smedd, 
for en skreddarabåtik, 
for en kanseliro. 

»Å, hør du kjæra møllara fin: 
vil du maIa veddijn 3) mijn?c 

»Så sætt dijn sæjkj ver menn daters sæjn, 
dær kommer varkan 4) røtter ejlle møssen fram.« 

Men då de morjkjnades 5) i var en vrå, 
så kujnje dejn sæjkkjijn bodde kriva å gå. 

»Å, kjæra får, ta å tænn et Lyz, 
dær e kamrned kjiva i våra huz.« 

H~jn klappada hæjnje på videsta kjijn 6). 
»A vil du så varra kjærestijn mijn?« 

»Å, kjæra far, ta å slyjkj 7) dit lyz, 
de' va bara ejn kat, som tau saj en muz.« 

Men kjælijnjen sa, som i bæjnkjijn 8) lå: 
» Dejn kattijn har stæula me sporra 9) på!« 

»Å, tai du stille, du får meen, 
i marn ska du ujnje 10) møllesten. 

Å, tai du stille, du får skam, 
i marn ska du ud i vår mølledam. « 
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Men kjælijnjen sonk, å pæIsijn flød, 
- rommeli, rommeli sul a -
å alt hæjnjes mel ble te ejn grød. 
- OIa Vijn, OIa Dijn, Svejn Pivara rijn, 
Sante Sokk å Pær Kokk, 
nu vil vi rina våra frennskaver op 
for ejn syjnjara, smedd, 
for en skreddarabåtik, 
for en kanseliro. -

[Tekst og Melodi efter Chr. Sørensen, Aarsdale.] 

1) Spissbu (Tysk: Spitzbube) Skælm, Spøgefugl. 2) Sækken. a) Hve
den. 4) hverken. 5) blev mørkt. 6) Kind. 7) sluk. 8) Slagbænken. 9) Spo
rer. 10) under. 

Nr. 9. Dær sto to Pajjer. 

Dær sto to pajjer1) å pUln-ta-da kål,-foren 

hopti. hopti, nor! - di snakte så majjed om 

gjef - ta - ramå12). - O - i - høj, vår sjø - na gå, o - i 

~~~ ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ ~~ I JT.)j tiT ~.)iti. 
høj, vår sajlen slå! O - i - høj, i høj - en top, o - i -

15 

høj, vi haska3) op! O - i - høj, o - i - høj, o - i -

ti J~ } } t!1 J. } J" } S I J~ } i1J 
fal-de-ra, sjyng fal-de-ra, hopti tra-Ia-Ia! Di 

t':'I 

f@t.}}}}} Il}t%l1 
sjøna, di e in - te får - Ii - a! 

To sjøkara sto å høre dærpå. 
For en hopti, hopti, nor! -

>1 autan vil vi te pajjarna gå.« 
O-i-høj, vår sjøna gå. 
o-i-høj, vår sajlen slå! 
O-i· høj, i højen top, 
o-i-høj, vi haska op! 
O-i-høj, o-i-høj, o-i-faldera, 
sjyng faldera, hopti trallala. 
Di sjøna, di e inte fårlia! -

De bommada 4) dørn me bån å me trå, 
så ijnjin ijn te dom m kujnje gå. 

Så blæste dær op en nordostanvijn 5), 
å dørn hon røj op, å di sjømæjn kom ijn. 

Å dær var di så, mens hon blæste frå nor, 
då vijnjen hon svijnde, gjik di ombor. 
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»Å, kjæra kaptain, slå så gaddelit 6) te, 
- for en hopti, hopti, nor! -
ejn ajnijn 7) gång la vi pajjarna ble!, 

O-i-høj, vår sjøna gå, 
o-i-høj, vår sajlen slå! 
O-i-høj, i højen top, 
o-i-høj, vi haska op! 
o-i-høj, o-i-høj, o-i-faldera, 
sjyng faldera, hopti trallala. 
Di sjøna, di e inte farlia ! -

[Tekst efter Anders Peter Andersen, 
født i Svaneke 1826 ; (død?) 

Melodi efter E. M. Jacobsen, Ibsker.] 

1) Tjenestepiger. 2) Giftermaal. a) klatre. 4) spærrede. 5) Vind fra 
Nordost. 6) tilpas - slaa ikke for haardt. 7) anden. 

Nr. 10. Ja tæjnte på å gjefta maj. 

FiI'z~ i f I s' e s ~ I s' ~ ~ s I S" e ~ s ] 
Ja tæjnte på å gjefta1) maj, ja gjijkkje ud å 

3 

fi;~~ Cl Lll eS s ~ I f'~ ~ s I 
fraj - ja~), så mø . te maj en kjæ - Hjn, ja 

mente, hon va paj-ja. - For ja, for ja kajn' kje3) 

3 3 

[tt~~ l l l l ; }I J" J" t J" li ~. S III 
varra najnsta4)kajn'kjevarranajnståfor kjælijnjen. 

17 

Dejn fosta dajn vi sammen va, 
vi kjystes, å vi klaptes ; 
dejn anra dajn vi sammen va, 
vi krastes, å vi naptes. 

For ja, for ja 
kajn'kje varm najn sta, 
kajn'kje varm najn sta 
for kjælijnjen. 

Dejn tredde dajn vi sammen va, 
hon bed maj i mett øra; 
dejn fjære dajn vi sammen va, 
ja kujnje ijnjed høm. 

Vi tau så te præstijn hen, 
hajn ga saj te å læza. 
Kjælijnjen tau sijn knårtakjæpp 
å slo ijn 5) auer næza. 
- For ja, for ja 

kajn'kje varm najn sta, 
kajn'kje varm najn sta 
for kjælijnjen. -

[Tekst og Melodi efter Hans Henrik Hansen 
kaldet »Kage-Hans.; død 26. 8. 1907.J 

1) gifte. 2) at fri. a) kan ikke. 4) være i Fred for hende noget Sted. 
5) ham. 

2 
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Nr. 11. Dejn gamla Pytijn. 

~~~~*~+.=J J ; lj 
Dejn gamla Pytijn hajo gjijkj å tæjnte, hajn 

vijl - le fraj - ja te en æjnkja; for æjnkja 

r~l) ~ I M } =~ -I •• .-:=;7( 3 
va hon å gammel te!); men pæjnja va dær, som 

~l#Ixz:r~B 
fol - de me2). 

Ejn slættedåler å tol-tre 3) sjillijn, 
ejn kat, en hønna, ejn halter æjllijn 
å fira kIa una, men ijnjen ko 
se de' va æjnkjans hela bo. 

[Tekst efter Martha Kristine, f. Hjort, 
død i 0stermarie 15. 2. 1907. 

Melodi efter Chr. Sørensen, Aarsdale.] 

1) desuden. 2) fulgte med. 3) to til tre. 

19 

Nr. 12. I Markersen ja traff ejn maJn. 

tiip""p 2 : -fT;n:=tfi-li-=-i J 
I Markersen1) jå traff ejn majn, en 

æggla2), en kræggla3), et sjæus4) va haj n. - Falde-

ri, falde ra, for en fiddelfomfaj. 

Å oppa i hans sjæddua 5) sjæjg 6) 
dær lå en hønna på fjåurtan æjg. 

Falderi, faldera, 
for en fiddelfomfaj. 

Å ijnja 7) i hans stora mujn 
dær lå ejn molluer 8) ost så rujn. 

Å i hans filkua 9) håratop 
dær sto en luz å va sålad op. 

Falderi, Faldera, 
for en fiddelfomfaj. 

[Tekst og Melodi efter Hans Henrik Hansen, 
kaldet .Kage-Hans«; død 26. 8. 1906.] 

1) 0ster- el. Vestermarie Sogn. 2) »En, der fører unyttig og ond
skabsfuld Snak paa Bane om Ting, der allerede ere afgjorte«. 3) en 
trættekær Person. 4) En, der har en slæbende Gang; en, der »sjæu
sar«, slæber med Fødderne; i Almindelighed betyder »sjæus« et stak
kels Skrog. 5) » Bruges baade om det, som har en styg, uren Farve, 
og om det, som har flere Farver, der ikke passe godt til hinanden; 
især om, hvad der er graablakket, men ogsaa om, hvad der er hvidt 
med en lille Tilsætning af gult«. 6) Skæg. 7) inde. 8) skimlet. 9) slibrige. 

2* 
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Nr. 13. Anra maJnJa. 

Anra majnja1) skujle gjæsta - få - ra2), å 

mijn majn ri - er æt - teB), å an - ra majnja hadde 

~~ l l J "I l I J J ~"J I J J"1 l hl 
hatta på, å mijn majn hadde in - te; så 

tau ja maj ejn gammajl kat å gjore mijn majn ejn 

ny - er hat - å hat å hat de' hadde mijn majn. 

[Tekst efter BIrtha Kirstine Hansen, f. Kristensen; 
død i Svaneke 22. 1. 1896. Melodi efter Laurits 
Peter Sommer, død i 0stermarie 28. 10. 1902J 

1) Mænd- 2) rejse til Gæstebud. B) bagefter. 

21 

Nr. 14. Krågan. 

Å bonijn hajn red saj æ - je-skau, -

haj, kom fal - de - ri - de ral - la - la då 

så hajn en kråga, dær sodd i et træ. - De ' 

balrar1) bonijn, kom haj, fal - de - ri å falde-

J f J 
ral - la - la. 

Å bonijn ble bonge å red jemm 2) ijen. 
- Haj, kom falderiderallala --
»Ja e bonge, a krågan hon bider maj!« 
- De' balrar i bonijn, 

kom haj, falderi å falderaIlala. 

Konn hon svarada me forstann: 
»En kråga kajn då'kje 3) bid a najn majn.« 

Bonijn hajn spænde senn bøssa for knæ 'd, 
så skodd hajn te krågan, så hon storrte 4) frå træ' d. 
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Så kom dær bodd 5) frå kongens går: 
»Vår e så dejn krågan, du skodd igår?« 

~ Krågan tau jå jemm te mett huz, 
å tallijn 6) jå støfte maj tål 7) pår lyz. 

Me fjærana taite 8) jå tål romm huz 9), 
å gompijn jå gjore te et drikkakruz10). 

Kjødd 11) jå saltada i tøjnjer 12) å kår, 
så nær som en sjijnka 13), jå gå te mijn får. 

Å huen 14) syde ja tål pår sko, 
å kråsijn jå gjore en moggeso 15). 

Tarmana spånt jå te takkel å tau, 
å foddarna 16) gjore jå ejn drivena plåu. 

Å håud 17) ja gjore ejn kjærkjeknap 18), 
å næbbed ja gjore ejn tøjnjetap 19). 

Å skroved 20) jå gjore et gongenes sjev 21), 

- haj, kom falderiderallala -
de' storrsta, som nanti 22) på haued drev. 

De' balrar i bonijn, 
kom haj, falderi å falderalIala. -

[Tekst og Melodi efter J. P. Hansen, Ibsker.] 

1) buldrer. 2) hjem. 3) da ikke. 4) faldt. 5) Bud. 6) Tællen. 7) tolv. 
8) tækkede. 9) tolv Fag Hus. 10) 0lkrus. 11) Kødet. 12) Tønder. 13) Skinke. 
14) Af Huden. 15) Trillebør til Staldgødning. 16) Fødderne. 17) Hovedet. 
18) Knap paa et Kirkespir. 19) Tøndetap. 20) Skroget. 21) gyngende 
Skib. 22) nogen Tid. 

23 

Nr. 15. Karna å Harmen Ister. 

1. (Tales) .Godå, Karna 1)!« 

(Synges) >Go då, go då, go då,Harmen Ister!- - Dia, do-a, 

tiJ~=ÆtJ=:r~ ill 
di - a, di - a daj. 

2 .• Hår du bonijn 2) jemma i då, Karna'l« 

.Nai, bonijn e på marken å peIlar kan-tof-ler .• 

Di - a, do - a, di· a, di - a daj. 

3. ,Va heder bonijn i då, Karna?« 

.Bonijn heder Pær, å ded e æt - te fårijn.< 

Di - a, do - a, di - a, di - a daj. 
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4. > Har du et par træsku å låna maj, Karna?« 7 .• Må ja kjyssa daj, Karna?< 

>Ja, træsk u de' ha vi, men di har hajn på saj.< .Ja, så må du SpOB) daj, ijnjan Pær hajn kommer .• 

Di - a, do - a, di - a, di - a daj. 
-- Di - a, do - a, di - a, di - a daj. 

8. »Farvel, Karna'« 

5. >Har du et par sæjkkja å låna maj, Karna? 

. . 
>Farvel, farvel, farvel, Harmen Ister!« - Dia, do-a, 

.Ja, sæjkkja de' ha vi, mendommharhajnmesaj.« r&;j l i' S ; J ~ :] 
di - a, di - a daj. 

[Efter Louise Marcher, Ibsker.] 

Di - a, do - a, di - a, di - a daj. 
1) God Dag, Karen! 2) Bonden. 3) skynde. 

6 .• Må ja klappa daj, Karna?« Nr. 16. Kjælijnjen skujle te kjobbståjn gå. 

I&;,~g @ C H G I i' til J } l 
.Nai,naigonn,nai,naigonn, nai, naigonn, HarmenIster .• Kjælijnjen skujle te kj6bbstajn gå å 

- Di - a, do - a, di - a, di - a daj. kjevva1) saj fi - ska2) sto - ra å små. - Kom 
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haj, fal- de - ri, fal - de ra, kom 

haj, fal - de - ri, fal - de ra. 

Kjælijnjen syntes, a væjn 3) va så long, 
å skoijn begjyjnte å ble na for trong. 

Kom haj, falderi, faldera, 
kom haj, falderi, faldera. 

Kjælijnjen så: »Nai, vår jå nu e pen.« 
Så kom dær ejn ry tara åu 4) på dejn len 5). 

Rytarij 11 så: ~ Vil du ria me?" 
Kjælijnjen haskada 6) op, men gIe 7) ner. 

Kjælijnjen sa: »Ded e årtit 8) å ri.« 
Rytarijn gå na ejn kjyss ejlle 9) ti. 

Kom haj, falderi, faldera, 
kom haj, falderi, faldera. 

[Tekst og Melodi efter Laura Olsen, Ibsker.] 

1) købe. 2) Torsk. 3) Vejen. 4) ogsaa. 5) Led, Vej. 6) kravlede. 
7) gled. 8) fornøjeligt, behageligt. 9) eller. 

27 

Nr. 17. Majn hajn hed Pær. 

ti/!#~a=s~~-;--r==f-E1Lf~a~ 
1. Majn hajn hed Pær, å konn hon hed Stina, 

t.=f=F~~f-p=~-~7=~ 
Sti - na vil- le gri - na, men Pær hajn va sær. Ja, 

~#---t=--=t=+=~ 
H3L~~=st-=LLL~ . 

de' va Pær te vis - sao 

t=i:~~=c=~~--=--fJ~~7 =1 ~ E~ __ ._. __ ~ • 
2. En døtter di hadde, å Greta hon hed. Han 

3. Hon ble nu gjeft me halta PærDen1);hajn 

4. Ejn gå - za2) di hadde, hajn tai - ta - da3) så, å 

~~~~f~~S~~~ j 
va så net å så rnjn å så fed. Ja, 

hadde så sjæva å 

hajn va som de - nijn 
kro - gu - a ben. Ja, 

sj it 4) te å gå. J a, 

I iJY l:r7~~~7 , §) 
de' va døttern, di hadde. 

de' had de denijn, dejn hal- tao 

de' va gåzajn, di hadde. 

[Tekst og Melodi efter Kristine Marcher, Ibsker.] 

1) Degn. 2) Gase. 3) kækkede. 4) daarlig. 
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Nr. 18. Fåder MijkIgel. 

~ J' m J ptJ J OJ2$ 1'J--
1. Fader MijkkjeI, hajn boer saj i Limensgåda1), 

t;§~t:bt-±1 J il f FfI J i r I 
Limens - ga-da, hajn e saj ejn ræjer2) majn. Hajn 

~ITI~"G;---,--~t=J 1 ~ - ~ ~ ~ ---

hadde saj en tromma, trom, trom, trom så tromman, 

for Fader MijkkjeI, hajn e saj ejn ræjer majn. 

2. Fåder MijkkjeI, hajn boer saj i Limensgade, Limensgada, 
hajn e saj ejn ræjer majn. 

Hajn hadde saj en fi - o - Iaj - aB), fi - o, 

f '" '" J - -fi - o sa fi - o - li - o Iaj - an, for Fa - der 

MijkkjeI, hajn e saj ejn ræjer majn. 

29 

3. Fåder MijkkjeI, hajn boer saj i Limensgåde, Limensgade, 
hajn e saj ejn ræjer majn. 

[~~i rIi S r r l@ J J , FIj=r 
Hajn hadde saj en fløjta, fløjt, fløjt, fløjt sa fløjtan, 

for Fader MijkkjeI, hajn e saj ejn ræjer majn. 

4. Fader MijkkjeI, hajn boer saj i Limensgada, Limensgåda, 
hajn e saj ejn ræjer majn. 

f@!--tts--=+=r I r r ri; ; J~ f Ej 
Hajn hadde saj en konna, pladde - radde - rad så 

konnan, for Fader MijkkjeI, hajn e saj ejn ræjer majnj. 

5. Fader Mi]kkjeI, hajn boer saj i Limensgåda, Limensgada, 
hajn e saj ejn ræjer majn. 

Hajn hadde saj ejn griz, gys, gys, gys så 

~ ~ 
~J"J':ttt1$IJ :f~"';IJrn 

grizijn, for Fader MijkkjeI, hajn e saj ejn ræjer majn. 
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6. Fader Mijkkjel, hajn boer saj i Limensgada, Limensgada, 
hajn e saj ejn ræjer majn. -

Hajn hadde saj ejn gåza, tait, tait, tait, tait, tait sa 

gåzajn, for Fader Mijkkjel, hajn e saj ejn ræjer majn. 

['!!=J0-ITG'[FfFfm-~ 
7. Fåder Mijkkjel, hajn boer saj i Limens-ga - da, 

Limens - gilda, hajn e saj ejn ræjer majn. Hajn 

[~3:~n= ryt .~ f;flBJ ~---E 
hadde saj to sønner å to gamla huza - rønner, 

for Fader Mijkkjel, hajn e saj ejn ræjer majn. 

[Tekst og Melodi efter Laura Olsen, Ibsker.] 

l) i Aaker Sogn; >Lim« = Lim- el. Kalksten. <gilda» = Vej. 
2) rig. 3) Violin. 

31 

Nr. 19. Marna Hans Pauls. 

1. Du ser ijnjen hæjllnara1) ijn2) Marna Hans, Pauls, du 

ser ijnjen hæjllu-a - ra ijn Marna Hans Pauls, ijn 

Marna Hans Pauls, ijn Marna Hans Pauls, du 

ser ijnjen hæjllu - a - ra ijn Marna. 

2. Å ser du na3) på ga-dan, så be na gå ijn, å 

3. Å lappa hæjnjes pozza4) å gje na lid mad, å 

4. Å sæU na på et tønnfad5)å ti - ta na bag, å 

.==LU q* S=---s I J , ~ • J ~ 
ser du na på ga - dan, så be na gå ijn, så 

lappa hæjnjes poz - za å gje na lid mad, å 

sætt na på et tønnfad å ti - ta na bag, å 
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,~ J ~ , 
Cl t12, , J21t3 ~ J 

be na gå ijn, så be na gå ijn, du 
gje na lid mad, å gje na lid mad, du 

ti - ta na bag, å ti - ta na bag, du 

'FFrl ~ ~ ) , l' , I J J ] 
ser ijnjen 
ser ijnjen 
ser ijnjen 

hæjllu - a - ra ijn Marna. 

hæjllu - a - ra ijn Marna. 

hæjllu - a - ra ijn Marna. 

[Tekst og Melodi efter Peder Jensen, kaldet 
.Pær Oste, død i 0sterlars 14. 6. 1906.J 

1) hæjllu = behagelig, fornøjelig, interessant. 2) end. a) hende. 
4) Pose. 5) Tinfad. 

Nr. 20. Pyzemyzemåns. 

'~e l' ) : , J , Afr SJ J , , 

,~ 

Py-ze-my-zemåns1), vår va-st'u i-jåns?2)-I 

J f&J &! I ~ ~ 
, , 

præstens hava å stal5) maj ejn 

Pyzemyzemåns, 
vår vast'n ijåns? 
I præstens stana 4) 
å stal maj en hana 5). 

J J II ---krava. 

33 

Pyzemyzemåns, 
vår vast'n ijåns? 
I præstens lo 
å stal maj en ko. 

Pyzemyzemåns, 
vår vast'n ijåns? 
I præstens går 
å stal maj et får. 

Pyzemyzemåns, 
vår vast'n ijåns? 
I marn 6) ska dn hæjnja 
i fira klokkestræjnja. 

[Tekst og Melodi efter Andrea Hansen, Svaneke.] 

1) Kat. 2) hvor var du for et Øjeblik siden? 3) stjal. 4) Stue. 
5) Hue. 6) Morgen. 

Nr. 21. Dejn fosta va en træskoskotsk. 

J f • 
Dejn fo - stal) va en træ - skoskotsk2), dejn _l S fr=trl U'~ J ~. a=:td 

dajnste Å - na My - ta, dejn dajnste hon så 

let å net, sa' de' dar - ra - daa) i vår hy - tao 

3 
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tbu' bgttJ$s F1 S' LE~ 
Æt - te kommer »Sjidijn Klaus<, men dejn dajnsijn 

~~. s==~=g=t=Fl i$ r J 1 
ble te snaus4); sin kom lij - la Ar - te-priz å 

t$?~IJJ() 
vijl-le dajn - sijn hæ - va. 

[Tekst efter J. Andersens Enke, Povels ker, 
død 26. 12. 1903. Melodi efter H. Jensen, 
død i Svaneke 7. 5. 1894. Melodien har 
oprindelig hørt til en gammel Tel,st, som 
sandsynligvis er gaaet tabt.] 

1) første. 2) Skotsk, gammel Dans. 3) dirrede. 4) Dansen blev 
ikke til ret meget. 

Nr. 22. Får sod d å skrød. 

Ib*Æ i J 1 f f f II f ~ =id 
Far sodd å skrød 1), å mo - er red-de grød2), å 

II 2 

J :11 J J."1 l 1 
al - ri ja kjende ma - ga. ma-ga. Han 

red - de dejn lud å sal-tad'-ijn i krud3), han 

35 

red-de dejn i lud å sal - tad' - ijn krud 

~ t Oll ~d' f Fff:::tjJ 
- al - så ble hajn varr ijn la - ga4). 

[Tekst og Melodi efter Anders Lind i Ruthsker.] 

1) af »skryda<: at være doveu og kuldskær. 2) rørte Melgrød. 
3) Krudt. 4) værre end Saltlage. 

.Nr. 23. Ryskjerketurn. 

~l =r==r==+=FW 1< ; J Ff$S!-4=1 
1. Gamla to - za1), læver du i - nu, gamla to - za 

~f17lj)-t S J I~tEft3 
læ-ver du i-nu? Læver du i-nu, læverdu i-nu, 

en, to, tre, fi - ra, fæm, seks,sju, læ - ver du i - nu, 

~ ~~Jl J' bfJ tltf--MI 
læ-ver du i-nu, en, tO,tre, fi-ra,fæm,seks,sju. 

2. Bor - ri - ta2) åGre - ta, e nia) au - så dær, å 

3* 
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~-=$F; ; ; } }~ F~ 
Kje - ste-na4), nai se, vår hon kajn dajnsa me sijnPær! Å 

Mar - ri - a, nai se, å Tri-na e dær me, å 

~@j } } S S } ; ~~ } I l ~.~ ~. P 
sik - ke monna hæjl-lu - a små pibla5), dær e, å 

Mar-ri - a, nai se, å Tri - na e dær me, å 

~ ; 4Es ~ fL~t-l } } J" ~I BiF .r • 
sik - ke monna hæjl-lu - a små pib -la dær e. 

~~r-7 :~ l } } r na ;---g@ 
3. Kom lij - la A - na å dajn - sa me maj, du 

vedd ijk-kje, vår majed j,1 hoj - ler å daj. Ja, 

støtt daj kuns te maj å se lid mijli te maj, å 

37 

~~FS S }ø~}'~~ 
di - de -lom, å di - de -lom, å di - de-lom daj; ja, 

,~ a==r l ;=t=f=FF~J1d 
støtt daj kuns te maj å se lid mijlt le maj, å 

di - de-lom, å di - de-lom, å di - de-lom daj. 

ri} i-Y71-L.$ke~-*i=~~ 
4. Å når så dejnja turn vi får tau6), så 

sæt-ta vi voss ner å fæjg - gjas7) et gran. Ejn 

I ®j C .a=a f. I< I G=~=t tø; }j=~ 
kjys de' får du, å ejn te i - nu, å ejn, to, trijlle- fi-ra, 

~7=~LØFS ad ;$§?~FlJ 
fæm, seks, sju; ejn kjys de' får du, å ejn te i - nu, å 

I ®j J'=C---=F;=i=l=~fJd1 
ejn, to, trijl-le - fi - ra, fæm, seks, sju· 

[Tekst og Melodi efter J. Koefned, Sandvig.] 

1) Nar, anvendes kun om Kvinder, ofte i spøgefuld Tiltale. 
2) Birtha. 3) r. 4) Kirsten. 5) Piger. 6) taget. 7) kærtegne. 
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Nr. 24. Ja gjijk maj ud i kjømajns bo. 

~h ~ ~-~~~\~!'~~~~~~~Q~\~J ~ 
Ja gjijk maj ud kjømajns - bo;-

I '4 ~~-=J=J7-=tæ=f-)JK;] 
trom, trom, trom-me - li - a trom, trom, trom - ja 

~d=Er-~nrEt=] YJEW 
tæjnt' in - te1) på nan uro, -trom,trom,tromme-li - a 

~-B ! I ~-~==r==e9=a;g3 r 
trom. Trom, trom, trom me - li - a trom, trom, trom ; 

trom,trom,tromme-li - a trom;-jatæjnt' in-te på 

~I' J' J J t ~~--==J }=$ t@EII 
nån u- ro,-trom,trom,trom-me - li - a trom. 

Dær sto ejn majn, hajn ya så rar, 
- trom, trom, trommelia trom, trom, trom -
ja tæjnte, a hajn bosvænn var, 

trom, trom, trommelia trom. 
Trom, trom, trommelia trom, trom, trom; 
trom, trom,- trommelia trom; -

ja tæjnte, ahajn bosvænn var, 
- trom, trom, trommelia trom. -

39 

Hajn hadde saj en pærreply, 
å tøppijn 2) på na' ya å bly. 

Me dejn hajn auerfalt ejn majn, 
så go fOl'stann ded hadde hajn. 

Hajn auerfalt'ijn 3) me et slau 4) 
- trom, trom, trommelia trom, trom, trom -
å næzan stokk hajn i hans rau, 
- trom, trom, trommelia trom. 

Trom, trom, trommelia trom, trom, h'om, 
trom, trom, trommelia trom; -

å næzan stokk hajn i hans rau, . 
trom, trom, trommelia trom. -

[Tekst og Melodi meddelt af Carl Lind, Teglkaas.] 

1) tænkte ikke. 2) Spidsen. B) overfaldt ham. 4) Slag. 

NI'. 25. "Smarters" Viza. *) 

~lll*l' ~ t=G;PA 
~ t il il il 

Kap - tai-nijn hajn kom te smeddijn1) me sijn plau2). 

r I ~ s 
- Ho - raB), så kom fal - de - ri - di - ra!-Hajn 

.., il il 
sa:.Vil du lavajn4),forde gjo - res be - hau<. 
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~TJ E=$kji7 ~I EJ d 
- Ho - ra, så kom fal - de - ri - dl - ra, søddan 

;;Fkt=f:-~ I r '1 
gjijk de' jn då5), fal-de - ral 

Smeddijn hajn s'a: »Jo, så mæjn vil ja så, 
- hora, så kom falderidira ! -

for ijl hår ja optænt, å koll S) har ja på. 
Hora, så kom falderidira, 
søddan gjijk de' ju då, faldera! 

Ja fattas 7) inte ajnjed ijn ejn lidijn bedda 8) jam; 
kom hid ska vi se dærhænna bag dam 9)«. 

Smeddijn hajn ga saj på plauijn å slå, 
dær sto nanna kvijnfolk å så dærpå. 

Haj n sIa, så de' røsste for vært evia 10) slau, 
så de' vin, å de' gnail udi kvijnfolkens rau. 

Pær Møllers Mortijn 11) kom au 12) for å se, 
hajn tæjnie ver saj sæl: »Va ska dætta då ble te!« 

Kaptainijn hajn ga så »Smarter« ejn syp13). 
Hora så kom falderidira! -

Jo sågu 'slogg14) hajn vær evia drøpp 15). 
Hora, så kom falderidira, 
søddan gjijk de' ju då, faldera! -

[Tekst og Melodi meddelt af Carl Lind, Teglkaas.] 

$) >Smarter< el. » Barmjartia Smarter<: Navn paa en Mand. 
smarter~tynd. 1) Smeden. 2) Plov. 3) Hnrra. 4) lave den. 5) saaledes 
gik det dengang. 6) Kul. 7) mangler. 8) Stykke. 9) Døren. 10) eneste. 
11) Morten. 12) ogsaa. 13) Snaps. 14) slugte. 1f,) Draabe. 

Den bornholmske 
Sandemands-Institution. 

Af Sagfører J. BULMER. 

Bornholm - med sine 15 egentlige Landsogne _ 
har i adskillige Aarhundreder haft og har endnu den 
Dag i Dag nogle Sogne-0vrighedsmænd, som kaldes 
Sandemænd. Disse Sandemænd har tidligere dannet 
en særlig Indretning, men adskiller sig nu væsentlig 
kun i Navnet fra Sognefogderne i det øvrige Dan
mark. Hvad en bornholmsk Sandemalld er kan ogsaa 
kortelig forklares ved at sige, at Sognefogderne paa 
Bornholm kaldes Sandemænd. 

Ifølge den saakaldte Jydske Lov havdes i ældre 
Tid i Jylland og Fyn Sandemænd, hvis Opgave var 
at skaffe Klarhed i visse Retssager. Christian den 
5tes danske Lov (ofte blot kaldet Danske Lov), der 
i 1683 afløste saavel Jydske Lov som de øvrige dan
ske Provinslove (Sjællandske Lov og Skaanske Lov) 
og indførte ens Ret for hele Danmark, indeholder i 
1. Bog 16. Kapitel (sædvanlig skrives blot: 1---16) 
visse paa Grundlag af .Jydske Lov byggede Regler 
om Sandemænd. Det hedder saaledes i nævnte Kapi
tels 1. Artikel (altsaa i 1-16-1, 8: 1ste 16de 1ste): 

4 
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Sandemænd skulle være otte lovfaste og bosatte 
" . Dannemænd og af Fog'den til 'ringe udnævnes l Her-
red, Birk eller By i tvivlsomme Drabssager, og naar 
der tvistes om Markeskel ; Og skulle Sandemændene 
uden nogen videre Proces, naar de er opkrævede, tage 
Sagen for sig, som de er opkrævede til, og gøre deres 
alleryderste Flid til at oplede Sandhed." I nogle føl
gende Artikler giver Loven forskellige yderligere Reg
ler om heromtalte Sandemænd. 

De Sandemænd - en Slags Nævninger, Jllry
mænd - der som bemærket omhandles forst i Jydske 
Lov og senere i Danske Lov, var imidlertid i Hen
seende til deres Bestilling ganske forskellige fra de 
gamle bornholmske Sandemænd, der som allerede foran 
angivet var en Art Sognofogder. 

Danske I~ov sknlde naturligvis ogsaa omfatte Born
holm hvor hidtil især skaanske Retsregler (Skaanske , 
Lov) havde været gældende, (som ret bekendt var 
Skaane for 1658 en Bestanddel af Danmark); og for
saavidt man ptta Bornholm har benyttet de i Danske 
Lov omhandlede Sandemæn<\ har man altsaa her en 
Tid haft to Slags Sandemænd l). Danske Lovs Sande
mænd er nu forlængst overalt gaaede af Brug. 

l) FOTskellige Omstændigheder tyder imidlertid paa, at Danske 
Lovs Hegler om Sandemællll ikke el' lJlevne ligefrem :lnvendte paa 
Bornholm. IL Bind af "Bornholmske Samlinger" omtales Side 22 
og flg. _. efter at del' Side 11 er omtalt en Ottemandsforret
ning af 16:30 - at (ler i 1723-24 blev afholdt en Ottemandsforret
ning om, hvorYidt et Jordstykke og en Dam hørte til Aaker 
Præstegaarrl, ved hvilken Fonetning de ott(~ lIIænd afsag(le en 
Dom del' senere blev appelleret til Landstinget (Overretten). 
Den~e Ottemandsforretning vil ikke kunne anses for en egent
lig Sanrlemandsforretning - de paagældende lIIæll(1 ses heller 
ikke at være kaldte Sandemænd - idet Sandemænd ikke skulde 
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Angaaende den egentlige Betydning af Ordet Sande
mand (i gammel Tid skreves sannæ man, Sanændman 
og deslige) bemærkes. at dette Ord, som i forskellige 
Bøger antages at komme af sILnd-sanddru-Sandhed kan , 
anses -- idet det altsaa har angivet ikke et Hverv . , 
men personhge Egenskaber - oprindelig at have haft 
en noget lignende Betydning som det i Danske Lov 
(f Eks. 3-17-34) og nyere Love oftere forekommende 
~egTeb "god Mand", hvorved i Almindelighed kan 
forstaas en forstandig og retsindig Mand. 

At de bornholmske Salldemænd (Sognefogder) har 
eksisteret i alt Fald allerede ved Aaret 1500 frem
gaal' af foreliggende trykto Aktstykker. I 'l'hura(h)s 
Bornholmsbeskrivelse Side 212 omtales i en af Ærke
bispen i Lund (Skaane) i 1501 for Bornholm udgiven 
Forordning, at Øens Landsdommer og Sandemænd 
har beseglet et Brev (en Vedtægt). I Hiibertz's Akt
stykker til Bornliolms Historie omtales Sandemænd 
flere Steder. F'or }1jks. findes Side 63 et Dokument 
(Landstingsvidue) af 1522, hvori to Sandemænd nævnes 

arsig'e Dom, men flerilllod sværge om Sagens Sammenhæng. 
Ottemanrlsforretningel' som den her omtalte - gaaende ud paa 
Domsafsigelse i Ej endolll s trætter _. har næppe nogensinde haft 
Hjemmel i skrevne danske Lovregler (udenfor efternævnte Arve
forordning), men har altsaa tilsyneladende haft Hjemmel i Rets
brugen, endog eftel' at Danske Lov var udkommet, jf'r. ogsaa 
efterstaaende Note 14 samt den nu ophævede bOl'llholmske Arve
forordning af 14. Oktober 1773 § 8, hvori bestemmes, at nltal' 
del' ved en Selvejergaanls Falden i Arv maatte opstaa nogen 
af de i §'en nænueTe angivne Tvistigheder, og' den opstaaede 
'rvistighed ikke kan bilægges i Mindelighed, "da henvises Sagen 
efteT gammel Skik til 8 }}lænds Dom", saaledes at Herreds
fogden selv tilligemed de 8 }}Iæncl skal forestaa Retten ved 
Sagens U dføl'elRe for HelTcflstinget og efter de fleste Stemmer 
dølllme i Sagen. 

4* 
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som Medudstedere; Side 130 nævnes i en Beretning 
af 1543, at alle Sandemændene var tilsagte at tillyse i 
deres Sogne, at om nogen havde at beklage sig over 
Bernt Knop 2), skulde de komme til Slottel; Side 369 
findes anført i et Dokument af 1571, at Schweder 
Ketting iJ) stundom ved sine Breve har anmodet Sande
mændene om at tilsige dem, der godvillig vilde gøre 
ham noget ringe Arbejde. 

Navnlig før den nedenfor nærmere omtalte Sogne
foged-Forordning af 1791 udkom, sammenstilleue man 
undertiden de bornholmske Sandemænd med de norske 
Lensmænd 4). En tidligere bornholmsk Amtmand F.ield
sted skrev saaledes i 1780 i en Omtale af Bornholm: 
"Sandemændene er det samme for det meste her som 
Lensmænd i Norge" 5). Visse Aktstykker viser ogsaa, 
at de bornholmske Sandemænd undertiden ligefrem 
er blevne kaldte Lensmænd. I et Side 527~28 i 
Hitbertz's Aktstykker anført Kongebrev af 17. Oktbr. 

2-3) Lybske Fog(ler paa Hammershus Slot. Lybtekkerne havde 
i ca. 50 Aar fra 1525-1576 Bornholm til en Slags Brugspant 
og besad da ogsaa Hammershus, hvor de havele en Foged (Hø
vec1smand) boende. 

4) I Norge bestaar en over 600 Aar galllmel Lensmands
Institution. De norske Lensmænd - som forresten hltr et Side
stykke i de svenske Lanslllan - ligner noget de danske Sogne
fogder, men har dog en betydeligere Stilling end disse. Før 
Norges og Danmarks Amtsinddeling i 1662 blev indført, havde 
disse Lawle, som fra 1380-1814 var forenede uneler den danske 
Konge, en Inddeling i Len - Bornholm udgjorde det saakaldte 
Hammershus Len - hvilke forestodes af Embedsmænd, som gaves 
forskellige Navne, deriblandt Navnet Lensmænd. I Norge har alt
saa tidligere været et noget ejendommeligt Forholel tilstede, idet 
man her samtidig har haft to vidt forsk8llige Slags Lensmænd. 

5) Jfr. Thaarups l\'Iaterialier til Danmarks Statistik, 1794, 
1. Hæfte Siele 88. 
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1595 til Embedsmand (Befalingsmand, Høvedsmand, 
Lensmand) Hans Lindenov paa Hammers1ms omtales, 
at en LallrHz Pedersen i Rø Sogn har beklaget sig 
til Kongen bl. a. over Sognets Sanuemand, hvorfor 
Kongen anmoder Lindenovom at forhjælpe Klageren 
til hans Ret. Det hedder bl. a. i Brevet: "Samme
ledes haver forskrevne Lauritz Pedersen ogsaa llnder
danigst ladet berette, hvorledes han af Peder Hansen 
Sandemand dpr udi forskrevne Rø Sogn, skal uskylde~ 
ligen være angiven og paakendt som den, der skulde 
have siddet overhørig, der han skulde være tilsagt 
at gøre Ægter ti), uanset at han den 1'id var paa Vejen 
til Lensmandens Gaard, hvorfor forskrevne IÆuritz 
Pedersen skal have fordelt 7) forskrevne Lensmand til 
rringe som den, der ulovlig' skulde have taget hans 
Pant, og for han holder nogen Bønder ægtfri, mel' end 
tilforn sædvanligt haver været". Det synes temmelig 
klart, at det hel' to Gange forekommende Ord Lens
mand ikke sigter til LindenovelIer nogen tidligere 
Befalingsmand paa Hammershus, men sigter til Sande
manden. ~ Ved at gaa lidt længere tilbage i rriden 
træffes to Kongebreve af o. August 1590 vedrørende 
Bornholm. Det eneS) af disse Breve er til daværende 
Befalingsmand paa Hammershus Falck Gjøe og un
gaar hans egen Lønning. Det andet 9) af Brevene, der 
mulig ogsaa er sendt til nysnævnte Befalingsmand, 

6) Kørsler, Pligtarbejde. 
7) sagsøgt, tiltalt. 

8) Brevet er refereret i Hlihertz's Aktstykker Side 506. 
9) Baade Thura (Sirle 226) og Hiibertz (Sirle 507) refererer 

kortelig dette Brev. Hiibertz's Referat er imidlertid bl. a. i 
den Henseende unøjagtigt, at der i samme staar "Lensmand", 
medens Brevet nævner "Lensmænc1". 
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gengives her nedenfor paa Grundlag af den paagæl
den de - nu i Rigsarkivet værende - Regerings
Brevbog, (Skaanske Registres 2. Bind Blad 49, 2. 
Side). Brevet gengives her i en lidt omskreven Form, 
der er lettere forstaaelig end Originalformen. 

"V i C h r i s Ha n etc. Gør vitterligt for alle, 
at eftersom menige Herredsfogder, Lensmænd og 

Byfogder paa vort Land Bornholm haver underdanigst 
ladet give os tilkende, at der af frem farne Konger 
udi Danmark saa og af vor kære Hr. Fader, salig og 
højlovlig Ihukommelse, naadigst er blevet dem bevilget 
for sanlIne deres Bestilling og Umage, at hver af 
dem maatte have et gaarde størte bou 10), som er 
skyldsat for omtrent 1 Tønde Rug, 1 Tonde Havre, 
12 Høns, 1 Gaas, 61/ 2 Skill. Penge, 1 Lam, 1/2 Faar, 
1 Kofjerding, 1 Svine(jerding, 6 Læs Ved og 4 Skpr. 
Gæsterihavre 11), hvilket de haver haft kvit og frit 

10) Brevets Udtl'yk "gaarcle stølte bou" - det sidste Ord 
forekommer ogsaa i Brevet som "boel" og "boell" - lutr baade 
'l'hum og' Hilbertz omskrevet til "Galml-Størtebo". Hlibertz 
formoder, at herved skal forstaas en større G[Lard. I en An
mærkning Side 226 i det i efterfølgenrIe Note 14 omtalte 
Eksemplal' af Thums Bornholmsbeskrivelse ytrer Urne bl.' a., at 
"Størtebo" undertiden findes skrevet "Størstebo" , og at det skal 
betyde en Gaard, hvoraf gaar stor Afgift. I Kalkars Ordbog til 
det ældre d[Lnske Sprog' 2. Bind Side 109 anføres - med Hen
visning til Hilbertz's bornholmske Aktstykker - at "Gaard
størtebo" er en Slags Fæstegaarrl. Ifølge fra Statens Sktttte
væsen - i Anledning af Ejendomsskyldloven af 1903 - frem
komne Oplysninger var imidlertid de bornholmske "Gaardstørte
boer" i deres 'rid et Antal Selvejergaarde, hvis Afgiftsforhold 
paa arlskillige Punkter frelllbød Ejendommeligheder. 

11) Naar Brevet ikke blandt Afgifterne nævner Smør, skønt 
saadant yuedes i ikke ubetydelig Mængde af de bornholmske 
Selvejergaarde, kan (let forklares ved, at Smørret paa Bl'evets 
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aarlig at 111aatte bruge og beholde for forskrevne 
deres Bestillings og Bosværingers Skyld, 

og eftersom de ullderdanigst haver begært, at hver 
af dem maatte endnu fremdE\les nyde og beholde for
skrevne et gaardo størte boel, som de af Alders Tid 
haft og brugt haver, 

da havE'r vi af vor synderlige Gunst og Naade 
undt, bevilget og tilladt og nu llled dettp vort aabno 
Brev under, bevilger og tillader, at forskrevne Her
redsfogder, L ElIl S III ,{'ml og Byfogder pan, forskrevne 
vort Ilaud Bornholm l1Ul11. hver af dem bekomme for 
forskrevne bans Bestilling et gaarde storte [bou], som 
de det tilforn haft haver, og det aarlig have, nyde, 
bruge og beholde kvit og frit, imedens og al den 
Stund de lI(E samme Bestilling er. 

Forby(lelJ(le vore Fogder, Embedsmænd og alle 
andre under [Tab afl vor Hyldest og Naade at gøre 
forskrevne Herredsfogder, Ilensmænd og Birkefogder 
Hinder ellf~r lidi nogen Maade Forfang imod at maatte 
hver af dp!11 kvit og frit bruge og beholde forskrevne 
et gaarde størte bo('ll for forskrevne deres Bestilling 
eftersom forskrevet staar. 

Skrevet pila Koldinghus den 5. August 1590" 

De Lensmænd, som om handles i foransiaaende 
aalme Kongebrev, er utvivlsomt ingen andre end de 
bornholmske Sandemænd. --

Under 3. April 1671 udkom et aabent Kongpbrev 
for Bornholm, hvori bl. a udtales, at der paa Landet, 

Tid for Største(lelen ikke ydedes til Slottet Hammershus direkte 
af de enlmltC' Gaardc, men yderles til Slottet me(l et vist Kvan
tum under eet af hvert Sogn, jf1'. Hiibertz's Aktstykker, eksem
pelvis Side 20:3, 1. 5; Side 20,* IV. 2; Side 428 og 5:39. 
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efter gammel Sædvane, maa af Amtmanden forordnes 
en Sandemand udi hvert Sogn, som i samme Sogn 
bor, naar ellers nogen i samme Sogn dertil dygtig 
befindes. Eu kgI. Resolntion af 28. Juli 1739 - der 
bl. a. handler om unge Menneskers Bortrejse fra 
Bornholm til andre Steder i Kongens Riger og Lande 
og deres Tilbagekomst til Bornholm-- bestemmer, 
at de tilbagekomne Mænd, som under deres Borte
væren har lært at skrive og regne og erholdt gode 
Vidnesbyrd om deres skikkelige Forhold, skal be
fordres til Sandemænd og Skrivere. 

Med Hensyn til, hvad de bornholmske Sandemænd 
skulde bestille i Tiden, før den nedenfor nærmere 
omtalte Sognefoged-Forordning af 1791 udkom, maa 
der antages at have været visse sædvansmæssige 
Regler gældende. Efterhaanden udkom imidlel'tid en
kelte Lovbestemmelser om nævnte Sandemænds Virk
somhed. En Forordning af 28. Juli 1739 bestemmer, 
at Sandemændene skal have Indseende med, at Folk 
ikke uberettiget indtager Dele af Udmarksjorderne 
eller gør uberettiget Brug af Almindingen. Denne 
Bestemmelse har senere mistet sin Betydning efter 
de Foranstaltninger, der i nyere Tid er foretagne 
med Udmarksjorderne og Almindingen 12). -- I Re
skript af 27. Maj 1785 bestemmes, at Sandemændene 
skal være Forbjærgere ved Strandinger. Fhv. born
holmsk Amtmand 1'haarup bemærker Side 86 i sin 
Bornholmsbeskrivelse af 1839, at det, at Sandemæn
dene ifølge nævnte Reskript skal være Forbjærgere 
ved Strandinger, gør deres Tjenester attraaede og 

12) Om Udmarksjorderne og Almindingen findes nogle Be
mærkninger i "Bornholmske Samlinger" 2. Bind, Side 101 flg. 
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indbringende i de enkelte Sogne, hvor Stmndingel' 
ofte forefalder. Omtalte Reskript er bortfaldet ved 
den senere Lovgivning. I nyere 'rid, hvor bornholmske 
Fyrtaarne og deslige vejleder de søfarende, er Stran
dinger forresten ikke hyppige ved Bornholms Kyster. 
- I Reskript af 5. November 1790 - der senere 
ved nyere Love har mistet sin Betydning - bestem
mes, at Sandemændene skal foretage Udpantning for 
visse Mulkter. 

Med Hensyn til de bornholmske Sandemænds faste 
(visse) Indtægt, før Sognefoged-Forordningen af 1791 
udkom, bemærkes: Det foran gengivne Kongebrev af 
5. August 1590, hvori Sandemænd kaldes Lensmænd, 
bevilger, som det ses, hver Sandemand en Begunsti
gelse i Henseende til en Gaard ("Gaardstørtebo"). 
Om Brevet gaar ud paa at bevilge Sandemændene 
fri Brug (Besiddelse) af Kongsgaarde - Kongen 
(Staten) har i ældre Tider ejet mange af de born
holmske Gaarde -- eller det gaar ud paa at bevilge 
dem Skatten (Afgiften) af Gaarde (deres egne eller 
andres) kan efter Brevets hele IJydende synes tvivl
somt. Naar imidlertid "Gaardstørteboer" var Selv
ejergaarde - jfr. Note 10 i Slutningen - er der
med givet, at den sidste af de nysangivne tvende 
Forstaaelser maa antages. Den i det foregaaende 
nævnte kg!. Resolution af 28. Juli 1739 13) ophæver 
(i Punkt 3) Sandemændenes Ret til at nyde Skatten 
af Gaarde og tillægger hver Sandemand - i Stedet 
for omtalte Skat - en fast aarlig Løn af 18 Rigs
daler af Statskassen. Denne Løn af Statskassen be-

13) Kun en Del af denne Resolution er trykt i den saakltldte 
store Reskriptsamling. 
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staar endnu; men Sandemændone faar nu tillige Løn 
af Amtskasson (Amtsrepartitiollsfollden), .i fr. nærmere 
det fulgellde. . 

Som en l\færkelighed kan nævnes, at de horn
holmske Sandemænd _. modsat deres Begunstigelser 
--- svarer fra ældee 'l'id til Staten en særlig aarlig 
Skat (tidligere benævnt "SognesImt"), der oprindelig, 
for hvert af Øens egentlige Landsoglle, har bestaaet 
af 7 Snese iEg og 1 Sæk, .ifr. Hiibertz's bornholmske 
Aktstykker Side 537-38 og Thaarnps Bornholms
beskriveise af 18:39 Side 317. De nævnte Y delses
genstande N imidlertid senere omsatte til Penge efter 
en bestemt Takst, saaledes at Skatten ("Sandemands
Afgiften") nu svares med 2 Kr. 16 Øre aarlig af 
hvert af nævnte Sogne. At Beløbet ikke er højere 
end anført forklares ved, at .lEg·gene kun er takserede 
til 8 Skilling (1/2 Mark) Snesen. Sækken er takseret 
til 3 Mark, nu 1 Kr. 

Det har kunnet omtvistes, om de bornholinske 
Sandemænds Bestilling, før Sognefoged-Forordningen 
af 1791 udkom, var, hvad del' i Nutiden kaldes et 
Ombud ("f!ll borgerlig Byrde", "en Borgerpligt"), ;): 
et Hverv, som man kan tvinges (ved Bøder) til at 
overtage. I Urnes Optegnelser 14) er Sandemands
Bestillingen imidlertid opført nn der "Paalæg og' Præ-

14) Urne betyrler her J. C. Urne, Amtmand paa Bornholm 
fra 17 JO-l77R. Hans efterlarlte Optegnelser, hvortil ovenfor 
sigtes, udg'ør et lu\andskrevet Tillæg til 'rhuras Bornholms
beskril'else, hYilket Tillrcg er hæftet bag ved et - nu i det 
store kg!. Bibliotek værenrie - Eksemplar af nævnte Beskri
velse. N aar der forskellige Steder i omtalte Optegnelser er 
nævnt Sandemn:nd, er hCl'lned utvivlsomt ment de gamle born
holm3ke Sandemænd (Sognefogfler). I Optegnelserne findes ogsaa 
mcvnt Ottemænd. Jfr. om saaclanne Note 1 foran. 
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standa" og derved regn flt for et Ombud. Det er dog 
næppe forekommet, at nogen er blev en tvung'et til 
imod sin Vilje at være bornholmsk Sandemand. Urne 
angiver, at adskillige ønsker at overtage Sandemands

Hvervet. 
Som berørt nogle Steder i det foregaaende udkom 

under 11. NovemlJE'.r 1791 en Forordning om Sogne
fogedvæsenet i Danmark. I B'orordningens Indledning 
udtales, at da det er llødvendigt, at der overalt i 
Danmark beskikkes duelige Mænd til at være Sognø
foO'der men de som dertil kunde være bedst skik-
b' , 

kede, ikke sjældent vægrer sig ved l rl) at modtage 
dette Embede, saa har Kongen fundet fol' godt i 
Henseende til Sognefogdernes U dnævlH' Ise Jll. m. at 
anordne visse Regler. Forordningen bestemmer her
efter bl. a., at Amtmændene skal i hvert Sogn 16) be
skikke en Sognefoged 17), hvortil altid bør vælges 
en af de skikke ligs te, redeligste og mest kyndige 
Mænd blandt Sogneboerne. Forordningen opregner de 
væsentligste af Sognefogdernes Embedsforretninger. 
Sog'nefogderne -- der naturligvis staar under Amt
mændene og Herrec1sfogderne -- skal bl. a. udøve Oll 

vis politimæssig Virksomhed i Sognet. Angaaeude 
Vederlag for Sognefoged-Bestillingen bestemmer For
ordningen (i § 5) blot, at Sognefogderne -- foruden 

15) Som Forordningens Indledning og andre Data viser, fandtes 
allerede, før Forordningen udkom, mang'e Sterler i Danmark 
saakaldte Sognefogder, der imirllertid synes at have haft en 
ring'ere Stilling end de bornholmske Sandemænd. 

16) Ved Sog'n (Kirkedistrikt) forstaar Forordningen Landsogn; 
den gælder altsaa ikke for de egentlige Købstæder, men vel for 

Sogne som Gudhjem. 
17) Forordningen anvendes - ogsaa paa Bornholm - saa

lelles, at der i store Sogne beskikkes to Sognefogder. 
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at nyde 12 Skilling i Salær for hver af dem fore
tagen Udpantning - skal være fritagne for Konge
rejser, for Indkvarteringer, for Arbejde ved Veje, 
Kirker og deslige, som kan henregnes til det Offent
lige, samt fol' Betaling af Delinkvpntomkostningspenge 18) 

og Bropenge In). Ifølge omtalte Sognefoged-Forordning 
anses Sognefoged-Bestillingen for et Ombud, jfr. herom 
foran. 

Sognefoged-Forordningen, del' ikke bestemmer noget 
særligt for Bornholm, har maattet anses at skulle 
ogsaa for denne Landsdel have en principiel Gyldig
hed, LL a. med Hensyn til Sandemændenes Embeds
forretninger. Det synes ogsaa, at de foran omtalte, 
ved Forordningens § 5 hjemlede Fritagelser saavelsom 
den i Note 190mmeldte Fritagelse for at svare Bi
drag til Amtskassen har været gældende tillige for 
Bornholm, j fr. Thaarups Smaa Bidrag til Bornholms 
Statistik (af 1806~1810) Side 62 og 87 og Thaarups 
Bornholmsbeskrivelse af 1839 Side 328~29, hvilke 
Literatursteder viser, at ved Paaligning paa det born
holmske Hartkorn af Delinkventomkostning'spenge og 
almindeligt Amtskassebidrag er Sandemændenes Hart
korn regnet fra som lJidragsfrit. Hølge den i Note 19 
nævnte Lov af 4. Marts 1857 faar Sandemændene nu, 
som foran berørt, Løn af Amtskassen 

Den Sandemændene ved den foran omtalte kgl. 

18) Delinkvent = Forbryder. 
19) Foruden ovennævnte FritftgeIser erholdt Sognefogderne 

ved Plakftt ftf fl. Juli 1820 Fritftgeise fol' overhovedet ftt svftre 
Hftrtkornsbidmg til Amtskassen. Nu faar Sognefogderne imirl
lertid ifølge Lov af 4. Marts 1857 - der ftfskaffede herom
hftndlede Fritagelser - en fast aarlig Løn af fm 40-200 Kr. 
af Amtskassen. 
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Resolution af 28 . .Tuli 17;)9 tillagte Løn af 18 Rigs
daler aarlig af Statskassen - hvilken Løn blev dem 
tillagt delvis for den Virksomhed, de skulde udøve 
med Hensyn til Udmarksjorderne - (~r ikke blevet 
allset for "at skulle bortfalde ved Sogllefoged-Forord
ning'en; denne Statsløn bestaar fremdeles for en Sande
mand i hvert af Bornholms 15 egentlige Landsogne. 
Gudhjem Sogn (Kirkedistrikt), der nu har sin egen 
Sandemand (jfr. Note 16), regnes ikke her for et 
egentligt Landsogn. I de Sogne (Klemensker, øster
marie, Aaker og V estermarie), som nu er delte i to 
Sandemands-Distrikter (jfr. Note 17), oppebæres Stats
lønnen af den Sandemand, som er ældst i 'l'jenesten, 
idet denne Sandemand ogsaa fuldtud bærer den foran 
omtalte Sandemands-Afgift, stor 2 Kr. 16 Øre aarlig. 
Den omhandlede Statsløn paa 18 Rigsdaler (36 Kr.) 
er i de senere 'l'ider blevet midlertidig noget forhøjet 
dels ved FinansloveIles Bestemmelser om Dyrtidstillæg 
og dels ved særlige Love om midlertidigt Løntillæg 
for visse statslønnede Embeds- og Bestillingsmænd. 

Som angivet i det foregaaende er Navnet Sande
mænd vedblevet at være den sædvanlige Betegnelse 
for de bornholmske Sognefogder, ogsaa efter at Sogne
foged-Forordningen af 1791 var udkommet. De af 
Bornholms Amt udfærdigede Sognefoged-Beskikkelser 
plejer at lyde paa, at vedkommende beskikkes til at 
være "Sandemand" i paagældende Sogn, hvorhos imid
lertid af Beskikkelserne plejer bL a. at fremgaa, at 
vedkommende i sin Bestilling skal opfylde de Pligter 
og kan oppebære de Indtægter (udenfor den faste 
Løn), som er gældende fol' "Sognefogder" . Ogsaa i 
enkelte Love fra de senere Tider ses de bornholmske 
Sognefogder at være kaldte Sandemænd. I Loven af 
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4. Marts 1857 om Sognefogdernes fremtidige Lønning 
hedder det: "Paa Bornholm bliver det til Sognefog
dernes (Sandemændenes) Lønning medgaaede Beløb 
vel ogsaa at udrede af Amtsrepartitionsfonden, men 
refunderes samme ved J .... iglling paa Landets Hartkorn". 
I Strandingsloven af 10, April 1895 § 1 hedder det: 
"Hvor Strandfoged ikke el' ansat, træder i Købstæderne 
og Handelspladsf?rne Politiet og paa Landet Stedets 
Sognefoged, paa Bornholm Sandemand.en, i Strand
fogdens Sted". Det her brugte Indskud "paa Born
holm Sandemanden" kan forresten aIlses for over
flødigt. Hvis Indskuddet havde været udeladt, maatte 
LovlJestenlInelsen dog have kommet til Anvendelse 
ogsaa paa de bornholmske Sandemænd, idet disse -
afset fra, at de som foran omtalt faar en Statsløn 
og svarer en særlig Skat - i Virkeligheden er Sogne
fogder ligesom Sognefogderne i det øvrige Danmark. 

Kongelig Resolution 
a f 2 O. J u li l 726 

angaaemle BOl'tfæstningen af Kongens (Statens) Udmal'ksjol'del' paa Bornholm. 
(Ener en af liig:mrkint lJekræftct U,lskrift af 

Hentekammer0tK Rt'Jations- og ReRolntiollsprutokol for 172fi). 

Stormægtigste Konge! 
Allernaadigste Herre! 

Paa Eders Mayts Land Borringholm haver udi 
nogle Aaringer været ventileret en Dispute om nogle 
Udmarcks-Jorder, som endel af Illdbygg'erne sig', uden 
foregaaende rrilladelse af Eders Ma'y~ Alllllindillg 
havde anmasset, hvortil af Begyndelsen blev givet 
Anledning' ved en Høyeste Hettis Process, som af 
General-Fiscalen paa hans Embedes Vegne imod tvende 
Bønder der paa Land(~t, som havde indtaget af Ud
marcken Eders Mayts Alminding og almindelig Fæl
lets Græsning blev begyndt, og den 19 December 
1718 for Høyeste Rætt paadømt. Da nu disse tvende 
actionerede Bønder foreg'av, at sligt paa lige Maade 
af andre var bleven forøvet, behagede det Eders 
May t den 28. December 1718 at befale daværende 
Commendant og Amtmand paa Bornholm afgangne 
Brigadier von Bippen tillige med de tvende Capitainer 
Adolph Tobias Herbst og Niels Nielsen, at de Sagen 
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nøye og grllndelig skulle undersøge, og deris Relation 
derom indsende 

Hvilken Commission, som i saa vit af Eders 
l\layts den 25 November 1720 allernaadigst er bleven 
approberit, har foraarsaget en Ilaaben Viitløftigheder 
og Besværinger der paa Landet, ja saa got som 
U-Hoelighed iblant den gemene Almue, i det de har 
beskyldt de Commiterede for Passioner i deris For
retninger, l\Iallgel paa den rette Kundskab om hvis 
de har skrevet, og at de har ført anderledes i Pro
tocollen og hvorpaa U dmarcks-J ordenes rraxation skulle 
grunde sig, end af Sande-Mænd for C0111l11issionen er 
bleven forklaret og udsagt, med viidere desliige. 

Hvorover og Bønderne søgte ved Tingsvidner at 
overbeviise de tvende Committerede Capitainer Herbst 
og Nielsen I: efterdi Bregadier Bippen imidlertid ved 
Døden var afganen : I een og anden u-tilbørlig Omgang, 
samt hidsondte Deputerede her til Staden, deris rrarf 
og Anliggende for Rders Kongl. l\layt allerunder
danigst at skulle andrage; Til saadalllle des-ordres at 
forekomme, behagede det Eders Kongl. May t_ den 20 
Septembr 1723 at befale nu værende Commendant og 
Amtmand paa BOl'llholm Ob rister Niels West, at hand 
skulle til sig tage forberørte tvende Capitainer, og 
da tillig'e alle de Klagende at for sig kalde, og 
denIlem saaledes examinere. 

1. At de som beraaber sig paa Skiøder og Adkomster 
til Udmarcks-Jordene, settes i een Classe. 

2. De som beraaber sig paa Hæfd, i een anden. 
3. De som beraaber sig paa Fæste, i den Tredie 

Classe. 
4. De som af Jordebog og Matricul agter at beviise, 
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at hvis de har iadtaget, er tilforn lagt i Skat og 
Skyld. 

5. De som formeener sig af de indtagne U dmarcks
jorder for høyt at være bleven taxerit. 

Jmidlertiid skulle, efter Høystbemelte allernaadig
ste Befaling, ald Process og' Rettergang i den Com
mission, U dmarcks-J ordene vedkommende, saalænge 
paa alle Sider indeholdes, med Reservation gf enhver 
sin Rætt og Fatalitet, om Eders Kongl. May~ nogen 
videre Process derom allernaadigst skulle ville tillade, 
saasom og Capitainerne Herbst og Nielsen derhos 
aller naadigst blev befalet, at give deris Erklæring 
og Raison for hver Post i sær. 

At nu denne Eders May~ allernaadigste Villie og 
Befalning allerunderdanigst er bleven efterlevet, viiser 
hosfølgende vitløftige Commissions Aet I-,itr. A., den 
vi til General-Fischalen, Cancellie-Raad Smith har 
haft remitteret, for at fornemme, om han d noget der
ved til Eders KongL l\Iay~' 'l'ieniste og Interesse har 
kUlldet finde at erindre ; Hvad Erklæring hand da 
derover har meddeeIt, forklarer hosfølgende Bielag 
Litr. B.; Men som begge deele er af megen Vitløftig
hed, saa vil vi, med Eders Mayts allernaadigste 'l'il
ladeise, herved alleelle, det korteste mueligt være 
kand igiellnemgaae de Poster i Commissions-Forret
ningen, som den seenist paaberaabte Kongl. allernaa
digste Befaling tilholder at skal opliuses, og hvorpaa 
Almuens Paastand sig egentlig funderer: Siden og 
Ob rister West og de Committerede Capitainer herudi 
har været af u-liige Meeninger, i det de sidste har 
søgt deris Første Forretnillg at .soutinere, saa har vi 
og fundet fomøden, til Eders May~ des bedre Op-

[) 
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liusnirig, enhvers Tanker kortelig allerunderdanigst at 
anføre. 

1. Hvad sig nu den første Classe om de der be
raaber sig paa Skiøder og Adkomster anbelanger, 
Da haver de tvende Committerede Capitainer Herbst 
og Nielsen udi Commissions acten fra pag. 64 til 
73 meget vitløftig og med mange Omstændig
heder forklaret Beskaffenheden hermed hvoraf 
dog dette er det essentielleste. 

At det ey kand regnes for Gaardens rette 
Eyendomb, som aldrig den har tilhørt, mindre 
derunder i Hartkoru været anslagen, til Skat be
reignet eller i .Jordebog anført, Hvilket de med
følgende Argumenter beviiser. 

1. Med Sande-Mændenes beædigede Forretning i 
forrige Commission, vide hosheftede Bielager 
Litr. C. D. E. F. og G., at det er Eders May!'l 
Udmareks .Jord. 

2. Med Bøndernes eyen 'l'ilstaaelse, at det er ind
tagen af U dmarcks-.I orden, vide Bielagerne fra 
Utro H. til R. inclusive. 

3. Med omliggende Bønders indkomne Klagemaale, 
som ved saadanne .Indhegninger ere præjudice
rede ideris Fædrift, Græsgang, 'rørveskiær etc. 
og holder de derfore u-billigt, at den som intet 
har indtaget skulle svare Skat af det som den 
anden af fælleds Marken har indhegnet, vide 
Bielagerue fra Litr. S. til y. inclusive. 

4. At Sande-mændene med Eed har bekræftet, at 
det der findes taxerit for Udmareks-Jord, er ind
lagt af Udmareken, efter deris Skiønsomhed over 
.Indhegningen. 

5. Kand de gamle Diiger udviise, hvorvit Gaardenis 
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Eyendomme streeker sig, og hvorvit af Kongens 
U dmarek er indtaget. 

6. At de fremviisfe Skiøder med den Clansul inden 
og uden Gierde I: som Bønderne særdeelis har 
at beraabe sig paa : I ey kan d strecke sig videre! 
for saa vit uden (Herde angaar, end til Fælles 
Græsgang og Tørve-skiær, som de icke maatte 
indhegne, mindre imod Lovens pagina 467 13de 
Artienl oppløye. l) 

7. Beviises det med forrige Amtmand der paa 
I~andet afgangne Holger Rosenkrantze8 Sedler, 
fra Litr. Z til AA, at de ieke har maattet ind
tage af U dmareks-.J ordene uden 'rilladelse, og 
er det nu ske et med Tilladelse, saa kand det 
ieke kaldes Gaardens rette Eyendomb. 

8. At ingen fleere end 3 å 4 af Nørre Herridt 
har i forrige COll1ll1ission negtet at alt det .Ind
tagne jo var af Udmarckene og tilbødet sig at 
give Skat deraf. 

9. Beviises llled mange Lands-Tings-Domme, hvoraf 
snlJ. Litr. E.B., C.C. og D.D, trende Giellparter 
er indlagt, at Udmareken tilhører Eders Mayestet. 

Dette er da, de tvende Capitainer, Herbst og 
Nielsen, cleris allerunderdanigst anførte Argumenter 
om den første Classe. 

OlJrister Niels Westes separate Betenkning vide 
Commissionsactell fra pag. 86 til 89, samt fra 
91 til 95 illdusive er derimod af saadan .Indhold. 

1) ~: Danske Lovs 3-13-13, der lyiler saaleiles: 
Bonde lllatte ei indgrave, eller indelukke, nogen Ager, Eng 

eller Jordbond, uden hans Husbonds Minde og' aUe Lorlseieres 
Samtykke; .BJi heller atlukke euten Folkc- eller Fm-Chng, hvor 
den haver vmret af Alders Tid. 
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Hand destingverer imellem dem der har af
gangne Amtmand Rosenkralltzes Sedler som han d 
meener bør beholde den indtagne Udmareks-Jord, 
siden der findes indført i Sedlerne, at vedkom
mende paa de 'riider har betalt og fornøyet Amt
manden derfor paa Kongens Veigne, thj ellers 
skulle det betales paa nye igien: Dernæst giør 
hand Forskiæl imellem dem, der beraaber sig paa 
Skiøder og Adkomster, hvilke hand formeenel' at 
maae beholde Jorden imod billig Skat, dog samme 
ieke at følge Gaarden i Kiøb og Sahl, men en
hver der kom til Gaarden herefter, at fæste d(~t 
ndi Amtstuen for deris Livstiid. De andre som 
har indtaget af Ud- og Fællits-Marekene, formeenel' 
hand, bør have det for billig Skat, mens de som 
sig samme har frasagt, ey tvinges til at beholde 
det. 

Obriste West forklarer fremdeeles, Bornholms 
Lands Fattigdomb i almindelighed, og at for 30 
00' tleere Aar siden laae der paa Landet mange b 

Gaarder øde, hvilke dog nu alle beLoes, dyrkes 
og skattes af, hvortil de tiid efter anden indtagne 
Ud .Marcks Jorder u-paatvitlelig har været den 
største Anledning: Men saa fremt de nu af disse 
U dmareks-.J order, skulle betale den Skat, som de 
i den sidste Commission er bleven ansadt for, 
vilde det inden faae Aaringer give mange øde 
Gatmler der paa Landet, og een "tor .Mængde 
blive nød til deris indlagde Udmareks-Jorder sig 
at frasiige. Derimod giør hand dette allerunder
danigste Forslag, om det aJlernaadigst maatte be
hage Eders May~ at forunde dem som Udmareks
Jorderne haver i Brug efterskrevne allernaa-
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digste Moderation, imod den Taxt de udi forrige 
Commission har været ansadt for, nemlig: 

a. af hver tønde Biugs eller Sæds Jord, som det 
vel udi bemelte forrige Commission er æstimerit 
for, men i henseende til I-Jandets Slethed og 
Steenagtighed ey for andet end Hanfre-.Jord ret
teligen kand ansees: 6 Skiepper Havre, 

b. af Et Læs Eng: 4 Skaalepund Smør 
c. af en Tønde passable Kløv-Gang: 2 Skaalpuud 

Smør, 
d. af en rrønde IJand Skov i1igemaade: 4 Skaalpund 

Smør, men af slet Kløv-gang inted, uden naar 
den kunde blive forbedret til god Kløv-gang 
eller dyrkelig J ord, da først deraf a l'advenant 
aarlig at yde, "om forskrevet staar, allerhelst 
siden samme Kløv-gang, ja fast den største 
deel af Landet meestendeel bestaaer udi Klipper, 
Steen, Sand-Jord og Flyve-Sand, med hvilken 
forbedring af Jord Amtsskriveren da til Eders 
May!S Interesse kunde haVfl Jndseende. 

Ligeledis foreslaaer og Obrister West til Eders 
Kongl. Mayts nermere allernaadigste Approbation 
om irke Fæste-Afgivterne af disse Udmarcks Jor
der maatte for den følgende Tiid vorde modererit, 
nemblig: Een tønde Sæds eller Havre-Jord, Een 
Marck Sex Skilling, Een tønde Kløv-gang, 12 
Skillin o' 00' af Een tønde Land-Skov iligemaade b' t:J 

Een Marck Sex Skilling; Hvilken Moderation hand 
allerunderdanig'st formeenel' at vilde udfalde baade 
til Eders May tE< Interesse i Fremtiidt"n og Under
saatternis Opkomst, Thi i gode og frugtbahre 
AariIJO'pr kunde de vel taale denne Udgift, Mens 

'" 
om derimod Dyre- og Misvext-Aaringer, som ofte 
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er skeet der paa Landit skulde indfalde, vilde 
endog denne Udgift meget trøche dem, uden at 
melde, om dennem større Udgivter skulle blive 
paalagt. 

General-Fischalen Cancellie H,aad Smith melder 
herom udi sin Erklæring Litr. B pag. 21 at hand 
aldeelis conformerer sig med de tvende Capitainer 
Herbst og Nielsen deris Betenkning', efterdi Rosen
krantzes Sedler icke kand give dem, der Udmarcks
Jordene har indtaget nogen Hæfd, ey heller kand 
de for Kiøbe- men alleene for Fæste-Breve ansees; 
At de ellers skulle ville frasige sig de indtagne 
Jorder: Da kand hand icke troe, at det maa være 
Bøndernes Alvor, at da de haver det indtaget for 
deris Notte og' haft samme saa mange Aar uden 
Afgivt, de nu skulle ville skille sig af dermed; 
Hvorfore hand er af de 'ranker, de bør at blive 
ved .Jordene og svare deraf efter den satte 'I'axt. 

Allerunderdanigst Erklæring 

Det er da efter forestaaende allegnerede 
Raisons og Omstændigheder, som ndi Commis
sions -Forretningen moere vitløftig er udført, 
u-stridigt at Bønderne icke kand tilholde sig 
nogen Adkomst paa de indtagne Udmarcks
Jorder, men at de ere og bliver Eders Ma'y~s 
rette Alminding og Ejendorr.b, som de Tiid efter' 
Tiid har søgt at indhegne og tiltage sig, i 
Meening derpaa ved Tidens Længde at naae som 
en Hæfd og Eyendoms Rætt, hvilket og har 
siuntes dem saa meget lettere, som det icke er 
fornomlllell at nogen af Eders l\Iayestets Be
tientere der paa Landet har talt derpaa, men 
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ladet dem blive i roelig Posession af hvis de sig 
saaledis, uden Tilladelse, har søgt at anmasse: 
Thi at de in hoc passu vil henskyde sig til af
gangne Amtmand Holger Rosenkrantzes Breve, 
hvoraf een in Originalj sub Litr. E.E. produceres, 
da foruden det vi befinder samme af den Jnd
hold, som General-Fischalen forklarer at de ickon 
for Fæste-Breve kand være at ansee; 

Saa bliver dog det største Fnndament at slige 
Bevliser eller Adkomster ieke kand hiemle dem 
mere end hvis af Arrilds Tiid har ligget til 
Gaarden, og hvoraf Beboerne eller Eyerne har 
contribuorit, og som det icke med noget Lov
gyldig Beviis kand gotgiøres at de omtvistede 
U dmarcks Jorder har i Formands l?] Tiider lagt 
under Gaarden, saa er det da een afgiort Sag 
at de ere Eders Mayestets Eyendom b, hvoraf 
bør skattes og skyldes: 

Hvad sig da Skatten af disse Udmarcks Jor
der anbelanger, da haver de første anordnede 
Commissarier afgangne Bregadier von Bippen, 
tillige med de tvende Capitainer Herbst og Niel
sen fundet for got at ansette af denne indtagne 
U dmarcks J ord: 

1 tønde Sæde-Jord aarligen til Skat for 3 Mk. 
1 tønde Haufre J 01'0. for 2 Mk. 

og 1 tønde som er slettere for 16 Sk. 
1 Læs Engis for 2 Mk. 
Ligeledis har endog Commissionen anført en

hver som beholder disse indtagne Jorder, at 
betale i Fæste af hver tønde de har i Brug: 

1 tønde Sæde-Jord 2 Mk., og af 
1 tønde Kløv-gang samt slet Jord 1 Mk. 
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Hvilken deri s Taxation Eders Mayestet den 
25 N ovembr. 1720 allernaadigst har behaget at 
approbere saa at Skatterne derefter skulle ind
kræves. Men Eders May t har af for((gaaende 
Obrister og Amtmand Westes allerunderdanigste 
Relation allernaadigst erfahret, hvor haardt hand 
meener at det vil falde Jndbyggerne der paa 
I.Jandet om de herefter skulle skatte samt hvor 
mange øde Gaarder mand inden faae Aaring'er 
maatte forvente sig; Hvilket hand dog formeenel' 
at kunde forekommes, saafremt Eders Kongl. 
May t .. allernaadigst behagede at moderere Ud
marcks Jordenes 'raxt derhen, at 

af hver tønde Sæds Jord skulle svares 6 
Skiepper Haufre aarlig, som naar en Skieppe 
efter den almindelige 'faxt der paa Landet 
reignes for 6 Sk kand bedrage 2 Mk. 4 Sk. 

af en tønde Kløvgang : 2 Skaalpund Smør a 
Pd. efter Taxten der paa Landet 7 Sk. er: 
14 Sko 

af en tønde Land-Skov, der er det samme 
som Et Læs Engis: flire Skaalpund Smør a 
7 Sk. - 28 Sk. 

Mens af slet Kløv-gang inted uden naar den 
kunde blive forbedret til god Kløv-gang og 
dyrckelig J ord, 

H vilket da ligesom anden Landgilde af ,] nd
byggerne in Natura maatte ydes. 

Ligesaa at Fæsten af En tønde Sæds eller 
Havre-Jord allernaadigst maatte modereris til 
Een Marck og Sex Skilling, 1 tønde Kløv
gang 12 Skilling, og Een tønde Land-Skov 
Een Marck og Sex Skilling. 
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Som det nu paa den Eene Side er billigt at 
Eders May t_ bør nyde sin Rettig'hed af for
anførte indtagne Ud-Marcks Jorder; Saa har 
vi paa den anden Side icke heller knndet 
unddrage Os fra allerunderdanigst at erindre, 
hvad om Landets Tarf og Trang fra Ob rister 
,Vest, som Commendant og Amtmand der paa 
Landet, er indberettet, aJlerheldst naar vi over
veyer de slette Conseqvencer det i Tiden 
vilde drage med sig, om de skulle skatte 
efter den første Taxation, at da saa mange 
Jorder inden faae Aar vilde blive øde, og 
Eders May t_ deraf miste sin Skat, Hvilket for
modentlig icke heller har været Een af de 
mindste Aarsager, der har bevæget Almuen 
til den store U-Roelighed og U-taalmodighed 
over denne Commission, hvorover saa mange 
Klagemaaler og Lamentationer ere indkommen. 

Det vil da, efter saadan Be
skaffenhed alleene dependere 
af Eders Mayi;E! 

a. Store Clemence om Bornholms 
Vi Bevilliger aller- Lands J ndbyg'gerne i allernaa

naadigst udaf besyn· digst Betragtning til den rfap
derlige Naade at Born- perhed og 'froeskab i de frem
holms Lands J ndbyg- farne Tiider har udviist, og 
gere' efter Obrister hvorfore de med særdelis Be· 
Westes forslaug maa naadinger allernaadigst er ble
nyde moderation i den ven erindret, endnu maa for
forhen sadte Taxt paa undes denne Høy Kongl. Naade, 
de Udmarks Jorder, og den forhen sadte 'faxt paa 
nemlig at de indtil Vi Udmareks Jordene, efter Obri
anderledes Sinnes vor- stel' Westes allerunderdanigste 
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der svarer af een tøn
de Kløvgang 2 Skaal
pund Smør, af een tøn
de Sæds eller haufre 
Jord 6 Skiepper haufre 
in natura aarlig, af en 
tønde Land Skov der 
er det samme som et 
Læs Enges 4 Skaal
pund Smør og det alt
sammen in Natura at 
leveres, efterdi det for 
saa ringe een priis til 
Penge er beregnet, og 
mand dog havren til 
Cavalleriet kand em
ployere og Smøren til 
Matroserne under Di
visionerne kand em
ployeres, Desligeste at 
udi Fæste af een Tøn
de Sæds eller haufre 
Jord betales Een Mark 
Sex Skilling af en Tøn· 
de Kløvgang Tolf Skil
ling, og af een tønde 
Land Skov Een Mark 
Sex Skilling. 
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Forslaug, saaledis allernaadigst 
modereris nembl: 

af Een tønde Sæds eller 
Haufre J ord 6 Skiepper Haufre 
in Natura aarlig. 

af Een tønde Kløv-gang 2 
Skaalpund Smør. 

af en tønde Land·Skov der 
er det samme som et Læs 
Enges 4 Skaalpund Smør. 

DeslilYeste udi Fæste af een 
'"' Tønde Sæds eller Haufre-J ord 

Eell Marck Sex Skilling. 
af Een tønde Kløv-gang Tolf 

Skilling, og af Een tønde Land
Skov Een Marck Sex Skilling. , 

Hvilket alt videre Eders Maye
stets egen allernaadigste Vil
lie og Gotfindende allerunder
danigst submitteres. 

b. At ellers Obrister West er af 
Vi approberer aller- de Tanker, det af slet Kløv

naadigst Cammerets gang intet skulle betales, uden 
Betenkning. naar den til god Kløv-gang 
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kunde blive forbedret, da fin
der vi dette derved allerunder
danigst at erindre, at saa fremt 
herpaa blev giort nogen For
skiæl, var det befrygtelig, at 
ald Kløv-gangen vilde faae den 
'ritnl af slet Jord og Eders 
Mayts Interesse lide derunder; 
Hvorfore vi blive af den aller
nnderdanigste u-forgriibelige 
Meening, at om Eders May t_ 
den allerunderdanigste fore
slagene Moderation allernaa
digst behager at approbere, .Ind
byggerne da af Ald den ansadte 
Kløv-g'ang 2 Skaalpund Smør 
pr. tønde uden Forskiæl maatte 
betale. 

c. Vi maa endog dette herhos 
Vi Bevilliger aller- allerunderdanigst erindre, at 

naadigst ud af besyn- Eders May t;< allernaadigste Re
derlige Naade at Skat- solution af 25 Novembr. 1720 
ternes Oppebørsel af iblant andet foreskriver, at Skat
udmarks Jorderne, fra ten af Udmarcks-Jordene, ef
sidst afvigte nye Aar ter den ved den første Com
først maa bereignes. mission sadte Taxt, fra bemelte 

1720 Aars Begyndelse skulle 
indkræves; Men som den see
nere til Obriste West ergangne 
allernaadigste ordre af 20 Sep
tember 1723 setter alting in 
Su spenso indtil den nye Un
dersøgning var til Ende bragt, 
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og bemelte West udi Commis
sionsacten fol. 104 allerunder
danigst foredrager, at iblant 
dem som noget enten af U d
marcken eller andre Marcker 
har indtaget eller er bleven 
udlagt til, findes Endeel med 
stor Restance beheftet, endog 
hos nogle for 4 a 5 Aar, iblant 
hvilke der ere de som staar 
tilbage med 100 til 140 Hdlr. 
udi Skat og Fæste, og om slige 
Restancer ved Militaire Execu
tion blev inddreven, vilde det 
foraarsage mangen en øde 
Gaard og Ruinerit Mand: Saa 
have vi fundet Os pligtige, 
Eders Mayts nermere allernaa
digste Villie og Resolution her
over allerunderdanigst at ind
hente, fra hvad 'l'iid Skatter
nes .Jndkrævelse skal tage sin 
Begyndelse, og vilde det vel 
blive en liden Soulagement for 
dette Lands .Jndbyggere, om 
Eders May t vilde beviise dem 
den Naade, at Skatternes Oppe
børsel af U dmarck~-.J ordern e 
fra sidst afvigte nye Aar først 
skulle Bereignes. 

2. Betreffende de i dend anden Classe som beraaber 
sig paa Hæfd, da ere Capitainerne Herbst og Niel-
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sen af de 'ranker, at Bønderne icke kand have 
Hæfd paa det som de selfraadigen, ved Kongens 
Betienters Connivence, har indtaget, hvilket er 
stridende imod Lovens pag. 729. 13de Art.2) og 756. 
1 Art 3) som siger, at det Goeds, som staar under 
Forsvar, kand ingen Hæfd hefte paa, med videre, 
vide Commissions Acten fol. 74. 75 og 76. 

Obrister Westes Betl'nkning gaar ud derpaa, at 
de der ieke med 0frighedells Forlov eller gamle 
Lov-gyldige Vidner kand beviise at de har 20 
Aars Hæfd paa de indtagne Udmarcks .Jorder, bør 
betttIe billig Skat deraf, og de andre som ey har 
20 Aars Hæfd, ligeledis at svare billig Skat, vide 
hans Erklæring udi Commissions Forretningen fol. 
94 og 95. 

General Fischalen melder udi sin Betenkning 
pag. 22 at han d er aldelis af de Committerede 
Capitainers Sentiment. 

Allerunderdanigst Erklæring! 
Det Beneficium som Bønderne i dette 'rilfælde 

vil uddrage af Loven, at hvem som u-paaanket 
har besiddet noget i 20 Aar skal beholde det, 
kand til Eders Mayts Udmarcks-.Jorder, som al-

2) ~: Danske Lovs 5-3-13, der lyder saaledes: 
Sælger lVIand anden .J ord, og der tvistes om hvad heller han 

kjøbte meere, eller mindre, og haver den, de~ kj~bte tyve. A.ars 
Hævd derpaa ukært til Tinge, dlt kan han Cl vlllde den 19Jen, 
der solgte. 

3) g: Danske Lovs 5-5-1, der lyder saaledes: 
Hvis Gods og Eiendom havt i Haand og Hævd i tyve Aar 

ulast og ukært til Tinge, det beholder han uden anden Adk~mst 
at fremviise, angerløRt og uafvundet, med mindre det bevllses, 
at han ha Yde det, enten hl Pant, eller i Forleening, eller i Forsvar. 
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drig hal' tilhørt andre end Kongen, ieke hen
reignes, men sigter alleene, efter voris aller
underdanigste u-forgTibelige Tanker paa Naboer 
og andre, ~om sig noget i saa Maade af det 
bortsoldtp og bortskiødte vil tileigne, hvilket 
berørte Loyens pag. 729. 13de Artieul 4) tydeli
gere forklarer med disse Ord: 

Selg'er mand anden Jord og der tvistes om, 
hyad heller han d kiøbte meere eller mindre, 
og haver den der kiøbte tyve Aars HæM der
paa n-kært til Tinge, da kand hand ey vinde 
den igien der solte. 

Nu har Eders May t eller Forfædre, Høyloflig 
Jhukommelse, ieke soldt sine Udmareker der paa 
Landet, mens Bønderne haver dem, uden Til
ladelse indtaget, og hvoraf ieke kan d følge nogen 
Loy-mæssig Hæfd eller Adkomst: Tilmed naar 
afgallgne Amtmand Hosenkrantzes Breve, som 
Bønderne saa fast holder sig til ieke kand gieIde 
eller have nogen Kraft endskiønt de ere over 
87 Aar mindre kand deris anden paaberaabte , , 
Hæfd her finde noget Stæd. 

Yi approbertlr aller
naadigst Cammel'ets 

Btltenkning at Ud
marks Jorderne ere og 
ma<1tttl forblive Voæs 
Eyendomb, hvoraf bør 
skattes og skyldes, og 

Vi bliver derfore ved denne 
Classe af lige alltlrnnderdanig
ste 'ranker, som ved den før
ste, at Udmareks-Jordene er 
og bliver Eders May tE< RettR 
Eyendomb, hvoraf bør skattes 
og skyldes, saasom det ieke 
anderltldis end Fæste Jorder 

4) jfr. Nota 2 forall (t-lirle 69). 
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at de ieke anderledes kand ansees; Og at Bøndernes 
end Fæste Jorder kand Paastand om Hæfd efter Lo-
ansees. vens Anleedning i ingen Maade 

her kan d komme i nogen Con
sideration; Hvilket dog alt vi· 
dere til Eders May tE< egen al
lernaadigste Villie og gotfin
dende allernnderdanigst ind
stilles. 

3. Udi den 3die Classe findes de som beraaber sig 
paa Fæste-Breve, hvorom Capitainerne Herbst og 
Nielsen udi deris Erklæring fra fol. 76 til 79 mel
der, at det hermed har samme Beskaffenhed som 
med den første Classe, at Diigerne viiser at det 
indtagne ey hører under deri s Fæste, mens at det 
er en Forseelse af Ridefogederne der paa Landet, 
som ey har mereket at de har indtaget saa meget, 
som de ingen Skat har givet af, og skulle det 
reignes under deris Fæster, vilde det være Skade 
for de andre, som betalor Skat af Fælles-Mareken 
og Torve-Skiær. 

Obrister West er, vide fol. 96 og 97, derimod 
af de allerunderdanigste Tanker, at det kand være 
troeligt, at Bønderne i gammel Tiid kand have 
fæstet disse indtagne Jorder, tillige med J ordens 
Eyendomme og betalt Skat deraf, mens saadanne 
Breve kan d være dem frakomlle. 

Generall ]-'isehalen Caneellie-Raad Smith har 
udi sin Betenkning pi\,g. 23 conformeret sig Capi
tainernis Meening, og at det haver liige Sammen
hæng som den første Classe, thi kand afgangne 
Amtmand Rosellkralltzes Sedler ey hielpe til Eyen-
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domb, saa kand ey heller Fæste-Breve hielpe, 
helst da den af Kongens Alminding indtagne Jord 
ey er specialiter fæst eller lagt til Afgift. Og end
skiont den Formodning Obrister ,Yest alleguerer, 
vel kand ansees Raisonabel, saa er det dog, efter 
Generall Fisehalens rfanker, Hige Gott enten de 
Fæste-Breve ere borte eller ieke, efterdi de dog 
ieke kunde gieIde, om de end vare tilstæde, ald 
den Stnnd de ey vare speciales om de indtagne 
Ud-JVrareker og de derfore satte i nogen Afgift. 

Allerunderdanigst Erkb:ering. 
Alt hvad vi om denne Artienl allerunderda· 

nigst kunde forestille, er udi General Fisehalens 
Erklæring bleven erindret, og ligesom vi i alt 
biefald!1 hans Raisons, saa kand vi endog legge 
dette dertil, at siden Oommissions Forretningen 
Fol. 76. tydelig' forklarer, at de gamle Udgierdes 
Diiger viiser fuldkommeHgen, at Kongens II d
JVrarcker ey hører til deris i fæste havende Gaar
der, 'fhi el' der da saa meget mindre Ret og 
Føye paa Bøndernes Side, at oftberørte U d
marcks Jorder under deris F'æste skulle være 
inddragne. 

Vi approberer aller
naadigst Oammerets 
BetenkIling at de paa
beraabte fæste Breve 
kke kand legitimere 
dem til nogen Posses
sion af udmarks J or
den, men at de deraf 

Hvorfore vi blive af de al
lerunderdanigste Tanker, at de 
paaberaabte Fæste-breve ieke 
kand legitimere dem til nogen 
Possession af U dmareks J or
dene, meri at de deraf, lige
som ved den første Olasse al
lerunderdanigst er forklaret, 
aparte bør skatte og skylde, 

ligesom ved den første 
Classe aparte bør skat
te og skylde. 
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hvilket dog alt videre paa Eders 
May~- allernaadigste Villie og 
Resolution vil blive beroende. 

4. Den F'ierde Olasse lHli E(lers Mayts allernaadigste 
BefaJning handler Olll de, som af Jordebog eller 
l\Tatrieul agter at beviise at hvis de har indtao-et , to , 

er tilforne lagt i Skat og Skyld; Derom formelder 
de COll1mitterede Capitainer Herbst og Nielsen, at 
sig ved Commissionen ingen har indfnnden, som 
saadant kunde beviislig giøre; Obrister og Oom
mend,lIlt "rest forklarer derimod udi sin Betenk
Iling' fol. !J6, at der er ingen l\Iatrieul der paa 
Landet, og formeelIer derfore, at det som af gam
mel Tiid er med Øvrighedens Tilladelse af U d
lllal'cken indtaget, lllaae ved Tidens Lengde være 
indbereignet i Skat Ullder Gaardem: Taxt, som 
Il1Iudigt vilde komme for Dagen, dersom de gamle 
J\Iatricllller paa Hellte Call1meret bleve dterseete 

(~ancellie Haad ::-lmith }1-;l'kherer sig herom Fol. 
24 og 25, at efter dUII Underretning hand fra 
(:amlllerr~t har faad,tillfles der en .Jordebog over 
Bornholm af A"- 1664, Etln anden som er ea 
l\Iatricul af AO _ 1071, og den 3,lie og sidste Jordebog 
og lHatri(:ul af An 1096 hvorved hand da erindr"!' , - \., , 
at hvad som derudi specialiter og tydelig anføres, 
af de indtagne Udmareks Jorder allereede at være 
lagt i Skat, t'orl1Jeener hand bør være frie for nye 
Paalæg, eller i dut rillgeste modereres. 

Allerunderdanigst ErkJa>ring! 

De paaberaahte ndi Rente Cammeret befin
Ilende gamle Matriculler og Jordebøger er herom 

6 
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bleven confereret og eftersept, Men der tales 
ieke 0111 Udmarcks Jordene, at de enten under 
Gaardells Skyld til Skat og Landgildes Svareise 
ere inddl'agene, eller ap<Lrte taxerede; Hvilket 
og ieke heller kuude være at formode, saasom 
BøndeI'lle d,L vel fOrlCllgSt havde vist at betiene 
SiD deraf om det sig ellers saaledis havde for-o 
holdet og derom Et)t eller andet Beviis af deris 
Skatte-bøg(~r søgt at udfinde; At ellers Ohrister 
West alleguerer, at det som af gammel tiid af 
Udmarcken er indtag'et, maae ved tii(leus Lellgde 
være indbereignet i Skat under Gaardeus Taxt. 

Da kmld vi det'lldi ieke blive 
Vi approberer aller- af Hige 'ranker med ham, helst 

naadigst Cammerets 
Beteukning. 

naal' mand rettelig <lnseer Be
skaffenhedell llled disse U d
marcks Jorder, som af Begyn-
delsen har været og endnu er 
Eders MaytH Alminding, som 
har været til F~Bllig for Bøu
derne der paa TJandet, at en
hver sig deraf til Fæ-beed og 
Græsgang har betieudt, Hvilke 
de da saaledis som forhen om
stændelig allet'llnderdanigst er 
forklaret, paLl, en u-tilladelig 
MaLtde har søgt at indtage, og 
ved 'ridens I-lel1gde giør til 
deris eyen Eyendomb, saa at 
derfore denne Bøndernis an
førte Raison Efter voris aller
underdanigste u -forgribelige 
Tanker, af sig self bortfalder. 
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6. Den 5te og sidste Classe handler om dem som af 
de indtagne Udmaeeks-.Joedor formeenel' sig for 
hoyt at være bleveu taxeret. 

De Committerede Capitainer Herbst og Nielsen 
ee udi de ds Betenkning foL 79, 80 og 81 af de 
Tanker, at de ey kanel have billig Aarsag at Klage, 
1) fordi deds eyne kyudige l~alldrnæJl(l tillige Ined 
Heerets Betienteme har efteeseet .JordellS Længde, 
Viide og Bonitet, 2) at det llled Bielaget Utro K 
beviises. at, !l,L,Lr Bøudol'lle leyer saadan ~~t støeko 
.Tord ud, faaer hand lige saLt meget til Afgivt 
deraf, som hand betaler Kongen J) at dot er dem 
tilbuden, hvo som ey vilde beholde Jordell, kunde 
give det tilkiende, efterdi dor findes mange, der 
trenger til eT orden. 

Obrister West forklarer herom fra fol 86 til 
92, at det er en almindelig 'rale af alle paa 
L,tndet, at Skatten er for høy, hand refereret' sig 
derfore til hvis lmnd om IÆudets 'riistand .r Al
mindelighed forhen allomnderdanigst har andrag:et, 
og giver Haison hvorfore Skatten ey knnd være 
saa hø y, erindrer derhos til Slutning, at om nogen 
ved lHaalingell skulle være skeedt U-Hæt, kunde 
det veel tvendo l\!æn(l eftermaales. 

Allerunderdanigste Eekhering! 
Hv,td Skattou af Udmareks-J ordene anbelallgor, 

da Ol' den Post ved forestmwnde 1 te Classes 
Litr. A. vitløftig allerunderdanigst forklarl't, saa 
at det er u-fornøden, her at opholde Eders 
l\Iayt_ llled meero Vitløftighed, saaSOlll det alleene 
pau Eders lHaytR allernaadigste Villio og Til
sigPlIde vil blive beroC'nde, om .TndiJyggerne udi 
don af Obrister Weiolt allerunderdanigst fore-

(j* 
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slagene Moderation maa blive deelag'tige. Be
tretteIIde TaxatloJleu paa Jordeu8, da finde vi 
af Bornholms Lands gamle l\Iatricul 1671, at 
den ieke er reignet eftor Jord eller Allle-Maal 
paa Jord, llleu alleone efter Landgilde Species 
udreignet. Hvorpaa I1n de COl11mittcredp har 
grundet deris Forretning og f.ørste Taxation 
som ved Eders l\IaytK allernanÆgste Hesolution 
af ~5 November 1720 er bleven approberet, 
derom kanel Forretningen itke give Os nogen 
tilforladelig Opliusning, men skulle forhaaho, at 
de som Heedelige Mænd efter deris Eed og 
Pligt, snavel har seet paa }1~ders lYlaytfol Lnter
esse som Landets og .Jndbyggemes 'l'arv, efter 
Ret og Billighed: 

Jeke desto mindre, som Røuderne klager at 
vært' fol' høyt taxeret :: hvilket vel ieke er 
u-sædvanligt at høre af en Bonde, i hvor moderat 
IlaIld tracteres :1. 

Hvad Urlm<1lks Jor
elers afgifter aulan
ger, saa faaer de nu 
Moderation at de alt
saa derover ieke knud 
klage at de ere for 
lwyt allsat, og hvad 
deds Ovrige Jorder 
som i Matrieulen er 
indført betreffer, saa 
formeener Vi at der 
ved ieke l1laatte røres, 
mens at de herefter 

Saa skulle Vi være af de 
allerullderdanigste u-forgrib e
lige Tanker, at for at betage 
dem alle IÆjlighedor til videre 
KlageJllaaler, og paa det Eders 
Mal' selv kke med tleere Be
sværinger desangaaende skulle 
blive illeornoderet., Obrister og 
Commendant 'Vest da tilleggis 
saadan ordre, at saafremt nogen 
af ,J ndbyggerne skulle inclfinde 
sig at klage over Ud-Marckurnis 
ll·rette Taxatioll, hanrl da selv 
tillio'e Illed nogle Lalldkyudige .b 

deraf maatte svare, 
hvad fra Aarilds tUd 
der af aarligen er ble
ven svaret.. 
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Mænd befahrer og bograndsker 
Sbc(lorne, og derefter 'l'axatio
nen s(l,aledis regulcn'r som bil
ligst og forsvarligst kand er
agtes, Hvilken Forretning hand 
aJtsaa til Eders May t" nermere 
allel'llaa(ligste Approbation al
lerunderdanigst havde at ind
senae. 

6. Udi Commissiolls F'orretningen findes fol. 88, 89, 
90 og m Obrist.pr \Vestes B~orkl;lring om tvende 
Manker Krnmmir og Kirlw-Marckon, hvilke ved 
forrige COlllmission l1H:'d Vid Iler er beviist, altid 
at have været Pil .J IHlmark, som olllliggnnlle 13011-

der i l\fands Minde, lmr h,l'f(lut, sig til, DtlSfornden 
sees og af b~t gamlllel Tings-viflne de cLtto 24 
.July 1597, .Ttem af en Hidemænds Domb Ilateret 
1~ April! 1582, at AJmilldingPJl er Eders MaytR 
eg'en }1~'yondolllb, og at. Vildbahne-Marckell I: som 
nu kaleles Hoy ellnr 8to1'o LYllgeu : i, begynder 
AYll(]PII for l\Inlll'-DalllllWn og ligger i eet Støcke 
med fornevnte Alminding og alle awlrn Drifte
lYIareker, som erc BølIdemis F'a~lleder, baade lud
marc'ker og Strand-lYIarcker, som de har til deris 
SlIlaa Qvæg': :1f Almindillgen gives Slllor'-Skat, og 
af Auls-.J orden den anden Skatt, Hvorfore hand ind
stiller om de Interpsserende i hemelte tvende Mar
cker ieke bør Vel're frie for vidNe Skat og Afg'ift 
uden for saa vit de deraf kand have indtaget og 
indlagt, Itvorimocl diss(~ l\Ial'eker ('fter HallS 'ran
ker bør være og forhlive Ud·Marck for Pllblicum. 

General-Fischalen llIelder udi sin l~rklæl'ing at 
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hand 0111 disse Marcker intet partieulairemellt kand 
Raisollllere, men hen skyder sig til hvis Commis
sarieme herom tilforlle har forklaret. 

Allerunderdanigste Erklæring! 
Efter Commissariemis forrige indsendte ]'01'

retning, skal det med disse Mareker have saa
dan Beskaffunhed, at de i det første har stre
eket sig til den der paa Landet saa kaldede 
Store Ud Marcks Lyng, Eders May t tilhørende, 
mon siden er rnid efter anden af Bønderne 
bleven indtaget og deelt imellmn dem, saa de 
sig Mareken har tileigIlet, og agtet for deris 
Fællis-Marck, som de kunde have deris Qvæg 
paa, endskiønt de til Saadan Hettighed intet 
Beviis for COllllllissionen har knndet producere, 
llleu beraaber sig paa at afgangne Amtmand 
Holger Hosrmkrantz har givet dem skriftlig Til
ladelse dertil, hvorom de dog heller intet til 
Beviis har knndet indlegge, Hvorfor COlllmissio
nen fandt for billig at vedkommende af fore
staaende Marcker burde eontribuere, 

Vi lader dut herom 
ved vores allernaadig·
ste Hes olution af 25 
November 1720 bevell
de, og efterdi Beboer
ne nyder Usum Fruc
tUl1l af disse .Marker, 
saa man d.e og svare 
8kate og Hetig·heden 
deraf. 

Og som denne Commissarier
Iles Eragtning ved Eders l\Tay~ 
allernaadigste Resolution af 
25 November 1720 er appro
beret, saa vil det vel og der
ved have sit forblivende, aller
helst da det af COl1lmissarier
nis Forretning fornemmes, at 
Kirke-Mareken bestaar af 1500 
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tønder I-land,") som 15 Bønder 
af Nøchr)r Sogn tiloigner sig, 
og Krumme Mareken ohngefehr 
af 1000 tøndor Land,(j) hvilke 
In af Clemnwndseher Sogns Be
boere paastaar sig at tilhøre, 
saa at det derfor ieke kand 
va'ru meore end billigt, at siden 
de nyder USlll1l Frnctllm af 
disse: Marker, du da og bør 
svare Eders May t_ sin Skat 
og Huttighod; Hvorover vi Os 
B:ders K ongl. J\Tayestets nor
mero allernaadigste Villie og 
Husollltion allerunderdanigst 
sknlle udbede. 

7. Til Slutning hal' Ohristel' \\'est E'ol. 102, 103 og 
104 vitloftig forklaret beskaffenheden med Udbyg
gerne der paa Landet, og er af dt) rrallker, at de 
selv bør \)ellOlde hvis de har fæstet, imod billig 
Afgift, som før er llIelt og udbeder sig derfor 
allerunderclanigst Erlers M ayestets allernaadigste 
Villie, hvorlerlis lllerl de Il-indløste Fæste-breve 
skal forholdes. Efter hallS Tanker burde de ind
løses, og den forventende Høy-Kongl. Moderation 
med Skatten og Fæsterne derpaa afskrives, samt 
siden Soglle- og Gaarde-viis i.J ordehogen indføres 

o) I den originale i .Rig·sal"kiYf~ts :.?den Afdeling- beroende !te
solution staar 1500 tønder Laml; del' skulrIe fonnentlig staa 
150 1'ømler LaurI. 

(i) I rIen originale Hesolntion staar 1000 tønder Land; der 
skulde formentlig stall 100 'rønde!" LaurI. 
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Vi approberer aller
naadigst Cammerets 
Betenklling at de Bøn
der flom Huusene paa 
egen Bekostning haver 
opbygt maa tilladefl [l,t 
tage }i'æste Breve i 
Amtstuen paa slige 
HUlIse imod en Kjen
dels e til Vores Cassa 
efter Amtmandens got
findende, og at Bøn
derne dHrimod deslige 
Huuse maatte bortleye, 
imod nogenAfgivt,men 
naar Bønderne ieke 
ville fæste Huns8ne, 
da saadallne Huuse at 
bortfæstes til de der
udi boendeHuusMænd, 
imod aarlig afgivt og 
at sanllne Os da bli
ver beregnet. 
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Allerunderdanigste Erklæring. 

Hvad Udbyggerne paa Ud
marks .Torden e anbelanger, fra 
hvem nogle gamle Memorialer 
under Litr. F. F. G G og H H. 
indleggis, da er det vel ved 
Eders Mayts allernaadigste Re
solution af 25 November 1720 
afhandlet, at disse Udbygg'ere 
med deris Hnuse paa dond ind
tagne Jord maatte forblive" 
naar de derpaa togeB\este
brevH, og den ansadte Afg'ivt 
af "orden betalte; Men for at 
forekomme ald Dispute imel
lem Bønderne og Huufllwen
dPIIO, i henseende at Bønder
ne luwe opbygt de RUllse, paa 
deris Gaarders, Almindingers 
ellers indtagne Udmarcks Jor
ders Grund, af hvilken Grund 
de enten IIll eller efter fore
gaaende allerunderdanigste l{e
lation herefter skal Contribue
re, og' de ieke af saadanne de
ris self opbygte Hnuse nød 
nogen Jndkomst., naar de itzige 
Beboere og Hllllsmænd blef 
tilladt at tage Fæste-breve paa 
deslige Huuse; Saa skulle vo· 
ris allerunderdanigste og u-for
gribelige 'ranker gaae derhen, 
at det blef de Bønder som 

Hvad Fæste Breve
ne angaar, saa appro
ber Vi allernaadigst 
Cammerets Betellk
lling at samme af Ved· 
kommende bør indløs
es, og at den l1Ioderer
te Skat og Fæste paa 
et hvert Fæste Brev 
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Huusenc paa egen Bekostning 
opbygt havm" tilladt at tage Fa:~
StH Breve i Amtstuell paa slige 
Hunse, i1110d en Kiendelse til 
Eders Kong'l May!" Cassa, ef
ter Amtmandens Gotfindendo, 
og at BøndHrne dnrimod des
lige HUllse maatto bortloye 
imod nogen vis A fgivt, paa 
dpt do kundr have Ilogell Jnd
komst imod dHI1 BekostIling: 
de have giort paa HUllsonm; 
Bygning', Men Haar Bønderne 
ickp ville fæste Huusene, cIa 
saadanl10 Huuse at bortf;€stes 
til de demdi l)(wlHle Hnnsmend 
imod aal'lig Afgivt, SOUl Edpl's 
Kong!. May t allernnderdalligst 
skIllle ben~iglles, hvilket vide
re udi alll'rd'ybestt~ nuderdanig
hed, F~ders KOllgl. MaYtH aller
lIaadigst.o og belmgelige Vil
lie snblllitteres 

Fæste-brevelle hetreffen(le, 
da bliver vi derudi af liige 
allerunderdanigste Tanker med 
Obristor West, at samme af 
vedkolllmolHle bør indløses, og 
i fald Eders AIayt (len aller
underdanigste fores/agne Mode
ration udi Skatten og }i'æsten 
alIel'llactdigst behager at aeeor
dere, kan d deu igien paa Et 
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afskrives, og Taxatio
nell paa Udmarks Jor
dene derefter udi .r or
debogen Specialiter an
føres. 
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hvert Fæste-Brev afskrives, 
og '['axatiollen paa Udlllarcks 
.Torden e dereftel' udi .r onlebo
gen specialiter anføres; H vil
ket videre til Eders May~ 

allernaadigste Yillie og Heso
lntion allerunderdanigst ind
stilles. 

8 Og som Generall-Fiscltalen IHH sin De<lncti011s Slut
ning anfører, at de øvrige 4"" Poster af Eders 
l\Iayts allernaadigste Commissol'ii .Indhold, hvilke) 
dog iekon bestoede i j1'ol'lllaliteter, fuldkommen 
allerunderdanigst er fyldestgiort og efterlevet; 
Saa gaac hans 'J\u:ko1' derhen, at alt hvis som 
kand være passerit imellem (le Committerede Capi
tainer og Bønderne, enten ved Processer eller i 
andre JVfaader, disse [J(lmarcks Jonler betreifHlHle, 
bør være ophævet, ald U-H.oplighed flerme(l at 
fon~komme, saaS01l1 det, dter lIans Ilo'y(~ste Exami
nation er intet værd og iGh af nogpn Betydning. 

Ver] disse CauGellie- Raad 
Vi approberer Aller- Smitlls 'ranker kan d vi saa 

naadigst herover Calll
merets Betenkning. 

Fredensborg den 20 
.Tulii 1726 

FRIDEHICH H. 

me}!;d. mindre noget allerun
derdanigst have at erilldre, 
som do sigter til }<'recl og Roe
lighed der paa Laudet og 
hindrer videre Bekostning' for 
Almuen, hvorved de dog intet 
kunde profitere, eftersom alle 
DulJia og hvad der har været 
at tviste om, nu ved Eders 
l\lay~S allernaadigste Resolu-
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tion bliver decideret og af
g'iort, foruden var det endog; 
u-billig i fald COlllmissarierne 
nogen Process for det de til 
Eders May~ Tieneste og In
teresse, efter Befaling, har for
rettet, skulle paaføres. --

Vi submittE're da alt fore
gaaende Eders Mayts egen al
lernaadigste Villie og Gotfin
den de, og ti. l Vor Død forblive 

Eders Kongelig Mayrsta'ts 
Allerunderdanigste troe pligt

skyldigste Tienen~ 

C. GiiLdpnrrone. ('. I1w·tl/OLin. P. RlllilIl1l8SI'rI. 

11. Mejer. P. J. l-JoJ'1/.cllwnn. 11. JwstC!j('lL 

GwMeJ'. M. Hrrliulll!l'. N. 111'1/1'111. 

Rente Cammeret 
den 8Cle Iuly A'2.. 1726. P. Ualllshart. 
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Srriaatræk af Bornholms Flora. 

Som almilldelig lH>kmHlt nr BOl'llltolm som i mange 
anclre Hetlling(~r saa ogsaa i floristisk Henseende en 
af vort Fædrelands int.eressantestr~ f1~g'llf~, maaske i 
Forhold til Størn'lson dl'lI lIl~erkel igstn Lokalitet. over
hovedet, Gl'llIHlen herti I er sikkel'lig PM en Gang 
Øens Beliggenhed midt inwIlem Sverrig og Tyskland 
og dens mallgfoldig afvexlende, skiftende Jordbunds
forlt?ld, Den bedste KetHler af BornllOlms Planter, 
UdgIveren af "Boruholms Flora", nu afdøde Lærer 
Bergstedt, Borlilsker, angiver i sit.' meVlJte Skrift af 
1883, at af de deugang iDallIllark fnndne 1442 Art.er 
af saakalclte "højere" Plante'r fandtes paa. Bornholm 
1043. Til højere Planter henregner han dog foruden 
alle Blomsterplanter ikke blot Bregner (Pilices, Bornh. 
Bringtte), Padderokker (Xljlli8rt{(Cf'lI', Bornh. I..edda
græ:l;) og' Ulvefødder (l>,IjI'opodial'f'(.I', Bornh Hæna.
r0111per), m('Il ogsaa Krallsllaalene (f '/w!'Iu'f'iI' J'e o' ken-

,. b 

der ikke noget bornholmsk Navn til disse, fordi de 
uagtet deres Størrelse ikke falder Almenheden i øj' e) , , 
som nu ubestridt medregues til de "lavere", Uagtet 
Bergstedt med Hette siger, at Bornholm alt dengang' 
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hørte til vort F,pdrelands bedre undersøgte Egne, saa 
er Tallet siden den Tid betydeligt f\)røget, i hvt'ft 
Fald forholdsvis langt betydeligere, end det tilsvarende 
Tal for hele Higet. Alene den Omstændig'hed, at det 
ganske overvejpnde Tal af Fund er henført til de 4 
sydøstre Sognp, Bodilsker, Povlskpr, Pedersker og 
Ibsker, hvor Bergstedt daglig fa>rdedes, kunde vække 
P'ormodning herom, en Formodning, som over For
ventning har bpkræftpt sig. Bornholm er nemlig en 
saa lllæl'kplig Egn, at man "hvor som helst kan finde 
hvad som hebt", Jeg kan som fllustration hertil anføre, 
at jeg paa Ronne Havnepla(ls hat' set Folk, som kom 
med Dampskibet, pludselig stoppe, studse og bukke 
sig for at plukke mellem Brostenene -- vedkommende 
røbecle sig derved som Botaniker, Det gjetldt for
resten den ejendommelige Ravnefod (8eneln:rm ('0-

i'OnOj!/l8), som udenfor Bornholm næsten ikke findes, 
men her er næsten ligesaa hyppig som Vej-Pileurt 
(l)ol,lj.rJl!lIm/l ((e/ur/lli'f', Bomll Høllm;agnell); man vil 
Ilæppe lede forgæves efter den paa nogen brolagt 
Plads. Eller ellClllll en Illustration: Afdøde Skoleinspek
tør A, Hjort.h beretter, at han faml.t clen bekendte 
bornholmske straagule Evighedsblomst (Gnl1p!utUwn 
(ttff'O-(({I)({7J/, ikke at forvexl(~ med Gnl Evighedsblomst 
((J1Utji!wlillJll uJ'cJ/(IJ'ium)) - midt paa Store Torv i 
Ronne, hidført med f"yld. 

]\[en (lI' nu end hele Bornholm en Egn, som øje
blikkelig fanger Botanikerens øjo, saa hall siger: Her 
kUl jeg pludselig faldl~ ove l' fol' mig nye og mærke
lige Tillg, saa finrles der imidlertid paa den over 10 
D .Mtle store ø ellkelte Pletter, som i særlig Grad 
kan kaldes ejendommelige, og hvor selv det mindl'(~ 
ovecle øje stl'ax ser, at lwr kan matt hvor som helst 
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træffe apt fomnaerligste J eg taler her om Dilettan
ten, Rondagsbotnnikeren, til hvilken Klasse jeg selv 
hOl'(~r, og som muligvis ]](~top som saaaan knnde have 
visse Betillgelser for at skrive for et bredere Pnblikum. 

Jeg har tænkt, nCl<lr jeg efter Opforarlng skal 
skrive noget om Bnrllholllls Ej(~ndnml11eligheder i flo
ristisk Heusc\~nde, hvortil ikke mit Kendskab, men 
kUli mim) l{a're Lanf[smænds Mangel paa saadant i 
nogen Maade kunde kvalificere mig, da at tage gan
ske ellkelte saadallne mindre Puukter frem og be
skrive, hvad mit øje del' har fanget, dels som karak
teristisk, dels som sjældent paa vedkommende Plet i 
Forhold til hele F'ædrelalldets Flora. J eg prøver paa 
at beskrive de enkelte af de to her fremhævede Kate
gorier af Planter saaledes, at et hvilketsomhelst lidt 
oplukket øje kan genkende dem. At jeg ser det hele 
med Bornholmerens øje - det er jeg nødt til, for 
jeg har intet andet - og derudfra beskriver de for 
mig iøjnefalrleude Ejendommeligheder ikke udeluk
kende efter tidligere Beskrivelser, vil gøre hele Af
handlingen ubrngelig i videnskabelig Henseende, men 
muligvis netop derfor noget mere populær i hvert 
Fal(} for Bornholmere, som vil lære at kende og 
skønne paa deres dejlige Øs Ejendommeligheder i 
de forskf'llige Hetninger. 

Samtlige Plantenavne er anført baade paa Dansk 
og I~atin, paa Dansk efter bedste Skøn, paa Latin 
efter J oh. Lange: Haandbog i den danske Flora, sid
ste Udgave 1880-88. Hvor særlige bornholmske 
Navne findes, har jeg tilføjet disse. For ikke at blive 
pseudovidenskabelig, har jeg ikke tilføjet noget For
fatternavn til de latinske Navne; for at nævne et 
Plantenavn helt, maa lllaU nemlig i GrLllHleu ikke 
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nøjes med mindre end at sige: Det er den Plante, 
som Botanikeren A i Værk Dit og Dat kaldf~r X, og 
der el' jævulig Tvist om, hvorvidt denne skulde være 
identisk med den, som Botanikeren B i Værk Hit og 
Hat kalder Y. Ved Beskrivelsen rnaa jeg forudsætte 
Kendskab til nogle af de lettest tilgællgelige botani
ske l\nnstord, hvis BetydIling dog væsentlig ligger i 
selvo Ordet ndt'll sa~~rlig 1,'0 rkl ari ng. .T eg har gennem
gaaet Bergstedts Flora fol' den besttmlto Plets Ved
k01l1111eude, lllen altsaa sllppleret don med andres 
og egue Iagttagelser. 

I. Sandflugtsskoven. 

Den en :B~jerdingvej Norel for Rønne beliggende 
saakaldte Sandflllgtsskov er ou saadan særlig mærkelig 
Plet. Skoven er kuap L100 Tdl. stor, og da den til
med ligger lige udenfor HOI'llholms Hovedstad og er 
gennemkrydset i helt~ sin Udstr;:ekuing. af 3 parallelt 
løben(}e Spadsereveje llled Landevejen paa den ene 
Side og den aablle Stl'and pau den anden -- paa den 
tredio Side er Rønne Vang, paa den ~jerde Blykobbe 
Aa --, er den let tilgængelig, ja mere end det, et 
yndet Valfartss·ted for Ronneboerne, tilmed forsynet 
med ikke mindre end ~) r1'raktørsteder - jeg skal i 
denne Sammenhæng ikke n3"vne det nybyggede r1'u_ 
b8rkulosesanatorium. Den maa saaledes, især ogsaa 
i Betragtning af sit forholdsvis ringe Omfang, selv 
indellfor Bornholms Flora regnes blandt de bedst 
undersogte Lokaliteter, tilmed da to al Øens floristiske 
Undersøgelse højst fortjente Mænd, Skoleinspektør 
Hjorth og Overlærer Hoff, i en Aarrække har boet 
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i dens nmifldelbart) N,erhefl, forud(~n at den sikkert 
er blevl't g-enllPlllsøgt paa alle Leder af adskillige 
Botallikere i Ligh('(l lIlf'd Fol'f. af nærværende Af"
handling' og ydpl'ligeru besøgt af tilrejsende Plante
kellfll're. l\Trn et Bevis paa, at mall endda paa en Plet, 
hvor lllall "llvor SOIll lwlst kan finde hvad som helst", 
aldrig kan gaa grnlldig Ilok til Værks, er ikke blot 
at m!'rværelldl~ F'orf. stadig- overrnskrs derude, men 
at der endlIll i 1H04 er rmapeget nye ikke hidtil sete 
Planter del'. ~~ftl'1' at dellne Afhandling var skrevet, 
erfarer j eg, at tj;mdft ugtsskovell og dells J,'lora a11e
n~de tidligere ('I' omtalt i Litteraturen, idet Læge 
i\L K. Zahrtllmllll i "Naturen og l\Iennesket" 9. Bind 
Pag. 2;)7 tf har furtalt om "tjandftllgtskoven og dens 
Anhgger". Det pr en Sl~lvfulg(', at jeg derefter Illed 
Tak har bellyttet adskillige af de der llletldelte Op
lysninger, som jPg lmr forsugt at indarbejde i nær· 
v,-erende lille Afhandling. 

tjkovell er Jill forresten ikke aldt'les sæl'lig- "born
holmsk": vi finder lignl'lId() Lokaliteter endnu to Ste
(kr i Danmark, nemlig' v('d HUI'llIlH:~k og ved 'I'isvilde, 
og vi vil ogsaa. vaa llPggl~ (1isS(~ tjte([el' finde fol' C'1l 

væselltlig Del, dog ikke helt, dell samllle ej(mdoml1w
lige Flora. 'j'isvilrle ~klw()1l har jPg gentagIH~ Gange 
hesøgsvis gennemgaaet, i HOl'llbæk Plantage har jeg 
kun haft Lnjlighed til at undersøge et Hjørne. 

Som OgSCUL selve Skovens Navn viser, har .J ord
bunden, hvorpaa den el' plantet, tidligere været reut 
Flyvesand. Der finc1l's emlnu tydelige Spor af Klit
dannelse nHUJge tjte(ler. Terrænet er iøvrigt ftadt, 
svagt skraaneude mufl Havet; kun mod Nordøst fin
des llogl(1 Høje - Till(~hoje -- uden Tvivl Kæmpehøje 
opkastede af l\IelJul'skehaamL Forwlell Blykobbe-Aa, 
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som danner Skovens nordre Skæl, findes der, især 
i Nærheden af Havet, nogle fugtige Lavninger, som 
man ikke rigtig ved, om man skal benævne Grøfter 
eIleF Bække, som taber sig i Sandet uden at udmunde 
i Havet. De danner nogle Steder smaa Sumpe, og et 
Par af dem er gulfarvede af .Jæl'llokker ("Rode Bække"). 
Der løber tværs gennem Skoven to "Sandveje" , saa
ledes kaldede, baade fordi de !~r meget sandede, og 
fordi de benyttes af Folk, som henter Sand - og Tang 
(Ædja) - paa Havstokken, og ved den første af disse 
- regnet fra Rønne - nI' en særlig fugtig Plet, som 
er gennemkrydset af Grøfter, og som jeg senere kom
mer tilbage til; iøvrigt er der ogsaa enkelte andre 
Steder udgrøftet. 

Plantningen af Skoven begyndte 1819 og fnld
endtt's 1846. Dens Grundlægger var den energiske 
Bornholmer Sandflugtskommissær, Cancelliraad .Tesper
spn, Spjersgaard Arealet var "Kongens Udmark" 
og' tilhører nu Staten. Størstedelfm er tilplautet med 
[j'yr (PinIls sillH'sti'is) og er da, som Fyrreskov altid, 
lys, dækket i Bunden dels af (~t nydeligt Mosda'kke, 
dels af de nedfaldne brune Fyrrenaak lVIindre Par
tier er tilplantet med Birk (fJet'llla veJ'/'w'osa) eller 
G ran (J )irea l',v('e[s(J); i det nordøstlige Hjarne er der 
en mindre Plantage af Bøg (Fa!/'lls s i{IJa#m) , der som 
bekendt ikke voxer vild paa BOl'llholm. De før nævnte 
lave og sumpede StræklJinger er til Dels betegnede 
med lave Løvtræer eller Buske, navnlig El (.LIlnns 

.ql'lltino,m), Hassel ((;o/'/j17t8 -il vellana) og Kirsebær (( 'e

I'llsns avium), samt flere mindre, forvildede Buske, 
hvorom senere. Sagllet fortæller, at Skovem, Rigdom 
pan. Kirsebærtræer skal hidrøre fra, at Cancelliraad 
Jespersen, da Skoven begyndte at voxe til, illdbød 

7 
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Rønne Bys Drenge til at plukke Kirsebær i sin Have 
paa Sejersgaard paa Vilkaar, at de skulde sluge Ste
nene og derefter paa naturlig Vis aflevere dem i 
Skoven. Forøvrigt behøves der nu ikke Drenge her
til; for det kan Fugle meget godt besørge. 

Hvorledes alle de mærkelige Fremtoninger paa 
det floristiske Omraade, som nu strax skal omtales, 
er naaet til den ikke engang 100 Aar gamle Skov, 
er vanskeligt at sige. Sandsynligheden kunde vel 
tale for, at de fleste af dem er kommet hertil med 
Fugle, idet flere af den skandinaviske Halvøs Fugle, 
f. Ex. Korsnæbbet, bygger i Skoven, og de fleste af 
de mærkelige Planter har overmaade fine og lette 
Frø; men iøvrigt er Planternes Veje usporlige. Der 
er dem, som mener, at deres Fremkomst skyldes Lev
ninger fra ældgamle 'n der, enten Frø eller enkelte 
Smaaplanter, som fører en ubemærket Til værelse og 
saa udvikler og formerer sig, naar Betingelserne bli
ver gunstige. Kun saa meget er alle i Nutiden enige 
i, at de ikke "kommer af sig selv" (" T~yngjor anler 
Lausurt", siger den gamle Boruholmer, men det pas
ser ikke). 

Vilde De saa, min Læser, efter denne Indledning 
foretage en lille-- eller skal vi sige en større
'rur med mig nd i Sandflugtsskoven. Vi maa ikke 
gærne følge de banede Veje, vi maa ikke være bange 
for at blive lidt vaade om Fødderne i Lavningerne 
og heller ikke have de bedste Klæder paa, fordi vi 
risikerer at faa dem iturevne af Brombærrankerne 
(Rubu8 jructico8U8 L,Bornh. Blaabær), som paa mange 
Steder danner en tæt sammenvoxet Underskov i For
bindelse med Kaprifolium (Lonicera PericlymPrlwn, 

Bornh. Kopattarankler), som ofte i mange Alens Højde 
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slynger sig om Fyrretræerne. Desværre er jeg ikke 
dygtig Botaniker nok til at bestemme de forskellige 
Brombær-Arter, hvilket kun Specialister paa det Om
raade magter; jeg har gentagne Gange forsøgt det, 
men hidtil forgæves. 

Tager vi derud om Foraaret, vil vi kun pletvis 
træffe "Skovbund", saaledes som i Løvskoven, og vi 
møder derfor heller ikke her Vaarens ejendommelige 
Skønhed --- saa skal vi hellere gaa op i "Fævogten" 
øst for Rønne. Naturligvis finder vi hist og her, 
navnlig i I..Javningerne en Plet af Hvid Anemone 
(llnemone nernoro8a). Hyppigere er den almindelig be
kendte Surkløver (Gøgemad, O.l.'oli8 AcetOi'l'lla), hvis 
kløverlignende, syrligt smagende Blade staar hele 
Sommeren, og som om J1~oraaret opskyder sin fine, 
bleghvide, aarede Blomst. Fremdelos kan vi ogsaa 
møde den for de bornholmske Løvskove ejendomme
lig'e Skælrod (!~atl/J'(Fa sfjumn(lJ'ia), som fra sin skæl
lede Hodstok skyder en blegrød Klase af Blomster 
uden Bbde lige op af ,Torden, noget lignende en "Her
rens Haalld" (Gøgeurt), som den dog ikke er i mind
ste l\Taade beslægtet med, og den ligesaa ejendomme
lige Firblad (Paris fjlllJdJ'ifolia), som ganske svarer til sit 
Navn, idet deu skyder eu enkelt Stilk op af ,Torden med 
fire store korsvis modsatte Blade paa Midten og en en
kelt grønlig firedelt Blomst i SpidselI, som senere bliver 
til et sort Bær. Her skal endnu lige nævnes den sødtduf
tende, fine, hvide Majblomst (Mujanth.cm711n blj'olimn) 

med sine to hjærteformede Blade; den udfolder sig' 
først midt i Juni. 'fil disse egentlige Løvskovsplan
ter, som med Undtagelse af sidstnævnte blomstrer 
April-Maj, maa og'saa henregnes den af Forstkandi
dat Bojesen i 1904 fundne Tandrod (Dentarict bulbi-
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jem), som jeg ikke har set i Sandflugtsskoven, men 
vel andre Steder paa Bornholm. Det er en temmelig 
høj Plante med en lyserød Korsblomst, noget lignende 
Strand-Levkøjens, men navnlig kendelig ved sine brune, 
ærtestore Knopper i Bladhjørnerne. Disse egentlige 
Vaarblomster træffer vi altsaa kun lejligheds vis; der
imod vilde vi i April ude paa Grænsen mellem Skoven 
og Havet finde Masser af Revlingebær (ErnpetJ'/I1n 
n(ljl'ulJJ, Bornll. Rød Lyng), en lyugag'tig Busk med 
smaa røde Blomster i Bladhjørnerne, som om Ef ter
aaret bliver til sorte, temmelig smagløse Bær Den 
er meget smuk, Bladene er fine som Lyngens, mel
lem hvilken den voxer, og den er snarest, ligesom 
denne selv, en Levning fra Tiden, før Skoven blev 
plantet. J1~1l anden Levning fra denne Tid vil vi no
get senere, sidst i Maj, finde i Blomst, hvis vi kau 
være saa heldige at træffe de enkelte smaa Pletter 
af rryttebær (Vacciniurn Vitis ida'a). Denne Plante, 
som er saa alminaelig paa de jyske Heder, findes 
kun ganske enkelte Steder paa Bornholm. Vi kender 
den lille Busk paa de smukke, læderagtlge Blade og 
den nydelige, hvide Bloffisterklase. De røde Bær mod
Iles sidst i Juli, men der er ikke s:,a mange af dem, 
at det betaler sig at plukke dem til Syltning, og util
beredte smager de ikke godt. Man kan forøvrigt og
saa lejlighedsvis finde Pletter af det samtidig blom
strende, almindelige bornholmske Blaabær (V(l('ciniuJn 
MyrtillIIs, Bornh. Byjlenbær; Bornh.: Byjlenbær = 
Dansk: Blaabær, Bornh.: Blaabær = Dansk: Brom
'bær eller rettere det blaaduggede Korbær (R1tbU8 
cæsl:lls)). Heller ikke af disse findes saa mange, at 
det kan betale sig at plukke dem. Den har, som al-
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mindelig bekendt, uanselige lyserøde Blomster som 
smaa Krukker. 

Noget af det første, som vil overraske Botanike
ren herude, er den store Mængde af forvildede Knl
turphll1ter, som vi træffer. .leg havde før Avditør Oan
celliraad Erichsen mistænkt for denne" Forvanskning 
af Natmen", som ingen Botaniker sætter Pris paa. 
Det er llE'llllig ham, som efter B(~l'gstedt har indplan
tet Strndsvinge (8tJ'utMopt(,J'is GNrJwn?'('(() i Almindin
gen ved Aaremyrc, og det formenes at være ham, 
som har ndsaaet Kobjælde (I)Ill.~ot1:11a vul.ljaJ'l:s) paa 
Galløkken Syd for Rønuo (mon ogsaa paa Bakken ved 
Hallegaard i Knudsker?). Men af Læge Zahrtmanl1s 
før nævnte Afhandling ser jeg, at det er Latinskolens 
Ungdom, som i sin Tid har anlagt "Haver" derude, 
og det er Levninger herfra, som endnu bidrager til 
at give Skoven Præg. Skoven var den Gang - for 
e. 25 Aar siden - langt mere vildsOlllOg ensom, end 
den nu er. Jeg er i min Ungdom gaaet rundt der
uele, SaLl jeg tre Gange i rrræk vendte tilbage til 
samme Plet; nu er her næppe vildt nok for "indian
ske" Drenge. Blandt disse Planter vil vi først lægge 
M:l'rke til den smukke, hlaablomstrede Singrøn (Vl:UCll 
min()J', Vintergrøn, men ikke Efeu og heller ikke Py
rola), som er almindelig kendt fra Kirkegaarde, men 
her allerede voxer paa Skovens søndre Dig'e og flere 
Steder i Mængde. Den blomstrer om Foraaret, men 
undertiden findes der allerede i milde Efteraar Blom
ster, hvilket ogsaa er Tilfældet med den ligeledes 
blaablom~trede Vaarforglemmigej ((hnphalodes cel'n(l, 

Bornh. Kærminde), som vi finder ved en af de før 
omtalte "røde Bække". Den er kendelig paa sine 
brede, hjærteformede, langstilkede, tynde Blade. Til 
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disse, ikke oprindelig vildtvoxende Planter, maa frem
deles regnes den senere - i Juni - blomstrende 
Ærekrans (Sct/1;ifraga umbro.m) med blaaduggede Blade 
og fine, hvide, rødprikkede Blomster i en Top, Akeleje 
(Aquilegia vulgllris), som ganske vist er vildtvoxende 
paa Bornholm - f. Ex. ved Randkløven - men her 
tydeligt aabenbarer sig som forvildet derved, at den 
ikke alene findes med blaa Blomster, men ogsaa med 
blegrøde og hvide, Kransblaaet Lilje (Litium Mw·tai/on), 
hvilket Navn indeholder tilstrækkelig Beskrivelse, og 
som utvivlsomt er en fremmed Gæst i den vilde Skov. 
Til disse hører ogsa'!:), Have-Jordbær (F'l'ui//'(IJ"ia ('latiol'), 
som kendes fra de danske vildtvoxende Jordbær (FrufJr. 
vescl1 og Fra.(j't. collina), som forøvrigt ogsaa begge 
findes i Skoven, paa sit høje, stive, ranke Blomster
skaft. Til de "forvildede" maa vistnok ogsaa hen
regnes Aftenstjærne (Hespf'ris liwtronalis, Natviol), som 
findes ved den øverste Spaseresti. Den har rødviolette, 
vellugtende Blomster, som ligner Levkøj ens. Ogsaa 
Skovmærke (Aspf'ntla orlol'llta, Mozzika), som andre 
Steder voxer vild, gør her bestemt Indtryk af at være 
udplantet, og aet samme viser endnu tydeligere den 
paa en enkelt Plet fundne Liljekonval (( 'onvallaria 
majali8), der her ganske tydeligt fremtræder som en 
forvildet og "forædlet" Haveplante. I denne Sammen
hæng maa formentlig ogsaa nævnes Dusk-Flitterax 
(Mel1'ca cilia fa), som af cand. polyt. H. Hjorth, nu 
Driftsbestyrer af Maglemølle ved Næstved, angives 
som funden i Sandflugtsskoven. Dette Græs, som jeg 
ikke har set levende, men kun kender fra Afbildning 
og' fra Beskrivelse i Langes Flora (sidste Udg. Pag'. 
860), udmærker sig ved sin smalle Top, som efter Af
blomstringen er tæt hvidhaaret. Det er ikke tidligere 
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fundet vildtvoxende i Danmark, men figurerer jævnlig 
i Gartnernes Kataloger, og dette bekræfter, at det 
maa regnes for "forvildet". Det har iøvrigt - jeg 
holder mig stadig til Billedet - ikke mindste Lig
hed i det ydre med de to i Bornholms Løvskove al
mindelige Arter af Flitterax (Mf'lim nufans og M.1lni
.tlora). Blalldt de ikke egentlig vildtvoxende Planter 
maa endnu nævnes ae før omtalte Buske: Guldregn 
((:yti8U8 J.lablli·lI'1l1n), almindelig kendt, Pilebladet Mjød
urt (Spil'cf'I( sal1:C1foI1'(() ogsaa en velkendt Prydbusk 
med PIl Top af hvide Blomster, maaske bedst kendt 
under sit latinske Navn, Liguster (L((j1lstru1n vuLgw'e), 
Snebær (SymphOJ'ical'l!'lls 1'{(('emo811s), derimod vistnok 
ikke Snebolle (rr',:!J/J!'l11I1n (}pUIIlS, Bornh. Kvalkenbær), 
som gør et )' vildt" Indtryk. Den sidste har iklw, som 
den første, sit Navn efter Bærret, som er rødt, men 
efter sin smukke hvide Blomsterstand. 

Alt det hidtil nævnte bidrager ganske vist til at 
g'ive Skoven sit Præg ved sin afvexlende Mangfoldig
hed, men j eg ør endnu ikke naaet til at omtale de 
egentlig mærkelige og for Botanikeren mest tiltræk
kende af Fyrreskovens virkelig vilde (J: uden men
neskelig Mellemkomst indvandrede) Blomsterplanter, 
og her konllllf~r vi først til at tænke paa de mange 
Arter af Pyrola-Familien. Samtlige i Danmark fundne 
7 Arter af denne Familie møder vi her (P,ljl'olunl1:nol', 
s('clIudu, 1Iu'li'ia, I'Ofund1lo1ia, chlol"antha, (?limaphaa 1I1)l

bellata og 'Il n1jlo m) og navnlig den første og den sidste 
af disse, som begge er hyppige i hele Skoven, bi
drager mere end noget andet til at give dens Flora 
sit Præg. De har alle stive, vintergrønne, rodstillede 
Blade og er meget smukke. Enblol11stret Vintergrøn 
(f'himapltila 1lm/lom) er en i Danmark yderst sjælden, 
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lneget smuk Naaleskovsplante. Den er allerede ud
sprungen paa Grundlovsdagen, tidligere end de øvrige 
af Slægten og kendps let paa sin store, enlige, hvide 
Blomst, der dufter stærkt og sødt omtrent som Kon
vallens. Den findes overalt i hele Skoven og er dens 
største Prydelse. Ligesaa hyppig er den noget senere 
udblomstrende Liden Vintergrøn (P,Ij/"ola min()J). Den 
dufter ikke, men minder iøvrigt ved sin smukke Klase 
at hvide eller rosa Blomster meget om Liljekonvallen. 
Blomsten er omtrent kugleformig, tillukket ligesom 
dennes. Den findes oftest paa lidt mere fugtige 
Pletter end den første. Ikke saa smuk eller frem
trædende, men næsten lige saa almindelig, er Ensidig 
Vintergrøn (lJ,Ij/'Ola secunda), som har smallere Blade, del' 
minde om Pile blade - begge de forrige har omtrent 
kredsrunde Blade - og ell gulgrøn ulugtende Blomster
klase. Klokke - Vintergrøn (P,Ij/'ol(t med1:a) er større 
end Liden Vintergrøn, som den ellers ligner, og har 
større Blomster. Den er let at kende paa en meget 
behagelig, syrlig Duft; Bornholmerne vilde kalde den 
"krisk". I Sandftugtsskoven har jeg ikke kunnet 
finde <hm trods al Eftersøgning, men dens Tilstede
værelse der bevidnes baade af Zahrtmann, H. Hjorth 
og H. Bojesen. Derimod har jeg set den i Almindingen 
og' derfra beskrevet den her. Hundbladet Vintergrøn 
(P,Ij/'ol{l l'otund~loUa) har jeg set paa to Steder, nemlig 
ved Skovens søndre Dige og ved de før omtalte 
Grøfter ved første Sandvej. Den har længere Blom
sterldase end de før nævnte og i Modsætning til 
disse aaben Blomst med bøjet Griffelstøtte i Midten. 
Blomsten er helt hvid, Bladene er helt runde, og 
ogsaa den har sin ejendommelige Duft. Den voxer 
mest iHedemoser - findes f. Ex. i Moserne øst for 
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Almindingen og ligel(~des ved rrisvilde - og har vist
nok i Modsætning til alle de øvrige voxet der, inden 
Skoven blev plantet. Angaaende Grønblomstret Vinter
grøn (P,ljl'o/a ('hlomntlta) har jeg ikke fundet noget 
skriftligt eller mundtligt Vidnesbyrd om, at den er 
set i Skoven af andre end nrerværende Forf. Overfor 
udtalt Tvivl har jeg ved Sammenligning med Planter 
fra Tisvilde forvisset mig om, at ogsaa dC'llne yderst 
sjældne Pyrola virkelig har fundet Vej til BGrnholm. 
Den ligner den forrige paa sin aablle Blomst og 
bøjede Griffel, men den dufter ikke; Blomsten er 
grønlig, og Bladene el' især ve<1 Ribberne rødlige. 
Den er en udpræget Naaleskovsplant.e og findes flere 
Steder i Skoven. Mærkeligst af alle Arteme bliver 
dog' nok Skærmblomstret Vintergrøn (('111:JllllpMla 1/1/1-

bel/aia). Den er buskagtig og dens Blade er kile
formige, læderagtige, glinsende, hvorfor den efter
stræbes til Kransebindillg, hvilket burde forbydes. 
Den skyder senere end de andre - ikke før 10. Juli 
--- et Skaft med omtrent 5 oprette, blegrøde Blom
ster, der hver har ligesom en Dugperle i Midten. 
Den er først fundet af Overlærer Hoff, men findes 
nu paa flere Pletter i Skoven; er iøvrigt yderst 
sjælden. Forud(m disse 7 Pyrola-Art<~r vil man end
videre langt ude i Skoven, hvis man er meget heldig, 
finde den berømte, efter selve den botaniske Viden
skabs Fader opkaldte I..ånnæa ([~inn(m bO/'l'al/:s), som 
ellers har hjemme i Skandinaviens Naaleskove J eg 
har kun set 2 Exmnplarer af delll\8 smukke og 
mærkelige Plante i Sandftugtsskoven. ZahrLmann an
giver det samme Tal, men der findes vistnok eudnu 
et Par. Paa en Busk har jeg næppe kunnet finde 
mere end 6 Par Blomster. J eg kalder Planten en 
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Busk, skjønt den mindst af alt ligner en saadan; thi 
dens fin(', rødlige, traadførmede Stængler med smaa 
ovale st('dsegrøl1ne Blade krylJer i Skovbunden paa 
Mosdækket paa t~t Areal af flere Kvadratalell; men 
ved nøjere Undersøgelse vil man finde, at de mange 
Stængler udgør en eneste Plar:te, en Busk. Man maa 
endelig ikke som ukyndig forvexle den med Læge
Ærenpris (V{'J'{mim oli('in{//i,,), som den en lille Smule 
ligner i V oxemaade og Bladform, og som er hyppig 
i Skoven. Den blomstrer altsaa kun sparsomt, sidst 
i .Tuni Den har ikke den ston) pra.lende Blomst man 
efter Navnet kunde have ventet, men er beske(len, 
som den Mand, hvis Navn den lJærer og hvis Ynd
lingsblomst den var. Blomsterne stna to og to paa 
meget fine, noget klæbrige Stilke og er klokkeformigt 
nedhængende, sart blegrøde, dejligt duftende. Tæt 
ovenfor den eneste Busk af Linnæa, ,jeg i ØjelJlikket 
har Kewle paa, og forresten tiere Steder i Skoven 
vil man finde pn anden Naaleskovsplante, som ogsaa 
findes ved 'l'isvilde, men eJlers hører Hojnorden til, 
en lille Orchide (Gøgeurt) Knærod (Uood,ljl'm J'l'j){Jns). 
Den først.e, som fandt den her, var Brygger Schjøtz 
fra Odense, en rig Mand, der paa sin Ijystkutter 
rejst.e Danmark rundt udelukkende med det. Formaal 
for øje at finde mærkelige Planter, og der fort.ælles, 
at. Fundet. sket.e saaledes, at. Seh. paa en Exenrsion 
paa eIl Gang lagde sig' lied og kært.egnede nogle 
Planter af den allevegJle i Skoven blomst.rende før 
beskrevne Chimaphila uniflora, hvortil der kan være 
god Grund, da den virkelig er nydelig, og saa plud
selig udbrød: "Nej se, Goodyera repens !" Han havde 
fundet dens Blade i Skovbunden; den skyder nemlig 
først sit Blomsterskaft. op ind i Avgust, mens Ch. 
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uniflora blomstrer i Juni. Paafaldende mange mærke
lig'e Planter er iøvrigt fundet paa ganske lignende 
Maade, hvort.il man uden Vanskelighed vil finde den 
psyehologiske Forklaring: Han saa Planten, førend 
han selv vidst.e det. Knærod har ved Roden, som 
svarer til N avnet., en Roset., lignende Pyroln'erncs, 
af ægformede, blanke, gitterribbede Blade, hvilket. 
tydeligst. ses, Jlaar Bladene holdes op mod Solen, og 
et kvart.erhojt. Skaft med (~n lille Klase af hvide, 
Hoget. laadlle Blomster. KnRTod har alt.saa ikke som 
saa mangl~ Ore11ideer Knold, og dette er heller ikke 
'l'ilfældet. med en anden lille Gogeurt., som ellers og
saa tilhører Nordskandinaviens Naaleskove, men som 
man ogsaa kan finde her, om lllan er særlig heldig, 
Jeg t.ænker her paa Hjærtebladet Fliglæbe (l.i8tCI'a 
('ol'data), J eg har fundet den i 188B og har fra dette 
Fund adskillige tørrede Exemplarer; lIIell paa ved
kommende Plet. er den ved Rydning' forsvundet, og 
jeg har ikke set. den senere, lllen har fra andre 
Vidnesbyrd om, at. den sU(](ert fi ndes derude endnu. 
Den blomstrer allerede i Maj meget. tidligere end 
dens Navne )Egbladet. Flighebe (lJi8fr>I'({ O/JIdll), som 
man i Juni vil finde i Løvskovslmuterne, og den er 
meg·et. mindre, ikke mere end kvarterhøj Dells Blolllster
klase ligner i Farve aldeles de nedfaldne bmne I<'yrre
naale, mellem hvilke den voxer. Man finder den 
næppe uden ved at faa øje paa de to midt. paa 
St.ænglen lige overfor hinanden siddende, g'linsellde, 
hjært.eformig'e Blade, som dog ikke er ret. store. Disse 
t.o Blade bliver siddende noget. efter at. Blomster
klasen, hvis enkeIt.e Blomster er meget. smaa, er 
visnet.. Men jeg frygt.er for, at. jeg har t.mkket. vel 
store Vexler paa min Læsers og Ledsagers Taal-
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modighed ved at dvæle saa udførligt ved disse smaa 
Planter, som en Botallikel' kan se sig gal efter at 
finde, men hvorom det store Publikum siger: "El' det 
noget at bukke sig for'?" .T(~g haaber derfor at glæde 
min Læser, !laar jeg nll skal Ilævne Sandfiugtsskovens 
tredie Orchide, den pragtfulde Skovlilje (('ejJ!wlantel'a 
f'nsijolia). Her vil man sige: Det er da en ordentlig 
Blomst, og lilan vil tilfoje: En ordentlig Herrens 
Haand Vil man gTave den op, hvad man imidlertid 
ikke maa, jeg skal strax sige hvorfol', vil lilan dog 
finde, at den ikko heller har 1Znol(1, men eu lang·, 
kraftig, krybende Rodstok. Den er som sagt en 
pragtfuld PIaIlte, som gallske svarer til sit Navn, 
med en Klase pan 4-10 store, snehvide Blomster 
med en g·ul Plet i Midten af hver. Den har mange 
Blade paa den fodhøje Stængel og maa ikke forvexles 
med den mange Steder i Skoven voxende, samtidig 
blomstrende Gøgelilje (lJlant!wnteJ"a chlomntlw), som 
kun har omtrent 2 Blade paa Stængelen, en dobbelt 
Rodknold og en mere grønlig-hvid Blomst. Skovliljen 
hører sikkert til de forsvindende Planter, har rimelig
vis voxet (ler, før Skoven blev plantet; Illen den har 
dog vedligdlOldt sig i over 20 Aar paa en meget 
ugunstig Plet tfl:'t ved Pyrola rotundifolia i 11 }1~xem
plarer. Jeg hal' fundet den paa ikke mindre end 5 
Steder rundt om paa Bornholm, men stedse kun i 
et eller faaExemplarer, aldrig over 20. Derfor var 
det, man ikke maaUe grave den op; det maa man 
forresten heller ikke med andre sjældne Planter. Vil 
man f. Ex plukke af Chimaphila unifiora, som man 
nok maa, saa bør lllan knibe . Stænglen over med 
Neglen eller bedre med en skarp Kniv, saa Roden 
ikke rives op. I-ligesaa høj, ikke saa smuk, men i 

l 
I -
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U dseende endnu l11cprkeligere er den ikke til Orchideerne 
hørende sent i AVgllst blomstrende Snylterod (Mono
iro]!11 ylabJ'a). Den har en helt brun eller straagul 
næsten geunemskinnelig bladløs St~pngel. Der findes 
ikke Spor af Grønt, hverken i Stængel eller Blomster, 
idet den tykke Blomsterklase ogsaa er straagul. Den 
lever 1181nlig ikke af J orden, men alene af de raad
nende Blade, mellem hvilke den voxer. Den er ikke 
hyppig her og findes længst ude i Skoven 

.T eg havde nu tæukt at forlade de sjældne ,,I310m
ster" og gaa over til at bede Læseren følge mig en 
Stund i Betragtningen af Skovens egentlige typiske, 
strax iøjnefaldende Planter; thi af de "sjældne" kan 
egentlig kun Enblomstret og Liden Vintergrøn regnes 
til de "hyppige", som giver Skoven sit Præg. Men 
jeg sagde urltrykkelig før "Blomster"; thi der maa 
elld,m absolut næV!1l.lS nogle Repræsentanter for de 
blomstf>rløse, som ikke maa overspringes, naar Talen 
er Olll "SjældenlHlder". I H'yrreskoven vil man hyppig 
foruden Almindelig Ulvefod (L!JI'o)!odill'ln cllllyctnm, 
Bornh. Ræuarompa) med sine vidtkrybelldu, nydelige 
mosbløde Stængler og i August sine langstilkede, gule, 
mest parvise Ax (Hexemel) finde den noget lignende 
Femradet Ulvefod (l~!Jco]!odiuill Itnnotinll111) med enkelte, 
ustilkede, ligeledes gule Ax og mere spidse ndstaa
ende Smaablade; begge er de Pryd for Skoven. Et 
enkelt Sted ved en af de før omtalte Lavninger i 
Sandet vil man endvidero finde den ikke krybende 
Otteradet Ulvefod (J_,ljcopodiulIt Se/uf/o), som ellers 
hører Lyngllloserne til og ogsaa der er sjælden. Den 
har ikke Ax som de andl'e, mon smaa Sporehuse i 
Bladvinklerne og dens mest karakteristiske Kende
tegn er dens etageformede V æxt, som tydelig frem-
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hæver hvert Aars nye Skud. Det skulde forøvrigt 
ikke undre mig, om man ogsaa skulde finde Liden 
Ulvefod U .. //I'of,odium inlln(]utum) derude; jeg har ikke 
set den, men IJokaliteterne passer dertil. Den er 
meget spædere end de andre og næsten opret. 

Ja, nu haaber jeg ikke, jeg har trættet Dem al t
for meget, min Ijæser, navulig meel elen Latin. J eg 
har brugt saa lidt deraf som muligt, synes jeg selv; 
men Botanikeren bilder sig nu ind, at han ikke, lige 
saa lidt som Doktoren og Apothekeren, ret vel kan 
undvære den, saa længe de "danske" Navne er saa 
vilkaarHge, selvlavede og lidet almen anerkendte, som 
det endnu er Tilfældet. Naar jeg endnu vil forsøge 
en Skildring af Skovens ikke sjældne, men mest iøjne
faldende typiske Planter, maa jeg endnu en Gang 
minde om, dels at jeg er ganske sikker paa, at der 
endnu vil fineles Sjældenheder derude, som jeg hverken 
har nævnt eller set, dels at er Udvalget af, hvad der 
skal kaldes sjældent, vilkaarligt, saa er det følgende 
Udvalg af de iøjnefaldende det endnu mere; de smaa 
og spæde eller g'anske fin blomstrede har jeg over
sprunget, da jeg ikke tør paaregne Interesse derfor. 
IJyng (('allllna V7llg{{)'/Ii) og Revling (Ji)mpetl'u/Jn n(Ij)'uJII) 

har jeg alt nævnet. Den meget smukke, lynglignende, 
krydderduftende Vildtimian (ThYJl/1[1i Sf/')Jyllum) skal. 
jeg kun lige omtale. Ligele(les har jeg alt talt om 
Brom bær (Rllbu8 j'I'UCtiCOSIl8 L) og Kaprifolium (l~on1:CI'ra 
])(')'idymen1lm). 

En af de største og m~st fremtrædende af de 
.,typiske" Planter er den ofte 2 Alen høje, sent paa 
Aaret blomstrende Skov-Kvan (Angelica officinalis), 
som man vil finde i enhver Lavnillg. Den har en 
tyk, hul, glat Stæng'el, Blade, som i Udseende og 
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navnlig' i Lugt minder om Pastinakkens 00' en mæO'-
b b 

tig Skærm af smaa, grønlighvide eller rødlige Blom-
ster. Medens denne tillige med adskillige mindre ret 
smukke Plallter voxer i Lavningerne, vil man i selve 
Højskoven allevegne træffe Skovsalat (I .. acfl,{(·a mumli.\') 

og Stinkende Storkenæb (Geranium Ro{;ertillnum) 
Den første ligner ikke det allermindste Havesalat 
(J_actuca liat/Da) undtagen paa Blomsterne. .J eg for
udsætter at de fleste af mine Læsere ved Forsøm
melse har ladøt Salat stna og blomstre i Haven 00' 

- b 

da lagt Mærke til de smaa gule Blomster; de lignet' 
akkurat Skovsalatens. Skovsalaten er cn alenhøj, spinkel 
Plante med meget tynde Blomsterstilke, som danner 
en stor '1'op, og fiue Blade, som i Form minder om 
lHælkebøttells ('/'({/'({,I'I(CUrJ< I:ilil'/>nll{e), men er meget 
mindre og papil'stynde. Stinkende Storkenæb har en 
stærk; men i hvert Fald i min Næse slet ikke ube
hagelig Lugt, som minder om dyrket Gulerod, som 
den ogsaa i Bladform noget ligner. Den har knap 
fodhøje, ikke helt oprette, rode Stængler og ell rød, 
ret smuk Blomst, som efter Afblomstringen danner 
det lange Næb, hvorefter Planten har Navn. Derhos 
maa jeg mevne Skovens karakteristiske, nydelige 
Græs, det samme iøvrigt, som voxer overalt paa 
Lyngen, Bølget Bunke ( . .:tIra Jle,L'1L08{{) med sine traad
fine Blade og sin smukke, sølvglinsende Top. Det er 
dog ikke den sanune Plante, som BOl'llholmerne plejer 
at kalde "Søllkjegræz", med hvilket Navn for det 
meste tænkes paa Mosn- Bnllko (..:lira cm~pit()8a). Nanr 
jeg saa endnu har peget paa den store Gederams 
(('Jw/flucnerill1it all.!fllstlfo!in1n), on næstollmandshøj, rank, 
meget smuk Plante med Blade som Pileblade og en 
meget lang Klase af store, rødviolette Blomster, SOlll 
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man træft'er paa enhver aaben Plads, saa har jeg 
hermed nævnt de Planter, som først falder mig i 
øjnene i Skoven, og det kunde være, det gik andre 
Bornholmere ligesacl. Lad mig lige endnu tilføje, at 
der med Navllet "Gederams" aldeles ikke tænkes 
paa den Plante, som Bornholmerne benævner med 
dette Navn, nemlig Skov-Løg (ALhnm Scol'odopras1lrn), 

som ikke har dell allerfjærneste Lighed med vor 
Plante. 

Men min opmærksomme Læser vilde maaske sige, 
at jeg har oversprnnget det skønneste af det hele, 
de dejlige, grønne Bregner. Nu kommer de! Vi mø
der dem overalt endogsaa Olll Vinteren. Lad mig da 
fortælle, at De uden rrvivl tænker enten paa Bred
bladet Mangeløv (LastJ"lea di/atata) ener Almindelig 
Ellgelsød (Po/ypodiuln1llllfJlI1'e). Den første danner en 
tæt Hob af alenhøje meget mørkegrønne findelte Blade 
(Bornholmeren vilde maaske sige, at dellligner "Hujnja
kjajs" ("lntltJ'isc1ls 8il1ll'siJ'i8, Vild Kørvel)); den sidste 
har krybende Hodstok og skyder sine Blade op et 
for et; disse er kun fodhøje og ikke saa fine som 
den forriges llled store, brune Støvhobe paa Bagsiden. 

J eg skal ikke prøve paa at plukke Skovens nyde
lige Mosdække op og analysere det for min Læser 
og det af den gode Grund, at jeg ganske vist har 
prøvet det, men mit øje taalte daarligt Forstørrelses
glasset, og det kunde være, det gik min Læser lige
saa. 

Derimod vil man uden Tvivl i fugtige Eftersomre 
lægge Mærke til Svampene, SOIll paa saadanne Aars
tider gro i Overflødighed her som i alle Naaleskove. 
Saa snart der er rrale om Svampe, spørger man mig 
strax: Kan de spises? Visselig, vi kan g'odt finde 
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Ægte Champignon (P8I1ll1:ota (1/'I'I'nsI8) derude; men De 
skal ikke spise dell, hvis De ikke er sikker paa at 
kemle den; thi det vrimler med giftige Fluesvampe. 
Don højrøde Fluesvamp med de hvide Prikker paa 
Hatten (Anlanita mU8('(/ J'ia) er let at kende; men det 
gaar ikke saa let med flere af de andre Arter (Ama
nita w,qirwta, pOl'jJh/Jl'ia m. ff.) Ogsaa den spiselige _ 
Kantarel ((}ant!WI'f'UIl8 I'ilx( J'iu.s) kan lllan ofte finde; 
den er kendelig paa sin ,pggegnle Farve og noget 
tragtformige Hat. Forøvrigt. vil man finde mange 
baade smukke og ejcndolllmE'lige Former af Svampe, 
baade Mælkehatte (f Ex l~ad((l'i'll8 tOJ'1m:nOS/lS med 
hvid og l .. a!'tlll;hI8 !leliC'l:O.\'/l8 med rødgul Mælkesaft), 
Skørhatte (f Ex. RIl88ula (,1IlI'tim, højrød, meget smuk) 
og Hørhatte (t. Ex. /JoLeflls ('!lulls, spiselig, ligner gan
ske en "Fedebolle" i Form og Størrelse). For endnu 
at nævne noget SlIlllkt, mon egentlig ikke mærkeligt 
vaa Svampenes Omraade, vil jeg kun lige spørge Dem, 
om De har lagt l\LerIce til den helt violblaa (:litoc,ljbe 
({(('('({fa. ,feg har ikke noget dallsk Navn til dlm, men 
dpn er vil'kdig overordentlig smllk. 

.la, Illl har vi sandelig været en god Tur i Skoven 
og er nok snart tnl'tte, det vil sige De, min Læser, 
for en Botaniker bliver ikke træt., saa længe han kan 
staa paa Benene. Lad os lige, inden vi gaar hjem, 
tage os en ganske lille Sviptur ned til Havet. Paa 
Vejen derned vil vi ved de før omtalte Bældees "Ud
løb" i Sandet træffe 'l'agrør (Pltl'agmiie8 c07lllnuni8, 

Bornh. Spolrør, fordi de tidligere brugtes som "Spole
pinde") med sin store, om Efteraaret hvidlig-Iaadne 
rrop og ved selve Stranden vil vi finde do der sæd
vanlige Planter: Strand I~evkoj, (( 'al.'ile l1writill/((), vel
lugtende, ligner en lille Levkøj, Strand-Ært (LatltYl'Ils 

8 
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71U1J'iti17lus), stor, smuk, rød Ærteblomst og Strand
tidsel (J<"I'!)lIgill1n mUl'itimll1n) blaaagtig med blaa Blom
ster, samt ved Hvidodde et stort Exemplar af Strand
kaal U 'mmbe 1IIw'itillla); Bladene ligner Kaalblade al
deles. Nu har vi ikke 'l'id længere; desuden er vi 
udenfor vort egentlige Omraade Sandflugtsskoven. Vi 
bemærker tilfældig den lille bitte højst mærkelige 
Bregne MaaJlerude (Rotl'!)('hiu1JI (iIlJWI'ia) mellem Klit
terne og kalder forresten de forskellige Sandgræsser 
(EL!J1U1lS aJ'en(tJ"ius, Pswnmu al'erutl'i(~, ~t.qJ'0p!Jl'llm j'lln
('e1lm) under et for "Marhalm" og de forskellige Arter 
af Gaa.sefod og Melde (OwnopodiwnJ'llbJ'1llll, ~ltl·l:I)le.l: 

lwstata, A. 17llhJ'itima) tilsammen for "Svinamijler", 
og saa gaar vi hjem trætte og mødige. 

Vi har sa.a gjort Bekendtskab med en af Daumarks 
mærkeligste floristiske Lokaliteter, og det kan godt 
være, at De, min Læser, naar De næste Gang, uden 
min ringe Ledsagelse, begiver Dem paa Excmsion i 
"Sandflugten", saa kommer og fortæller mig: "Her er 
noget ganske nyt paa Botanikkens Omraade"; thi her 
kau man "hvor som helst finde hvad som helst". 

(Af Pastor [[ans Møller). 

Lensmænd og Kommandanter 
paa Bornholm. 

Supplement til L. de Thuras Bornholms Beskrivelse af 1756. 

~jftcr et hidtil ukendt og utrykt ~Ianuskript. 

Ved 

J. A. JØRGENSEN. 

F Ol' et Pat' Aar siden kom en Dag en Haand
værker af Rønne ind til mig medbringende et 40 Folio
Bifler stort., tæt beskrevet Hefte, som var fundet blandt 
gamle Sager, der havde tilhørt en for nogle Aar siden 
afdød Lærer emelts, og spurgte om det. var noget, 
jeg kunde bruge Efter at have set paa det blot et 
Øjeblik stod det. klart for mig, at det var et gammelt 
Manuskript, som havde Betydning for Boruholms Hi
storie og burde bevares, samt om muligt t.rykkes, og 
derefter afgives til et Museum eller til et af vore 
offentlige Bibliotlwker. 

Indholdet af det nævnte Manuskript maa nærmest 
betragtes som den oprindelige Fortegnelse over Lens
mænd og Kommandanter paa Boruholm fra 1259 til 
1750, der har været bestemt til at benyttes af rrhura, 
som dog kun i sin store Bog har meddelt Navnene 
og rl'allene, men ganske har udeladt de mange hist 0-

8* 
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riske Tilføjelser om de enkelte Kommandanter, vist
nok af Mangel paa Plads. 

Der kendes foruden Thuras Fortegnelse to andre, 
nemlig 1) "Tabolle om Befalingsmændene paa Born
holm", som opbevares i det store kg!. Bibliothek og 
2) Resens Liste over disse, men begge er meget 
I~angelfulde. Resen har saaledes ikke alle Navne og 
ovennævnte "Tabel" ej heller. Derfor er det nu fundne 
Manuskript ubetinget det bedste vi have, og, da det 
udmærker sig ved en stor Mængde Henvisninger til 
vore bedste historiske Kilder, ogsaa det paalideligste. 
Det har ved omtrent hvert Navn on Del personal
historiske og andre Notitser, af hvilke nogle ere af 
ikke ringe Interesse. lHaIlUskriptet har ved Siden 
heraf Meddelelser om, hvad dets Forfatter vidste an
gaaende Optegnelser i gamle fI'amiliebibler o. des!. 
Det vides ikke, hvem Forfatteren har været, men alt 
tyder paa, at <let har været 'l'huras Ven og Medhjæl
per, Amtmand J. ellI'. Urne. Oven over det staar 
skrevet Umli. 17 !JO, men ved dets Slutning staar slet 
intet. Nu Ol' dot en bekeudt Sag, at Urne ydede 
'rhura en meget stor Hjælp ved l1eskl'iIJl'lsli af !101'n

holms Histol'/:e, som blev trykt 1756; 'rhura selv har 
aldrig været paa Bornholm, og maa have skrevet 
Bornholms Historie paa Grundlag af de mange Ind
beretninger, som vistnok indkom til ham fra Embeds
mænd og andre gennem Amtmand Urne, som har lagt 
det hele til Rette for 'rhura, der saa ved sit Skrive
bord ordnede og bearbejdede det, og har skaaret ad
skilligt bort, da Bogen syntes at blive for stor, og 
saaledes kan det være gaaet til, at der af den gamle 
Kommandantliste, som Urne havde skrevet, kun blev 
Navne og Aarstal tilbage. 
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I dr:t gamle Manuskript er der forresten en u(i
taleIse, som herettiger os til med fuld Sikkerhed at 
betragte Urne som dets Forfatter; det hedder nemlig 
pag. 11, at Forfatterens Moder var af de Bassers 
Familie, og Amtmand Urne var en Son af Kaptail'l 
Urne og Petronelle, født Basse. (Biografisk Tidsskrift). 

Vi sImIle nu saa vidt mnligt ordret gengive selve 
Manuskriptet 

Periodus obscura. 

1. Bemærkes: at Boer eller Beor skal være Landets 
Opfinder og Bebygger af hvem Lalldnt samme Tid 
bekom sit Navn aJlno 1ll1llHli 2264, som da har været 
de 'rider, Patriarken .Jacob levedo. Og er nu til 
1755 (her efter Ol' Manuskriptet skrevet i Aarelle 
lige før 'l'IIUras Bog udkom 1756) forløbet 3458 Aar 
siden samme Opfindelse. Det er da først bleven 
kaldt Boers Land eller Boers Holm, siden Bornholm 
eller Borenholm, Borrillgholm, Borindholm, Bornd
holm, Borendeholm, Borillgholm, Borringholm, Bo
relldeholm, Borgullderholm, lat. Boringia etc. etc. 

2 Ao. 1065 omtrent blev Landet i Kong Svend 
EstridselIs 'l'id ved Biskop Eginus i Skaane bragt 
til dell christelige Religion I: v. Danske Atlas om 
Næssekongen paa Bornholm 'rom 1. pag 84 Tom. 
2. p. 6 og Tom. 3. pag. 184 flg'. : I 

3. Erkebisp Ad:t::er, Hammar i Lund i Skaane, skal 
have bygget Hammershus Slot paa Bornholm, skjøndt 
Landet endnu laa under Kongen af Danmark, som 
synes derfor noget sært: at Slottl't, eller E\:est
ningen af Erkebispen skulde være' byg'get 1111, 

Thorm. Torf
æus Hist. Rer. 
Norv. Part 2. 
Capo 9 p. 288 
Nicolai Petri. 

Origi. Oim
brorum et Ge
tor.lib. 2 pag. 
149 P. Resen 

Discript. 
Bornh. pag. 1 

et 3. 

P. Nota. Er 
efter skrevne 
Tradition hel' 
paa Landet, 

men ingen 
Autor allige
vel alle geret. 
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Hvitfeldt 
Chro. Ep. pag. 
48, cfr. ejus
dem Hvitfelrlt 
pag. 90; (se 
Høierpag.31.) 
Hvitfeldt pag. 

104. 
Chron. Ep. 

pag. 53 og 77. 

P. Resen: Di
script. Bornh. 
pag. 96 og 98. 

Discript 
Bornh. pag. 

127. 
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og var den Tid Kong Niels eller Nicolaus Suendsen 
regjerede. [Andrei mellP, at det skal være bygget 
af Kong Valdemar I 11f)9, men af hvad Skribent 
Sligt er tngpt vides ej; lig!., at forberørte Bisp 
Adzer skal være død Ima Hammershus 11B8. At 
ellers Bornholm inecclesiaticis var lagt med hen til 
Lunde Stift af Kong Svend Estridsell I: samme Aar 
han stiftede det, omtr 1065 : 1 kan sluttes af Hvit
feldts Ord under det lJævnte Aar. 

4. Ao. 1149 skjænkede Kong Svend Grathe Erkebisp 
Eskild II i Lund B Herreder paa Bornholm, men 
forbeholdt sig selv og Kronml eet Herred, nemlig 
Rodne, eller nu Vester Herred, samt Rodne By. 
Sanllne Aar sætter Resellius for den bekvemnlPste 
æra Bornholmiana eller chronologisk Aaretal, der
efter at kunne regulere en historisk Beskrivelse over 
Landet. Fra det Aar til 1526, da Landet igjen 
kom fra Lunde Erkebispedømme, var forløbet B78 
Aar; dog forblev den gejstlige Inspedion nok 
videre derunder indtil 1661 eller 166B, da det blev 
lagt under Sjællands Dioees. Hidindtil, nemlig 1149, 
haves ingen Efterretninger, saa vidt jeg kan ud
finde, hvem Landet da har været betroet til Ad
ministration, undtagen hvad allerførst i Boers Tid 
af l'hormod F'orf. l. c. anfører nemlig: 

Eadem tempestate Bnrgnuderholmo !: Bornholmio:1 
præfuit vir magni nomi nis, Vesetius didns, <lvi ex 
uxore Hildeguna tres qvorum hic fit· mentio 
liberos susceperat, Bujnm cognomine Crassum et 
Sigurdum Kappam appellatllm filiamqve nomine Thor
gUlluam. 

Resen l. c. sætter saaledes: Inter primatus hujus 
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insulæ I: !ingua vernacula Høfciinger appellatos : 1 
l1umeratur \Væsetg, qvi regllante in Norvegia 
Haqvino ,Jarl, cirea An. Christl 976 Bornholmiæ 
imperavit, habuitqve duos fiIios, Bo digre;): Crassum 
et Sigurdum Kappe ;): gigantf,m de qvibus legi potest 
Hist. Norv. Snorre Stud. pag. 229 seqv. 

Paa Dansk staal' tmaledes (v. Sn. Stud pag. 
124 B. Stykke): Men saadallt er vel altfor langt hen 
i de ældste Tider, hvorom ingen ret historisk Vished 
haves. (Knud Svendsen og Ejgil Ragnarson vide lVIoI
bech Skildringer og Fortællinger 2. Del, 1. Afd p. 
88.) Fra Ao. 1149, da Landet blev cederet til Erke
bispen i LUlld, kunde man kalde 

Periodus insulata. 

12i16 meddelte Kong Valdemar d. 2dcm eller Seier 
sin Konfirmats paa bemelflte Cession, og til den l'id 
besad Erkebispen samme i Rolighed. 

Følger llU TabeIIe paa Be<;talniugsmændelle over 
Bornholm fra Erkebispcns 'rider, nemlig fra 1149. 

De første, som findes navngivne, er nok: 

ANDREAS ERLANDS EN. 

Broder til Erkebisp .Jac oh ErIandsel1. Efter at 
samme hans Broder 1259 var rejst til Rom, tik Kong 
Erik Glipping Hammershus efter lang Belejring ind
tagen og Anders Erlandsen fangen, bemægtigede sig 
baade Slottet og Landet, men beboldt det kun kort; 
thi ndi Sanlllle Aar (1259) var Anders Erlands en i 
Ledtog med Fyrst clarmer af Laudet R,ygen at ind
tage Hammershus Slot, samt udplyndre og ilde tyranni
sere . Landet. Forblev derefter i Landet og forestod 
samme paa Sill Broders Vegne indtil 1265. 

Molb. t Del 
2 Am. pag. 
341 og 2 Del 
1 Afd. 201-
2Hi og 227. 
Den lundiske 
Kirkes Døds
bog og Gave-

bog. 

Hvitfeldt pag. 
440. 

Hvitfeldt pag. 
60. l\Iagn. 

JHath. pag. 76. 
Holberg Ton. 
t pag. 343. 

lHersens 
Scand. illustr. 
S. 15 pag. 42. 
Hvitf. Hist. 

p. 259. 
Resen l. c. p. 

82. 
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H vitfeldt L c. 
p. 306. 

Ohron. Ep. p. 
64, 65 og 66. 

Magn. Mat
thæi p. 93. 

Hvitf. p. 440. 

Magn. Mat
thæi p. 100. 

Hvitf. Hist. 
p. 409. 

Resen l. c. p. 
83. 

Hvitf. Hist. 
p. 408, 416, 
424, 425, 426, 
434, 436, 437, 

439. 
Ponto ppi dan 

p. p. 426, 435, 
441. 

Kjøbenhavns 
Selskabs 

Skrifter 4. B. 
p. 116-117 

og 118. 
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1295 flygtedo Erkebisp .lohan Grand fra sit Fæng
sol til Hammershus paa kort Tid. -

129B var hall der igjen. Samme Aar tildømte 
den pavelige Legat, lsarnus, Erkebispon alt kgl. Gods 
paa Bornholm, som maa havfl V~f'ret Rodne Herred 
med Rodne Kiøbstad, ihvorvel dette sYlles ej heller 
at kunne høre Kongen, men Niels Uffon og Arvinger til. 

1301 var han atter der til Vaaren 1302. V30;) 

maatte Kongen cedere Rodne Herred; men Uffe Niel
sen gjorde Pretention derimod, og 1327 kjøbte Erke
bisp Oarl det af Sønnen .Johan Uffsen for 1000 
Mk. nye skaanske Penninge, baade Herff~det og Byen, 
hvilkell Familie havde nydt samme siden 1277 iudtil 
nu, altsaa i 50 Aars 1'id. Altsaa blev Lunds Sæde 
da Ejer af hele Landet. 

THULE MUUS og PALNE :JOENSEN 

Findes at have forestaaet Landet og synderlig 
haft Slottet inde paa Erkebisp Esger Juells Vegne 
1318, i Erik d. 7des eller Menveds '1 'id, som Landet 
lod indtage ved Ludvig Albretsen af Eversteen, efter 
at Slottet sig 111aatte overgive 1319 in n. AScOlltionis 
Domini. NB. Fra ham begynder Resen at opregne 
Landets præfeetos eller Høvedsmænd l. c. p. H. 

LUDVIG ALBRJ;jrrsEN 
af Eversteen og Glickem. 

NB. Denne bliver af Hesen l. c. medregnet blandt 
Høvedsmændene. Bekom 131B Landet i Forlening' af 
Erik Menved, lllen maaUe give forbemeldte Palne 
Joensen 600 Mk. Cølnsk for den Omkostuing han 
havde sat paa Slottets Reparation. Efter at Erik d. 
13 Novbr. 1319 var død, rejste Bisp Esger til Rom, 
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og kom tilbage mecl Pavens Brev og Nnntins; saa 
blev udi et Forllg af V)21 i Roskilde, 4 Dage ef tor 
BartholOlmei, imellem Christoffer d. 2den og Erke
bispen Landet saavelsom Hammer1ms igjen overladt 
den Sidste; dog, at han sknlde ndnndere I~. Albretsen 
de anvendte Omkostninger paa at indtage og forsvare 
Landet, samt Hammershus. Mærkeligt, at i samme 
Forlig staar expres: Rodno Herret! paa Bornholm 
skulde og tilkomme Stiftet da dog, som før er meldt, 
dette Herred var først bleven undtagen. 

L. Albretsell hlev af det pavelige Sendelmd sat i 
Band, fordi han havde ladet sig bmge at indtage 
Landet, blev først 1324 af Erkebisp Esger deraf 
igjen løst. Denne L. Albretsen forlod siden Kongens 
Parti og slog sig til I'~rkebispell, Esger Juell, samme 
Aar 1324, thi da lod Kongen bel eire Hammers1ms 
ved P. Vendelbo. 

PEDER VF~NDB~LB(), Rigens Marsk. 

NB. Denne medregnes ej af Hesen. 
Da Ohristoffer d. 2den var kronet, blev der Uenig

hed mellem ham og J;jrkehiskop E. JuelI eller Esker 
Jul, som omsider igjen blev bilagt: at. Erkebisp K 
Juell lovede Kongen 6000 Mk. Sølv til Forlig, hvilken 
Summa Erkebispens Sønnesønner Palne og Thule gik 
i Cantion for, og derimod fik Bornholm til Pant af 
Erkebispen. Dette fortrød Capitulet pan, saa Sagen 
kom ind for Paven og blev begieret paa det sidste 
af Capitnlet, at Kongen maatte tage Øen fra disse 
Forlovere og selv den forestaa. - Af denne Urolig
lied betjente Kongen sig, da han 1324 Paaskeaften 
ved sin Marsk Peder Vendelbo belagde Hammershus 
Slot. 

Hvitfeldt L c. 

Io. p. 424 og 
28. Resen L c. 
p. 85. Hvitf. 
Chron. Ep. p. 

69. 

Hvitfeldt p. 
425. 

Resenl. c. p. 85 

Hvitfeldt 
Oh1'on. Ep. 

p. 69. 

Hvitfeldt 
p. 425. 
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Hvitfeldts 
Hist. p. 425 

seq. 
Resen p. 30 

seq. 

Hvitfeldt 
Chron. p. 20. 

Hvitfeldts 
Hist. p. 436. 

Holberg 
Torn. 1 p. 105. 

Hvitfeldt 
p. 437. 
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L Albretsen gav sig med sine Brødre ind paa 
Slottet paa Erkebispens Vegne at forsvare aet, det 
Bedste, de kumle. Disse forsvarede Laudet til Aaret 
efter, da L. Albretsen for Mallgel af Proviant maatte 
opgive Hammershus til Christoffer d. 2den, dog paa 
følgende l\Lutd8: at Kongeu sknlde fornøie L. Albret
sen og Arvinger for Hammershus' Reparation. Der
næst skulde L. AI])r., hans Brødre og Husfolk med 
dfwes Go(ls gaa af Slottet og antvorde det til P. 
Vendelbo paa Kongens Vegne. Fordragen 1) er holden 
paa 'llhillgstedet i /ilaIster 1;325, 2(leu Dageu efter 
Bartholomæi, og staar P,M Latin og Dansk indført af 
Hvitfeld; derudi kalaes LaJH1et paa Latin og Dansk 
Borringholm, lIlen Slottet pan, Latin Castrum Hamme
ren, paa Dansk Slottet Halllnwrslot. Erkebispen døde 
sanllue Aar 1 :325 d. 17 .Januar. 132fi kom til Landet 
Efterfølgeren, Erkebiskop Carl ved den til KOllge 
indsatte :F'yrst Valdemar af Slesvig, n1(~dens Kong 
Christoffer var landflygtig. SanlIne Aar gjorde ,rohan 
Uffesen Prætention paa Rodne By og Herred. 1327, 
Dagen efter St. Luci,e, gik Dom i denne rrrætte, saa 
at Uffesen blev Rodne By og Herred tilkjendt, men 
d. 17 Septbr e. a. solgte Uffesen begge Dele til Erke
bispen for 1000 RdI. skaansk, saa at Lunds Domkirke 
havde hele Landet. Bemeldt8 By og Herred vare 
udi Hertug Witzlaff paa H.ygen, hans Eje, merl Rigets 
Minde og saadan Besked, at han det maatte sælge, 
skriver H vitfeld, m(~n melder ej, naal' eller hvorfor 
det var ham forundt. - Ha.n solgte det siden til Niels 
Uffesen, som 1277 bekom af Erik Glipping Confirmats 
paa samme Kjøb. 

l) \): Forliget. 
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HANS ERlCHSSØN. 

NB. Bliver ej heller llwrlregnet af Resetl. 
En Broder til Erlu:bisp Carl, var Lensmand paa 

Hammershus Slot og Laudsherre over Romholm. 
Efter at Erkebiskop Carl allerede forhen d. 15 Maj 

1334 var død, gav hall og noget (jods paa Bomholm 
til Capitulet 1B35, hvoraf holdtes 4 aarlige Begej nel
ser 1) (exeqvier). Sært nok, at han saaledes kunde 
raade over Landet og' paa hvad Maade eller ved hvis 
Myndighed han det havde hekommet. -- Man skuldø 
tænke, at Jlaar selve Øen forhen var forlenet til l1-:rke
bispedømmet og Capitlllet, lJehøvedes og kunde ej 
noget speciellement bortgives dømf. Mærkelig' dette 
skete efter Christoffer d. 2dens Død 1333, da r Jl

tenegnnm og stor Urolighed i Danmark foregik udi 7 
Aar. Observer, at Hvitfeldt sætter først i sin Hist. 
p. 464, at Erkebisp Carl døde V1i)7, m8n demæst i 
Chron. Ep. 1334. 1B46, Dagen næst efter Nicolai Dag, 
meddelte Erkebisp Peder Nexø visse statuta 

JACOB NIELSEN eller NICOLAI, 

som var den 1fi Erkebisp ved Lunds Sæde (ej heller 
medregnet af Resen). Kan ogsaa selv regnes for at 
have forestaaet Bornholm, thi da han var sat i Fæng
sel af Kong Erik i Svprrig, fordi han rj vilde over
lade ham Bornholm, gav hall sig til Bornholm, hvor 
han til sin Dødsdag forblev, 13fi1 d. 2;~ .Jauuar. Egent
lig hører han ej til den Classe af simple Øvrigheds
personer, men rettelig bør aJlsees som Landsherre. 

l) Ordet el' ikke helt urlflød endnu pfta Bornholm, men høres 
dog kun sjældent. Det betyder Begængelse. I dette 'l'ilfælde 
vistnok højtidelig Begængelse. 
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H vitf. Ohron. 
p 727 feq. 

ChI'on. Ep. 
p. 77. 

Hvitf. p. 527 
og 528 jfI'. 
Ohr. Ep. p. 
76 og 77. 

Hvitf. ChI'on. 
Ep. pag. 79. 
J\![agn. l\fatth. 

pag. 162. 
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JACOB SPLID 

findes at have været Befalingsmand 1;)62. (Denne har 
Resen med). Udi det af Helvadorns forfattede Vers 
over de fornemste danske Slægter findes og det Navn 
Splid; j fr. Holberg Danmarkis og Norges Skat p 273. 
Dankwerth Schlesw. u. HolstE~in, Reisebeschreibung 
p. 21 tale alle om ell B'amilie Splid, Hvitfeldt sætter 
Jacob Splied Denne Splipd var egentlig Kgl. J;~mbeds
mand, thi Landet var bleven af Christoffer den 2den 
Erkebispen i Lund fratagen, siger Hesen, men saa
dant kan her ej mere komme i COllsi(leratioll, efter
som Erkebispen havde allerede siden 1326, som fol' 
sagt, havt Landet ig:jen, og sidste Erkohisp, .Tacob 
Nicolai, do de forst Aaret tiltom paa Bomholm, saa 
de maa jo virkelig hidilldtil Imft Landet. Hvitfeldt 
siger: Valdemar havde taget ind, men forklarer ej ret 
i hvilket Aar, synes og at modsige dermed, hvad før 
er sagt, at Bisp Jacob Nielsen havde Landet Aaret 
før. 

Udi et fra Baggegaarden i Clemensker mig 1757 
meddelt Pergamentbrev ses, at en Splid kaldende sig 
armiger (;): Væbner) paa Bornholm bortskjøder et 
Stykke TiLlnd, beliggende i Aaby, udi Parochio novo 
(Nyker) til Peter Boeno (P. Boiesen eller Boi, armiger, 
1416). 'ri! at hænge deres Segl med under var Peder 
UP) etc., ligeledes Væbnere. Brevet var paa Latin. 

HANS UFB'. 

En Søstersøn af Erkebisp Niels .J oensen eller 
Hanssøn var Slotsherre paa Hammershus 1379, da 

1) Han var Søn af Høverlsmanrl Johannes U. paa Hammers
hns, levede 1416. 
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Erkebisp Niels døde, efter at han paa 18 Aar havde 
været paa Lunds Sæde.-- (Denne H. Uff regner 
Resen ej med, skjønt Hvitfelrlt 1. e. siger udtrykkelig: 
Han var Selvhersker paa Hammershus pan Bornholm). 

1320 maa Erkebisp Niels have været paa Ham
mershus, efter et vist Brevs Datnrl1 derfra, som Hvitf. 
omtaler. 

.TOHANNES LAVESSON. 

Skal have været Foged paa B. 1407, altsaa i 
Erkebisp .Jacob Gerard eller Gesterus hans Tid. -
Af det danske Selskabs Pergament Dokument er føl
gende extraheret: ErkelJisll Jacobi [af Lund og Ca
pitulets Vidnesbyrd, at Marina Clausesdatter, Petri 
Halses Efterleverske, og Othbernus Petri Dietus Hals 
afhænde og skjøde til Orrllor Herlufsen (armigel'o Fa
miliari nos tro dileeto), on Gaard og Molle i 0ster
marie paa BoruhollIl, og dd som Medgift med Catha
rine Peter Halses Daattel', bemeldte OrmDrs Brud. 
Givet pna Halllmel'slms 1407 Cristina Epillhaniæ Do
mini, paa Latin. Af SegleIle er kun to tilbage: Erke
bispens og .1. Lavessons ~'oged paa Bornholm 1).. __ 
NB Af fOJ'anstaaen<le Hals er vel Gaardens Navn 
kommet, som nu hedder Lille Halsegaard i bemeldte 
Sogn lJestaaende af 7 'l'dl'. og 2 Skpr. Hartkorn. 

STE}1~N S'l'E}1~NSEN. 

Var i Bisp Birgers Tid Lensmand paa Hammers
hus og den Sidste næst for Lybækkerues Begyndelse. 

1) Det samme Dokument findcs i Hlibertz' Aktstykker Nr. 
11, men HiibeI'tz har intet lllcfldelt Oll! Seglcne; han har set 
Dokumentet i Diplomt. i Geh. AI'ch. 

Hvitf. l. e. 
p. 78. 
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Resen p. 54. 

Hvitfeldt p. 
1072 og Hesen 
pag. 50 og 89. 

Hvitf. p. 1078. 

Resen pag. 81. 

Urnes Kirke
beskri velse. 

Hesen p. 77 
og 79. 

Hvitf. p. 1180. 

Resen p. 90. 
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Bisp Birger opholdt sig selv en lang 'rid paa Born
holm og skal have gjort l\Iærkeskjel der med 'r i ,Jorde
bogen 1497, men hvor, det siges vides ej. lVIundtlig 
er mig berettet og· sagt, at det skulde staa i GnIIand
ske Krønike eller hos Helvaderns. 

1502 d. 29 Maj blev af Pave Alexander d. 6te 
givet et Afladsbrev for Set Nicolai Kirke i Rothne 
paa Bornholm. 1509 plYlldrede de Lybske Bornholm 
og belagde ludhyggerne lIled en stor Brandskat. 

1510 gjordes atter Landgang og Skade. Erkebisp 
Børge har forundt Kjøbstaden Aakirkeby visse For
liudriuger, formedelst de havde lidt Rov 0 0 • llcl.ebrand b . 

Aarstallet er ulæseligt, llIeu formodentlig Aaret efter 
uæstovenstaaeude IJybske Inva:-;ioJl. 

I Nexø Kirke ses paa en Bjælke under Pulpituret 
inden i Kirken paateg·net Følgende: 

1510 blev Kexø aflmcndt, 3 Gaarde undtagen.-
1511, den 9de Dag efter Set. Ham: Dag, koufirmerede 
Erkebisp Birgl' i Aakirk(~, hvad Privilegier og Statnta 
saUlllle By havde bekollllllet af forrige Erkebiskoper. 
1514 blev .Jeus Kofod 1) af J1Jrkebi:-;p Birge uobilit[ eret] 
fordi hau havde hulet sig fiude udi dellne 'rog (vide 
NobiL Pat.) og Fejde, som en brav og tapper ete. 
Dette maa vel have været mod de lybske Invasioner. 

1521 blev ,Te nI' Andersen Bælnellak (!) Bisp i 
Odense af ellI'. d. 2dell fællgslet atter paa Hammers
Ims. 1522 skal de SvellI'ke og Lybske have indtaget 
og udplYlldret Bornholm samt bestormet Hammershus 

1) Det vrtr ikke .J ellS Pedorsen Kofoed, Bornholms Befrier, 
Jtlell en Jells lIladsen Kororl f.il KYJHlega\wrl i Nyker. Det me
nes, rtt Adelsbrevet tunle v,prc et Falsum, under alle Omsta>n
dighcrler hal' aet ingeu Bety'lning·, da dot cJ er udstedt af Kon
gen. --
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Slot, fortæller Helvaderus som Resen skriver; men 
allegerer ej Sterlet, og jeg har ej kunnet finde noget 
derom i Helvaderus i Kongernes Historie. Aaret til
forn (1521) tog Chr. d. 2([on Bornholm og Hammers
hus fra Capitulet i lJUlHl, efter at Erkebisp Georg 
Schotborg havde maattet resignere sit Embede og 
Capituls Herrerne vare kastede i Fængsel. 

Hvitfeldt siger, at Erkebisp Birger Ildvalgtes 1497, 
men, efter et gammelt Pergamentbrev fra Birger af 
1511, synes det som han ej var før 1505 blevet Erke
bisp. Udi samme Brev bliver Si. Stensen kaldet Offi
ciant paa HammersJllls. 

1523 gav Frederik den lste J-111l1ds Stift Born
holm igjell; lllen ([et varerle kun til 1526 1), da det kom 
under Lybek 1524 skal efter Høier og være noget 
tenteret af Kongen mod Bornholm. 

Fra 1526. 
Da Frederik d. 1ste pantsatte eller forlenede Born

holm til Lybæk i 50 Aar. 

Periodus Lybeccritus. 

BERNT KNOP eller KNOPH eller KNOPE. 

Det første vel rigtigst. (Om denne Familie vide 
Dankwerth Schlesw. Hnd Holsteill p. 1) Almindeligst 
sættes 1537, meIl jeg· finder, at allerede adie Søndag 
i Fasten 1532 var han Høvedsmand paa Bornholm 
(Resen pag. 41). NB. 1536 fik de Lybske af Cllr. 3 

1) 152fJ val' en svensk (skartnsk) Adelsmand, lIIichel Hals, 
Høvedsmand paa Hammershus, vistnok kun en kort 'l'id efter 
at Steen Stoensen havde været Bispens E'ogecl her. Michel Hals 
ovel'levere!le d. 14 Novb. 1525 Slottets Inventariulll til Bernt 
Knop (se Hi1bertz' Aktst. Nr. 69). 

Helvaderlls 
foL 306. p. 2. 
Hvitf. p. 1180. 

Hvitf. Hist. 
p. 1252. 

Danische Ge
schicte p.1252 

Jacob a Mille, 
Grltndliche 

N achr. von del' 
Keis!. freien 

Staclt Litbeck 
1713 8vo 
pag. 246. 
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Landet vaa 50 Aar atter til Forlening, og: skulde 
altsaa have varet til 1:")76. Hvitfeldt siger: FridericJl 
I i H tærlet for G nlland gav de Lybske for deres Om
kostninger i Krig(~n, Bomholm paa 50 Aal'; Selv at 
be~lOl(~e HøiJ1l'den HJed Hetterting at holde, samt den 
gejstlIge .Jlll'isrlidioll. Her fejler vist en Del lybske 
Høvedsnm'lld eller Fogder, SOlll de ogf4aa nogle Steder 
kaldes, 1hi eften;ol1l de lybske allerede 1526 fik Lan
det, maa ej fra den Tid af have værd saadanne Em
bedsmænd paa deres VegtH:\ imltraarlte. Muligt er 
15~n den Tid, Bemt Knop endte sit Embede 00' kom 
bort fra Landet eller her døde, lUen ej Aaret (la han 
blev indselIdtl). Det f4amllW vel og alm. om de føl
geude forstaaes; thi oliers bliver nogle Aar imollem 
hver, da ingPIl lybsk HøvedsmaIld har været her hvil-, 
ket vel ej er rimeligt. 15:37 eller 15~~8 nma Landets 
Indbyggere havo begaLwt llogell rigtig Forseelse 2), 
Oprør, thi pan Haadstlten i Lybek ete. vide Il. do 
Thnm (NB Hesl'u p. 13) give vist Oplysning herom 
Hall. siger: qui :): Bemt Knop CIlIll I'ltstieis Eiglegjor
dOUSIUllS propo Aakirkeby acriter pllgnavit in cujus 
pugnæ memoriam nomen Egla Feste incohe adlmc 
rMillent Egla skal (U me) llJaasko ltedrlo l<~ge, thi i 
Aaker liggo nogle Bøndergaarde, 5te og Gte Selvejel'-

l) Bernt Knop overtog i Virkeligheden allerede 152r) Stil
lingen SOlU LyblT'kkernes Fogel!. Don 14 Novb. s. A. overleve
rede Otto Kl'UlIlpen BOl'llhollll til LyhækkerncH AnwfLlt C. v. 
\\'ibbcnkink og denne ansatte paa Haadets Vegne straks Bernt 
Knop. Hele Sagen lIled Overdragelsen tog Tid at f,ta ord
not, og først 1526 var dette gjort. Derfor reg'nes Lyba,kkel'lles 
HerrerløulIllo fra dette Aar. 

2) Herved sigtes utvivlsolllt til BOl'llhollllernes Opstn,nrl mod 
de Lyhske og thllllllcnstødet paa Ugle-Engc, 80111 endte merl 
stort Nederlag for BOl'llholmerne. 
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gaard og 6te, 7 de, og 8de V gd., som hedder Egeby. 
Nu ingen Tradition mere er om denne Fejde l). -
NB. Senere Efterspørgsel: Mellem Aakirkeby og 
Strandbygaardene findes et Strøg som af nogle kal
des Egla-Enge (paa samme Mark findes nogle ned
satte Stene, som skulle være Begravelsesminder 2) som 
formodentlig er Stedet, Resen mener. - L. c. hos 
Resen staar Vallensgaard olim inhahitata a regiis 
insulæ præfectis F. Gjøe, Henrich Brahe et aliis (de 
boede jo ellers paa Hammershus, Urne) item a Litb
eccheibus insulæ præf. S. Kjetting, Bernt Knop, B ar
tholin Thidemann et reliqvis. Hodie eam possidet 
Stono Redtz, non procul ab Almillg Skov sital1l. 

1539 Cyriaei Martyrs Dag tilskrev Magistraten i 
Lybek Borgemester og Rand i Kjøbstæderne paa Born
holm, ej at undslaa sig fra den hidtil gangbare Kgl. 
danske Smaamynt i Handel og Vandel. Raader dem 
og til TJydighed mod de Lybske Fogder etc. 

Bernt Knop skal have bygget det høje 'l'narn paa 
Hammershus som endnu for nogle Aar siden med 
kj endelig Aarstal stod temmelig is tand, men nu kun 
nogle ruine ere tilovers, kaldet Mentels rraarnet. Skal 
være brugt siden til fornemme Fanger' men et andet . " 
kaldet Blomme Taarn, har været for dem, som hen-
sattes paa Livet, hvor Fangerne maatte vindes op og 
ned. Endnu et rraarn: Hunde Taarnet. 

BLASIUS a WICKEDE. 

En Søn af Borgmester 'l'homas v. Wickede, var 

l) Stedets Navn hal' slet intet lUerl Egehy at gjøre. Egeby 
ligger langt fra det Sted, hvor Kampen stod. Nu, 1~l08, kaldes 
flet Ugle-Enge, men dels rette Navn turde dog være Egla-Enge. 

2) Disse Stelle lindes ikke mere 1908. 

Resen p. 56. 

Vide Comll1is
. sions Akter 

af 1645. 
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Høvedsmand 1546 og skal 154 7, efter en midt 
for Alteret i Allinge endllll l,jendelig Steen, være 
død paa Hammershus, jfr. Kirkebeskrivelse p. 116 1). 

1546 skulde den svenske Flaade have erobret 8 Kong. 
danske Skibe for Rønne paa Bornholm. 

HERMAN BOITIN. 

Høvedsmand 1550. Af en Ligstens Opskrift under 
Skriftestolen i Allinge ses, at han maa have levet og 
boet paa Hammershus endnu 1556; thi samIlle er da 
lagt over hans Søn. -- 1555 klagede Indbyggerne for 
Ohr. d. 3die over de lybske Fogeder, hvorpaa blev 
fra Majestæten oversendt Børge '1'rolle til Lilløe, Peder 
Oxe til Gisselfeldt og Niels Lange til Kjærsgaard, til 
at forhøre Sagens Beskaffenhed, hvornæst der samme 
Aar, Mandagen efter vor Frue Dag blev en Constitu
tion forfattet af dem, som siden el' eonfirmeret 1593 
og 28 Novbr. 1650. Man ser ellers af Constitutionen, 

1) Lig-stenen el' til endnu. Den skul hlfltil 1842 huve ligget 
pUlt sin oprilHlelig-e Pluds over Graven ved Alteret i Allinge 
Kirke, men blev senere flyttet ud i Vuabenhusets Gulv, hvor
efter den blev en Del forslidt. 1882 blev den optugen og hen
sat ved Væggen i Kirketuurnet, hvor den endnu staar. Ind
skriften lyder saaledes: Anno 1547 am sonnabend na htllrentij 
del' starfBlasius vu lVikedem, zeliger hauphna op hammershusen, 
onde war hern Thomas vu Vvickede Hitter un borgemeister in 
liibek sin sone. Pall, Dunsk: Anno 1547 om Lørdugen efter Lau
l'entij, du døde Blusius v. Wickede, salig Høvedslllund pall, Hum
mershus, og han vur Søn af Thomus vVickede, Hidder og Borger
mester i Lybæk. 

BlusillS v. vY. blev 1543 ansat som Lybækkernes Foged (se 
Hitbcrtz Nr. 109) og- altsatt ikke 1fJ46, han vur her ill1ifllel'tid i 
Førstningen sunllnen med Bernt Knop. I Hilbertz Aetstykker 
findes en hel Del om ham; huns Nlwn forekommer ikke ringere 
end i 20 NUlllre. 
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at I-,ybæk har og haft Hamll1ershus og der modtaget 
det Ydede. 1555 strax efter 1\Iartini fik Kjøbstæderne 
Rønne, Nexø, Svanelul paa ehI' d. 3dies Befaling 
Privilegiet (vide '1'hura). 1562 cl. 4de Deebr. gav 
Frederik d. 2den Rodne paa Bornholm et Vaaben 
(vide TImra) l). Af Gottfried Selmltzes Chronieotl ses 
p. 30:3, at i Hamborg levede 1662 Georg Boitin, 
Rector ved St. Magdalene Kirke siden 1647 

SCHWEDER KB~Trl'ING eller KIÆ'l'TING 2) 

Var Høvedsmand 1556. Døde paa Vallensgaard 
(PropI'ietærgaard i Aaker 18 'l'dr. Hartkorn) 1572 eller 
73. Skal siden være (Liget) ført til Lybæk. Begge 
hans Fruer (1, Margaretha døde 13 Ang. 1568, 
2, Thalia døde 7de Oetober 1572) ere begravne i 
Aaker og vises endnu i Choret 3 Ligstene. -~ 1562 
i3die Deebr. confirmerede Frederik den 2den det nævn
te Privilegium for Kjøbstæderne. 1572 Maj sendte 
Fr. d. 2den danske Herrer (·]Jer COlllmiss~el'er at 
dømme mellem Kætting og Indbyggerne. Commissæ
rerne vare; Bjørn Kaas til StaI'llp-Gaard, Bjørn AIt
dersen Marsvin til Dybeeh, Thomas Parsbjerg til Harre
sted og Jaeob Iversen, Landsdommer; Hvilke cl 1 
Deebr. (alias 6 Septbr.) Hamme Aar derom forsamledes 
hos Poul Kofods i 0stermarie paa d. 23de Selvejer
gaard (anses eUdltU som Proprietairgaard - Kofødder 
:= Kofoderue). SaUttne Commission undersøgte og 
hvem paa Landet sig udgav for Frimænd og llræteu
der ede adelige Rettigheder (og) Friheder paa deres 

1) Kong Frederik d. 2rlens Brev desangaacmle stuar i Thu
ms Bornholms Beskrivelse Side 128. Vaahenet el' il hvide Torsk 
i et bhtat Felt. 

2) Navnets rette StavemU[t<le Cl' Kettingk. 

Resen p. 82. 

Hesen p. 4B 
og- 44. 
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har: Bartho
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som vel er 
urigtigt. 

Jac. v. Melie. 
Resen p. 26. 
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Gods. Ligeledes observeredes den Vedtægt paa Born
holm. at yngste Søn havde Fortrinsret til Gaarden, 
som 'siden af Chr. d. 4 og Rigets Raad til en almin
delig Herredag 1636 er bleven confirmeret og fulgt; 
hvorpaa Commissærer i Ebbe Ulfeldts Tid 1665 have 
beraabt sig og kjendt: At Landsdommeren haver sig 
udi deslige ham forekommende Sager at rette efter 
foreskrevne Vedtægt. 

MATHIAS 'l'IDEMANN eller 'rIMANN,1) 

Raadsherre i Lybæk, val' Høvedsmand 1573. Navnet 
har været brugt og bruges endnu af en Borgerfamilie 

i Rønne. 

JOHANNES URNE. 

Holdes for at have været Høvedsmand 1573. NB. 
Maa da ikkun have været Kong!. Embedsmand og 
Jurisdiktionsfoged, som de kaldtes, thi Landet var 
endnu ej udløst fra Lybæk. Sært er det, at da Ly
bech kun havde Revenuerne af Landet, men Kongen 
Territorialhøjheden med Justitsadministrationen samt 
alle ecclesiastica at dirigere, dog ingen saadan Øvrig
hedspersoner findes bemærket noget Sted, saavidt jeg 
kan læse, uden denne J. Urne, at have levet her paa 
Landet. Har siden fundet at Georg eller Jørgen Rud, 
skal have været hel' omtrent til Boitins Tid. Videre 
erfaret af en Kongl. Decision dat. Koldinghus 25 Odbr. 
1558 i Anledning al adskillige Klager saavel paa Ly
bæk som paa IndbyggeI'lle især Adelens paa B. Side, 
at Hammershus ganske har været overdraget til de 

1) Om Tidemann findes en hel Del hos Hlibertz, mindst i 
14 forskellig'e Dokumenter fim les hans Navn. 

Lybsice o'g der egentlig været Hovedstedet., hvor Ind; 
byggeI'lle med Ijandgilde, Skatter og dndet maatte' 
svare saavidt Lybækkerne var overdrag'et Ijandet. 
NB. Den Tiid har vel Seenebugten været brugt som 
en Havn til Ud og Indskibning efter gamle Folks 
Fortælling, og skal for faa Aar siden, mulige Il endnu 
ses Levninger af Bolværk der i Havet 1). Samme Sted 
(Sæne) skal og siden efter, saalænge Amtstuen var 
der paa Hammershus, være brugt (til Ind og Udskib
ning), lllen da Amtstuen blev alene i Rønne anlagt, 
er samme Havn tilligemeu Slottet alt mere bleven 
forfaldt. Derimod har Kongen holdt en aparte Juris
diktionsfoged som havde det gejstlige Gods at befale 
over; men hvori hans Gods egentlig har bestaaet 
med videre Omstændigheder til ret at kunne forstaa 
Forskjellen mellem hvad Litbeck har været over
draget, og hvad Kongen har reserveret sig, skal være 
tungt at kunne sætte i speciel og fuldkommen 'ryde
lighed, med mindre man kunde faa en tilfredsstillende 
Udskrift af den med Kongen og I,itbeck derom 
forfattede Original-Traktat, enten af Arkivet paa 
Raadhnset i IAibeck eller om udi det Kg!. Tyske 
Cancelli Arkiv Gjenpart maatte findes. NB. Erke
bispen i Lund har da vel til Reformationen 1537 og 
siden Bispen i Skaane, haft vedkommende 'ring at 
besørge paa Landet (BoI'llholm) indtil uet blev under 
Sjællands Dioces henlagt. 

1) Da den nuværende Sænehavn anlagdes af det tyske Aktie
selskab, som havde købt Hammeren, fandtes endnu Rester af 
Bolværker af tykke med Enebærnagler sammenboltede Træstam
mer med Barken paa. 
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intet videre. 
Resen p. 47. 
Danske Maga
zin 2det Bind 

pag. 177. 
ibid. p. 260. 

Kirkebeskri
velse p. 138. 
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Periodus under Danmark alene igjen. 

MANDRUP PAn~13JERG, Lehnsmand 1576. 

1577, d. 12 Juni, g'av Fr. d. 2dcn Privilegier for 
Kjolmtæderne paa Bornholm l) vide rPhura Side 47. 
Mandrup Parsbjerg har mulig været den samme, som 
i Hostock afhug rl'hyge Brahes Næse. Dette foregik 
nemlig d. 29 Dectr. 1566. l Ohr. d. 4des Umyndig
hed, men af de 4 regjerende Rigsraader ligedan. (Her 
staar ikke mere i Manuskriptet og der lllaa saaledes 
være glemt eller udeladt noget.) 

MOGRNS GJ0E 

kom hertil 1577. - l et gammelt Dokument som er 
en afsagt Kjendelse mellem Nexø og nogle Sogne
bønder i Bodilsker, deres Trætte, angaaende nogen 
fælleds Udmarkesjord p. p. staar: M. Gøye til Gal
mindernp, Høvedsmand paa Hammershus og Bornholm, 
Peder Hansen, Landsdommer til Simblegaard etc. af 
Sde eller 7 de .Juli 1578 (Simblegaard i Klemensker, 
27 Tdr. Hartkorn). 

Mogens Banke, Præst til St. Ibs har dediceret en 
af ham forfattet Bog iVers over Evangelierne til 
daværmHle Befalingsmand her, Mogens Gøye, trykt 
1580 med en Fortale af Dr. Poul Madsen, da Bisp 
over Sjælland, dat. 19 April 1578. I Frøkell Karen 
Brahes saakaldte Dan. Bibliothek p. 127 staar den 
at være trykt Kjøbellhavn 1586 8vo. 

1) Thura meddeler Side 47: Indbyggernes almindelige Privi
leg'ier ere iRlPr fra Kung Frederik d. 2den, som Anno 1577 gav 
dem Frihed, at alt salt Kjøfl item Heste og andre firfødede Dyr, 
som de førte ud af Landet for at sælges, ingen 'l'old skulde 
være underkastede. Bekræftedes senere af Ohr. d. 4de og Fr. 
d. 3die. 
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HRNRICItI BRAHK 

I-,ehnsmand 1580 -- efter andre 1579 l). Eftl~r 

Resen boede han paa Va1lensgaard. 
1579 d. 17 Juni. Privil af Frederik cl. 2. v de Thura. 

FALCK GI0E 

til Skjcrsoe (I noglo Dokumentt~r skrives Navnet Gøye, 
i andre Gjøe. Høvedsmand paa Hammers1ms og Born
holm 1588, andre 1587. Boede vaa I,phnsga:ud (Re
sen siger \Valknsgaard). Skal være dod 1593. I hans 
Tid forfaldt Hammershus Hans Frue Karen Krabbe 
val' ovel' Landet 1594, hvilket betyder, at Chr. d. 4de 
28de .Januar 1593 gav Befaling til Bønderne paa Born
holm at svare Fm Kariue Krabbe, afgangne Falk 
Gjøes, til sanetornm Phillippi og Jacobi Dag først
kommendis eller thil saa længe wij anderledes 
herom lader thilszijge). 

Af Oommissair Forretningen over Ebbe Ulfeldt 
ses, af Svarpt paa den 9de Post i Acten, at 1593 
har og været 00m111issail'er her, nemlig Børge Trolle 
til Liløe, Peder Oxe til Gisselfeldt og Niels Larsen 
til Kjersgaard 1590 d. 27 Marts paa Hammershus. 
1520 d. 5 Aug. blev H(wredsfogderne, Lensmændene 
(skal nok være det samme som de siden og endnu 
kaldte Sanumnændmw eller Sognefogder og i Norge 
kaldte Bonde-Lensmændene), og Byfogdel'lle paa Born
holm allernaadigst forundte at lImatte hver foruden 
det forhen bevilligede Gaards Største eller Starte-Boe 

I) Det val' lfJ79 'l. 29de Maj (se Hilbertz Actst. Nl'. il19). 
Hos 'fhura findes hltllS Navn i 9 Skrivelser. Han fik Lehnet 
1579 Ise Hilbel'tz Nr. 345). 

cft'. Rothes 
Eftermæle 

2. pag. 20l. 
Resen pag. 26. 
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endnu nyde et Gaards Størteboe (Størte eller Styrte
boe kaldte Bønderne de Gaarde, der ere højt ansatte 
i Landgilde og nu betale det med Penge; her ser 
man ?? '? 1) til samme Ord, som ellers ingen har kun
net sige mig, og skal være en Forvandling af Ordet 
Størstebo. 

1593 d. 29 Juni befaledes at bevilge af den store 
Udmark noget Indlagt de Kongl. Intrader til Bedste. 

Paa et Vindue i 0stermarie Kirke: Ii'. Gjøe til 
Skiersøe 

1588 Karen Krabbe Iversd. 1588 2). 

1587 visiterede Bispen. 
I Clemens Kirke paa Pulpituret stod: 1 Jan. 1594 

døde Velb. F. Gjøe, Høvedsmand til Hammershus paa 
Ijensgaard. 

I et latinsk Vers af 'l'hyge Brahe 1584 bliver 
en hans Venner ommeldt ved Navn F. Gøye. Endnu 
nævnes han et andet Sted om det ellers skal være 
ham. 

At han boede saa afsides -- paa Lensgaard -
synes at maatte foraarsaget megen Yidtløftig'hed, da 
Amtstuen var paa Hammershus og Indbyggerne i for
nødne Tilfælde altsaa havde to forskjellige Steder at 
søge. Hans og Fruens Vaaben ses endnu med Vand
farver i Kirken over Alteret paa Muren paa Hammers
hns. I Sagnet om hans Død!!! (Dr. Faust og Luxem
borg! I efr. Rotlles Eftermæle 2 p. 55 m. H. t. Mag
nus Heinesen. 

1) Ordet er nu ulæseligt; formodentlig: Oprindelsen. 
2) l\Iaa vel ogsaa have staaet paa samme Vindue. 
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HANS T~INDENOU, sen 

Herre til 0rsløff, L(~nsmand siden 1594 eller 1595 
Død 1609. Paa Altertavlen i 0sterlarsker ses han 
var her 1605. 

1602 var den store Død eller p(~st her paa Lau
det. Paa Altertavlen i Bodilsker staar hans Navn 
med Aarstallet 1598. Ligeledes paa Altertavlen i 
Vestermarie og Aarstallet 1597. Paa Pulpit. i Clemens
ker stod: 1597 d. 19 August var ehr. d. 4 her og 
tog herfra til Gulland. NB. Om dette tvivleR, thi 1598 
antog Majestæten først selv Regeringen, (Resen : 1608). 
Udi et andet Skrift stod 1625 2), dog falde Ordene 
noget utydelige, saa at det ej absolut om samme Aar 
kan forstaaes, men vel og, at det nogle Aar før er 
sket p. 97. Hverken Holberg eller Høier melde no
get herom, men samme Aar, 1608, var almindelig 
Herredag i Kjøbenhavn. 

1598 visiterede Mag. Mogens Madsen, Bisp i Lund, 
her. 

1596 9de .runi eonfir. Chr. 4 Frederik d. 2dens 
Privilegier paa Toldfrihed for Heste og Qvæg. NB. 
Om Kjød og fremmed Drik tales ej noget. 

Resen p. 51. 
Høiers D1ini
sehe Geschicte 

p. 100. 
Kirkebeskri
velse p. 97. 

Resen p. 49. 
I Bergen var og en Hans Lindenov Amtmand Danske lI1a-

1580. gazin 2 Biml 

1) Hans Lindenovs Forleningsbrev er udstedt 20 Juni 1594. 
Efter at Falk Gøye var død d. 1 .Tanuar 1594 fik hans Enke 
Lov til (hvilket foran er meddelt) indtil videre at beholde Ind
tægterne af Lenet, derfor fik H. Lindenov først sit Forlenings
brev ovennævnte Dato. Falk Gøyes Enke har saaledes været 
over Landet et halvt Aars Tid. 

2) Det var ingen af Delene, men 1624 da Ohr. d. 4 var her 
og bl. a. mønstrede lHilitsen. 

p. 211. 
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1593 d. 30 Juni skal være af Chr. d. 4 og Rigens 
Raad givet Boruholm et vist Benaadningsbrev, som 
Indbyggerue siden af Commissairerne 1650 begjærede 
at faa confirmeret, som de og lovede (se Commissions
akten). 

.JØHGEN HUD. 

Skal findes hos Resen: Danske Adels Hist. at have 
været Lelmsherre paa Bornholm 1602, men llaar næst
forestaaende om Hans Lindenow confereres, kan det 
f)j være rigtigt. Denne bliver af Rpsell blandt Lan
dets præfeetos ej medregnet. i denne OrdeIl, men sæt
ter en Georgius Rud strax efter .Jacob Splid. NB. 
Her maa enten fejle NogPIl eller Aarstallene være 
urigtige, saa at .Jørgen Rud er kommen efter 1609 
og her til næstfølgende Successors 'rid, eller og han 
fulgteF. Gjøe, altsaa sættf;s efter ham, men denne 
Orden er fulgt efter andre fundne Lister paa Øvrig
hedspersoner. 

1606 6te Juni skal en stor Del af Svaneke være 
afbrændt. 

HANS LINDENOV junior. 

Herre til Hnndslund eller Hindslnnd, forhen Vice
eOl11mtllldant paa Hammershus, siden lUdder, Dan
marks Rigs-Raad og Befalingsmand paa Kallundborg. 
Lensmand paa BOl'llholm 1618. Andre 1614. - Død 
1627; men der kan han ej have været Amtmand, som 
ses af efterfølg(~nde om Anders Sindal'. 

1>aa den store Klokke i Bodilsker staar: Hans 
Lindenov til Gaunø 1), Høvedsmand paa Hammershus. 

l) Er den samme som kaldtes til Hundslund. 
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1611 visiterede Biskoppen her (se en gammel Pauls 
Kirke Regnskabsbog). 

NB. Hendeh Lindenovs Ligprædiken siger, at han 
var født paa Hammershus 1614, som hans Fader da 
af Kong!. Majestæt var forlenet med. - Hans Fader, 
H. Lindenov, Danmarks Higes Raad og Befalingsmand 
paa Kallundborg. Moderen var F'ruElisabeth Sophie 
Rantzow til Søgaard. 

Henrich Lindenovs Fadadel' val' Hans Johannes 
Lindenow til Gaunø, Befalingsman(l paa Hindsgavl, 
hans Frue var Margrethe Uosellkrantz til Hlmdslund. 
I Commissions-Aeten over Ebbe Ulfeldt findes i 3Ite 
Pnnkt at .Jordpjere og Selvejerbønder skulle betale 
5 Rdlr. i Kjendelsespenge 1) efter de i 1624 (paa 
Bornholm) indsendte CUl11missairers Tilsagn, hviIlcet 
falder ind i denne Lensmands, pIler mulig i følgende 
Anders Sinclars, Tid. Coml11issærerut' vare Jørgen 
Wind og Ofve Høgg. 

1619, efter Danske Magazill, var her den sorte 
Død, men Optegnelserne i Kirkerne sige 1618. Hol
bergs Hist. Tom. 2 siger, at 1619 grasserede Pesten 
i Sjælland. Efter Kirkebogsopskdfterne døde paa 
Bornholm 5166 eller 5185 Mennesker. 162;3 blev, d. 
28de Juni, ved et Kongeligt Edikt aIlOl'd]]f)t, at hver 
Onsdag skulde holdes Axeltorve paa Bornholm. 

ANDREAS SlNCLAR 

Herre til Sinelarsholm i Skaane, Lensmand paa 
Bornholm 1622 (Andre 1624 eller 27), Hesen: efter 

l) Hver Gang en Gaard gik over i andre Hænrler. 
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Hans Lindenov til ØrsløffI), men har intet Aarstal og 
kalder ham SinehIer. 

Blandt Amtsdokumenter ses, at han maa have væ
ret her allerede 1624 d. 5te Oetober. Thi sanune 
Dato er paa Hammer et Pergamentbrev, hvori han 
selv nævner sig: AndI'. SincJal' til S.holm, Hidder, 
Danmarks Rigens Haad og kg!. Majestæts Befalings
mand paa Hammersllllus T hans i V ox nedennnder 
trykte SigJl(~t, staar paa Hjelmen et Fuglehovf.'d som 
en Strnds elIer Øm med oprakt Hals og Næbet aabent. 
Skildtet er ukjendeligt. l samme Dokument nævnes 
Esper Kofod og Scigne Hans Haabedu; i Hønne som 
havende Ganrd i Knudsker. Altsaa har vel Raabekke
gaard og Skoven af sanllne Mænd faaet sit l'\avn -
nu Habekkegaarden. 

I et andet Dokument dat. Ham. 25 Septbr. 1624 
skriver han sig: .J eg A. S. til SincJarsholmb H, D. 
H. R Krigsøverste over det sjæl. og skaanske Regi
ment, Kongl. Majestæts Befalingsmand over Jerrestads 
Herred i Skaane, Statholder paa Bornholm og Guber
nator paa HammersIms. Navnet skriver han Andreas 
Sin Clar. Det i Vox trykte Signet er som før meldt 
og ej bedre kjendeligt. - Er en ganske anden :B'a
milie end Sainet Clar; thi samme føre i Skjoldet et 
bredt Kors, paa Siderne takket; paa Hjelmen en Krone 
og derovell paa en Grip (Grif), hvilket jeg ser af et 
Stamtræ med de Bassers Familie, hvoraf min Moder 
var. 

1) Dette er absolut urigtigt. Som før bevist var der ingen 
Lensmand imellem de 2 Hans Lilldellov'er, hverken Jørgen Rud 
eller Audreas Sine lal', som jo, hvis del' val' noget i det, i hvert 
Fald begge havde været Lensmænd samticligt, (hvilket jo var 
umuligt). 

I 
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1625 var Chr. d. 4 her og lod alt Mandskab, der 
kunde bære Gevær, mynstre 1). 

HOIBER IWSENKRANTZ. 

Herre til Glimminge og Demstrup, født 1586, kom 
1627 eller 1626. Døde 1647 (se Herredagsdommen 
af 4: Maj 1646) Maa ej confnndores med den samme 
Tid levende berømte lærde Higsraad Holger Hosen
krantz, som døde 1642. 19 Mai s. A. (1646) faldt 
endelig Hs Majestæts egen skriftlige Befaling til 
Slotsherre Ebbe U1feldt, hvorledes de Anklagede skulde 
anses, nemlig de 4 Officerer: Christian lHaccabæns, 
Sivart Gagge, Mads Kofod og .Jost Nicolai, som op
gave Landet for de Svenske, skulde rømme af Higet 
og deres Gods henlægges under Kronen. 

I St. Knuds Kirke paa Lægteren eller Pulpit. 
staar, at i hans, Holger Rosenkralltzes Tid, 1639 d. 
8de Juli, blev samme Lægter malet. 1645 lode de 
Svenske ham reise til Kjøbenhavn efter at Hammers
Ims var ved Accord dem overgiven. 

Hesen siger, han var 20 Aar Præfekt her og rejste 
herfra 9 Juli 1645 til I\jøbenhavn. Altsaa maa han 
være kommen 1625 eller 26. Han var Svigerfader til 
Statholder Niels Trolle i Norge. - 1627 d. 22 Mai 
toges en 8 Mands Granskning angaaende 6 Bønder
gaarde i Poulsker, som klagede 'over Sandflugt, og d. 
30 Juni 1643 bekom Eftergiv. paa Skatten, som endnu 
vedvarer. 

1639 visiterede Bispen. 
1640, 6 Juni ved kg!. Hescript befalet alle Hunde 

l) N ej, det v&r 1624. 

Resen p. 20. 
Holb. Hist. 

T. B 174. 
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at benlammes 1) 1631 3 Ang. val' Tage Thott og 
Anders Bilde eftc'r kgl. Befaling paa Bornholm og 
Gulland at forhøre tvistige Sager og sidde Retten. 
1645 d. 31 Odober (Resen har 1 Novbr.), efter at 
den Brømsdn'o F'red Vill' sluttet og ratificeret, kom 
herind danske Comlllissærer Sigvardt Urne, Flemming 
Ulfeldt og Sekretær Kjeld Krag for ilt tage Landet 
igjen i Ed, saa og at forhore hvorledes samtlige Of
ficerer som og Holger Rosenkrantz' ForllOld i Actio
nen imod de Svenske og hele Sagens Sammenhæng 
var, hvorfor I-,andet var bleven de Svenske overgivet. 
Officererne vilde skyde Skylden paa Holger Rosell
krantz, fordi han ej kom ud af Fæstningen og kom
manderede delU, lUen efter Krigskoutnl1le burde han 
ej forlade Fa~stningen. Det hjalp dog ej, thi Garni
sonen, 50 Mand vilde ej ret defelldere, saa han maatte 
opgive Hammershus. Hoier melder, at General Admi
ral W range! indtog Bornholm, men tabte et Skib~) ved 
Storm, og at Boruholms Gnvorn. Holger Rosenknwtz 
(sætter urigtig Ivet' Krabbe) blev formedelst slet De
fens stillet for Retten, lIIen af Wge:ls Itaad absolveret. 

Holger Rosenkt'<llltz skal have haft en Fru Urne 
til l-'~gte :J), som saas endnu fol' et Par Aar siden af 
deres med nogle fleres Vaabener i Slotskapellet paa 
HammersllllS [Jaa Mmell over Alteret. Af Altertavlen 
i 0sterlars ses lmn var her 16:~8. l-,igeledes 1640, 
som staar paa (len største Klokke. Paa Prædikestolen 

1) Det ene Forben skul(le hugges af for at gøre dem udyg
tige til J agt. 

2) Han misteile i Virkeligheden ved Storm fra Nordvest: en 
Boyert. og en Gtt!iot, som drev ind paa Klipperne og stral1l1ede -
endviilerc et Brandskib og en Galej. 

3) Dette el' fejlagt.igt. Holger Uosel1kmnLz til Glilllminge 
var gift 1) med Lene Gyhlenstjerne (død 3011 1(39), 2) med 
Karen Krabbe (død 14/5 16(2), Enke efter Johan Friis, 

I 

j 
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i øster Marie ses med Aarstal 1637, hans Frue at 
hewe været Lene G.rldenstjerne, altsaa maa han have 
været 2de Gangf' gift. Hun var allerede 1645 død. 
~an har haft en Datter Anna, gift med Otto Krag 
tIl 'I'rudsholm 1645 . 

Hans Symbol: Politicus qværit gloriam in m11ndo 
Christianus salutem in coolo. Paa Dansk: StatsmandeI~ 
søger Hæder i Verden, den Christne Frelse i Himlen. 

Paa den store Kirkeklokke i Ibs staar hans Navn 
og 26 .Juli 1628. Paa Prædikestoh-;doren i Bodils 
ligesaa og 1628. l pn Inskription i Nexø Kirke ses 
hans Navn og 1631. Paa Daaben (Døbefonten!) i 
Rønne ligeledes og 1640. 

En gammel skriftlig Optegnel. (Rllthsker d. 25 
lVIarts 1724) lyder: 1645 d. 9 .Juni røvedes Nexø af 
de Svenske; d. 11 Juni tingede Landets Capitainer 
af med dem, og d. 17 .Juni gaves Slottet op for dem 
af Holger Rosenkrantz; og de Vetre saa paa Slottet i 
5 Maaneder til Hellig Messe, da maatte de derud 
igjen; thi Kongen ete. annammede det fra dem igjen. 
Da kom Hans Thomesen, som skulde have Landet i 
Befaling til Valborgs Dag 1646, som da Ebbe Ulfeldt 
og fik det i Forlehning. 

.JOEN BERD URS eller BÆRDOURUS. 

En Skotte Resen har ham pj. Kan ej anses 
som Commandant her. Thi da de Svenske (Gen-Ad
miral eller General rrøjmester Carl Gustav \Vrange l 
d. 9 .Juni 1645 med 26 Skibe om lVIorO'enen tid-liD' 

b 1:> 

lagde sig for Nexø, beskød dpn med Kanoner og med 
560 lVIand gjorde Landgang østen for Byen ved lVIal
kværn, indtog og overgav Byen til Plyndring, truede 
hele Landet med Ild og lVIord, men 2den Dagen bleve 
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Danske llIaga- forarkorteae om 10,000 Hdlr Brandskat, bemægtigede 
zin 1. c. p. 125 de si!! ao!! d. 20 .Tuni Slottet med Lensmanden Holger staar 17 Juni. U" 

Hosenkrantz og 56 Gevol'hener i: Saa maatte Lanaets 
fornemste Indbyggere (l. 23 Juni sværge den svenske 
Konge; derpaa blev bemeldte .Joen Berdus sat til 
Commandant her. Forblev her til noget efter d. 31 
October 1645, da ifolge Brømsebro Freds Art. 28 og 
sanune Fredslutning Landet tilbagegaves. Han lod 
d. 16 Septbr. Almuen forsamles ved Aa-Kirke og paa
lagde den at forskaffe 50 vel udmunderede Heste, pr. 
Styk 30 Hdlr. regnet. I en gammel Bibel tilhørende 
olim l) Esber Larsen(s), Borger samt Steen og Billed
hugger i Hønne, IlVori han har opteg'net adskilligt om 
sin egen Familie, samt andre Landets mærkelige Til
dragelser staar: d. 17 .Juni gaves Slottet op af Hol
ger Hosenkralltz. De Svenske vare paa Slottet 5 
lHaaneder, til Hellemisse Aften. Denne Esber Larsen 
med Tilnavn Onsbjerg (af 8 Selveiergaard i Clemens
ker) val' i Printzenskjolds Tid blandt audre Landets 
unge .Mænd bleven oVf;rfort til Pommern; der lærte 
han i Stettin i sit Qvarter sig selv til, da han saa 
sin V ært arbejde i at udhugge meget kunstigt i 'rræ 
og Steen. Efter sluttet Fred kom han over til sit 
Fødeland ig:jen og blev der gift i Hønne d. 1 April 
1666 med Karen Pedersdatter. Han døde 19 .Tuli 
171:3. Flere skjørme Ligstene findes her af ham. 

EBBE ULFELDT. cfr. Rothes 
Eftermæle 2 
p. 104--120. 

Resen 26. 

Herre til (.J,vistholm, Ridder, General Major, I.lens
mand i 5 Aar (Res en 5 Aar, og at han drog bort d. 
30 April 1651) Kom hertil 1646. Var tilsidst Sver

Danske Maga- riges Rigsraad, Oberjægermester og Lagmand over 
zin ~~~~: 3 p. øster Gøtland. Døde 30tc .Januar 1683. Født paa 

1) g: forhen. 
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Nyborg Slot 13 Juli 1610. I hans Tid vare Commis
særer her, Henrich Ramel (eller Rommel) til Becke
skov, Christen Skeel til Fusinge (eller Valløe) Dan
marks Riges Raad og KongL Majestæts Befalings
mand over Herredsvad Kloster og Tryggevælde, samt 
Jørgen Reedtz til Bal'redskov, Kong!. Majestæts Se
cretær. Deres Instrux er af 9 August 1650. Com
missærernes Stævning er udgiven d. 1 Septbr. s. A. 
Da de vare komne, lode de paa alle Kirkestævnel' og 
Thinge forkynde, at de klagende skulde møde d. 3 
Septbr., som sig noget over Ebbe Ulfeldt eller nogen 
af hans 'lJenere havde at besvære. -- I Com mission s
Akten (efter Urnes Sigende, der har læst den) findes 
78 Poster Klage~al mod E. U og hans "Jenere saa
velsom nogle andre, hvori enhver Klage er extraheret 
med Vedkommendes Svar samt Commissærernes Re
solutioner og Dom. Af· Commissions Aktens 6 Post 
ses E. lY at v~:ere hidkommen 1646, altsaa strax efter 
Brømsebrofreden og Landets Retradering 1). Med ham 
ses og' at være kommen 60 Hyttere, et Compagni 
Soldater paa :300 Mand, 1 Oberstlieutenant, 1 Major, 
1 Ritmester, 7 Captainer og flere Underofficerer. 
Landsoldaterne 2) bestod af 500 Mand unge Bønder
karle, delte i 2 Compagnier. Siden denne Commission 
Cl' holdt blev ved en Kong!. Befaling af 23 Decbr. 
1650 anordnet, at af Selveiergaardene paa Bornholm 
skulde betales de sædvanlige 5 Rdlr. Kjendelses-

1) 1<Jbbe Ulfelrlt kom først d. 1 ste lVlaj 1646. Fm Hellernisse
dag 1645 til denne Dato havde en Manrl ved Navn HallS Thome
sen (se foran under Holger Rosenkmntz) midlertidigt passet 
Forretningerne verl Lenet. 

2) l\laa vel have været lHilitssolclater, altsaa Bornhollllere. 

10 

Resen p. 97 
sætter: Peder 
Reedtz,hvilket 

el' urigtigt. 
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penge 1). Samme Dato blev og til E. u.. rescriberet 
at gjøre Inddeling blandt Bønderne her, hvormeget 
hver tilkom af Avlingen til Hammershus og Sim ble
gaard at dyrke. 28de November e. a. blev en anden 
Constitution confirm. E. U. boede mest paa Simble
gaard. Af Commissions Akten ses, at nogles Klager 
ej vare ret grundede, men dog de fleste vise, han 
saavelsom hans Betjentere, især Ridefogden Mads 
Holst, at være gaaet meget (haardt?) tilværks. Af 
Holbergs Hist. p. 192: Ebbe Ulfeldt havde en af Fru 
Kirstens Døtre til Egte 2). Holberg ved ej Aarsagen 
til hans Fald og hvorfor han forlod Riget. I Begyn
delsen af B'rederik d. 3dies Regjering var han for
lenet med Bornholm og Ødsel, og i denne Misfornøj
else forladt sit Gouvernem. uden at gjøre Regnskab 
for sin Administration, hvorfor Frederik d. 3die be
sværede sig derover i en Skrivelse til Dronning Kri
stine (af Sverrig) dat. 5 Mai 1652, som ses hos Hol
berg. - Sverrig tog ham og i Protektion og fik i 
paafulgte Fredstraktat indført en Art.: "at han af 
Kongen og Riget skulde gives Satisfaktion". E. U. 
kom ellers ej tilbage, men boede i Skaane. -- Blev 
Generallieutenant i Sverrig. Hans Frue døde i Chri
stiansstad 1679 3) og han selv i Stockholm 1682. 

Foruden den 20de Art. i den Roskilde Fred, fin
des 2 hemmelige, underskrevne af Joachim Gersdorff 

l) Tidligere nævnt (se Hans Lindenov). 
2) Denne Datter hed Hedevig (død 1678), hendes Tvilling

søster hed Christiane, de var fødte 15 Juli 1626. Christiane blev 
gift med den mægtige Hannibal Sehested, der senere blev Stat
holder i Norge. Den 6 Novbr. 1642 gjorde Chr. 4 disse Tvil
lingsøstres (hans Døttre med Fru Kristine ~Iunk) Bryllup. (Se 
Baches Nordens Hist. og Danske Magazin 1 B. p. 221). 

3) I forannævnte Baches Hist. staar, at hun døde 1678. 
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og Christen Skeel, hvori den ene er: at Generalmajor 
Ebbe Ulfeldt skal gives Satisfaktion for de Pretens 
og Fordringer, som han paa en eller anden lViaade 
haver i Danmark. I den Kjøbenhavnske Fred 1660 
skal og være accorderet, at E. U skulde nyde Satis
faktion i Danmark. 

E. U. til Svenstrup (foran kaldes han Herre til 
Ovesholm) blev gift med Hedevig (Kristine Munks 
Datter), som Rigets Hovmester Corfits Ulfeldts Bro
der. Han faldt siden i Unaade og var i Sverrig sam
me Tid som Corfits. Om ham (siger Holberg) tales 
intet i trykte Bøger, saa at jeg intet Omstændeligt 
derom kan udføre om haus Fald og Rejse. Af Fr. 
d. 3dies Brev",til Dronning Kristine ses, at E. U. da 
med sin Broder maa have været i Sverrig, som tog 
ham i Protektion. - Han skal ellers have været gift 
før engang med Fru Mette Grubbe, som ses af den 
Liste paa den Uldfeldske Familie, som anføres af 
Holberg 'rom. 2 pag 897 8 og 9, hvor han og kal
des Herre til Egeskov (i Fyn) og Ridder. - Formo
dentlig har E. U.s Fald saavelsom Misfornøielse samt 
Undvigelse af Danmark taget sin Oprindelse af de 
mod ham fra Bornholms Indbyggere indgivne Klager 1) 
samt derpaa anordnet Commissærer og' deres givne 
Sentens; altsaa kunde nok denne Commissionsakt 
derom give Oplysning, dersom man havde samme kom
plet. I samme Akt gives ham ingen videre Titel end 

l) Angaaende disse Klager skriver J. A. Fridericia i Add8-
1'ældens ,idste /Jage, Kbh. 1894, Side 125: De anstillede For
~ø~ godtgjorde, at han og hans Fogder havde gjort sig skyldig 
l vldtræ~kende Bondeplageri ; de var blevet paalagt store Byr
der, særlIg lEg ter, opsætsige Bønder var straffede med 'rræhest 
o. s. v. 

10* 

Holb. Hist. 
p. 428. 
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zin 1 Bog p. 
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Kgl. Befalingsmand paa Bornholm. Havde dog forhen 
tjent i Krigen. Holberg 2 p. 846 med disse Ord: 
En anden Del (nemlig af de ny Hvervede) blev be
skikket til Skaane p. 850. E. U. overrumplede den 
svenske Oberst Steenbok, da han llled nogle 1000 
Mand vilde bryde ind i Skaane, jog ham paa Flugt, 
og drev ham ud i et Morads. Høier kalder ham Ge
neral (Diinische Geschichte p. 344.) 1642 d 6 Nvbr. 
gjorde Chr. 4 Hannibal Sehestedts og Ebbe Ulfeldts 
Bryllup med 2 af sine DiJtre ved Fru Kirstine Munk, 
nemlig Christiane og Hedevig, 'l'villinger. 

I Ebbe Ulfeldts Tid blev af Majestæten befalet, 
der skulde fores Steenkul fra Bornholm (Commissions
aktens 44de Post) Commissionen bestemte blandt an
det at menige Bornholms Indbyggere hermed efter 
denne Dag skulde være forment ulovlige Samlinger 
og Moder at gjøre og holde, under Hals og Boeslods 
Fortabelse, men hvis mod Forhaabning noget forlober, 
de Aarsag have sig over at besvære, uden Sammen
rotning med underdanig Respect det paa tilborlige 
Steder angive. Altsaa har E. U. formodentlig anset 
at være af Indbyggerne blevell injurieret, og derfor 
ej bekommet vedborlig Satisfaktion etc. 

JOACHIM GERSDORFF. 

Befalingsmand over Bornholm 1651. Altsaa er E. 
U. strax efter Commissionen bortkommen. 1652 Ri
gets Hofmester istedetfor Corfits Ulfeldt, da denne 
d. 14 Juli undveg Riget og begav sig til Holland. 
Gersdorff skal ej have boet her (paa Bornholm), men 
holdt sin Foged her. Om han ellers har været her
ovre vides ej. (Siden er af Rønne Kirkes Journal-Bog 
oplyst, at han har været her). Resen: Han var her 
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8 Aar Præfekt, men ingen Aarstal er tilfojede) p. 26. 
1658 var han af Majestæten befuldmægtiget til at 
handle med Kongen af Sverrig i Sjælland om Freden. 
Hans Frue var 011egaard Hvitfeldt, som døde ung d. 
11 Marz 1655 og berømmes i et Ligvers af Bording 
i hans poetiske Skrifter, 2den Part p. 450 - og hans 
Symbol var: non pace triumphus major 1), som fand
tes beskrevet paa Clemens Kirke Muren indeni over 
Prædikestolen med øvrigt saaledes: (v. de Tlmra p. 
102). -

l hans 'rid grasserede her saavelsom i Kjobenhavn 
og deromkring en hæftig Pest (begyndte allerede i 
F~fterhosten eller Vinteren 1653, og havde forhen 
været megen Dyrti<1' formedelst forrige Aars Misvæxt) 
hvorom 'l'avler og Opskrifter paa Muren i Kirkerne. 
Nogle: 4941 andre: 4569 [Dode]. Danske Magazin 
1. c. 4933 (angiver Aaret 1665, men urigtigt). 1654 
have d. 28 April Canonies ved Capellet i Lund (efterdi 
endnu ingen Patron til Aakirkeby var af Kongen igjen 
bleven sat, som de skrive) meddelt Hr. Nicolai Madseu 
deres Vocatioll og Collats til at værA Pastor i Aa
kirke paa Bornholm. 

1656 d. 5te Juli skal Frederik d. 3 være kommen 
her for Landet fra Danzig, og have sat for Nexo med 
26 Skibe, store og smaa, og sejlet bort Dagen efter, 
men det meldes ej om Majestæten var i Land. 

1652 d. 6 Juni blev Karen Christoffers død og 
Bodel Anne levende brændte i Rønne for 'I'roldom. 
Staar i Roulle Kirkejournal-Tegnebog, item 28 Novbr. 
e. a. Thale Baadsnæs og forbrændt. 

Joachim Gersdorfs Ankomst; - ibid. 3 ,Tuni e. a. 

1) Triumf er ikke større end Fred, 

Clemens 
Kirkebeskri
velse p. 38. 
Cbr. 3dies 

Tage Register 
p. 3. 

Resen p. 76. 
Danske Maga
zin 1 B. p. 125. 
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kom til Landet Velb. Statholder J. G. med Frne, d. 
5te Juni bortsejlede han igjen til Y stad .. _- ibid.; -
Samme Aar blev i Rønne født 40 ægte og 4 uægte 
Børn. Døde 28 Mennesker, 10 Par viedes. - I Knuds
ker fødte 7 ægte og 1 uægte, døde 6 Mennesker; 
3 Par viede. I de Tider var med Accisen i Rønne 
og mulig i de øvrige Køhstæder her mere strængt 
end nu. Ingen maatte male Malt hjemme eller paa 
Haandkværn; - ibid. 1652 slog Sæden fejl, og fulgte 
Dyrtid paa, 1653 ibid. 

ALBERTUS FRIIS. 

Var Commandant paa Hammershus. NB. Anføres 
ej af Resen. Han maa alene have været Commandant 
en kort Tid og ej havt Landets øvrige Dont at ad
ministrere. I Rønne Kirkejournal eller 'regnebog har 
jeg siden fundet: Han har allerede været her paa 
Landet 1655, thi d. 13 Juli stod han Fadder til Sogne
præst Jens Larsens Barn i Rønne, og 14 December 
staar, at Velb. Obrist Friis og Frne Agathe Rothsteen 
kommunicerede. - 21 Januar blev ham en Søn født 
og kaldet Gregers, boede da i Rosengaarden (der har 
faaet sit Navn af Holger Rosenkrantz, som i sin Tid 
ejede den, afbrændte siden i Amtsskriver Schors Tid 
og blev ny opbygget. 1657 og 58 var han endnu 
her, men videre findes ej anført. Er formodentlig 
kommen herfra, da Landet gaves til de Svenske. Han 
bliver just ej der nogetsteds kaldet Commandant. Har 
dog vel havt Commando over det milit. Væsen; thi 
dengang dependerede den øverste Direkt. over saavel 
Civil som Militair Sagerne mest af Lens eller Be
falingsmændene her; og egentlig findes ingen at have 
været ordentlig benævnet og bestallet som Comman-

i43 

dant før efter Printzenskjold, da Echsteill saaledes 
blev indsendt; men dog maa hans Commandantskab 
alene have strukket sig til at føre Commando over 
de medbragte gevorbener Ryttere, samt øvrige her
værende Milice saavidt Excercering og Andet Defen
sionen vedkom; men Udskrivning, Mønstring og andet 
dependerede alene af Fuchs, som og boede alene paa 
Hammershus, men han her i Rønne, eller hvor han 
selv vilde. 

JOHAN PRJNTZENSKJOLD 

til Printznæs og IÆvfredsholm (J: Leffredsholm). Re
sen: ej. __ o Svensk Obrist og, efter at Bornholm var 
ifølge Roskilde 'red, d. 26 Februar 1658, overladt 
til Sverrig, kom han her som Befalingsmand eller 
Gouverneur d. 29 April 1658 med 130 Mand til Be
sætning paa Slottet. Den 25 blev paa Prædikestolen 
i Svaneke første Gang bedt for den nye Regjering 
(Carl d. 10de eller Gustav) og det ganske Kongl. 
(svenske) Huns. Den 6te Mai lod Printzcl1skjold sam
menkalde Lalldets Almue og tog dem i Ed; men de 
fornemste Gejstlige og Verdslige maatte d. 27 Mai 
rei~;e over til Malmøe og der sværge. 1ste Søndag 
efter 'rrinitatis lod han i Kong Carls Navn lyse til 
3 Bededage i Rad, ligesom Fr. d. 3 Aaret tilforn.-
Den 6te Juli skal omtrent 500 NB. om ej i nogen 
Udskrifter er foregaaet en error numeri (J: Fejl i 
Tallet) og sat et Nul for meget? '{'hi det synes noget 
ret meget paa engang, af Landets Soldater være over
ført til Stettin at sættes der under den gevorbener 
Milits. Sanuue Tid blev her alt ungt Mandskab in
rulleret. Med Juli Maaneds Udgang gik Ordl'e til en 
svensk Ingeniør nøjagtig at opmaale hver Bondes og 

Danske Maga
zin 1. c. har 
350 Mand. 
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andres Gaarders tilliggende .Tord er, for derefter Skat
terne rigtig at sætte l). I: NB. af en gl. Optegnelse: 
En svensk Herremand kom herind d. 28de April 1658 
med et halvt Hundrede Soldater. Den 6te .Juli tog 
Joh. Printzenskjold alle unge Mænd af Landet fol' 
Rønne 7-800. D. 8de Decbr. bl0v han skudt i Rønne~-
d. 9de gaves Slottet op og blev plyndret 2). Den 28 
kom svenske Ryttere, 74, til Sandvig (de fleste Be
retninger have 80 Ryttere), som toges til Fange. 
1659 d. 7 Januar kom M. Eehstein, som skulde være 
øverst :1. Del' skal og være anordnet alle Kjøbstæder, 
som ellers ere allevegne aabne, med Volde og Porte 
at indelukkes til Accise og Consumt.-Indrett. 

Den 9de Aug. blev alt Rytteriet befalet at holde 
sig marschfærdig. I: Mundtlig Tradition: d. 6 October 
stod Printzenskjold Fadder til Haagen Joens, Præst 
i Clemensker hans Datter; da maatte Haagen give 
ham 1 Hest og en stor Sølvkande til Bøde, fordi en 
af Døttrene havrle over Bordet. talt i Faveur af Kon
gen af Danmark:1 D. 9de October blev 56 Mand af 
Landets Rytteri transporteret til Riga 3). NB. Det var 
al Landets Rytteri paa de 'rider. 

Den 4 Novbr. havde han for sig i Rønne ladet 
indkalde det hele Præsteskab, samt 4 Dannemænd 
af hvert Sogn, angaaende visse nye Skatter, samt 50 

l) Dette maa ikke forstaas som hele Øens Gaarde med Jord
tilliggende blev opmaalt, hvilket var altfor stort et Arbejde. 
'['hum meddeler da ogsaa Side 236, at Ingeniøren kun skulde 
beskrive og taxere hver ]\Ifands Jorder. 

2) Dette er aldeles urigtigt; Slottet blev ikke plyndret, men 
overgivet med alt, hval' deri fandtes til Bornholmerne. 

3) Det var ikke 56 men 45, og det var ikke d. 9de men d. 
18de, at de afsendtes. 
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Matroser l) som Kjøbstæderne skulde udrede med vi
dere, hvilket alt faldt Indbyggerne besværligt og gjorde 
dem dels mere kjed af den svenske Regjering, aller
helst deres gjorte Remonstration hos Pr. intet frugtede. 
Sligt og andet forvoldte, de gjorde Overlæg med hin
anden at skille sig af med Svenskerne. 5 Hovedper
soner: 1. N. Gummeløs, 2. Aage, Fændrich, B. Claus 
Nielsen, 4. Jens Koefod Pedersen fra Hasle (stod ellers 
som Rytter ved Ritmester Knud Urne Jørgensens i 
Kjøge liggende Compagni, men var 1 Decbr. 1657 
given Forlov paa 14 Dage at rejse over til sin Kone, 
som med 4 af hans smaa Børn var i Hasle, men den 
paakomne haarde Vinter hindrede l'iIbagerejsen; imid
lertid blev L8hdet overdraget Sverrig, som man her 
først fik at vide efter Paaske 1658. Om han ellers 
kom bort eller blev tilbage kan ej egentlig ses (dog 
synes formedelst tagne Attest, han maa vel være over
rejst, og siden efter strax hidkommen igjen) I: 1660 
d. 15 Decbr. blev han Capt. over National Soldaterne 
i øster og Sønder Herred med 200 Rdlr. aarIig Gage, 
etc., forundt 5te Vornedegaard, Maglegaard, i øster
marie paa 16 'I'dr. Hal tkorn fri at beboe og nyde: 1 
og 5, J ens Larsen Boson I: havde været Ridefoged 
paa Hammershuus 1657 ses af Rønne Kil'lcejournal:1 
foruden Poul Ancher, som lIok val' den, der med For
stand og Raad . . . . I: Sætningen er ikke ført til 
Ende: I; var ellers fra Skaane som Studiosus nogle 
Aar før hidkommen, og formedelst Giftermaal med 
forrige Præst Jens Hansen Sodes Datter bleven først 
Capellan i Hasle og Ruthsker og siden Sognepræst, 

l) Han fik dog kun 40, der var ikke flere. Disse sendtes 
d. 7 Novbr. over Ystad til Helsingborg. 

efr. Attesten 
i Magistraten 
i Hasle dat. 
30 April 165il. 
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død 5 Decbr. 1697 som Provst; og Jacob i Nyker 
samt flere andre. Adskillige skriftlige Relationer het'om, 
endog paa Tysk, hvilke synes Urne akkuratere. Man 
maa i Sverrig, alleredp for det kom i Værk, have haft 
nogen Efterretning og Mistanke (muligt skete og den 
Bortførsel af Ilandets unge Mandskab til Pommern 
just for at svække Landets (Force) som ses af en 
KongI. svensk Ordre til General-Lieutpnant Wiirtz i 
Pommern af 5te Januar 1659. Printzenskjolds Frue 
har efter visse Formodninger heddet Agnetha Hvidten, 
og var endnu d. 17 October 1659 i Rønne, da Oberst 
Echstein krævede Rigtighed af hende for Simblegaards 
Bohave og Parceller, som Printzen:,;kjold havde bort
taget. Hun skal just den Tid, da Pr. blev ombragt, 
have ligget i Barselseng med Tvillinger. 

D. 12te Decbr. bades igjen af Prædikestolen for 
Kongen af Danmark. (Nogle paa Bornholm fundne og 
Urne communicerede Per:,;onalier om Printzenskjold) : 

Carl Gustav, da han endnu var Fyrste af Zwei
briicken, blev i et Feltslag fangen af 2 fjendtlige 
Ryttere, som hastede med ham til Fjendens Lejr, 
hvilket da en af Prind:,;ens Ryttere fornam, satte 
strax efter dem og i en Hast naaede dem, ihjelslog 
derpaa begge og befriede saaledes Carl Gustav. Dette 
var Johannes, som siden blev kaldet Printzenskjold, 
fordi han (Sætningen er her ikke fuldført). Dette var 
Begyndelsen til hans Opkomst, saa at han straks, 
mens Carl Gustav endnu var Fyrste i Zweibriicken, 
blev Lieutenant, og siden, da Carl Gustav var bleven 
Konge i Sverrig i Christines Sted, 1654, blev Obrist. 

Den 22 April 1658 kom Bispens Brev af Luild, 
dateret d. 18de Marts, at paa Bornholm skulde bedes 
for Kongen af Sverrlg, begge Dronninger og' Carl 
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Friderik, Arvefyrste til Sverrig. Den 6te Mai lod 
Printzenskjold samle alle B. ved Aakirkt'by og for
kyn1te her sin Fuldmagt over hele Bornholm, udgiven 
af Carl Gnstav, Konge af Sverrig. Siden sendte han 
de fornemste af Bornholmerne til Skaane for der at 
hylde og sværge den svenske Konge i Malmøe d. 27 
Maj 1658, for Corfits Ulf. (Mærkeligt siden efter 1660 
maatte han selv sidde fangen paa B.) samt for Fri
herre Sparre. 

I: Ulf. skal have været paa Vej engang at flygte 
i Fruentimmer eller Præsteklæder -, var allerede 
kommen til Sandvig for at komme derfra til Skaane -
kjendt og tilbagebragt; muligt fra denne Tid af, at 
Commandant Puchs lod ham holde skarpere og stræn
gere bevogtet formedelst den store Straf for en saa 

. betydelig Fanges Undvigelse 

MICHEL ECHSTEIN. 

Resenius har ham ej. - Som Oberst og Comman
dant med en Del Ryttere og Soldater d. 18 Januar 
1659 sendt til Landet af den hollandske Flaade, som 
og paa 'I'ilbagerejsen tog de svenske Fanger med sig 
til Kjøbenhavn. I: Hjørrings saakaldte IJejerkrands 
sætter d. 7 .Tanuar, men formodentlig beror her og 
flere Steder U overensstemmelser i de chronologiske 
Data efter gammel og ny Steds Forskel, som siden 
af Skribenterne er forandret:1 Havde været Oberst
lieutnant i Norge, men d. 23de Marts 1658 blev hans 
Compagni med flere, efter Roskilde Fredsslutningen 
aftakket som ses af en fra Commissariatet paa Ag-, 
gershuus ham meddelt Afregning af 17. Juli 1658. 
Han maa og her paa Bornholm have havt til For
lening, i Pant, eller anden Maade, en A vlsgaard, nemlig 

Holberg. Hist. 
Fl'. d. 3. 
p. 561. 

Holb. Tom. III 
p. 353. 

Af Rønne Kir
kes Journal: 
han stod Fad
der i 1662 til 
Herman Bohn 
lI'Iortensens 
Barn, kaldet 

Morten. Var 
altsaa da han 
her kom som 
Oberst,Lieut
nant Chef for 
Rytteri. Eller 
maaske kun 

reist for den 
ham forlenede 
Gaards Skyld 

(Simblegd). 

:1 
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efter adskillige Omstændigheders Slutning Simble
gaard i Klemensker, thi af en Ordre fra Carl Gustav 
dateret Qvarteret Ottersløff d. 28 Avgust 1658 til 
Printzenskjold staar til Slutning: Vi have resolveret 
os med 0fverst Lieutenant Eehsteins afwel oeh mobi
lier Eder i RIde at forahre. Formodentlig hele dette 
fordi Eehstein ej vilde indfinde sig paa denne sin 
Gaard, men blev i Danmark efter at Bornholm var 
cederet Sverig og' efter Hoskilde B~redsslutning igjen 
havde begyndt Krigen. -- Senere har jeg læst i den 
her i Bornholms Amtstue værende ældste Bog, nu 
ubrugelige .J orde bog, af Kjbhvn. 18. Juli 1662 saal.: 
Clemensker Sogn -- Simblegaard brnges af Oberst
Lieutenant Eehstein etc. - Hans Bestalling er da
teret 24 Decbl'. 1658, i hvilken han beskikkes til 
Oberst og Commandant paa Bornholm (thi som Amt
mand og Gouverneur kom General-Major Fuchs) med 
aarlig 1000 Rdlr.s Gage. Navnet skrives Eehsteen, 
men Eehstein er efter hans egen Haandskrift rettest. 
- Skal have været af en gammel Adelsfamilie 1) fra 
Kayserlig 0sterigske Lande. - 'rilsidst boede OD" 

døde han i Rønne 1663 som Skiftebrevet af 7 April 
e. a. viser; deraf til nærmere Oplysning om ham 
tages følgende: Arvingerne vare: -

1, Enken Frn Agnetha v. Mithlern (sammesteds skri
ves Navnet Mollern, men hint er rigtigst). 

2, Sønnen Landsdommer Mathias Eehstein. NB. Han 
fik d. 29 April 1675 som en synderlig Naade 300 
Hdlr. i I~øn; var bleven Landsdommer den 13de 

• 1) Echstein tilhørte den østerigske adelige Slægt v. Ech
stem Ehrensegg, af hvis lHedlemmer Albrecht Echstein og hans 
Sønner blev adlede i Aaret 1616. 
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Septbr. 1671 og den ordinære Løn var kun 180 
Hdlr. -

3, Sønnen sal. Johan Eekstein, han efterlod en Dat
ter, Anna Elisabeth v. Eehstein. 

4, Sønnen sal. Miehael v. Eckstein. Børn a, Peter 
Ehrenfried v. E. b, Agnetha Bertha v. E. 

5, Magdal. Sybilla v. E. gift m. Capt. Gorgias. 
6, Sophie v. E. 

Overordnede ved Skiftet efter Begjær., Slotsherren 
Hr. Hans v. Løvenhjelm, kgl. Befalingsmand over 
Landet og Hans Christensen, kongl. Majestæts Ridefoged. 

ClIIJt. Gorgias og Landsdommeren bleve Værger 
for de umyndige; - 2 Vurderingsmænd af Rønne. 

Vurderingen: 

Tinnet tilsammen blev sat og vurderet under Et 
efter Vægt: 2 Pd 21 1/ 2 Lod il 12 SIc, Kaaber-Tøj, 
hver for sig sat efter Vægt å 1 Mk. 8 Sk., item 
noget ,L 14 Sk., og noget a 1 Mk. 

Sølvet ansloges uuder Et til 4 Pd. å Lod 2 Mk 
4 Sk. 

Løsøret beløb sig til 408 Rdlr. 3 Mk. 4 Sk. Gaar
den, beliggende i Rønne, bestod af 4 teglhængte 
Længer. Ladelængen befalldtes brøstfældig, sat ialt 
med nagelfaste 'I'ing iberegnet, til 700 Rdlr. 

13 Bondegaarrle vare ham af Kongen udlagt. (NB.) 
Hver Gaard fandtes <la allerede anslagen til Hartkorn, 
men stemmer ej overens med nærværende i ,Torde
bogon (men lidt mindre den 'rid), hver Tønde an
slagen til 30 HÆr, tilsammen 108 Td. Hartkorn ... 
til Penge 3240 Rdlr. p. p. Boets Beløb med ude
staaende Fordringer beløb sig til 5440 Rdlr. Boets 
Passiv, Gjæld, til 1023 Rdlr. ,Jomfru Sophie E. fik 
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forlods mod de andre 450 Rdlr. Blev saa til Deling 
3967 Rdlr. En Broderlod blev 495 Rdlr, en Søster
lod 247 Rdlr. Er og underskrevet af Peder I1arsen, 
Landthingsskriver. Af bemeldte gamle .Jordebog ses, 
at til Oberst K har været adskilligt Bøndergods ud
lagt Hans Enkefrn Agnetha v. Miihlern døde, som 
Skiftebrevet af 8 August 1683 udviser, d. 2 Decem
ber her paa Skovsholm i lps. deraf ses følgende: 

Arvingerne vare: 
A. Afgangen Landsdommer Matthias Echsteins Børn 

(Han havde rejst udenlands. Hans Enke, Anna 
Marie Willers fra Holland, var med paa Skiftet). 
a. Jomfru Charlotte Amalie E., 12 Aar g!. 
b. Michael Carl E., paa lOde Aar. 
c. Jomfru Agnetha Cornelia E. Til Værge an-

ordnedes Anders . " '" af lps. 
B. Salig Michael Ecksteills Børn. (Hans Frue Sybille 

Bagge var med paa Skiftet. Han var Capt. eller 
Oberst-Lieutenallt i Norge). 
a, b, c vide ovenfor 4. Deres Værge blev l\Iads 

Pedersen, Byskriver i Rønne. 
C. Christian Maccabæus paa sin Frues, Magdalene 

Sybille Echsteins Vegne. 
D. Fru Anna Sophie Giøsmand, Salig Gottfried Ru

dolf Rouschhaupts efterlevende Enke, som da le
vede i Brunsvig og var sal. Oberstens Steddatter, 
men sal. Oberstindens kjødelige Datter. 
Paa hendes Vegne at tilse blev anordnet Hans 

Low i Aaker. NB. Heraf ses, at Oberstinde E. har 
været gift først med en Giødwaad. Paa Kong!. Maje
stæts og Rettens Vegne var nærværende: Høiadle 
og Velbaarne Hr. Bendix v. Hotten 1) til Lensgaard, 

1) Dette er nok kun Titel ftf Skriveren, men ellers var han 
kun Beboer ligesom siden efter Dehn. 
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Kong!. Majestæts Højtbetroede Oberst Ober Comandant 
og Amtmand over Bornholm, saavelsom Aug. Dechner, 
Kong!. Majestæts Amtsskriver. 'l'ilforordnede V ur
deringsmænd Rasmus Ipsen og J ens Pedersen i Ips, 
som Boets forefundne Midler retfærdi(g) have at vur
dere og paa Penge at sætte som forsvarligt kan 
være. Gaarden i Rønne blev efter 12 Mands rrax
ering sat for 650 Rdlr. Begravelses-Omkostninger 169 
RiBr. Der meldes og om Lioutenant Christian Frede
rik Rouschhaupt, maa nok være en Søn af for
nævnte under Litr. D. Nævnes endvidere Herforts 
Arv~ger, nemlig Oberst-Lieutenant Buggenhagen, for
drede paa Apotheker Herforts V øgnø i København 
etc. etc. -

Melder den rrid øn Capt. Pedør Koefoed at have 
fordret Noget. Boets Beløb var ialt 1825 Rdlr. 
Gælden 804 Rdlr. Blev at dele 1020 Rdlr. (men 
har for nemmere Delings Skyld ikkø taget den ene 
Rigsdaler med). En Broderlod 340 Rdlr. En Søster
lod 170 Rdlr Af hans (Ecksteins) Descendenter ere 
paa Sværdsiden ingen mere. Af Kvindelinjen lewI' 
endnu hans Søn, Landsdommrr Ecksteins Datter (som 
havde en Capt. Fischer paa Christiansø, og døde for 
faa Aar siden, Enke i Nexø) hendes Datter gift 
med en Borger og Skipper Anders Hansen Brandt 
i Nexø. 

Hans (M. Echsteins) Vaaben skal nok have været 
en Buk eller Steel1buk i Skjoldet, og oven paa Hjel
men en udstrakt med Harnisk omgiven Arm holdende 
en blot-(tet?) Kaarde paa Hug. - Han døde i Rønne, 
men blev bragt til den adelige Begravelse i Clemens
ker, hvor andre flere fornemme Lig skal være ned
satte, især af dem, der før have boet paa Simble-
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gaard i Clemens og været Øvrighedspersoner. Det 
siges, at Grev Christian Hantzau, da han 1660 1) var 
paa Bornholm indsendt af Kongen, gav Ecksteyn paa 
Regering Tilladelse at be~jene sig af bemeldte murede 
BegraveIso i elemensker. -

ADOLPH FUCHS 

kom vel steax samme Aar 1659, dog noget efter Eck
stejn, eller, som Andre sætte, 1660, det første er 
vel nok rigtigt; thi hans Bestalling skal være dateret 
21 Juli 1659. Var General-Major og blev Ober-Com
mandant samt Amtmand eller Guvel'l1eur her omtrent 
2 1/';] Aar. Udi Andreas Matthias Hjørrings saakaldte 
Leierkrands berømmes Fnchs som Com mandant paa 
Christianshavn adskillige Gange: d. 2 .Jan; 17 Jan; 
og lste Marts. Formodentlig' maa dAt nok have været 
den samme. - Resen: Han var her 2 1/ 2 Aar, men 
intet Aarstal. Navnet A. Fnchs. NB. I Bestall· kaldes 
han alene Gouvernenr, mon hverken Amtmand eller 
Ober-Commandant, og tillægges han aarlig 2000 Rdlr. 
og Obrist 'l'raktement. 1660 d. 4 Septbr. blev han 
aIlernaadigst befalet med IÆudsdommeren, ProvstAJl 
og 4 Præster at domme i Ægteskabssager 2). Der 
tituleres han General-M(~jor og Oberst til Fods samt 
Guverneur "paa vort I,and Bornholm" .. - I halls Tid 
l sendtesl Corfits Uhl (Ulfeldt) og Frue til Hammers
hus, hvor de sad over 15 Maancdcr. Klagede over 
haardt 'l'raktement af Fuchs, hvorom Holberg og Hoi~r, 
som mener, at Fuchs havde gammelt Had til ham. 

1) Aal'stallet er urigtigt, Bantzau ankom til Bornholm 1661. 
2) Det var Capitelsretten, der sallllerles i Rønne Kirke for 

at dømme i "Egteskabssager. 

l. 
I 

153 

At han nok i Almindelighed val' hidsig og vred, ses 
[f en Klage som Hidefoged Peder Jensen gav over 
h,llll til Kongen af 19 Juli 1661. lUen hvorvidt den 
i sit ] lldhol(l el' rigtig, da den lader (;onfus og fuld 
med Ophævelser, staat' derhen!). Dog synes saadant, 
samt Ulfeldts Klager at have fomarsaget, at Hs. 
Majestæt sendte Grev Christian v. HaIltzau herover 
at examinere Omstændighederne. - 15 Septbr. 1661 
kom Rantzau (eftur et gammelt skrevet diarium) her
til for Nexo som Commissær for Kongen for at tage 
I .. ancllJt i Ed og forhøre Ulfeldts Klage mod Fu(;hs. 
Han logerte hos BorgeIlIoster Carl Matthiesell, d. 16 
tog han Nexø i Ed, d. 17 tog han Edon i Aakirkeby 
af Borgerskabet og Sondre Herred og logerte hos 
Præsten, d. 18 kom hall til Honne og logeri,{:l i Niels 
KielselIs Gaard. DpI' tog hall Ed af Oberst Eckstein 
og hans SøJlller (hvorom jeg tvivler, thi Eekstein var 
overselldt med kong!. Bestalling, altsaa vel allerede 
aflagt :B~d), (lernæst af Christian Mac(;abæus og hans 
2 Sønner (Christian og ,J aeob Berndt Maccabæus), 
vidure af bpgge Landkomp,Lgllier, Obrist Vagtmester 
Brilll'ks og Landl'ytteriet, samt de gevorbne Soldater; 
Siden af Frimændene, ProvsteIl, smut Byfogden og 
Byskriveren og Borgerskabet, item vestre Herreds 
Mænd. - Han blev med stOl' rEre undfanget og ge
leidet til Haadstuen, hvor Eden aflagdes; blev lige
ledes geleidet til sit Logie og der paa det fineste 
lod dem alle traktere. Saavidt bemeldte Diarium, 
som siden el' bleven indført i Danske Magazin2). 

1) Klagen var sand nok. 
2) Om GrevelIr. Rlwtzans Sendeise til BOl'llholm og om 

Rtls-A flæ!!gclscn findes lIfe(ldelelse i Danske lHagnzin. Tom V 
åille ];)7. 

11 
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Rantzaus Ærinde skal og have været at sætte og 
kræve en Formueskat af alle Indbyggere, nemlig 10 
% af hver Mands MielIer til nogenledes Gjenbetaling 
som Majestæten maatte formedelst det bornholmske 
Æqvivalent (8500 Tdr. Hartkorn) udrede. Men om 
denne Skat virkelig af I .. andet blev given tvivler jeg 
paa, tror heller, det kom i Fordrag og ej blev ind
drevet, skjont det siges at de havde lovet at betale 
det i 2 Terminer 1). Fuchs kom snart derefter bort 
og blev 1663 af Corfits Ulfeldts ældste Sou, Christian, 
i Brygge i Flandern med en Dolk i sin Carosse ihjel
stukket ved Siden af SirI Kone. 

NB. Skrivelse fra Grev Rantzau til Corfits Ulfeid: 

Breidellbourg, ce 11 Fevrier 1663. 

Monsieur, 

Ce peu de lignes sont pour demander pardon a 
V E. de ce qne j'ay tant difl:'ere la response sur la 
lettre que V. E. m'a escrit de Brngge ee 17 novembre 
au 1662, esperant que V. E. aura la bonte de me 
l'aecorder aisemellt, quand ello scaura que je ne snis 
retourne de mon voyage aux eaux de Svalh et de 
l'Ambassade ~t Dresde qu' au 11l0is de Decembre de 
1'Ann(~e passee, et que depuis ce tel1lps la mon in
disposition m'a fedct prosque tOlljours tenir le lict et 

1) Den i det foranstaaelllle udtalte Tvivl deles af mig. Jeg 
har forgæves i Arkiverne sall, velsom verl Henvendelse til Miui
steriet forsøgt pall, at faft opsøgt det Dokument, del' utvivlsomt 
maatte foreligge, om hvol'meget Bornhollllerne havde ydet til 
de 5 Tdr. Gulds Afbetttling. Der synes nu ikke ltt existere 
noget Regnskab herover og den Formodning ligger nær, at det 
forholder sig som ovenfor antydet. 

J. A. Jørgensen. 
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ne m'a pas perl1lis d'obeir aux ordres de S. Maj. pour 
rdourner a Copenhagne ny d'pxpedier mes affaires 
particnlieres mesme les plus necessaires. Outre c.;a je 
snis tres marry du malheur qlli est arrive a la maison 
de V. E. paree que le fils aine de V. E. ayant ren
contre [l Bruges da,us la rue lo fen General Fnclls, 
1'a mis bas et tue et ue do ute point que si V. 1'::;. en 
eust eu la moindre notiee elle eust tasche d'empecher 
le dict malheur. Sa, Majeste en ayant rec.;ell les 
nouvelles a este fort altere, COHlllle quelques nns de 
la Cf30ur m'escrivent, et ai escrit sur ce sujet au 
l\Iarquis de Caracena, Gouverneur des Pays Bas. Ma 
saute commenc.;allt a present [L s'amMiorer un pen 
j'ai dessein d'aller en trois Oll ([uatre senJailles d'icy 
~t Copellhagne ou jo ne hisserai pas de faire tont 
ce ([ui sera possibIe pOUl' adoucir les ClEms do lems 
Majestes et montreray tlll celle-ci COIllme en touttes 
les autres occasiolls que je snis veritablement de V. 
~~xeellence. 

']'res humble et tres obeissant 
serviteur 

Christian, Comte de Ralltzau. 

P. S. Jo snis marry d'entendre que qnelqlles 
Maladies qui sont smVOfllles en dlemin iL V. E. l'ont 
faict reto urner en Flandrc pOUl' y attendre le Prin
temps et souhaite de tout mon coeur que les bains 
ayent bon effet et que V. :Fj. puisse reconvrer par 
lem operation elltierc reeollvalescellce. Mad la com
tesse votre femme trouvera icy avec la permission 
de V. E. mes tres hum bles baise-mains. 

Udskrift: 
Monsieur Corfits Comte d'Ulfeld, Seigncm d'ElIensborg, 

Chevalier de l'ordre Dhnoise. 
Et Brugge. 
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LEUCHE. 

Obrist-Lientenant. ~ Kom strax efter Fiseher; 
Findes ej videre om ham optegnet, end at han snart 
kom bort igjen. Mulig den i Christiania i Norge for 
nogle AnI' siden endnu boende Handelsmand Leuehe 
var af sanllue Familie og en Descendent. -- Da Fuehs 
sejlede bort maatte Leuche nok paatage sig Over
kommandoen i de ll1ilitail'e og civile Sager. Siden maa 
han have været Under eller Viee-Comlllandallt, men 
efterfølgende Hans Løvenhjelm Ob er COlllmandaut og 
Gouverneur, som havde det Civile med under sig, dog 
bortkommet strax efter, da Obrist Eekstein desuden 
val' Viee-Comnmndant, med mindre denne ej havde 
videre at bestille end med det lille Cavalleri. 

HANS L0VENHJELM. 

'ri l Weyrop i Fyn. Kom d. 29 Marts 1662 som Be
falingsmand over Slottet og Landet. Var Oberst og 
hed først Sl"hrøder, men bluv ved Nobilitions-Brev 
siden, d. 22 April 1669, kajdet LøvenhjEllm. 

Hesell: .fohullIles Sehroder Løvenhjelm de Weig
rup 1662. 29de Marts. Havde 1000 Rdlr. aarlig. Hans 
lnstl'llx som (;ommandallt over Militsen paa Bornholm 
er af Kjobenhavn d. 15de Febmar 1663. r samme 
kajdes A. Fuehs Gelleral-\Vaehtmeister. Under ham 
sad Ulfeld kun kort og blev lemfældigt begegnet. Ulf. 
skal allerede være bortkommen d. 17 Deebr. 1664. 
D. 10 Juli 1660 skal han og Frue være hidført. 
(Holbcrgs Hist Tom. 3 pag. 560 seqv. regner Arresten 
her til 13 Maaneder). -- Paa den store Klokke i 
Pouls Kirke staar H. Sehrøder, Gouverneur 1664, 
(hans Symbol har nok været: !lee tem er e nec timide 
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8. hverken uoverlagt eller feygtsomt) og sluttes af 
Llitialbogstaverne, at hans Frues Navn var Beata 
Frideriea von Ahlefeld. (Efter Rønne Kirkes Journal
bog 1662 er hendes Navn formodentlig Barthagebo 
v. Anefeldt, hvilket el' rigtigt? (Ahlefeldt er det 
rigtige.) 

1662 bleve Bøndernes ~Torder nølere taxerede, og 
J ndbyggerne tilholdte af alle Prodllker at give r1'ie]](le. 
Var og en stor Dyrtid, som i mange Aar ej mindes. -
Løvenhjelm blev siden Tid efher anden (Jenm',ll Major, 
RicØel' og General Lipllt(~n:1.lIt. Han signaliserte sig 
synderlig i Norge mod de Svensh, d. 28 Aug. 1677, 
hvor han ved Oddevæld med 2~4000 Hyttere over
faldt den svenske Rigskansler Magnus de la Gardie, 
samt 10000 Soldater og !lPI11 ma~stendels lH~dhug. 

1678 Selltbr. erobrede han IWgens ø eller Land 
og fik Commandoen derover. 

Den in August 166~) blev ham fra Majestæten 
tilsendt et Projpkt om Militsens ] ndretnillg paa Borll
holm og hvorledes med dens forordnede Traktement 
skulde forholdes 1670 d. 17 Oetbr. blev til Com
miss ærer hids endte Hemieh Rantzan og Erieh Rot
steen for at erkyndige sig om dette Lands slette Til
stand. NB. Denne var vel for den indfaldne store 
Misvæxt og Mangel paa Sæd og Brødkorn, samt Græs, 
formedelst stærk Tørke. Urne har siden set en Copie 
af den kong!. Befaling af 1 Oetober 1670 til Henrich 
Rantzau til Møgelkjær, lUdder og Geheimeraad og til 
K Rotsteen, Seeretær i det danske CaJ1(~ellie at er
kyndige sig om Landets Tilstand i Almindelighed saa 
og· Undersaatterues Lejlighed og Vilkaar især etc. 

1671 d. 5 Juni ankom 1000 rrdr. Korn, som Kon
gen laante Landet. - Af en .Memorial fra Løvell-

Ohr. 5 Tage 
neg. p. 11 f). 
Høier p. 519. 

I. c. pag. 124 
etc. pag. 523. 
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hjelm og Amtsskriveren Hans Christensen af Rønne 
d. 5 Septbr. 1671, ses, at den '!'id var her indsendt 
2 Commissærer, Chrh.;t1an 8ehee1 Jørgensen og Thomas 
Finehe, og at Aaret tilforn var stor Misvæxt her, 
samt af des Aarsag Majestæten forstrakte forleden 
Sommer Landets Indbyggere med 1500 Td. Sæde byg 
ete, at 218 Tdr. Rug og 215 Tdr. Malt skulde ud
deles maaJledlig til daværende 50 Mand gevorbener 
Soldater paa Hammershus. Paa forestaaende Memorial , 
som illdllholdt adskillige Poster, besvarede Com mis
særerne d. 5te ditto, at regulere adskilligt angaaende 
Skatterne. Fra Rentekammeret eller sig da kaldende 
Skattekammer, bliver Løvellhjelm i en Skrivelse af 15 
Marts 1673 kun tituleret Høistærede Hr. Amtmand 
og ej Gouvnrneur. Den ham af 15 Februar givne 
Kong!. Instrux indeholder tilligemed omstændelig For
klaring og Specifikation paa Bornholms daværende 
Militær Forfatnillg. Er altsaa i den Henseeude me
get eurieus. Sidstnævnte Commissærer havde med sig 
et Reglement. over Milit. paa Bornholm af 24 Juli 
1671, deraf ses kortelig, at være 56 Mand gevorbeller, 
Officerer og Gemene paa Hammershus, 4 Con stabler 
og 1 Arehelimester ibid. - 1 Compagnie til Hest paa 
Landet af 162 Mand med Prima Plana, 3 Compagnier 
til FOlls a 143 Mand; rrilsammcn med øvrige Militær 
Betjente 655 Mand (652 '?) Hvilke n ød aarlig i Penge 
1211 Rdlr. 11 SIc. foruden 67 Gaarde, som til dem 
vare udlagt. Efter forberørte Instrux beløb Pengene 
sig aarlig til 4484 Rdlr. 71 Sle. foruden 67 Gaarde. 
Men formedelst en Kong!. Anordning af 13de Septbr. 
1678 beløb PWlgene sig aarlig' til 4984 Rdlr. Efter 
et Reglement af 23 Decbr. 1679 beløb da Militseu 
sig' til 664 Mand og Forplejningen aarlig i Penge til 
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4518 Rdlr. 25 Bic. og udlagte Gaarde 29. Et Regle
ment af 16 Odbr. 1680 har 655 Mand og kun 2801 
Rdlr. samt 68 Gaarde, hvoraf ses, at ofte og meget, 
ja endnu flere Gange og mere, ere mærkelige For
andringer med Militær Væsenet her forefaldne indtil 
nu, da det er ganske difterent; allerhelst øvrige Ga,ude 
ere udlagte, men derfor rede Penge b(~tales siden se
neste Commission 1738. 

1668 d. i30te December blev Bisp Dr. Johannes 
Wandel befalet sig tillige med Sjællands Stift at an
tage den gejstlige Inspeetion over Bornholm, men Re
sen sætter, at det allerede var i Bisp Svanes Tid d. 
12 Januar 1663. -- Formedelst en Ridemandsforret
Iling udstædt d. 22 Apr. 1685, af 4, fra Bornholms 
Landsthing og Lalldsdommer Mathias Rasch udmeldte 
Mænd, navn!. Hans Kofoed til Eskesgaard i Pedersker, 
Clans Hartvig paa Baggegaard i Clemens, Rasmus 
Nielsen paa Kalluikegaard i Bodilsker og Peder Thor
sen paa Gadebygaard i 0stermarie I). Omtalte Ride
mandsforretning var paa Urnes Tid hos Sander Ko
foed paa Almegaard. 

Løvenhjelm har ejet store Hullegaard i Olsker 
1684 d. 18 Februar, hvilket ses af en Fuldmagt til 
Poul Kofod i Svaneke. Han har ogsaa ejet en Be
gravelse i Rønne Kirke (se Kirkens Tegnebog Fol. 6). 
Den nævnte Ridemands FOlTetning, der gav Anled
ning til foranstaaende Mænds Udnævnelse var angaa
ende Almeg'aard i Knudsker, samt en underliggende 
øde Gaard eller Stæl, d 6te i Jordebogens 'ral, end-

1) Hidemænd vare Personer, som udnævntes af Landsdom
meren for at paakenrle i anden Instans Sanrlemænds Forretniug 
i lHarkeskjelssager eller at gjøre Exekution hos privileg'erede 
Personer paa Landet. (Baden: Dansk jurirlisk Ordbog II 115). 
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videre skulde de gjøre lovlig Indførsel i? --- for
medelst en Gjældsfordring til Ejeren Amtskriver Hans 
Christensen. 1685 levede Løvenhjelm paa sit Gods 
,Vejrop og havde en Datter, som allerede nogle Aar 
forhen var blevoll gift med daværende kgl. Kammer
junker og Oherst-T-,ieutellat Christian Frideriek .l\Jar
sehal til Hatløf. Denne Marsehal blev siden Oberst 
ved et Regiment i Norgo; han skal have !taft sær
deles store Legemskræfter. Levede og døde ude paa 
Sehaehenborg Grevskab efter sin DimisioJl. HallS 
Frue derimod opholdt sig i Kjøbenhavn, og døde omtr. 
1730. En Gren af BrodHmlms Familien lllAnCl' jøg, 
har antaget T-,øvellhjelms Navn og Vaaben, formodent
lig ved Giftermaals (;on<1itioner med Løvenhjelms Sø
ster. Boede en Tidlang paa Myregaard i Olsker. Skal 
have været fra Lilneborg af fornem Adel og Familie. 

.JULIUS ERICH FIS CHER. 

Som 1 Aug. 1670 blev Oberst Lieutenant var for
medelst Kgl. Ordre af 8 Septbr. e. a. til LøV!lnhjelm, 
autoriseret, at som Løvenltjelm da var beordret at 
rejse over til København, skulde han næstefter Løven
hjelm have Kommandoen paa IÆlldet, og nanr noget 
.B~iendtligt skulde paakomme, sknlle enten Løvenhjelm 
eller han forblive paa Hammershus, saa at en af dem 
tog Vare paa Landtlt og den anden paa Slottet. 

Blev siden virkelig Kommandant omtr. 1676 i Marts 
efter mestfolgende Morten Bartelsen, som kom bort 
fra Landet 1680. Fisehers Frue var Anne Cathrine 
Bnsell, som dodø paa St Kannikegaard i Bodilsker 
hos sin Søsttlrdatter 1715, var en Datter af Oberst 
Diderik von Bnseh, som blev for Malmø i Bestormel
sen 25 Juni 1677 og henført til sin frie aabne Be-
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graveIse for sig og Familie i den tydske Kirke i Fri
dericia i Jylland, til hvilken Kirkes Bygning han 
havde været Autor og Begynder. Oberst Busehs Frue 
hed Anna Ketler af Staden Cleve, hvis Broder var 
General-IJieutenant og Commandant i Bremen. 

1678 d. 27de Maj blev befalet, at Artilleribetjen
tene fra Bornholm skulde l)cstaa af 50 Personer, nem
lig 1 Capt., 1 Stykjunker, 16 COl1stabler og B2 Haand
langere. - Han havde en Søn, Hans Fiseher, som 
blev Capt. paa Christiansø og var gift mml Oberst 
Eeksteins Søn Landsdommer Matthias v. }I~ekstein 

hans Datter, Charlotte Amalie, der døde for faa Aar 
siden som F~nke i Nexø l). Endnu havde han en an· 
den Søn, Gerhardt Didpdch 'F'isehrr, som var Capt. 
ved Fodgarden Mellem Oberstlieutenant Fiseher og 
Capt . .T ens Koefoed skal have været idelig Antipatbi 
formedelst nlige Sindelag og Conduite. Blandt andet 
fortælles, at der reiste sig en stærk Dispute, da de 
Svenskes Stranding iDeebr. 1678 skete, saasom .T ens 
Koefoed vilde havt de Svenske som F~iender totaliter 
massakrerede; for denne hans Genstridighed, saavel
som forhen i Februar e. a. brugte Illjnrierillg mod 
Fiseher, kom det til Klagemaal da Fisehrr paa en 
eller anden. Maade vilde have Satisfaktion; endelig 
maatte Koefoed skride til skriftlig Afbigt d. 27 Maj 
1681. 

MORrl'EN BARTELSEN eller BER'l'ELSEN 

til Ulsund i .Jylland, eller som Andre skrive Berthold, 
dog det første skal være rigtigt; men almindelig bId
tes han her paa Bornholm Obrist Morten (NB. l en 

1) Hun var født 1671. 
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Kongl. Ordre af 29 Mai 1675 er Titelen udenpaa 
saaledes: Os ]Jlskelige Edle M. Bartelsen, vores be
stalter Obrist til Hest og Commaudaut paa vort Laud 
Bornholm). Var Obrist til Hest samt Cancelli Raad 
(Urne erindrer ej ret, hvor han har læst dette, n1U
ligt det er en Revue) og kom herind 1674, men maa 
vel være bleven bestalt allerede d. 1 October 1673. 
Han syntes at være til l~allflets Bedste geskæftig', og 
at gjøre god Anstalt; fremsatte for Landstænderne 
mange nye Projekter og især 12 Poster at b(~svare 
d. 1 eller 4 Juni 1674 i Aakirkeby, medens Land
stænderne, Gejst!. og Verdslige, (enten de dermed 
vare misfornøjede eller i Henseende da samme Aar 
hlev her af Landet udskreven 60 Baadsfolk til Krigs
flaaden, og mulig Omgangen llled et og andet, som 
Ordet gik, ej har gaaet saa aldeles rigtig til) ud
nævnte visse Fuldmægtige under sig, som re.iste til 
Kjøbenhavn og andre deres Anliggender for Maje
stæten, hvilken ]'uldmagt er af Aakil'keby d. 8 Juli 
1675, som er et sært Dokument, Bornholm angaaende, 
i Henseende (hvad) deri findes. -- vide TllIlra p. 
260-62. Af en Kongl. Chdre til Oberst-Lleutenant 
Fischer af 10do August 1175 ses, at Bartelsen var 
hefalet at reise over til Kjøbenhavn om et og andet 
I-lalldets Defensioll betræffendo, at overlægge, imidler
tid skulde Fischer toreslaa den militære Commando. 

I Chr. d. 5tes Tage H.eg·ister (paa Tysk) 8vo pag. 
131 staar 1679 d. 20 Mai: Auf Gottland empfing der 
Obriste M. Bartelsen die hier annahenden Schweden 
mit seinen verdeckte Stticken dergestalt, das ihnen 
alle Liist zur fernere Landung vergingen. Muligt er 
det den samme Bartelseu, som før hpr var Amtmand. -
Endnu synes denne Gi3ning' at vinde ved, da jeg 

163 

endnu hos samme Autor p. 86 læser, at 29 April 
1676 (som er snart efter at hans Successors Bestal
ling ses dateret) verjagte Ob riste M. B. naeh einem 
Gefechte, den Schwedischen Commandenr Oxenstjern 
von den Gottliindischen Kiiste derauf man gliicklig 
gel andet. 

Resen har: Marting Bartelsen de Ulsund in Cim
bria qvi nune Præfeetnram agit arcis Ham. - NB. 
Altsaa naar denne ofte alleg. Resenii Beskrivelse kun 
gaar til denne Bartelsens Tid her, til mellem 1674 
og' 1676 d. lOde Marts, da følgende Amtmand Fincke 
suecederte ham, og, som Res. i omtalte Verk hist og 
her jevnlig beraaber sig paa, maa det vel forstaaes 
om den Tid samme var sendt herind som Commissær. 

THOMAS FICK eller FINeKE. 

Til Seyregaard. I hans Bestalling af 10de Marts 
1676 kaldes han Cancellimad og Amtmand samt As
sessor i Høyeste Ret, og tillægges 800 Rdlr. ligesom 
hans Formand har havt i aarlig Gage. Han havde 
tilligemed Christian Seheel Jørgensen været som 
Commissær 1671 indsendt hertil. 

I hans Tid blev over hele I-landet (;,J. Bornholm) 
d. 31 Mai stor Allarm ved det, at den svenske 
Flaade (44 Skibe kom tæt under Hammeren saa Ind
byggerne strax derhen med Geværer og Canoner sig 
begave, men da den danske Flaade l) lig'e saa stærk 
fulgte strax efter, lagde sig ]'rygten for de Svenskes 
Landgang, hvorefter den store seirrige Sø-Bataille cl. 
1. .Juni under Øland forefaldt ved Admiral Tromp og 
.June\. Ved kgl. Resolution af 9 Mai 1676 blev her 

1) Her er Ordet skrevet Flaade, andre Steder Flode. 

Om Thomas 
Finckes Død, 
se Biografisk 
Lexicon V B., 

Side 151. 
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saavelsom overalt i Danmark gjort Erindring at frem
kOl1llne med de i Købstæderne udskrevne Baadsmænd. 
D. 13 Marts befaledes, at 60 Søfolk skulde udredes 
fra Bornholm. o 

I hans saavelsom efterfølgende Amtmand Gjeddes 
'l'id var fornævnte .J. R .B'iseher Comman<lant 
over Milit. paa B. og var ellers Obrist-Lieutenant 
af Infanteriet f·fter Bestalling af l August 1670. 
Han havde 410 Hdlr. i aurtig I,øn foruden nogle 
udlagte Gaarde og skal v~er() hidkommen 1670. Hans 
Frne var Anna Cathrine BUl'(;h, en Familie af Fyrst,pn
<lømmet .Jli.lich. Havde adskilligEl Disputer baade llled 
Finek og Gedde allgaaPllde M ilit.æ 1'-Væsenet, søgte 
og endelig derfor at komnw derfra Ved Pil Ot'dre af 
10 Septbr. 1678 blev hall tilsendt C'n fra Livet dømt 
Lieentiat Mauritius, som paa dd ltaardeste og nøjeste 
skulde sættes paa Hammershus. - Skal være samme 
Mauritius, som 1676 var Aktor mod Griffellfeldt, og 
skal efter gamle FOlks Sigf'nde være død i Fængselet 
paa Hammershus meget elendig og meget borttæret 
af Luns. Formodentlig er det samme B'iseher, som 
Peder Resen jevnlig i Beretningen i sin Beskrivelse 
beraaber sig paa, skjont jeg ingensteds finder ham 
nævnt med Karakter eller 'ntel, hvpm det skal være 
In trallsitu erindres her,: at adskillige Ting i Resens 
Beskrivelse ej findes ret akkurate, saavidt jeg ved 
dens hastige Gennemlæsning har formærket. Var 
altsaa sikkrest og ønskeligst den blev af en ret habil 
og kyndig Historisk og Geograph etc. om Bornholm 
nøjagtig og ved bekvem otio l) revideret. ~ 

1676 var han i Kbhv. som ses af en kong!. Ordre 
til ham af 1 Maj e. a. at forføie sig til B. og føie 
adskillige Foranstaltninger her angaaende Flaadens 

1) a: Lejlighed. 
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Forflegning (Forplejning) ete., da Krigen kort forhen 
12 Septbr. 1675 med Sverig var erklæret. - Især 
skulde han med en udsendt kong!. Sømand Bagge 
Vandel undersøge om nogPIl god, dygtig og sikker 
Havn her under l-,andet kUllde anlægges. Hvilket dog 
sluttelig ei er bleven befundet gjørligt og ~jenligt 

som hans Relation paa sint~ Steder klarligen maa 
udvise. D. 19 Mai var han endnu ei fra Kbhv bort
rejst.; thi bliver ham bE~falet ved sin Ankomst at 
overlægge om ej fl a Landet knJlde ske nogen Afbræk 
eller Allarm paa l1'jendens Lande eller Flaade. 1677 
var hall i Kbhv. igjeJl, og blev d. 13 Mai befalet at 
retournere til Bornholm. 0111 en til 'l'hyge Brahes 
Tid værende Professor lVIatt.h 1) paa KjøbenhaVllS 
U niversitet, D. Thomas Fincke melder det Danske 
Lærde lVIagazin. Enten det nu har været nævnte 
Amtmand, hans Fader, Sl~egt eller Paarørende ved 2. 
jeg ej .. Allgemeine Hist. Lex., Leipzig 1730 taler 
baade Ol'n D 'l'hOlll. j1'incke saa og om en .Jacobns 
Fincke i Danmark samt desforuden om en fornem 
engelsk Familie Fiuek etc, en prcms. Familie Finek 
von Finclumstein. - 1676 Novbr gav Amtmand Fink 
til Capt. .Jens Koefoed en ExteJlsion af det ham for
hen af Kongen givtte Brev paa, Maglegaard, et nyt 
for sin Livstid, samme og at gjeld8 paa Hustruen 
efter hans Død etc. -', 

CHRIS'l'IAN GEDDE. 

Til Skivehus. Cancelliraad og Amtmand over 
Bornholm, omtr. d 24de Marts 1678. -- Hans Be
stalling er af Kjobenhavn d. 5te Deebr. 1676. Ved 

1) Vltr Professor i ]\Iathematik; Allltmand Tholllas Fincke 
val' en Sønnesøn af !talli. 

B. p. 302 
og 319. 
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en Ordre til Obrrst Fiseher af 14 Septbr. 1678 blev 
ham betydet, at Amtmand Gedde skulde alene dis
ponere over alt, hvad som angik Militæret, Udskriv
ning, l\fynstringer og Betalingerne, dog i Overværelse 
af Hr. Obr. Lieutenant Fiseher. --- I denne Indskrænk
ning og Disposition ku'nde Fiseher ej taale at finde 
sig, hvorover adskillige Debatter mellem dem var 
allerede begyndte førend Ordren af 14 Septbr. var 
kommrl1. - Gedde boede paa Hammershus, men Fiseher 
opholdt sig Illest i Nexø. Fiseher besværede sig i en 
Skrivelse af 29 August 1678 til Slotsherren (Gedde) 
meget over formentlig ham i sin Commando af Gedde 
skete Fornærmelser og beder om Rejsepas til Kjøben
havn for der til hallS Majestæt at andrage Sagen, 
men at han ej fik det efter Ønske, beviser den 
nævnte Ordre (af 14 Septbr. 1678, altsaa rimeligvis 
efter at Fiseher havde været i Kjøbenhavn for at 
klage over Gedde). Fischer blev derefter Commandant 
i Fæstningen Crempe i sal. Obr. I~ieutCJJant Blanchen
steins Sted, som ses af Bestallingen af 11 Septbr. 
1682; men maa allerede 1680 have forladt Bornholm, 
og succed. af Frantz Henrich von Dehn, hvorom 
dennes Instrux af 6 Januar 1680 giver Forklaring. 
Dehn skal have været af gammel sachsisk Familie 
(Allgem. Lex. p. 38). Han havde aarligt 370 Rdlr. 48 
SIc. Gage og 3 Gamdes Skatter udlagte. Ham blev 
forundt at bruge og bebo Lensgaard i Østerlarsker 
mod aarlig Afgivt - efter Ordre til Amtmand Gedde 
af 29 Marts 1680. 

Det første Farveri paa Bornholm skal være det, 
som sanlIlle Aar efter Kong!. Privilegium af 4 Aug. 
1680 blev anlagt af en Hollænder Geert Jacobsen 
von KempCJl. Af hans Efterkommere ere her endnu 
nogle i Rønne, men ingen af denne Profession. 

l 
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Fru Regitze Grubbe, afgangne Hans Gyldenløves 
Enke maatte efter Commissions Dommen i Sagen 
contra [I'ru Birgitte Seheel, Grevinde af Parsbjerg, 
af 26 Aug. 1678, inden 8 Dages Forløb, forføie sig 
fra København til hendes Forlehningsgods her og sig 
ikke nnder Livs Straf derfra begive 1). Hvori egent
lig Sagen bestod læses ej i Doms Slutn. Hun døde 
i l\Iarts 1689 her, men Liget førtes til Kjøbenhavn. 
I Rønne Kirke ses en af hendø ophængt 'l'avle. Der 
var hende til Unrlerhold først ndlagt visse Bønder
gaarde, men siden blev formedelst Kammerorrlre af 
20 Novbr. 1680, hendes Pension sat tiL 1000 Rdlr. 
aarl ig, som hende skulde betaJes med adskillige Lalld
gildevarer in natura. I B'rederik d. 3dies '!'id nød hun 
2200 Rdlr. aarlig ifølge Bevilling af 10 Febr. 1665. 

1678 Natten til d. 4de Styli Veto (Andre: 14de 
St. Novi) Decbr. skete her sønden for Landet ved 
Sos e i W. M. (Vestermarie ) det store og formedelst 
adskillige Skrifter i Hist meget bekjendte Skibbrud 
af den største Del Skibe, der skulde transportere de 
svenske 'l'ropper 4 a 5000 Mand til Sverrig med 
Fripas. Disse kom fra Tyskland og havde været i 
Garnison i Fæstningen Stmlsund og Greifswald samt 
paa Ritgen, som Kongen af Danmark med Churfyrsten 
af Brandenborg havde indtaget. Disse Transportskibe 
skal have været 21-~22, andre: 25, hvoraf kUli 1 
brandenborgsk og 2 smaaLybske skal være helt und
kommen; 12 a 1400 Mennesker bjergedes. Af nogle 
ihændehavte 'l'raet. om dette Skibbrud har jeg gjort 
følgende Calculation: 1585 Mennesker opfiskedes døde 
af Stranden. Døde ialt 2210. 'ril København over-
~--~ .. _--

1) Hun kom dog først til Bornholm d. 8 Decbr. 1678. 

Chr. d. fJtes 
Tage Register 
p. 126. Høier 
Danische Ge
schichte pag. 
524. Tuf. Reb. 
Geschichte Fr. 

Wilhelms 
S. 16--64. 

Danske lIIaga
zin I p. 12 '. 
Histol'. Einlei
tung zu dem 

nordischen 
Kriege 4to 

1710 p. 128. 
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bragtes 1708 og paa Bornholm til videre 5:30. Talt: 
4448 Md., hvilke efter IÆIHlslw B'red fik Lov at rejse 
hvor de vilde. F'ortegnelscll over Stridsskrifter og 
andet, dette SkilJbrnd vedkommende: 

v. de TImm p. 265-2G7. 1:3 De Svenskes Farvel 
fra Tyskland J 67i:\. Vers-Manuskript 14. Excerpta 
aus dem Nordisl:hen Kl'iege pro 1G78 P. 2da pag. 
389 l\Isc. 

Geddos Frue hed lHag(lalene Sybilla Urne, eller 
'Vrne, som da Navnet skreves, da overalt i det Danske 
skreve.s et \V istedetfor U. Den 8 Novbr. fik Gedde 
følgende Brev vide de 'fhnra. 

ehr. 5tus 

Vor Naade tilfoI'll; Vores allernaadigste Villie og 
Befaling er, at Du dell hos Dig strandede og an
komlIe General Proviant-Mester Conrad v. \Vallell 
med nærværende hands .Jagt og alle hands hos Dig 
hafvl'ndes og befindlige Breve strax til 'Visnml' hvor 
vi formode at være, ofverscndes, dermed ske vor 
Villie o. s. v. 

Aar 1678 d 3 lHl~j bleve tvpndo danske Orlogs
skibe, som havde en Del Svenske paa Boruholm i 
afvigte Aar strandede Krigs-Folk at t.nu:sportere til 
Kjobenhavll, angrebne lllHlervejs af 6 svenske Fre
gatter, men de Danske sloge dem f:ra sig under Com
mando af Barfod og Bagge. I den forhen nævnte 
gamle Bibel staar herom saaledes: d. 3 Maj 1679 
holdt Barfod og Bagge Slag herude for Rønne KJ. 4 
Eftermiddag med 4 svenske Skibe og beholdt Sejer
vinding. Endvidere staar: 1680 2den Søndag i Ad
vent saa man en Straale om Aftenen fra Sol-Ned
gang og samme Straale var stor og bred ved Sol-
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Nedgang, men smal og liden op ad Himlen og var 
at se til i Skikkelse som et skarpt tveægget Sværd, 
og naar man saa over Havet mod samme Straale, 
syntes Vandet som Blod og gik som ell Straale moxen 
op paa halve Himlen og var sua spids paa Enden, at 
hun kunde knap kelldes for sin Kleinheds Skyld. -
Den 4de Juledag san man en Komet. Da lod sig til
syne en Stjerne med et Riis ... ? eller Straale, som 
ragede over den halve Himmel og stod i lang 'rid. 
I August 1682 lod sig se en Stjerne med en Straale 
eller Ris og stod i nogle Dage (se L. de 'rhura l. c.) 

BENDIX von HA'l"I'EN. 

Kom 1682 omtr. d. 1i3 Juli. I det nævnte Skifte
brev af 8 Aug. 1682 efter Oberstinde von E(;kstein 
tituleres han: Oberst til Fods, Obercommandant og 
Amtmand. Om denne Familie staar: von Hatten seille 
Urheber sit diesel' unser Zeit Hr. Heinrich v. Hatten 
dero zu Diinemurk, Nonvegen etc. regier. furst Durch
laut vornehmer Hath, Land-Cnnt~der auch 'l'hum. 
H('IT zu Schleswig p. p. Welcher von der Riimisch 
Kaysr. Maj. Ferdinand 2 do allerhiichst seeligon An
denheur (?) bey gehabter Legation nach Wien an dem 
Kais. Hofl' in den Adelstand fii.r sich lind seine Poste
ritet erhoben und danebens die Dignitet Conlitis 
Palatini erhalten. 

Om denne IÆnd-Cantzler meldes og i Høiers D ii
nische Geschichte d. 363. -- (Formodentlig har det 
været bemeldte Obristes Fader). Han (B. v. H) boede 
paa Lehnsgaard i 0sterlarsker paa Bornholm og døde 
sammesteds d. 24de Marts 1685, som i 0sterlars Kirke 
endnu værende ophængte. Fahne viser. Hans Lig blev 
saIlllue Aar til Bergen henført af hans Enke Marie 

12 
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Lillienskjold. Paa den mindste Klokke ibid. staar 
hans Navn og 1684. 

1684, October blev to af Ertholmenes Øer B Mile 
øster for Bornholm til Fæstning indrettet og kaldet 
Christiansø 1). Hidtil havde disse Øer været med og 
anslagene i Matricul til Bornholm for 1 Td. 3 Skp 
Hartkorn. 

1682 8 Juli blev i von Dehlls Sted Obr. Li. Volde
mar Blincle bestilt til Viee-Commandant paa Hammers
hus. Han havde været Stadsmajor i Kjøbenhavn. Af 
Landtingsprotokollen fol. 127 ses, at han 1689 d. IB 
Novbr. forrettede Commandeur og Amtmand Wetbcrgs 
vices som Amtmand, da samme var rejst over til Kjø
bCllhavn formodentlig efter Ordre, da Amtsskriver 
Augustus Dechner fra Rentekammeret og blev arreste
ret i Kjøbenhavn. Af en i Allinge Kirke hængende 
Fane læres: at han var født 1662 i Helsingør, Christi 
Himmelfartsdag, døde paa Hammershus 1662 samme 
Dag. Da Ob81's v. Hatten skulde tage mod Landet 
blev Landsdommer Mattll. Rasch og Christian Macca
bæus af Skovsholm ved kgl. Rescript af IB Juli 1682 
befalede at overlevere Hammershus og Bornholm efter 
rigtig forfattet Inventar og Besigtigelser. De be
gyndte denne Forretning 24 Aug e. a. og gave samme 
beskreven fra sig d. 20de Mai 168B (skal være 20de 
Marts). Efter den deri værende Forklaring har det 
staaet meget slet til her, baade med Kjøbstæderne 
som og med Bønderne. Mange Gaarde vare saa godt 
som øde og Bønderne ej istand til at afdrage deres 
vedbørlige Skatter; Skovene vare for største Delen 
forhuggede og ruinerede, samt Hammershus ganske 

l) Efter Ohr. d. 5te. 
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forfalden Hvorledes det end hænger sammen hermed, 
synes det dog noget sært og fast utroligt, hvorledes 
Landet kunde af saa aldeles slet en Tilstand komme 
fra 168B til 1696, da Jordebogen var forfattet, inden 
saa faa Aar i den Tilstand at præstere Præstanda 
efter nævnte Jordebogs fastsatte Landg'ilde, saa vel 
in natura som i Penge (Indberetningen fra Matthias 
Rasch og Christian Maccabæus maa dog vistnok staa 
til 'l'roende; den findes endnu i Original i en Pakke 
mærket Bornholmiana af Amtmand 'fhaarup (Rigsar
kivet. En Afskrift er ordret aftrykt i "Gamle Op
tegnelser" om Bornholm af J. A Jørgensen (Rønne 
1897, Side 1--21) d. 12 Juli 1685 blev fra Rønne 
Prædikestol intimeret de kongl. Commissærers An
komst (se Hønne Kirkejournal), de vare: Peter Hjorth 
Clans Lim, Johan Worm. - Den 15de døde der el; 
Claus Lim, Assessor i Rentekammeret, 44 Aar gl. _ 
Det lader altsaa som forbemeldte Forretning er falden 
Hentekammeret betænkelig, og derfor udvirket denne 
anden Commission, samt Mænd hidsendte derovrefra 
til nøiagtig Undersøgelse, hvis Udfald og blev meget 
forskellig. Hvornæst .Jordebogen vel er bleven for
fattet, nemlig 1696. Hin bevares endnu en GjPJlpart 
af i Amtstuen og været at confereres med den anden 
til stor Forundring om Forskjellen og hvor stort et 
Tab de Kongl. Indtægter maatte lide. _ 

JOHAN DIDEHlK v. WE'l"l'BERG. 

Til 0strupgaal'd i .B'yn. Skal være af en curlandsk 
adelig Familie, var Oberst, Oberkommandant og Amt
mand fra 1685 og boede til Leie i Røllne (i en Gaard 
tæt østen Kirken) 1779 blev denne for Bygfældigheds 1) 

l) Gammelt dansk Ord, betyder at Bygningen var faldefærdig. 

12* 

D. 2. Octbr. 
1685 ankom 
Oberst D. v. 
W. med sin 
Frue (Rønne 
Kirke -J oum.). 

Bornholmske Samlinger, Tredie Bind, Rønne 1908

www.vang-hansen.dk



Eller Euphra
cia Forglem

migej eller 
øjentrøst. 

172 

Skyld nedreven og ny opbygget. Hans Frue hed 
Sidselle Grubbe. Hans VaabeJl var et Skjold, delt i 
3 Parter, i lste Part, som er hvid paa højre Side, 
staar et rødt Bøffelhoved med en gul eller gylden 
Krone paa 2 sorte Horn. I den 2den Part til venstre 
Haand, som er grønt, staar Overdelen af en sort 
Fugl med oprakte Vinger. I 3die, som er hvid, staar 
røde afrundede 'I'ing, som Agern el. Granater, oven
over staae 2 Hjelme, jevnsides paa dou højre ses 2 
udstrakte Vinger, halv røde og blaa, og midt imellem 
dem sidder ligeledes et Bøffelhoved, som i fornævnte 
Skjold. Paa den venstre synes at staa to Urtepotter, 
og i hver en Stængel eller Qvist med 7 røde Hoser 
paa. Hans Devise: en Bog og en Kaarde mellem 3 
Palmegrene med Omskrift: arte et marti; pro utraqve 
virtute. 

I all gem. Hist. Lex. findes intet anført om denne 
Familie. Han skal have, foruden nogle Sønner, havt 
en Datter, som skal have været gift med en Oberst 
Lieutellant v. Biilow og lever mulig endnu som Enke 
i Saxkiøbing i Lolland. - Efter at Augustus Dechner 
var ul even fiskaliter tiltalt, dømt, og med Brænde
mærke sat ind paa Bremerholm for adskillige be
gangne Malvel'sationer i sine Regnskaber og Tjeneste, 
skal Wettuerg være ul even forvoldt adskillig Fortræd; 
thi skjønt han. aldeles ingen Deel havde i Dechners 
Misgjerninger, saa blev han dog beskyldt at have 
form eget troet Dechner og ei set ham og hans Dont 
nærmere paa Fingrene, dog i den Post skal han have 
jllstifieeret sig, men endelig kjecl af disse møisomme
lige EmuedBr etc. uegjært 1694 sin Afsked og ue-
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givet sig til sit Gods paa Fyn l). Han skal have 
været en vel studeret og meget affable Manrl. Som 
noget særdeles hliver om ham fortalt, at han fik alle 
Landets PræstAl' til at præaike hver især ved Om
gang for sig i ROIllle engang, for at høre derAs Gaver, 
og gav hver sin Text til at prædike over. Der siges 
og, at han efter al udvendig Anseelse skal have havt 
stor Lighed med Majestæten, ehr. 5. Bar og ligel. 
stor Paryk. Var ej corpulent men høj voxen. 1687 
d. 7 de Mai kom ehr. 5. til Bornholm (himle set 
Fæstningen Christiansø) cft". de Thura p. 268~69. 

(10 Aar tilforn, 1677, 16 Odur. havde Majestæten 
været i endnu større Fare i østersøell. (For at kunne 
forstaa denne Bemærkning maa man læse hvad Thura 
beretter Side 269, at da Hans Mt\jestæt begav sig fra 
Landet rejste sig saa hæftig en Storm, at Skibene 
vare i største B'are. Om den endnu større Fare 10 
Aar tilforn, nemlig 16 Ociober 1677, findes intet hos 
rl'hura.) Hørte Pastor Schotving i Rønne. Gjorde 
Vendereise og blev her til 17 de Mai, 3die Pintsedag.) 
Se om MajestætClls Rejse Tavlerne i Rønne, Nexø, 
Svaneke og Allinge. 

Wettherg var den første, der foranstaltede, at 
ved Kirkerne blev ordnede Kirkeregnskabsbøger ind
rettet, saavelsom Præsternes Kirke-Journal-Bøger, 
hvilket ses af hans i hver Regnskabsbog indførte 
Fortale og· Instrnx for Kirkeværgen 1686. -

l Rønne Kirkeregnskabsuog paa Bindet sidder en 
4 kantet Seddel fastsat med Lak og Wetthergs Segl, 

l) At Wettberg- ikke var uden Skyld, fremgaar af, at arn 
Kommission, som unflersøgte Dechners Forhold, Ulltalte en skarp 
Misbilligelse af hans Adfærd. Se J. A. Jørgensens Bornh. Hist., 
Rønne 1901, II, Side 90. 

Ohr. d. 5tes 
Tage Uegister 
p. 214ibid 116. 

Høier Da
nische Gesch. 

p. 520. 

1677 

1687 
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paatrykt i de 2 Hjørner paa hviken staar; Svanike 
1687 20 Mai, hvilket Majestæten ved sin Nærværelse 
selv har paaskrevet med et Slags sort .J ord opblødt 
i Vand, og var J ord fra Sose i Westermarie, lig'e
ledes en Seddel i Svaneke Kirke Regnskabsbog, 
skreven med en rød J ord fra Sose; hvilket Wettberg 
paa begge Steder attesterer og tillige der har op
tegnet, hvem der var med Majestæten etc. etc An
gaaende Rønnes Fortifikation vide de 'rhurah p. 269. 
NB. Den gamle Bibel: d. 12 Mai 1688 t,1Xeredes vor 
Huus og Grd., da Fortifikationen skete her ved Rønne 
for 249 eller 259 Slettedir. efter General-Qvarteer
mester-Lieutenantens Befaling. Den 18de blev Gaarden 
ganske i Bund og Grund nedbrudt. 24 Septbr. 1689 
have vi højtideligholdt vor kjære Datters Brtillup 
med den meget ag'tbare og velforstandige Condnkteur 
Otto Johan Poulsen-Dennkern her til Fortifikations
arbejdet med Broderen General-Qvartermester-Lieute
nant Peder Poulsen. Deres Tilnavn var Arboe. Af 
det nævnte Ægteskab avledes PoulOttosen Arboe, 
Borger og Snedker, endnu boende i Rønne, hvor 2 
Sønner ere blevne navnkundige ved det, de have selv 
lært sig Drejer og Uhrmagerkunsten, saa at mange 
Stue-Uhre af deres Arbejde forsendes til Kjøbenhavn 
og andre Steder. Forberørte Gen. Qvartm. Lt. blev 
g·ift i Norge med Amtmanden .... hans Datter og 
avlede Peder Poulsen Arboe, nu Kjøbmd., boende i 
Strømøe i Drammen i Norge. Gen. Qvt. Li. døde i 
Kjøbenhavn og begravedes i Holmens Kirke, hvor 
endnu halls Fane ses ophængt. Enken blev derefter 
gift med en rig Kjøbmand, Mads Jensen \Viel, i 
Strømøe. 

l) Det maa være den samme Bibel som omtales foran uncler 
J ohn Bardun, S. 33. 

'./ 
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168~ 9 Octbr. fik Jens Koefoed aiIernaadigst 
ResolutlOu hvorledes med hans Søskendes 7 de Fri
voruedegaard angaaeude KjendelsespellO'e SiO't 00' SaO'(>-

b b b b-' 

fald etc. deraf til Maj forholdes - Sanuuc Aar brændte 
Ols Præstegaard af, og .Jacob .Jensen Sodo bekom 1 
Rdlr. af Kirkerne til Hjælp efter allernaadig'st Be
villing (se Rønne Regnskahsbog fol 28.) _ 

1689 d. 20 Marts blev Fl'U Regitze GruLLes LiO' 
efter at (let en 'ridlang havde staaet i Rønne Kirk: 
og derfor betalt 18 Rdlr., ført til I\jøbenhavn (ibid 
fol. 29). 1688 d. 30 April, Mandag, kom GeJl. Qvtm. 
Lt. Pl'ter P.oulsen med andre Officerer til Rønne og 
skulde fortificere Byen-- ibid. -- lod Amtmand 
Oberst Wettberg fI.Ytte Fnnten op i Choret for at 
gjø~e Rum til Kongens !<'olk. D. 23 Mai blev paa 
Majestætens Vt'gne af Oberst Wettberg lagt den 
første Steøn til 'l'aaruets Grund i Galgelykken, Søndel! 
Byøn, i mange Herrers og Præsters Overværelse. _ 

HANS B0FKE. 

Kom d. 24 Septbr. 1694. Var Etatsraad og Amt
mand, boede ~j her paa Landet men i København 
og holdt med Kong\. 'l'illadelse og Autorisation el; 
Fuldmægtig hor, Ohr. 'l'llXen, som og undertiden kaldes 
den af HallS Kong\. Majestæt allernaadigst CI.I!lstitllerede 
Vice-Amtmand. Men var det ei. Denne 'rllxen blev 
siden Præsident i Bergen i Norge Bøfke var i sin 
rrid her kun nogle faa Gange ovre om Sommeren, 
og logede alm. hos Commandant von Buggonhagen i 
Nexø. Havde dog og en Gaard til Leje i Rønne 
som ses af Rønne Kirkes gamle Regnsk~bsbog, foli; 
87. Han skal have haft store Midler og ført temme
lig Prunk, naar han var her. 1697 eller 1699 blev 
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Geheimeraad og Generalmajor Baron Ejler Holck 
hans efterladte Enke Ingeborg Dorthea Holck, født 
de Wind, efter Kgl Befaling og paa Familiens An
søgning for hendes uallstændige Conduittes Skyld 
sendt til Bornholm og paa Hammershus arresteret. 
Nogle Aar derefter fik hun Frihed at logrre i Rønne, 
hvor hun og begravedes d. 2 Marts 1730, 70 Aar gI. 
En af hendes Døttre blfw gift med (Præsten) Rasmus 
Marker i Nyker. Nogle Aar tilforn var en Frøken, 
Sophie rfbott oversendt, beholdt dog saavidt sin Fri
hed, at hun nm atte opholde sig i Rønne. Hendes 
Forseelse fortælles adskilligt om, men uvist. Skal 
have ført et stille og kristeligt Levned. Hendes 
endnu her værende Bibel vidner om en flittig Læs
ning. Hun døde i Rønne og blev begraven 1699 d. 
20 Decbr., ses af Kirke-Regnskabsbogen fol. 1 p. 2. 
Blev besørget begravet af Amtsskriver Sebor i hans 
Leiersted i det søndre Vaabenhus. --

Den sidste Gang Bøefke havde været her hændte 
sig, at just, han kom paa Reden, blev han vaer, et 
kg!. Fartøj liggende at vaie og færdig til at afsejle, 
spørger saa, hvad og hvorhen samme var destin : SVll

redes, at det skulde til Bornholm indehavende Obr. 
Reetz, som var bleven Amtmand og Commandant der, 
hvilket meget surprenerte ham. 

ANDREAS v. BUGGENHAGENl). 

Var først fra 1682 i Wetthergs rfid Ok Lieute
nant over Rytteriet her, bestaaende af 1 Comp., som 
Ritmester Westerwald var bleven fradømt. Dernæst, 
efter Vice-Commandant Blink, til sanllne Charge 1692, 

l) Navnet skrives i det gamle Manuskript stedse med 2 g'er 
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og endelig, efter \Yettbcrgs Afgang 1694, til virkelig 
Commandant over Bornholm avanceret. Af Landthings
protokollen fol. 127 pag. 2 sps vel, at han bliver d. 

i 13 Novbr. 1689 kaldet Vie e-Amtmand, ja allerede d. 
11 Maj e. a. er han ved KongeL Resolution bleven 
befriet [fra al Tiltalp for 2 Bønderkvinder her, som , . 

vare efter bans Foranstaltning og paa August Dech
ners Anmodning bleven arresterede formedelst opkom
men Beskyldning mod dum om '1'ro1ddol11. Altsaa er 
den \rritel af Viee-Amtmand ham bleven af Folk abll
sive tillagt, formodentlig i Henseende, han 1687, da 
Commalldant og Amtmand Wettberg var r~jst til Kjø
henhavn, forrettede hans Amtmands Dont. Men som 
han ved denne Forretning forløb sig med berørte 
Arrest, saavelsom og med Beate saL Rasmus Hansens 
og hendes Datter, Anna Rasmusdatter af Rønne, og 
geraadede i vidtløftig Proces samt mange Omkostnin
ger, da han endelig ved en anbefalet COll1mission i 
Kjøbenhavn maatte til Sagens Forlig betale 150 HÆr., 
lod han sig siden ej mere bruge at besørge Amtman
dens Vices i hans Fraværelse, hvilket nærml're op
lyses foran, samt formedelst foranførte Lands-'l'ings
ProtokolLe. sequ. saa vel som [af] en Supplik til 
Kongen af 8 Maj 1689, med kgL Resolution af 11 do. 
Da forrige Amtmand og Com mandant v. Hatten nu 
var død, havde en stor Del af den menige Mand ladet 
forfatte og selv underskrev~t en Supplik til Kongen, 
deri begjærende, at faa Buggenhagen til Amtmand og 
Commandant, men han vilde ej lade den fremkolllme, 
troede, at han ej til slig eivi! Dont (som Amtmand) 
kj endte. Han var af en bekjendt adelig Familie i 
Pommern, hvor ban paa en Herregaard skal være af 
et svensk Parti i sin Ungdom borttagen fra sine For-
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ældre og maatte siden tage Krigstjeneste. Derefter 
kommen i dansk Tjeneste som LientC11allt ved den 
gamle Garde til Hest. Og som han i adskillige ~ieIldt
lige Attaker, Udfald og Partier udviste megen Tapper
hed med Lykke og avantage f. Ex fol' Christiansstad, 
Wismar etc. i Kongens høje Nærværelse, fandt han 
særdeles Naade hos Majestæten og avancerede i en 
Hast. til Ritmester, Mn;jor og Obrist-Ilieutenant, alt 
ved samme fynske Natinnal-Rigiment, hvor han var 
bleven Obrist-Lieutenallt 1678, men Reussenstein var 
Oberst derved. Med denne halls Chef kom han i Strid 
oyer sin Svigersøn, en Lit'ntenant ved samme Reg'i
ment, som han vilde forsvare; Reussellstein maa der
paa enten verb. eller tillige roal saaledes have inju
rieret Buggenhagpn, at denne formodentlig opfordrede 
R. til Duel, hvilket og gik for sig paa Hveen, som 
den 't'id tilhørte Sverrig. Heussenstein blev død paa 
Stedet, men Buggenhagen kom med Livet derfra, dog 
dødelig blesseret med en Kugle, der gik igjennem den 
højre Skulder, og med en anden, som traf en Haands
bred nedriger og hlev siddende i Livet. Hvilket om
trent skete Maj 1682. Dernæst snpplicerte Bnggen
hagen d. 8 ,luli e. a. om kgl Pardon, som ham blev 
den 10 ditto givet Kort efter blev han sat til Chef 
for det Compagni til Hest, som var paa Bornholm. 
Han boede i Nexø, skjøndt han var Vice-Com., hvil
ket var sært, at han ej maatte opholde sig' paa Ham
mershns, da Commandant v. Hatten dog og boede langt 
borte, paa Lensgaard, saa at det gav og vel meg'en 
Vidtløftighed med Sagerne og deres Expedition, der 
jevnlig have maattet forsendes ved Postbud af Ryt
teri og Ordonnantser. Han døde som Commandant i 
Nexø 2 Septbr. 1699 og der begroves. Var temmelig 

corpulent. I Margen har Forfattrren skrevet: Bug
genhagens Vaaben syntes mig at have to Vinger i 
Skjoldet; men den Figur pal1 Hjelmen var mig ukjen
delig. Hans 1ste Frue var Anna Toppin fra Pom
mern, 2den Martha Hoffmann, Oberst HofI'manlls Dat
ter fra Kjøbenhavn, 3die Anna Margrethe von GutZOll. 
Hendes Fader hed Thomas von Gutzou, var fra Sehweitz, 
og i sin Barndom fra Forældrene, som boede paa en 
adelig Gaard i Schweitz, af en svensk Oberst Daniel 
borttagen, saa han havde aldrig kjendt Fad(~r eller 
Moder l). Moderen var vistnok Maria Sibilla Buseh, 
som døde ganske ung i Barselseng. Thomas v. Gutzou 
blev 2den Gang gift med Kirstine Elisaheth v. Uneken, 
men hun var ikke Moder til Anna Margrethe v. Gut
zon. Faderen skal have værfJt Major iKaiserlig' 't'je
neste og bleven i det mellem de Svenske og Kaiser
lige holdne store Slag ved Jauwartz(?) i Bøhmen 1645 
hvor de Svenske sejrede. Hun havde først været gift 
med Capt. Hem. Elster i Holsten. Kom i 2det Ægte
skab med Buggenhagen og blev efter hans Død gift 
med Rasmus Nielsen, Major ved Cavalleriet, boede 
paa Store Kannikegaard i Bodilsker. I sidste Ægte
skab fik hun 1, en Søn Diderik Bnseh, som efter For
ældrenes Død ejer og endnu beboer Kannikegaard, 
har været Studiosus, af hvem jeg2) det meste Forall
staaende om Buggenhagen m. m. har baet. Desuden 
2, en Datter gift med forrige 3) Amtsskriver Christof-

1': Her maa være noget urigtigt, thi netop det samlIle for
tælles jo forau om Buggenhagen. 

2) "Jeg" maa være Amtmand Urue. 
il) Amtssrivel' Horn døde d. flde Januar 1736. Deraf frem

gaar, at det gamle l\1annskrift maa være skrevet senere, siden 
Amtsskriveren kaldes " forrige " . 
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fer Horn her. (Anna Margrethe v. Gutzouw havde 
ikke Børn med Buggenhagen, men havde 2 Døttre i 
lste Ægteskab med Kapt. f1jlster, hvilke hun med
bragt!", da hun kom til Nexø). 

Gutzouerncs Vaaben er i3 Lillier i Skjoldpt 
saavelsom ovellpaa Hjelmen. Bllggenhagens Datter af 
1ste Ægteskab med Anna 'l'oppin blev gift med Capt. 
Lieutenant Christoffer Olsen Sommer paa Myregaard 
i Aaker, men efterlod sig i ngen Børn. 

Thomas v. Gutzou kom siden i Kg!. dansk Krigs
tjeneste og døde som Major ved Prins Georgs ReginH'nt 
i sin bedste Alder i Nestved i Sjælland. Hans første 
Frue var Marie Sibyllcl, som døde meget ung i Barsel
seng, var førnævnte Obrist Busehes Datter. 2den 
Frue var Major Ullekens DattPr (Kirstine Elisabeth) 
Af lste Ægteskab blev Anna Margrethe vou GutZOIlW 
født. (At hendes Son i 3die Ægteskab - mcd Ras
mus Nielsen - kom til at hedde Buseh og ikke Niel
sen har altsaa haft sin Grund i at han Cl' bleven kal
det Bllseh efUlr sin Mormoder. 

WOI;DEMAH lmgDTZ. 

Til Barrits-Skov i .Tylland. Blev d. 24 Oetbr. 1699 
her Commandant og Amtmand, var da Obr.-Lidut. ved 
Garden til Fods over da værende Grenader-Compagni, 
bekom saa først Obersts, dernæst Brigaders og ende
lig General-Majors Charakter. Var meget for, corpu
lent og høj. Reedtz skal og være en Schlesisk Fa
milie - vide Allg. Hist. Lex. - Muligt, at de dan
ske Reedtzer og derfra ere komne. Han boede i 
Røl1lJe til 1~eje, kom bort 1718 og døde paa sin Herre
gaard i Jylland 1723 eller 1724. - Efter gamle og 
fornuftige Folks Fortælling bliver ham den Berøm-
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melse tillagt at have især ved sine gode Foranstalt
ninger bragt Bondestandon her i Opkomst; thi i Ste
det for, at en Del af Bønderne hidtil have været saa 
sløtne eller efterladende i deres Haandtering og ej 
stræbte sna flittIgt som de unnie og kunde at udrede 
Skatter og Landgilde, samt andre deres Gaarde ved
kommmJde Afgifter, lllen lode Aar efter andet trække 
Hestancer paa sig, og endelig derfor uleve af Amt
stuen tagne Dom over dem, saa at mang'e Selvejer
gaarde for saadanne Restancers Skyld hjemfaldt KOll
gen og nogle for meget ringere Skatter og Afgifter 
bleve bortfæstede end som de staa i Hartkornsbogen 
ansatte for, Hs. Majestæt til stor Afgang i sine 111ft
komster; ja en Deel Gaarde vare næsten blevne øde;-
saa søgte Reedtz efter Omstændighedernes Befindende 
baade ved gode Opmuntringer" samt og ved strænge 
Anstalter at bringe Bøndel'lle til mere Flid og Stræb
somhed, især at han ei l,.d det komme i Langdrag 
med Ydelser og Udredninger, men formedelst ellers i 
Danmark brugelig Militær-Exekution efter de Kongl 
Forordninger betimelig var dem i Hælene; hvorover 
mange med Tiden dels af Frygt dels ved nøjere 
B~ftertanke bleve flittigere og kom istand til at ud
rede, hvad de skulde samt efterhaanden bleve vel
holdne ved deres Gaarde. '1'ilrned bragte han det 
og derhen, at Landmanden fik sine Varer i bedre 
Pris især Havre og Stude, idet han selv tilkjøbte sig 
en Deelog betalte bedre end før skete; '1'hi Kjøb
mændene havde ved at holde sammen ligesom sat 
en vis ringe Pris efter deres Behag paa Sæd og 
andre Varer. - Af dette, saavidt jeg har kunnet 
forstaa, have nogle taget Anledning ilde [atJ udtolke 
og gjøre Beskyldninger mod Reedtz, hvilket, med 
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hvad ellf'rs om ham kan være at anse - og indføre -
hører ej herhid, vilde og udfordre uvedkommende 
Vidtløftig·hed. - Ved L.andets militære Væsen var 
hall ej mindre geskæftig, allerhelst 'rid og Omstæn
digheder ved den lange Orlog mellem Danmark og 
Sverrig fordrede baade Aarvaagenhed og gode For
anstaltninger her, hvis noget af Sverrig skulde ten
deres, som dog ej synderlig blev mærket fornemme
lig, da don kongl danske Flaade hele Krigen igjen
nem var den svenske overlegen. 'rilmed Sverrig 
havde nok at bestille med at maintenere, hvad de 
havde baade her og paa den tyske Bund, saa de ej 
kunde tænke paa at gjøre her nye Erobringer, aller
helst L.andet forhen havde været dem fatalt nok. 

1698 omtrent blev JUf'lina Regine Catharina Rosen
krantz til Rønne relegeret sin Livstid; hun havde 
været Hofdame hos Dronning Charlotte Amalie 1), men 
skal af .J alousie villet forgive en r af J hendes Med
tjenerinder, som var bleven forlovet med Hof-Marschall 
Ketschau, hvilken hun selv gjerne vilde havt. Hun 
døde og blev begravet i l{onne 1746. -

GOTTFRIED LUDVIG BRUNO. 

Af tydsk Extraktion. Hans Farfader skal have 
været Biskop (Nok urigtigt, men vist, at Faderen 
havde været Sal. Kongens som Kronprints Informator, 
i det franske Sprog etc.) Blev Vice-Commandallt 
efter Buggenhagen 1699 og boede paa Hammershus. 
Var Major. - 1701 havde han on Proces for Capitels 
Retten i Rønne med Engelke Christine Winter an
gaaende hun paastod hans Ægteskabs-Løfte at have 

l) Chr. d. 5tes Dronning. 
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bekommet. Blev dømt til at betale hende 100 Rdlr. 
Siden efter giftede han sig dog med hende. -- En 
Datter lever efter ham her endnu, og nyder aarlig 
Pension. Efter hans Død kom 

.JOHAN GEORG AMBSCHOFF. 

Obr. Lt. 8 Decbr. 1711. Skal have været fra 
Westphalen og til Danmark kommen med de Biskop
pelige padebornske eller mynsterske rl'ropper under 
General Baron Wedel 1678; og tjent fra neden op 
til Ohr. Lt. - Af Aarsag, at en paa Hammershus 
sin Livstid hensat Arrestant, Krigsraad Møller, und
kom af Arresten, blev Ambschoff sat fra sin Bestil
ling ved Kg!. Ordre af 22deMail 723. Dog i Hen
seende til hans høje Alder og Majestæten for beviste 
'I~jenester fik han aarlig 100 Rdlr. i Pension, nogle 
Steder skrives hans Navn Amtsh, men selv skrev han 
Ambschoff. Døde i Rønne 173:3. - Gift med Maria 
Margarethe ,Volclenberg siden 25 Januar 1698 (da 
han var Capt. ved General-Lielltenant Sehacks Regi
mente), som i sit 81de Aar døde i Rønne 1754. 
Hendes Fader var Major ,Voldenberg, og hun var 
Søskendebarn tilObI'. og Commandant J. v. W olden
berg i Hamborg. - 1718 havde han været i Rønne 
og derfra bortrejst igjcll til Hamborg uden at tage 
Afsked med Comlllanclanten: General Major Reedtz, 
formedelst Mistanke af ham at være disrekommande
ret hos Majestæten, som dog Reedtz benægter. 

1719 blev den ellers under Navnet Christian De
mokritlls i adskillige Skrifter bekjendte .J ohan Conrad 
Dippel som Arrestant paa Hammershus indsat, havde 
der samme Værelse som Corf. Ulfelcl. IJøsgaves 1726. 
Imidlertid havde han betjent Adskillige med Medi-
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kamenter, som i Svagheder konsulerte ham, hvorom 
endnu haves nogle af hans meddelte Hecepter 
skrevne med Blyant, fordi han ej maatte bruge Pen 
og Blæk ~ Ligelerks forfattede han sine 'l'anker 
over Pastor ,lile a Mellol's latinske Traktat om nogle 
paa Bornholm flllldlle Gllldstykker ok ~ olev trykt 
i Hamoorg 1726. Titelen er ehr. Democriti eriifnete 
lVIutltmorssnngen (?) und merkwiirdige Gedallken liber Hr. 
Jacob von lVIelIers cOlllmelltatruneululll de simulaeris 
aur'eis etc. -- 1723 forfattede han et Epicedium paa 
den afdøde berømte engelske General Marlborough.-

Omtrent samme Tid var der og en Arrestant Marri 
som skal have været Prof. ved Gymnasiet i Riga, men 
i Krigstid blev attraperet i Kjøbenhavn som en for· 
dægtig Person eller Spion fra Sv. og udgav sig for 
en Officer. Mens han sad i Arrest har han informeret 
adskillige smukke Folks Høm hor, saa og nogen Tid 
efter han kom løs, nemlig strax efter Fredsslutningen. 
Blandt andre el' sal. Prof. Peter Kofoed Ancher den 
'L'id fra ham demiteret til Kjøbenhavns Akademi. 

JOHAN HENRICH v. BIPPEN. 

Brigader. Kom som Com mandant og Amtmand til 
Bornholm d. 14de Maj 1718. Var allel'(~de da i sit 
70de Aar. Boede til Leje i Hønne. Val' født i West 
phalen af ganske ringe Stand, kom med fomævnte 
Biskops Tropper ligeledes ind i Danmark og tjente 
sig op fra Musketer. Havde været tilsidst Chef over 
det Vest-Sjællandske National Infanteri Hogimont. 
Døde i Rønne 70 Aar og 7 Maanedel' gI. 1722. Be
gravedes der d. 17 Januar. Hans sidste l?rue var 
Obr. Lt. Oeland vod Artilleriet i Olc1enburg, hans Dat
ter. 1718 d. 28 December blev B. samt Capt. og 

" r 
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Condukteur Herbst et. Stadskapt. Morten Kofoed i 
Svaneke, (men siden i denne sidstes Sted efter gjort 
Undskyldning, Herreds-Capt. Niels Nielsen paa Brid
selsgaard eller 9de Selvejergaard i Olsker) anordnede 
til Commissairer at inkvirere og undersøge angaa· 
ende de af Kongens Udmark '!'id efter anden af Bøn
derne og andre most selvraadigst indtagne ,Jordsmon, 
hvornæst derover blev forfattet en aparte Jordebog, 
hvori Jorderne efter Tønde Land ere inddragne og 
til Havre eller Smør-Skat ansatte. 

NIELS MADSEN WES'l'H. 

Kom 1722. Det kong\. Paritions Patent for ham 
er af 18de Marts 1722. Havde været Oberst, som 
og havt et Regiment, ved Cavalleriet, som med flere 
blev efter Fredsslutningen af takket. Blev først Kom
mandant og Amtmand og siden d. 11 October 1728 
bermadet med General Majors Karakter af Cavalleriet. 
Var først i Fyn og havde tjent sig fra nederst op i 
Krigsstanden:og været med de KongI. Auxiliairtropper 1) 
baade i Irland saavelsom Brabant, samt med i sidste 
Fejde i Norge. Han tillige med nævnte Capt. contin. 
Udmarkscommissionen, og blev færdig dermed 1729, 
som den e. a. 4de' October daterede og approberede 
Udmarksjordebog nærmere udviser. 

1722 visiterede Biskop Worm her. 
1738 bleve Commissairer hidsendte, som vare da

værende General-Major Christian Lerche (der siden 
blev Ober-Krigssekretær og Greve) Confer. Haad Chri
stian Bjerregaard (som siden blev Amtmand paa An
derskov og atter hans Søn efter ham) og Caneelli-

1) Hjælpetropper. 
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Raad Gottard, Albrecht Braem (som siden blev Ge
hejme-Raad og Ober Præsident i Kjøbenhavn) for at 
undersøge en Del Klager, som formedelst en til Maje
stæten anvendt Memorial, med det opdigtede Navn 
Philander var bleven anbragt 

17:39 blev GeJl.-Major Westh demiteret efter An
søgning Illed 500 HÆr. aartig Pension. Døde i sit 
87de Aar 1752 d. 25 Marts og begroves 9 April i 
Rønne Kirke. - Hans første Frue var Amtsforvalter 
Velein fra Jylland, hans Datter. Af de med hende 
avlede Børn lever endnu Major Westh i Sjælland og 
Fru Kammerraadillde Schrøder her i Rønne. Hans 
2den Frue Mette Margrethe Sonne, havde før været 
2 Gange gift med anselige Kjøb og Handelsmænd i 
Nexø. Med hende avlede han ingen Børn. 1723 d. 
30te Januar blev Landsdommer Mathias Rasch i Rønne 
begravet 84 Aar gammel. 

RASMUS HIRSCHNACK. 

Obr.-U. Blev 1723 Vice Commandant paa Ham
mershus. Kom siden til Christiansøe som Com man
dant - og i hans Sted her kom Obr.-U. Detlef Chri
stian Thamsen, som døde paa Hammershus. Derpaa 
kom Obl'.-Lt. Bartram som Vice Commandant. Var fra 
\Vestphalen og indkommen med de mitllsterske Trop
per. Han døde paa Hammershus 1737, 74 Aar gam
mel. 1726 blev der lVIisvæxt her af Sædvarer, hvilket 
Amtmanden forestillede d. 4 Septbr. og bad om Laane
korn for Indbyggerne. Vinteren derpaa blev saa stor 
'l'rang, at mange maatto æde Hasselknopper og Bark, 
blandet med Havremel. En stor Del Kre:;tturer, helst 
Kør, kreperte af Mangel paa Foder, samt dets (;): 
Foderets) Udygtighed, saasom Straaet af Tagene blev 

i 
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nedtaget og givet Kreaturerne. - Amtmanden lod 
forl:yde at brænde Brændevin af Byg eller Rug etc., 
at Illgen Rug, Byg, Rugmel og Byggryn eller Malt 
maatl e udføre.s. Om Foraaret blev foruden Laallebyg 
her af ~agaslJ1et oversendt 200 1'ønder Rug af Maje
stæten tJllaans. 1737 mellem d. 21de og 22de Jan. 
en hæftig Storm hvoraf nogle Vejrmoller om blæste 
og ø. M.l) 'l'aarn tog Skade. Samme 'rid blæste Spi
ret paa Helsingørs Kirke ned. 

1738 blev Obr.-Lt. Johann Croncnberg, som stod 
ved Hs. kon~l. Højhed Kronprindsens Regimont, (an
sat) som MaJestætens Vicekommandant paa Hammers
hus. Fik sidon Obersts Karakter. Døde her i Rønne, 
(hvor han siden nogle faa Aar med Kgl. Tilladelse 
var henftyttet) 1750 d. 12 Juni og boede tilleje. Be
graven i Rønne Kirke. 

KAY FRIDERIC SCHNELL. 

.Tustitsraad. 1739 Amtmand. Men kom aldrig her
ind. Imidlertid besørgede Oberst Cronenberg Tjene
sten. Døde 1740 i Kjøbenhavll. Havde 800 Rdlr. i 
aarlig Gage. 

,JØRGEN KIWSE. 

Obr. ved Cavalleriet. 1739 Commandant med 800 
Rdlr.-- og fik siden efter General Majors Karakter 
af Cavalleriet d. 4 April 1746 med 200 Hdlr. Tillæg. 
Boede i Rønne, døde 30 Novbr. 1751. Bcgraven i 
Rønne Kirke. Var født i Norge og havde tjent sig 
frem fra Fændrik at. Været i mange Cam paO'l1or Be
leiringer og Felttog, lJaade i Brabant, Pomn~el'lJ,' ved 
Rhinen og andre Steder. Havde adskillige sta'rke 

1) Uaa vel have været 0stermarie Kirketaarn (elI. Klokketaarn). 
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Blessurer blandt andre en meget synlig, noget oven
for det venstre øje, hvorover han bar en liden rund 
Plade med et sort Baand paa. En Kugle sad endnu 
tilbage i Lænden som ofte foraarsagede ham Smerter 
og fJndelig kontribuerede til hans Død. -- 1744 var 
et Retranchement i Arhejde om Rønne at ske under 
Project, men blev kasseret 1746, hvorved store De
pensel' for Kongens Kasse og adskillige Besværlig
heder for Landets og Byens Indbyggere bleve hem
mede, samt andre Uleiligheder sparede. 

.JOHANN CHRISTIAN URNE .. 

1740 Amtmand d. 4 Mai. Kom dog først hertil d. 
26 October e. a. Boede tiIIeie i Rønne. 

1744 6te .T anuar saas en stor Komet, som næsten 
varede hele Vinteren. 

1744 d. 17 .Tnli begyndte en hæftig Torden, holdt 
mest ved i 3 Dage men Regnen continuerede (~: ved
blev eller fortsattes) til hen nogle Dage i August. 

1747 d. 13 December var en forskrækkelig Storm, 
som gjorde stor Skade. 

1753 blev Urne Etatsraad. 500 Kr. aarlig Gage. 
1739 blev her Misvæxt paa Sæd og Fodring. 
1740 blev her i og efter den store lange Vinter 

slet Tilstand for Mangel paa Brød hos Almuen; en 
stor Del Heste og Køer kreperte af Runger. 

1741 blev paa Forestilling af Kongl. Magazin Bøn
derne til Vaarsæd laant 615 Td. Byg og 493 Td. Havre. 

1749 contribnerede Bornholm med til Princesse
styr ialt 2697 Rdlr. Da fandtes her at være 23 Veir 
og 40 Vandmøller, dog kun meget smaa og om Som
meren vare de fleste ubrugelige. 

1750 d. 1 .Tuni kom Grev Reventlow som Stift-

189 

amtmand hertil og do de siden d. 24 .Tuli e. a. Ran 
var den første Stiftamtmand, som havde været her. 
Samme Aar var og Hs. Hojærværdighed Bisp Harbo 
her at visitere; han fik her et Anstød af Feberen og 
var 8 Dage for Modvind underveis herfra paa Søen. 

1751 om Efterhøsten begyndte Børnekopperne at 
grassere. 1752 den varmeste Sommer, jeg siden 1740 
har oplevet. Det blev jo et frugtbart Aar baade paa 
Sæd-Varer og Foring (Foder), dog noget Hø bedærve
des formedelst megen Regn. Slagtekvæget blev og 
derefter godt, som og Efterhøsten var til October 
meget mild, dog b0gyndte da blandt Faarene at gras
sere Kopper, som her strøvis kontin. og næsten de 
fleste borttaget. Godt var det, at saadant ej er sket 
over alt Landet paa en Gang eller i et Aar men kun 
nogle Sogne efter hinanden, og har imens naar Sygen 
har været i et Distrikt forbi, da igjen kunnnt lægges 
Yng'el til, allerhelst Gud lod dem være sønderlig frugt
bare, saa, at de fleste fik 2 Lam hver Gang, ja nogle 3. 

1753 i Slutningen af Mai kom Stiftamtmand 
Holger Scheel herind, udstod paa samme Reise hæf
tigt Uveir, paa Landet en farlig Sygdom, paa Bort
reisen først saa stærk Modvind, at han maatte vende 
tilbage. Dog' efter at han længe havde biet efter 
god Vind, saa han næsten havde resolveret at gaa 
til Lands over Skaalle, kom han (hjem) med behage
lig Vind og Veir. 

1752 fandt en Bonde paa 48de Selveiergaard i 
0sterlars 223/ 4 I-Jod SølvmYllter, som af Amtmanden 
tilsendtes Rentekammeret som Danefæ. Bonden be
taltes efter V ægt 1). Bonden vilde ej ret forklare 

1) Betaling efter Fundets Vægt var vistnok langt ringere 
emt Værdien, men det var lovlig. I vore Dage betales mere 
efter Værdien end efter V ægt. 

Vide L. de 
Thura p. 292. 
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Findestedet. Det ordedesI) at være Lyngen. --- 1749 
lod kongl. Majestæt ved Kondukteur Hammer hele 
Landet opmaalr, og Landkort derover forfærdige, som 
bevares i det kongl Krigs-Caneelli, hvorpaa vare især 
Dybderne omkring Landet, og hvor Avenier kan falde. 
Majestæten fik selvet mindre, men en Gienpart af 
det store blev Commalldantr,u tilstillet2). Der gik 3 
Aar heu med dette Arbejde. 

1747 strandede paa Bornholm til adskillige '!'idel' 
og Steder 12 Fartøier, hvoriblandt 2 af Landets egne 
her ved Rønne, nemlig Andrc~<ts Bruun og Rasmus 
Rasmussen med ]~ars Hjorths Bohnps Fartøi. 

JOHANN GO'I"I'FIUED v. SCHEPELERN. 

Gen. Major af Infanteriet. Kommandant 1752. Kom 
hertil 16 Mai e. a. Var Chef over det sjællandske 
NationalInfanterie Regiment og allerede en gammal 
Mand - over 70 Aar. - Fik Kapt. Karakter 14 
Novbr. 1707. - Major ved det Obr. Samsøe betroede 
oldenborgske National-Regiment til "'''ods, d. 25. Aug .. 
1727. -- Obr. Karakter af Infanteriet 1733. Obr. 
over det sjællandske National-Hegiment til Fods 31 
Odbr. 1640. General Major af Infant.eriet 4 Septbr. 
1747. - Er af en fOl'l1em adelig Familie i \Vest
phalen3), som nu skal paa ham og hans eneste Søn 
nær være udgaaet. -- Har t.jent sig' op fra Kadet 

l) ordedes D: J'ygtedes, fortaltes. 
2) Dette Kort el' senere skænket til Bornholms Museum. 
S) Ifølge en Meddelelse til Illig, dat. 12 Februar 1905, fra 

Professor Hildebrand, Redaktør af Tidsskriftet "Herold", Berlin, 
blev Familien v. Schepelerns Stamfader, Gerhard Scheppelern, 
adlet i det 17de Aarhundrec1e. 

J. A. Jørgen8en. 
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ved gevOI bne Regimenter og gjort Campagner baade 
i nalien og Ungarn, ved de Kongl. Auxiliærtropper. 
~iden været med i Norge i sidste Feide, hvor han 
blandt andet var som Kommandant ad interim inordnet 
paa en lille Fæstning 1 lVIil fra Frederiksstad ved 
Navn Kønigsstein samme Tid som Kongen af Sverrig 
blev skudt fra Frederikshald. Havde uagtet saa 
mange bivaanede Batailler og Beieiringer dog higen 
BIessurer. 

1743 d. 20 Septbr. i den Ruptur med Sverrig 
blev han Interimskommandant i Citadellet Frederiks
havn ved KjøbenhavIl. -- Boer tilleie. Hans Frue er 
Søskendebarn til ham, og en von Reusch, ligeledes 
af Westphalen. -"- Hendes Fader v. Reusch var Obr. 
ved det sjællandske National Regiment til Fods. 

v. Schepelern bekom d. 15 Septbr. 1756 efter An
søo'nitlO' formedelst tiltagende Svaghed af Podagra og to b 

paa øjnene sin Dimission med at beholde sin forrige 
Gage af 1000 Rdlr. 

Han begav sig herfra d. 6 Juni 1758 og bor nu paa 
Svenstrup i Sjælland. Døde der mellem 19de og 20de 
April 1759 80 Aar g!. Hnn døde ibid i Juni e. a. 

JENS MULE 

fnlgte som Commalldant strax efter, men blev i Kø
benhavn til 1 Maj 1757, da her ankommen. Havde 
staaet som Major ved det forhen kaldte Kronprinsens 
Regiment, men siden KongI. Livregiment Infanterie 
med Oberst Lieutemwts Karakter og tilsidst virkelig 
Ohr. Lt. og fik sin Karakter af Oberst med 800 Rdlr. 
Født i Kjøbenhavn, hvor Faderen var Groshandler, 
med Commeree Assessors Karakter. Var først. Kadet 
ved Kadet Korpset, siden derved Underofficer og saa 
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fremdeles i Militæretaten fremtjent. El' ugift og hal' 
sin Søster hos sig'. Forældrene vare Christian Mule 
og' Margrethe Nansen, Stadspræsident den yngre Nansens 
Datter. Søster til afgangne Landsdommer Nansen 
her. Var f. 8 FobI' 1700. Kadet 1714, I,ieutenant 
ved Kronprinsens eller nu Liv Regiment til Fods 1726. 
Premier Mnjor ved det falsterske Regiment 1749. 
Obr. Lt. 1754, Oberst og Commandant 1756. Døde 
d. 30 Octbr. 1759 efter omtrent 14 Dages Sygdom 
af Skjørbug med Ansats af Vattersot. Begraven i 
Rønne Kirke 1759 59 Aar 1 Maaned 22 Dage gl. 
Var alvorlig, venlig, betænksom, billig. Raillerier, 
Gjøglevornhed og egen Interesse søgende Genier val' 
han ingen Elsker af. 

ANDREW ANTONI.J SCHOR. 

Major af Infanteriet paa BOl'llholm og har tillige
mtld Obr. Lt.s Karakttlr af Infanteriet. Vice Kom
mandant 1751. El' ell BOl'llholmer (hans Fader var 
KongL Amtsskriver her) og stod først som Kadtlt ved 
det Kg!. Søetat Corps, hvorfra han dog tog sin Dimi
sion med Lienttlnants Karakter omtr. 1725 og tiI
kjøbttl sig et Compagni af det herværende Nat. Inf. 
og er dernæst her videre avanceret. Hans Frue, 
som for nogle Aar siden døde, val' Datter af forrige 
Pastor Herman Sodtl i Nylars med hvem han har avlet 
1 Søn som ved herværende National lnf. llU er Liente
llant - og 6 endnu levende Døtre foruden et Par 
døde Børn. Den ældste Datttlr blev gift 1757 med 
Kapt. Balling ved det sjællandske gevorbener Regi
lllent til Fods. Et Par Aar derefter tog KOlllmandant 
8('hor sin Afsked forme(lelst Alderdom med Tilladelse 
til at sælge sit Compagni Han er dernæst 1758 med 
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den Kongl. Cantonnerings Arme i Holsten sat til 
General-Gvaldiger med Majors Karakter. Sehor har 
gjort Forsøg med adskilligt her, saaledes med at 
grave Kul og udføre disse til København og andre 
Steder. Ligeledes med at brænde Mur- og Kalksten 
etc., Cement eller Marmorsten i Limensgade i Aaker 
Sogn. Saa og med Krtlbs og Karpers Tilveiebringelse 
her, med hvilket sidste Slags adskillige Steder endnu 
forsøges. 
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