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- Kongijn, hajn ri - er skauijn ver å, å 

me hannømm føl-ler sjøn In - ge -lil MI. - Æt - te 

vijn-ter kom-mer vå-rijn. 

Kongijn rier i skauijn så grøn, 
ver bæjkkijn hajn savnar senn diHerlil sjøn. 
- Ætte vijnter kommer vårijn. 

Å kongijn, hajn sorjar 1) auer Ingelil sin: 
>lÅ vår ble du å 2), sjøn dåterlil min?« 

Hajn Nilus rier te kongens går hen, 
hajn va sijn harre så fujltro ejn yenn. 

Hajn Nilus har sett dejn nene-skara 3), 
hajn rier te kongijl1 for hannømm å v~1ra 4 j • 

Dær Nilus, hajn kom te bæjkkijn så sval, 
hajn bijnjer sijn hest å løssnar sijn saI 5). 

Dær Nilus, hajn kom te bæjkkijn så khlr, 
en jomfru sjøn hajn dær hIer var. 
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"..\ hør du, stolt Nilus, kom nel' te maj, 
ja har så mujjed å sajja daj. 

"..\ hør du, stolt Nilus, kom ner te maj, 
ja Mr så majjed å viza daj.« 

Dejn jomfru sjøn flier 6) stolt Nilus ejn drik, 
så foldes di ad alt te dejn bæjkj. 

Dær dajnsada stora, dær dajnsada små, 
dejn liden havfru mon' gujlharpan slå. 

Dejn liden havfru mon' gujlharpan slå, 
så løsstelit dajnste di gujltiska små. 

Så løsstelit kvæjed me gujlhorn di sprong, 
å aile små jomfruer dajnste å song. 

Dejn jomfrulil te hajn Nilus sa: 
»Maj synes, a skauijn taver vart bIa 7). 

Å hør du, stolt Nilus, va ja sajjer daj, 
du hår inte jemma i bæjkkijn hos maj! 

Du hur inte jemma i bæjkkijn hos maj, 
for kongijn, dijn harre, hajn rår auer daj. 

For du ska ha jemma i kongens går, 
di tiener hannømm så hårdt mon slå. 

Di tiener hur dijn konge fongad, 
di tiener hår hans hænner bujnjed 8). « 

"f 

3 

Hajn Nilus sætter saj op på sijn hest, 
så rier hajn, som hajn kajn bedst. 

Dejn jomfru sjøn i bæjkkijn mon gå: 
»1 sala 9) jorra hesta, svænnana små! « 

Dejn jomfru sjøn mod tienijn re(d), 
å aile små svænnana folde me. 

..\ aiIe di Hener faldt te jor, 
men kongijn, hajn for jomfruen står. 

Å jomfruen løzer kongens bån 10), 
å kongijn tar dejn jomfru i hånd. 

»Ha tak, du lijlla jomfru fin, 
for du har vautad æran min. 

..\ vil du varra datern min, 
så klær ja daj i sølIkje tin. 

Sjøn Ingelil ja alri får se, 
å vil du så menu dater ble ll)?« 

»Du fria denn diller frå bruzenes strømm, 
du stikker dett svær i mijn sølIkjesømm.« 

..\ kongijn sett svær i dejn søllkjesønllll stak, 
å aiIe småfolken di re(d) væk. 

..\ kongijn op te jomfruen så, 
sjøn Ingelil for hannømm mon stå. 

1* 
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Å kongijn, hajn salte senn daler paa hest, 
hajn Nilus re(d) saj te brojlløppsfest. 

Hajn Nilus re (d) saj te brojlløppsg~lr, 
sjøn Ingelil hajn te fraue får. 

Ætte vijnter kommer vårijn. 

[Tekst og Melodi efter Martha Kristine Hansen, 
død i 0stermarie 15. 2. 1907.J 

1) sørger. 2) af. 3) Fjendeskare. 4) advare. 5) Sadel. 6) rækkel'. 
7) hvert Blad. S) bundet. 9) sadle. 10) Baand. 11) blive. 

Nr. 27. Kongijn å Karna. 

P, P I?~;=tgL.r I n l i~ 
Kong - ijn au - er ræ - jed1) rå,', 

- Har - re mijn!2)- men dajn - sijn let 

1':'\ 

l rs=tt1t l' J ±i=F-1 
skau - ijn går- om som - marijn, når an - ra små 

fau -la, di sjun -ga væl! 

Dajnsijn går i skåuijn ved å. 
- Harre mijn! -
Dær dajnsa redd'ra å svænnana små, 

om sommarijn, 
når anra små ranIa di sjunga "æl! 

5 

Dajnsijn går i skauijn så grøn, 
men sjunger stolt Karna i kyæjllen 3) så sjønt. 

Kongijn våunar 4) å sajjer så: 
»Kajn mina svænna gujlharpan slå?« 

»Dina Syænna kajn inte gujlharpan slå, 
ded e liden Karna, som sjunger så!« 

Liden Karna fram for kongijn mon stå. 
»Å vil du for maj gujlharpan slå?« 

Liden Karna song om kamp å dø 5), 

å kongijn g[1 Karna klæ å fø 6). 

Liden Karna song om øllY 7) å ravn, 
å kongijn HIU liden Karna i favn. 

Liden Karna song så frydefujl, 
- Harre mijn! -
å kongijn gå Karna kronan å gujl, 

om sommarijn, 
når anra små fåula, di sjunga væl. 

[Tekst og Melodi efter MarlIw Kristine Hansen, 
død i 0stermarie 15. 2. 1907.J 

1) Riget. 2) Herre min. 3) i Aftenstunden. 4) yaagner. fi) Død. 
0) Føde og Klæder. 7) Ul". 
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Nr. 28. Aneta. 

A - ne - ta, hon sodd ver ha - ved å 

song, då kom dær ejn hav - majn frå 

kom dær ejn hav-majn fril hav - sens bonn. 

"A hør, du Aneta, va ja sajjer daj, 
å vil du inte varra haved hos maj? 
- a ja, ja, ja -
å vil du inte varra haved hos maj?" 

»Jo gjærna vil ja varra i haved hos daj, 
når bara får å moer inte lajnta 2) ætte maj.« 

Rajn lokkte hæjlljes øra, hajn holdt for hæjnjes mujn 
å føre na 3) me saj te havsens bonn. 

Aneta hos dejn havmajn va i åta år, 
sju horra 4) dær di sammen får. 

Aneta, hon sodd ved vaggan å song, 
hon høra frå kjærkjan kjærkjeklokkeklong. 

7 

Aneta, hon gjijkj te dejn havmajn å sa: 
»Å må jan'te 5) jemm te menn kjærkja gå?« 

))Jo, gjærna må du te kjærkjes gå, 
kom bara ijen te bællana 6) små!" 

Rajn lokkte hæjnjes øra, hajn holdt na' for mujn 
å føre na op frå havsens bonn. 

Aneta, hon ijn a kjærkjedørn tren, 
så kom hæjnjes moer au gån'es dærijn. 

»Å hør, du Aneta, va Ja sajjer daj, 
å vårfor har du vad så læjnje frå maj?« 

>l I åta år va ja på havsens bonn, 
sju horra ja la 7) i dejll havmajns honn 8).« 

>lÅ hør, du Aneta, fortæl du nu maj, 
va jagaua 9) hadde dejll havmajn te daj?« 

»Dejn havrnajIl, hajn ga maj et præjtit gujlskrin 
å klædde maj i søllkje 10) fin.« 

»Å hør, du Aneta, fortæl du nu maj, 
va jagaua hadde dejn havmajn te daj?« 

» Dejn havmajn, hajn ga maj et præjtit gujlbån, 
ded klæd de alri bære nan dronnijnjahonn. « 

"Å hør, du Aneta, fortæl du nu maj, 
va jagaua hadde dejn havmajn te daj?« 
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»Dejll havmajn, hajn ga maj en harpa å gujl, 
som ja kujnje slå, når ja va sorrifujl.« 

- Dejll havmajn, hajn kom nu a kjærkjedørn ijn, 
å aile småbilleden 11) vænde saj omkræjll. 

)Å hør, du Aneta, va ja sajjer daj: 
di bællana små, di lajnta 12) ætte daj 1« 

»Å lajnta di aile så ætte maj, 
så får du men l3) la domm læja 14) me daj.« 

"Å tæjnjkj på di store å tæjnjkj på di små, 
å tæj nj kj på dejn vetta 15), som i vaggan 16) lå « 

då tæjnjkjer varkan på stora æjlle små, 
lan t minre på dejn vetta, som i vaggan lå.« 

Dejn havmajn sto ena på kjerregår 17) 

me tåra i øjjen å gujl i hår. 

Dejn havmajn, hajn sank i bøljan dejn blå 
å tau så jemm te bællana små. 

Aneta, han sodd saj i dørn for å sy, 
dejll havmajn, hajn kom te kjærkjeby. 

"Å hør, du Aneta, va ja sajjer daj, 
di bællana jemma, di lajnta ætte daj.« 

»Å la dom m men lajnta bodde stora å små, 
ja alri mera te domm vil gå!« 

9 

Dejn havmajn, hajll kaste et gujlæbble ijn, 
, Aneta, hon fijkkje et ajnjed sijn. 

Hajn lokkte hæjnjes øra, hajn holdt na for mujn 
å føre na me saj te havsens bonn. 

Dejn havmajll drev væk på bøljan dejn blå, 
Aneta hon folde me' ijn 18) jemm te di små. 

Dejn havmajn jemm te bællana kom 
å me saj hadde hajn moern te domm, 
- a ja, ja, ja .-
å me saj hadde hajn moern te domm, 

[Teksten efter H. Jensen, død i Svaneke 7. 5. 1894. 
Melodien efter Nicoline Finne, Vang.] 

l) Havsens Bund. 2) længes. a) hende. 4) syv Drenge. 5) jeg ikke. 
6) Børnene. 7) lagde. 8) Haand. 9) hvilken Fæstensgave. 10) Silke. 
11) alle Smaabillederne. 12) længes. 13) kun. 14) lege. li,) lille. 16) Vuggen. 
1,) Kirkegaard. 18) med ham. 

Nr. 29. Elverhøj. 

[~qE=fI=t.---=1~==j--I;r=---==r-7--=~ J ~i ~_~~==a_~_ ~L 
J fl 1:)1) maj på grø - na høj, mi - na 

oj - en ble så tUll - ga; en jom-fl'u sjøn i· 

~~~C1P~§e~ 
mod maj kom, hon gå s~.i te å sjunga. - A 

~d§;;~~J 1=1 
ja, vår ble hon å! 
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Hon song om træ me gnjlbla på, 
om faula små i skauijn, 
å om di monga pibla små 2), 
som læjte dær i højijn. 
- Å ja, vår ble hon å! 

Hon song om ørn, hon son g om høi il), 
hon song om fåul på kvista, 
hon song om fisk i diva hav.!), 
vår måtte hon maj frista! 

Hon læjte me mett favra hår 
~l strøjte bløtt menn pajnja ,,): 
»Å vil du me i højijn gå, 
så får du glljl de grajnja 5)? 

Å vil du me i højijn gå, 
så får du gujl de grajnja, 
å vil du me i højijn gå, 
du inte jemm 7) ska lajnta 8)! 

Å vil du me i højijn gå, 
du hujn 9) ska læra bijnja 10), 

å altid ska du gujlæbble få, 
å hårajn ll ) lær du å hijnja 12). 

Å vil du me i højijn gå, 
så ska mijn song daj røra, 
å vil du me i højijn gå, 
så ska du maj tehøra?« 

11 

Då hanajn 13) galde fosta gong 14), 

så holdt di op å læja 1 f»), 
då hånajn galde anra gong, 
så ble di aile blæja 16). 

Då hånajn gålde tredde gong, 
så græd dejn jomfru rena, 
å me et slap hæjnjes song, 
å jå va ganske ena. 
- Å ja, vår ble hon å! 

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

1) lagde. 2) de mange smaa Piger. 3) Høg. 4) i dybe Have. r,) Pande 
n) glimrende. ,) hjem. 8) længes. 9) Hund. 10) hinde. 11) Haren 12) ind
hente. 13) Hanen. 14) første Gang. 1f,) at lege. W) saa hlev de alle blege. 

1'\r. 30. Sjøn Åge å Rosan. 

~~~~=FIf==- ... - =·I=rr~~==P-H ~J 
__ -~-~--==~=t=.-=p=/,! _____ -9=:!:r:1-1 

~ ~ i"'~'" ... 
il ~ 

Dær vflU-ser 1) en ro - sa S~l grajn2) i kongens går. 

Dejn ro-san, hon blomstrar som - mar å vår, dejn 

ro-san, hon blomstrar som - mar å vår. 

Sjøn Åge, haj n gjer saj te kongens går asHi 3) ; 
men roser å blomster, di tava dorra blå 4 • :' 
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Hon låner Åges haua 5) for å sjyda faul me lyst; 
i: men pilijn 6), hajn rammer sjøn Åge i bryst. :1 

Sjøn Åge, hajn storrter 7), hajn storrter tungt te jor; 
I: men rosan, hon knælar så kjesam 8) ver hans fod. ;: 

A rosan, hon sorjar, hon sorjar tiden hen. 
I »Tegje9) maj de ona, ja gjore daj, mijn venn!« ;1 

Sjøn Åge, hajn vaunar 10), hajn vtlunar frisk å gIa, 
å roser å blomster, di dajnsa nu i ra 11). :~ 

[Tekst og Melodi efter Hans Chr. Mortensen, 
død i Svaneke 20. 1. 1904.J 

1) vokSel'. 2) fin. 3) af Sted. 4) de taber deres Blade. 5) Bue. 6) Pilen. 
~) styrter, falder. 8) bedrøvet. 9) tilgiv. 10) vaagner. 11) i Rad. 

Nr. 31. Ja va lidijn horra. 

~~~f.=7==~d ~t-~@ 
J a va Ii - dijn hor - ral), jfl skuj -le vau - ta 

~~ J:-~J=r=c=§~~~ J -id 
får, ja vflU-ta får, ja v<lu-ta får,- for 

Jå kom ud i lyngijn 2), 

å fårn løvv dorra vaj, 
løvv dOlTa vaj, løvv dorra vaj 
- for jå va lidijn horra. 

13 

Ja løvv ælte kraitorn 3), 
men hijnde 4) ijkkje domm 5), 
nai ijkkje domm, nai ijkkje domm 

for ja va lidijn horra. 

Ja så soln 6) å sjunka 7), 

men fårn va bara væk -
va bara væk, va bara væk, 

for ja va lidijn horra. 

Jå løvv jem m te garJJn, 
men fårn, di va'kje 8) dær, 
di va'kje dær, di va'kje dær 

for jå va lidijn horra. 

Jå fijkj pryl å bonijn, 
men moer gå maj mad, 
hon gå maj mad, hon ga maj mad -
- for jå va lidijn horra. 

Ja e lidijn horra, 
men God 9) bevårar maj, 
bevårar maj, bevårar maj 

for jå e lidijn horra. 

[Tekst og Melodi efter Hans Clzr. Mortensen, 
død i Svaneke 20. 1. 1904.J 

1) Dreng. 2) Lyngen (Høj lyngen). 3) Kreaturerne. 4) naaede. 5) dem. 
6) Solen. 7) synke. 8) var ikke. 9) Gud. 
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Nr. 32. Kjælijnjens skrifla. 1
) 

~~~t~~F~$=-~) %t~~ ~f ~=t==~~ 
A kjæ - lijn - jen sfl - la - da 2) Grab - ba 3) grå, - å 

E:!=!=-=--~- -F~=I===::h· -- =i"""1 ~ 
~c -r~~~~Er ".~_ ~~S-Q-" ~ 

haj, kunn tril - ri - a trøm mIa - så red hon hænn te 

~~~ -:~æ-~~-·--· d .-===-~ ~~ ... - t= ~-=---~==ir ~ ~ ---S ~=~~3 
den ens går4), dær lijg-gjer Jant au - an for Søm mIa. »A, 

['!=F~~--~l··~=~~~+~ ---~._--~...:.:._--~ ~ ~====== ~-----_. 
~ ~ 

jar - ta den 5) vil du skrif - ta maj, for ai - le mina 

EE~E=~=r-~ __ --:j~~_::E-~~~E=E~ j~-i 
El@--~- -M _ E---±=L __ ø__ __ -----.l-f -==~ - " 3 

syjnjer6) vil jil saj - ja daj 'I" >A va for syjnjer 

~!~ __ E-~-==i=~-~f ~~=~-~:E~~ 
hilr du gjort?« .Dejn svetr - bro - gu - a kat - tijn 

~~s=----g~1~_~~~_~~~~~--=-t;&~ 
hår jil mort!«S) »A nai, så kajnjån-te9) skrif-ta daj,ilfo~ 

~'i=~=Æ--~r-i:15r-HJI . ~~ _________ B 
præ - stijn, hajn rår10) åu - er maj. 

Å kjælijnjen salada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te præstens går, 
dær lijggjer lant au an for Sømmia. 

15 

»Å, jarta præst, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj?« 
»Å va for syjnjer har du gjort?« 
»Dejn svårbrogua kattijn har ja mort!« 
)lÅ nai, så kajn jan'te skrifta daj, 
for prostijn 11), haju rår auer maj." 

Å kjælijnjen salada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te prostens går, 
dær lijggjer li'mt auan for Sømmia. 
»Å, jarta prost, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj?« 
»Å va for syjnjer har du gjort?« 
» Dejn svårbrogua kattijn har ja mort!« 
»Å nai, så kajn jan'te skrifta daj, 
for bispijn, hajn rår auer maj.« 

Å kjælijnjen salada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te bispens går, 
dær lijggjer lant auan for Søm mIa. 
»Å, jarta bisp, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj?« 
»Å va for syjnjer har du gjort?« 
»Dejn svårbrogua kattijn har ja lllort!« 
»Å nai, så kajn jan'te skrifta daj, 
for kongijn, hajn rår auer maj.« 

Å kjælijnjen salada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te bispens går, 
dær lijggjer lant auan for SømmIa. 
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»Å, jarta bisp, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj?« 
»Å va for syjnjer har du gjort?« 
,>Dejn sYårbrogua kattijn bar ja mort!« 
»Å nai, så kajn jan'te sluifta daj, 
for kjaisarijn 12), hajn rår auer maj. « 

Å kjælijnjen salada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te kjaisarens går, 
dær lijggjer lånt auan for Sømmia. 
) Å, jarta kjaisara, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj? 
»Å va for syjnjer hår du gjort?« 
»Dejn svårbrogua kattijn har ja mort!« 
»Å nai, så kajn jan'te skrifta daj, 
for pavijn 13), hajn rår auer maj.« 

Å kjælijnjen sålada Grabba grå, 
- å haj, kunn traria trømmla -
så red hon hænn te pavens går, 
dær lijggjer lant auan for Sømmia. 
»Å, jarta pav, vil du skrifta maj, 
for aile mina syjnjer vil ja sajja daj? « 

»Å va for syjnjer har du gjort?« 
»Dejn svårbrogua kattijn har ja mort!« 
»Å nai, så kajn jan'te skrifta daj, 
for Vårharre, hajn rår auer maj.« 

[Efter Michelle Jensen, Rønne.] 

1) Skriftemaal. 2) sadlede. 3) en graa Hoppe. 4) Deg~en.s G~ard. 
o) Hjerte Degn. 6) Synder. 7) sortbrogede. 8) myrdet. ) Jeg Ikke. 
10) raader. 11) Provsten. 12) Kejseren. 13) Paven. 

l 
I 
I 
I 

l 
1\ 

.- '{'-

17 

Nr. 33. Præstijn å bonens konna. 

t&#iJ~dJI! l; § ~r~ 
~ ~ ~- -
~ ~ 

• Præstijn kommer vflll-ke-nes«l), saj -jer bonijn . 

.Lokk' ijn op å by' ijn ijn2)«, saj-jer bo-nens konna3) 

I@I S R~ m.--.~ f r~B 
»Lokk' ijn op å by' ijn ijn., saj - jer bo-nens kon -11<1. 

:. »Va ska præstijn ha i då?« sajjer bonijn .. 
I: ))Rizengrød å flæskastæj«, sajjer bonens konna. :1 

[: » Va ska ja så ha i da?« sajjer honijn. :, 
I: »Lunad milk 4) å mollut brø 5)«, sajjer bOllens konnn. :1 

I: »Va ska præstijn hær i då?« sajjer bonijn. :: 
I: ))Præka for maj hela dajn«, sajjer bonens konna. :1 

I: )) Va ska ja så sjødda 6) i da?« sajjer bonijn. :, 
i: »Vauta kvæj å ajnjed fæ«, sajjer bonens kOllna. :! -

I: »Vår ska jå så varra i nal?« sajjer bonijn. 
I: »I vår lo å hos vår so«, sajjer bonens konna. 

[: ))Svinaluzen bida maj«, sajjer bonijn. : 
~: )) Vænn daj om å bid ijen«, sajjer bonens konna. !: 

[Tckst og Melodi eftcr Pedel' Jensen, kaldet 
.Pær Ost«, død i 0stermaric 14.6.1906]. 

1) vandrende. 2) Luk op og byd ham ind. 3) Hustru. 4) sur Mælk. 
S) mullent Brød. 6) bestille. 
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NI'. 34. Håraviza. 

~~~-~--1 _r1- -~=f- a~~ f $~ 
la - la - la, gjijkj på mar-ken å drev - hajn 

~~---~} ~~~~L~ 1- =~ ~--Io'-_--=-~~~-I~_-. -. ------
hi - te t ) ejn hfl- ra2), som drer sodd i snev3). - Tralla-

~~~ ~~=Fb~~B=tI 
----lP-.-~r_.- • 

la - la - la, tral-Ia - la. 

1 bonijn tåu 4) harajn me jemm te saj: 
- Trallala-Ia-Ia, Hm ijn 5) jemm te saj 
»Se hær, du menn moer, va jå har te daj ~ « 

- Trallala-Ia-Ia, trallala. 

»Nai, sæll' ijn u) hæjller, så e du så rå r, 
- Trallala-Ia-Ia, så e du så rar -
il pæj nja 7) få vi, mij n ja rIa får.« 
- Trallala-Ia-Ia, trallala. 

A bonijn hænn te præstijn gjijkj, 
- Trallala-Ia-Ia, hænn te præstijn gjijkj 
ejn sjellijn 8), hajn udå hannømm fijkj. 
Trallala-Ia-Ia, trallala. 

Men hårajn rapt 9) frå præstijn sprong, 
- Trallala-Ia-Ia, frå præstijn sprong -
å præstijn fløj rette i kjaulijn 10) så long_ 
- Trallala-Ia-Ia, trallala. 
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Men harajn sjyIde 11) saj bag en re 12), 

- TrallaIa-la-la, saj bag en re -
å præst å kjaul røj a helvede te. 
- Trallala-Ia-Ia, trallala. 

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

1) fandt. 2) Hare. 3) sov. 4) tog. 5) den. G) sælg den. 7) Penge. 
8) en Skilling. H) hurtigt. 10) Kjolen. 11) skjnlte. 12) en Tæt Række 
Træer eller Buske. 

Nr. 35 . .Jørnsa å Håns Nels. 

~l-pT4~~-=F~~L-bI1J 
Jørn, hajn pi - ska-da på sijn kat.·- Å 

. ~~~rr=~=F~fI52t-~3F3 l=!@= -- - _E-==J ~ ~ V V-~ 
hft, ~l hft, å hftr-da egrflIl!l)-A vår hftr du vad 

då va uda i vår Io; 
- A ha, å ha, å harda e'granl -
men mollkad ya denn bæssta ko. 

De' stujnjar hos Hans NeIsenl 

Ja va uda i kammarijn 3) dijn, 
men vækk va hønnu å bræjnjevin 4) 

2* 
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Jå ya uda i kammarijn vår, 
men vækk va de' røjada fåralår. 

Hænn te jorr stora sæjn jå drev ~ 
men dær lå du så ena å snev«. 

»Va sajjer du, dijn rælia 5) kat t 
Vår har så moer vad i nat?« 

') Tom va krokka å tomt ya kår: 
"år moer mad te Hans Nelsens bår.« 

» Va sajjer du, dijn rælia kat, 
hår moer yad bos Håns Nelsen nat?« 

Jørn, hajn ud a portijn 6) sprang, 
hajn syore mera, ijn hajn sang. 

Då hajn te Hans Nels kom ijn, 
hajn kujnje alri saj nan tijn. 

Jørn, hajll hænn te sæJnJen så, 
dær lå Hans N elska 7) å hadde fåd små 8). 

På bored sto kam å krokkan me ørn, 
- Å hå, å ha, å harda e'grån ~ -
å moer grillada a' sijn Jørn. 
- De' stujnjar hos Håns Nelsen. -

[Tekst og Melodi efter Peder Jensen, kaldet 
"Pær Ost«; død i 0sterlars 14.6. 1906J. 

1) tøy en Smule. 2) det stunder, Næsen klør; naar .de' stnjnjar«, 
kan man vente fremmede. 3) Spisekammeret. 4) Honning og Brænde
vin. 5) hæslige. 6) Porten. 7) Hans Nielsens Kone- 8) født et Barn. 
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Nr. 36. Bonijn å Greta. 

'*4-~ ~~-=-E~t~~-'-.J ØJ E!iit - .. __ .----~-~ ---_o_-

Bo - nijn sa te Gre - ta i - går: - Fal-de-

ri, fal - de - ral -- "ViI du in - te vau - la 

~ r=r--Eg [ :_o~g:g 
mi - na får?« - Fal - de - - ri, fal - de - ra, Y;ln-Ia 

F~~~t~ ht=~ ~ ________ ~ _~I1 

mi - na får, fal- de - ri l 

»Greta su: .Nai, menn gonn l ) gjorr jå i~); 
- Falderi, faldera ~ -- • 
for yauta får, de' kajn jan 'te li. « 

Falderi, faldera, de' kajn jan'te li, 
fald eri! 

»Vil du yarra menn kanna 3) då? 
--- Falderi, faldera! _.-
Så goa da 4) du då ska få.« 

Falderi, faldera, du då ska få, 
falderi! 

»Nai, mijn får, om du gå så en marie 
-- Falderi, faldera! -
Dina folk 6) du hujntar 6) dijn gamla knark«. 

Falderi, faldera, dijn gamla knark, 
falderi. 
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»La men ble 7), den n toza 8) d u e 9) ; 
- Falderi, faldera! -
dær e anra sta 10) anra pibla 11) te 12).« 

Falderi, faldera, anra pibla te, 
falderi! 

[Teltst og Melodi efter H. Kofod, 0stermarie.J 

1) gonn: Udtryk, der benyttes, naar man vil bekræfte, hvad man 
siger. 2) ej. 3) Hustru. 4) Dage. 5) Tjenestefolk 6) sulter. 7) Lad kun 
være. 8) Nar. 9) er. 10) Steder. 11) Piger. 12) til. 

Nr. 37. Griskijn å Greta. (a) 

f~'-r~-=-&~~~Lf=E-~~ 
Gri - skij n sfl te Gre - ta i går: 

f®i# ...• ---j\----e--f==~==~~~=f=T~ 
f- ____ a~· li --.-.----~~ _ .. _.~---- ~-- -

- Haj - om, tral - la, fal- di - ral - la - la. - .Dejn 

~~~p=~~~~D 
haj-om, tral-la, fal - di - ral -la - la. 

Greta, hon svor på senn sålia sjæl: 
~ Hajom, tralla, faldirallala. -
» Ejn vær ska vi hå, men hajn får tajn 1) sæ}2) ( 
- Å hajom, h'alla, faldirallala. -

Griskijn me sijn forrevvena kjauI 3), 

hajn fløj ætte værijn så rapp som ejn faul ~'J. 
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Greta, hon holdte, å Griskijn, hajn stak. 
- Hajom, tralla, faldirallala. -
Å yad ijkkje au nad forbajnjelit 5) pak! 
-- Å hajdm, tra]]a, faldirallala. 

[Efter Chr. lIoltn, Knudsker 

l) tage den. 2) selv. 3) Kjole. 4) Fugl. 5) forbandet. 

NI'. 38. GriskUn å Greta. (b) 

~F[yJ' y ~~17 -fc-~dEi 1 ~---r -,,-- ~ --~~ ~_~~~_3 
Griskijn sil te Gre - ta i-går: - Falde-

~~?~t_~~~~~ _~ ~_~ 
~ il 

ri, fal- de - ra, sil te Gre -ta i - går! - »T)ejn 

[ji'# 'r\-V~.s ~==~-~~ ~ ~ ~ ----__ --_.----J 
væ - rijn kjør hon te "å-ra får!«-Fal-de-

~==t~~~TR=-~ 
ri, fal- de - ra, kjøl' hon te vå - ra får, fal - de-

~5t7=t=F} Er~~ ~H -------~- -- __ - -w--=(J 
ri, fal-de-ra, fal-de - ral-la-la' 

Greta syor på senn hællia sjæl: 
- Falderi, faldera, på senn hællia sjæl! -
»Vil hajn hå saj ejn vær, må hajn stjælajn sa~l. < 

Falderi, faldera, må hajn stfælajn sæl, 
falderi , faldera, falderallaia ! 
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A Griskijn sprong i sijn lazua 1) kjaul, 
- Falderi, faldera, i sijn lazua kjaul! -
så lætter i ænnajn, så rapp som ejn faul. 

Falderi, faldera, så rapp som ejn faul, 
falderi, faldera, falderallaIa ! 

Griskijn svor ver sett salia liv, 
- Falderi, faldera, ver sett salia liv, 
a hajn vijlle brøgga 2) sijn nya kniv, 

Falderi, faldera, sijn nya kni", 
falderi, faldera, falderallaIa ! 

A Greta holdte, mens Griskijn, hajn stak. 
- Falderi, faldera, mens Griskijn, hajn stak! -
Å vad ijkkje au nM forbajnjelit pak! 

Falderi, faldera, nad forhajnjelit pak, 
falderi, faldera, falderallaIa ! 

Greta kogte en pøllsa så long, 
- Falderi, faldera, en pøllsa så long! -
mens Griskijn son g sijn sjærlårzdassong. 
- Falderi, faldera, Sijll sjærlårzdassong. 

falderi, faldera, falderalIaIa ! 

Griskijn sprong op på bored å (red), 
- Falderi, faldera, op på bored å (red)! 
å pøllsan ble så glat å så fed. 

Falderi, faldera, så glat å så fed, 
falderi, faldera, falderallaia ! 

[Efter P. Larsen, Svaneke.] 

1) lasede. 2) bruge. 
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Nr. 39. Rispijn å Værpællsan. 

~~~~~=i=J~T=tr]21-a A E~ ____ -,J---r-----.--=---y ~ 
- Rispijnsoddpå lo-ijn å ka-sta-dakorn, 

~~~~~~~ tE~~N'f~ 
- Fal-de-ri, fal-de-ri, fal-di-ral-la-la-la-la - så 

~~=~~~~-1:-H .l'l,§=1 J' J ~ 
kom <lær ju trijl-le - nes et Mælgårs-Væ-rahorn.-

~il§a=f.-ryij iWJ'=r~~ 
Fal-de - ri, fal-de - ri, fal- de - ral-la -la -la -la! 

Rispijn, hajn svor på seH højesta liv, 
--- Falderi, falderi, faldirallalalala -
a hajn vijlle brøgga sijn bæssta stekkekniv, 
- Falderi, falderi, faldirallalalala! 

Å VærpælIsan holdte, å Rispijn, hajn stak, 
å alt dætta sjedde 1) i en sjærtårzdanat. 

PøIlsan, hon ble jn så fed å så glat, 
for hon ya .in fjælad i en sjærtårzdanat. 

Rispijn, hajn svor på senn højesta sjæl, 
a hajn vijlle blæza njnje pøllsekjælijn 2) sæl. 

A spellemajn spellada op nommer sju 3), 
-- Falderi, falderi, faldiraJlalalala -
å Rispijn, hajn dajnsada sæl me senn fru. 
-- Falderi, falderi, faldiraJlalalala. 

[Efter J. Holm, Hasle.] 

l) skete. 2) Pølsekedelen. 3) Nummer syv. 
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Nr. 40. Ja gjijkj rnaj a væJI1. 

~1=i4----Lq= rEEL~-r~ 
Ja gjijkj maj a væjnl ), dær mø - te maj en paj-ja2). 

['~-R $~==Lt~=i --;~ 
- Kving, kvang, kyil, dajnsa på skril 3). - .Sekkenejn4) vak-ker 

t'~ 1'zi=~f Ft=J-=T~7=r~ 
hat, du hår på daj«, sf\ paj - jan te maj, »hajn 

t'~-~Y='~ : -f ~t~ J~=t==F--E.tn~ 
e så vakker, jå kajn kjys-sa daj.« Paj -jan Hlu") fat i 

hat - tijn å dr[lU6), han dråu, å jå dråu, Yi 

strit - ta - da, å vi dråu. Dejn he - la 

~ S· S S SJ 1 += ~ ~ ~ • • , • lI-----,t--_ 
\;I 

sommarijn, dejn lon-ga høst så lIlåt - te 

jå vån-ka7) hat -ta - løz. 
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Ja gjijkj maj a væjn, dær møte maj en pajje. 
Kying, kyang, kya, 
dajnsa på skru. 

.Sekkenejn yakker frak sJ, du har på daj,< 
sa pajjan te maj, 
»hajn e så vakker, ja kajn kjyssa daj.~ 
Pajjan tau fat i frakkijn ådrau, 
hon drau, å ja drau, 
vi striltada, å vi drau. 
Dejn hela sommarijn, dejn longa høst 
så målte ja vanka frakkeløz. 

Ja gjijkj maj a yæjn, dær møte maj en pajja. 
- Kying, kvang, kva, 

dajnsa på skrå. -

»Sekkenen vakker vest, du har på daj,« 
sa pajjan te maj, 

»hon e så vakker, ja kajn kjyssa daj.« 
Pajjan tau fat i vesten ådrau, 
hon drau, å ja drau, 
vi strittada, å vi drau. 
Dejn hela sommarijn, dejn longa høst 

så måtte ja vanka vestaløz. 

Fortsættelsen omhandler andre Klædningsstykker. 

[Efter L. Olsen, Ibsker.~ 

1) ad Vejen. 2) Pige. 3) paa skraa. 4) Sikken en. 5) tog. 6) drog. 
7) vanke, vandre. 8) Frakke. 
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Ha driv jCllllll! å hft - a, ha - a, ha' 

[Eftet· A. Kofod, Rutsker.] 

$) Hyrdernes Sang, naar Kvæget mod Aften skulde samles og 
drives hjem til Gaarden. (Høres ikke i vor Tid.) 

Hil driv jemm! hft driv jemm, så ha driv jCI1UI1! 

~i==~~-+a:=7. J-=~~~-tj~~-~~Il ~ ----+1- --.-- i r==-~ -11 E ~_____ __ __________________ _ _____ . __ 
hå driv, hil driv, hft, h~'\, ha driv jem 1I1! 

[Efter H. M. P. Johansen, Svanekc.] 

Nr. 43. Hå-driv-jen1m. (c) 

FP=~~= -- ~~~I==.~~..3 ~-----~~.-- -~-- -i=±=f=-~-:-::I 
H,'\ ddv jcmm, hft driv jemlll, hil driv jemlll! Så 

[Eftcr H. M. P. Johansen, Svaneke.] 
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Nr. 44. Hå-driv-jemm. (d) 

'~§=~l=f=.J~=w=t~=j 
Hfl driv jemm! Ha driv jemm, så hft driv 

~ r."\ 

~~~~;~ ~~E3=~t== -~ ___ 7==~ 
ha driv, ha driv jcmm! Så hil hft, hfl driv 

~4=+*~I=i-l~~-* }-=~ 
jcmm, så hå driv jemm, ha driv, hå driy, 

b r."\ 

, ~~n J-~~I~~==-F=T~~~ 
hft driy, hå driv, hå driv, h,\ <Idv jemm! 

"~'l I Stedet for )) Ha driv jel11l11 te 1110er å få fåramilk å grø.c!." 
kunde man undertiden høre: ))Ha driv jemm te får å m kjyramalP
strøj '< (Kjyramajja: en Slags Pisk, strøj: Prygl). 

[Efter Laurits Peler Sommer, død i 0slermarie 
28. 10. 1908.] 
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R'a na, ranka, l , (a) 

~ -~~===-~ ~-c51j~=~i-~~~ ~ I nær van'-tc an - ra J ~--~ em-m a Stol - ta Ma - le - na. , 

~ --~~~~$~" _~1-==;' -_f-=~ 
l~~==G= ==--ioI~- tred _ de red _ deS) mel-grød. an - ra spant2), deJn 

~-. ,.=~- ~ ~- ~-f~~*~ =l ~ 
t=C k-~-~ --:- "l le orødijn likka4); t 'k ka a Vlj - o .H\ tau maj en s l - . 

,-o 
l 

31 

~ .. -~±3 
- -~~~~~=~3 ~] ~ --:- . i m,nng,".jnjn')"'nd. han tilu saJ eJn lJ - e , . . "Il br''\n a sIa nJaJ 

~~11 -. • ~IZ8 R7T~~ - ?-~-~~ ~±:-~ ~ -I;L--i"'--
==I===r==----- . a _ da, ner a ga - da, De syr, Jd o" , .,' o~e løvv op .l g 

~ ~ G=- tU:::n=~~ :qy!~ 
-- . ett ma - \'a-horn, d f la da l m ha-ventorn7) å Jæ--

Ibsker.] [Efter Alma Pedersen, 

- -l 6) ,Peberkage«: d 4) likke. a) smuk {c. ") dt S) lave e. s 1) vandt. - spa n . 
Sirupskage. 7) Hvidtorn. 
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F,· ~ l Nr. 46. \la, na, ran {a. (b) 

Ri-a, ri-a rfm-ka, he-sta-sko-nabli'tn-ka. 

Vår ska vi ri - a hen'! Te kongens går å fraj -je1) å 

~~. ~@L~~ ~~E1 
fæ - sta voss en paj - ja te vår lijl - la dræjn. 

Va ska hon hed - da? Stol - ta Ma - le - na. Dær 

~~-~;L~~_L. ~ 
va' kje an _ ra jem-ma ijn tre sto - ra hujn - ja2

) 

tid3 ~RLQt7n-t-ff==B 
_ di lå op a' væjggja3) å slikkada dor- ra læjggja cl): 

Vovovo på bællana5)! - å tre gam -la kjælijn-jen; dejn 

~ ] -F1=7.-~~rF~-tJ=J-~ 
e - na vant, dejn an-ra spånt, dej n tredde red-de melgrød. 

-, 
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Ja låu maj en stik-ka å vijl-Ie grø-dijn Hk - ka. 

Hon tau saj ejn ij -le-brån å s10 maj i menn grajnja hånd. 

De sve, ja gne, men ja gjore kjælijnjen varra ska6), ja 

sat-te ijl på hæjnjes 10nga la7). De begjyjnde å rø-ja, 

~~~ J l$J=f f)=FJ=J ~ 
ja begjyjnde å bø-jaS), de begjyjnde å bræjnja, 

[~LuJ&~~tr~~1l1J 
ja begjyjnde å ræjnja9) op a ga - da, ner a gada, 

~ ;S f. ) f. ;S J' } l I f=rt=l 
hi - te maj en pøvver - ka - ga, som skaddajn hadde 

sjed-ded på; de slik - ka - da ja å, mens 
:1 

Bornholmske Samlinger, Fjerde Bind. Rønne 1909

www.vang-hansen.dk



34 

skaddajn sodd å så dær-på. J a sat - te maj bag ejn 

ha - ven - torn å fjæ -la - da i mett ma-vahorn. 

Så løvv ja hen te ejn bosklO) å skuj-le slyjkkjall) 

dær mijn tost12); men så kom ejn bo - na-kjøl-la-ra13) 

å s10 maj me knøddersten14) å slo maj på mett 

pajn - je-ben15); men ja tau kfim - pe - sten å 

småsten å horsa-ben16) å s10 ijn på sett sjenna-ben17) 

35 

å sa: gå du jemm, denn ko, hon har kallad18) denn 

gjyjl- ta, hon har far-jad 19), denn kjæt-ta20), hon har 

kjæjlnad21), denn tæ - va, hon har val-pad~2), denn 

mær, hon har fol-lad23), denn kon - na24) lijggjer 

bar-sæjn25) å får tre sne - vi - da hor-ra26). 

[Efter Martha Kirstine Hansen død i øster-
marie 15. 2. 1907.J ' 

. 1) at fri. 2) Huude. 3) ad Vægge. 4) deres Lægge 5) Børnene 
~b Skade. 7) Lade. 8) at skule. at lude med Hovedet. '9) ~t rende løbe' 

) Busk. 11) slukke. 12) Tørst. 18) Udtryk om en Bonde 14) : d . 
utilh~gge?e Sten. 15) Pandeben. 16) Hesteben. 17) Skinn~ben. ~i)nk~~~ 
~2et. ) Dm Gylte har faaet Grise. 20) Hunkat. 21) har faaet Killinger 

) har faoaet Hvalpe. 23) Din Hoppe har faaet Føl. 24) Kone. 25) Bar~ 
selseng. "6) Drenge. 

3* 
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Nr. 47. Skossters galt. Nr. 48. Et Sporrsmål. *) 

[@# 1~~~ -~~=1~&=~ 
Dejn een - å - tjy - ve - ne i dej - na 

[if~-!=F--r=~H~~' ~=r~Tt=m 
Dær lå ejn majn i Du-zen - da-lal), hajn hø-re 

[$~~--,==!-=tttIt-=-l§;Ir7--F7S 
må-na-dijn så sål-del) Skosster sijn galt; hajn kjø-re å 

træ - pik - kar - na2) å ga - la, hajn hø· re 

[~§d t-t===J=1-'-K=cr=~~ 
taf'-tijn 2) på gil-dan, å Mar-na Kjyl skræj gje-

halmhe - sta - naS) å trø, hajn hø - re træhujn -ja - na å 

valt: »Kom å jælp voss, 1ft voss gjennajnS) *~~~E3TI2f~~1~ 
~-=JJJj@_.@-~g~ 

gjø, så røj hajn op å kjø - re får i fæ. 

la voss se å fåjn ijn4); kom å jælp voss, ['pP-t=--=tr::f~~~-::p=.r======--======_=j 
~=-'-±~9--'~~1=f==~-~-H~ 

t'#-~i~ ~I=--;=~~~~~B - - -- =::J;;i-_._-~ =P==I:I 
Halm -he-sta-na trø, træ-hujn-ja-na gjø, så 

1ft voss gjennajn, la voss se å fåjn ijn!« 

[Efter A. Lind, Bæla, Rutsker.J [@pl' C~-=kÆ -. ~ ~==S==s~~ 
røj hajn op å kjø - re får i fæ, halm-

1) solgte. 2) tabte ham. S) standse, fange ham. 4) faa ham ind. 
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rl 
he - sta - nå trø, træ - hujn - ja - na gjø, så 

~ r.\ 

~ =t=t=bs r=-~~ $~ 
røj hajn op å kjø - re får fæ. 

[Efter A. Lind, Bæla, Rutsker.] 

'") En Gaade: En Mand, der ligger i Sengen, vækkes af Plejlslagene 
(>træhujnjana gjø<) fra Loen. Han springer op og> kj ør får(Uldstrøm
perne) i fæ« (Lædertøtlerne). 1) Sengen; dyza: sove. 2) Hønsene. a) He
ste, der træder Halmen sammen. 

Nr. 49. Bællaviza. *) 

'j-r~-1~~~p:t=1 '=?id 
Klap-pe-klap, klap, klap, klappe - tral-la - la - "Vår 

mon-nal) vov - vaa) har du i - da?«-.Tre 

grajn-ja vov-va mon' ja ha, tre grajn-ja vov-va 

å ejn li-dijn vyst3).« 
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Klappeklap, klap, klap, 
klappetrallala -
»Va heder dina vovva ida?« 
»Mina grajnja vovva, ja mon' ha 
heder Karropolla, K vikkemolla, Mops.« 

Klappeklap, klap, klap, 
klappetrallala -
»Veddan bar så Karropolla'd idå? 
»Menn Karropolla, ja mon hå, 
hon har'ed sjit ida.« 

Klappeklap, klap, klap, 
klappetrallala -
»Veddan har så Kvikkemolla'd idå?« 
»Menn Kvikkemolla, ja mon ha, 
hon har'ed sjit å 10r14) ida.» 

Klappeklap, klap, klap, 
klappetrallala --
»Veddan har så dijn lijlla Mopsijn'ed idå?« 
»Mijn lijlla Mops, som ja mon' ha, 
hajn har'ed sjit å lort å møj idå.« 

Klappeklap, klap, klap, 
klappetrallala -
»Veddan har så dijn lijlla vystijn'ed ida?< 
»Dejn lijlla vystijn 5) har'ed godt, 
for hajn sidder på sijn bæsstefårsa knæ.« 

[Efter Peder Jensen, kaldet >Pær Ost<; 
død i Østerlars 14. 6. 1906.) 

*) Børnevise. 1) mange. 2) Hunde. a) en lille Hund. 4) daarligt. 
5) »Vyst« bruges her som Kælenavn til Barnet. 
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Nr. 50. Vizzeliroa, n1ett lijlla barn. 

~~~ag=L=tc=l=s·~ 
Vizze-li-ro-a,mett lijlJa ba: 'n,moer sidder å vijnjer garn, 

far, hajn går på longebro, kjevver bar-ned hozzer å sko, 

så ska bar-ned jemm ro me to fe - da gal- ta: 

sæt-ta dom m på sy - la, gjemma domm te jy - la, 

sæt - ta domm i å - ska å gjem-ma domm te 

på - ska, sæt - ta domm på knivs-blå å 

gjern -ma dom m te pijn - jes - då. 

[Efter Johanne Kjøller, Ibsker.] 

Benlærkninger om 
Bornholms Bøndergaarde. 

Af ~agfører J. BULMER. 

Blandt de forskellig'c bornholmske Forhold, som 
frembyder Ejendommeligheder i Sammenligning med 
Forholdene i det øvrige Danmark, er navnlig ogsaa 
Øens Landboforhold. 

Bornholm hverken har, eller kan antages at have 
haft, egentlig'e Landsbyer (Landbobyer)l). Et Jord
fa'llesskab lig det, del' tidligere fandtes i det øvrige 
Danmark, har ikke været tilstede paa BOl'uholm2), og 

1:, Det kan imidlertid bemærkes, at Aakirkeby (ved Aa
kirke), skønt den fra gammel Tid har haft Købstadsret (Købstads
~tyrelse), dog op til (len nyere Till hal' fremtraaclt hovedsagelig 
som A vlsbrugerby og ikke væsentlig som Lanclkøbstad. - løvrigt 
kan bemmrkes, at Bornholm ved Søkanten hal' forskellige 
Fiskerbyer (hvoraf den fornemste el' Gudhjem, som ligner en 
egentlig Købstad,. Nogle at' disse Byer ririver ogsaa noget 

Landbrug. 
2) Det var imidlertid tidligere l'et almindeligt, at eu 

bornholmsk Gaanl havde flere lJrllodder liggende paa forskellige 
Steder tjernt fra HoverlIodden. Ved Cdskiftninger (iYlagelæg) 
foretagne væsentlig i 18;30'erne blev de enkelte Gaal'des ,Jorrlel' 
mere samlede; .ifr. 'l'halLrnps Beskrivelse over Bornholms Amt 
ug l'hristiansø, 1~i\\I, Side llU flg'. --- N alU' 'l'haarnp nævnes 
del, følgende, sigtes del' t il hernævnLe Beskrivelse. 
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de bornholmske Landgaarde maa antages stadig -
efter Oldtiden, fra hvilken her bortses - at have 
ligget spredte omtrent som nu. Der er imidlertid ikke 
faa Steder paa Bornholm, hvor to, tre eller flere for
holdsvis nær sammenliggeade Gaarde' er indbefattede 
under et Bynavn. Som Eksempler paa saadanne Ste
der kan nævnes: Ringeby mellem Rønne og Almin
dingen; Kaasby mellem Hasle og Hammershus; Stenby 
Vest for Rø Kirke; I-oIangedeby Sydvest for Neksø. 
Bornholmske Byer som disse har ingen Lighed med 
almindelige danske Landsbyer. 

Af Landejendomme, som efter almindelig Opfattelse 
kan anses for Gaarde, har Bornholm uu - efter at, 
som nedenfor omtalt, en Del Gaarde er sammenlagte 
og enkelte udstykkede - nær omkriug 900 3). Der 
findes hverken Grevskaber, Baronier, Stamhuse eller 
deslige store Ejendomme paa Bornholm. Begrebet 
Godsejer er ukendt indenfor den bornholmske Landbo
stand .. Bornholms Landgaarde - med Undtagelse af 
Stateus Præstegaarde og den Staten tilhørende Skov
ridergaard Rømersdal ved Almindingen - kan natur
lig henføres saavel under det fælles Navn Bønder
gaarde som under det fælles Navn Selvejergaarde. 
De største bornholmske Bøndergaarde (og virkelige 
Selvejergaarde) kan imidlertid tillige kaldes Proprietær
gaarde, jfr, nærmere det følgende. Ejerne af Born
holms største Gaarde kaldes sædvanlig Proprietærer. 

3) Naar imidlertirl - som det undertiden sker i Statistiken 
og Lovgivningen -- alle bornholmske Landejendomme paa 1 Td. 
bornholmsk Hartkorn eller derover regnes for Gaarde, kan Born
holm siges at have godt 1400 Landgaarde. Jfr. om det born
holmske Hartkorn i det følgende ved Note 27. 
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Om de bornholmske Gaardes Størrelse opad findes en 
Angivelse i efterstaaende Note 10, 

Den i Allinge-Sandvig Landdistrikt beliggende Gaard 
Ha1llll1ersholm (Slotsvangegaard), som oprindelig var 
en A vlsgaard (Ladegaard) til Hammershus Slot, blev 
i 1744 - efter i nogen Tid af Staten at have været 
bortfæstet - solgt (ved den i det følgende nærmere 
omtalte Auktion) til Privatejendom. løvrigt er nogle 
bornholmske Præstegaarde og Degnegaarde efterhaan
den blevet afhændede til Privateje. Og efter at Høj
lyngen og andre bornholmske Udmarksjorder4) hen 
mod Midten af forrige Aarhundrede var blevet be
stemte til at kultiveres, er der af Private anlagt en
kelte nye Bøndergaarde paa tidligere Udmarksarealer. 
I det følgende skal imidlertid nærmest kun handles 
om de bornholmske Bøndergaarde, der har eksisteret 
som saadanne fra gammel Tid. 

For de fleste af sidstnævnte Gaarde gælder fra 
ældre 'rid 01 ejendommelig Nummerbetegnelse. I hvert 
af Bornholms 15 egentlige Landsogne er der saaledes 
dels et Antal Gaarde, der er nummererede som 1., 2., 
3. (::J: 1ste, 2den, 3die) osv. Selvejergaard, og dels et 
mindre Antal Gaarde, der er nummererede som 1., 2., 
3. osv. Vornede e )gaard. Ordene Selvejergaard og Vorned
gaard forkortes ofte f. Eks. til Sg. og V g. eller endog 
til S. og V., hvilken sidste Forkortelse ses anvendt 
bl. a. paa Generalstabens Bornholms-Kort. 

Foruden at Gaarden Hammersholm og de tidligere 
Præste- og Degnegaarde samt de paa tidligere Ud
marks arealer opstaaede nyere Gaarde ikke er indgaaede 
i nogen af nysomtalte to Nummerrækker, er der for 

i) Om de bornholmske (T dmarksjorder findes Bemærkninger 
i "Bornholmske Samlinger" 2. Bind Side 104 og 3. Bind Side 55. 

4* 
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hele Bornholm et Antal af 17 af de fra gammel 'fid 
bestaaende Bøndergaarde, som er udenfor bemeldte 
Nummerrækker, saaledes at de kan siges at være 
unummererede S elvejergaarde, hvorved dog er at be
mærke, at der med nogle 1,f disse 17 Gaarde nu er 
forenet nummererede Gaarde som nedenfor i Noter 
anført 

Omtalte 17 Gaarde anføres her, idet der efter hver 
Gaard anføres det Sogn og Herred, hvori Gaarden er 
beliggende. 

Gaarde. 

Simblegaard 5) ...... . 
Baggaard 6) ........ . 
Store Hallegaard 7) .. . 
Lensgaard ......... . 
Gadebygaard .. . .. . 
Halsegaard ........ . 
SkovsholllI ........ . 
Kaasegaarcl'. ....... . 
Tygegaard 8) ....... . 

Eskildsgaard D) .....• 

Vallensgaard lU) ..... . 
Store Myregaard ... . 
Kannikegaard 
Store Almegaard 11) .. . 
Blykobbegaard ..... . 
V ældensgaard 12) .. .. 

. I 

Kyndegaard ........ I 

Sogne. 

Klemensker 

" Olsker 
0sterlarsker 
østermarie 

" Ibsker 

" 
" Pedersker 

Aaker 

" 
" Knudsker 

Nyker 

" 
" 

Herreder. 

Nordre. 

" 
" øster. 

" 
" 
" 
" 
" Sønder. 

" 
" 
" Vester. 

" 
" 
" 

5) Med Simblegaard er forenet 53. Selvejergaard. 
6) Egentlig Baggegaard efter en Slægt Bflgge, SOlll har 

ejet Gaarden. 

4f) 

Fra ældre Tid har lllall betegnet 12 af foranstau· 
ende 17 Gaarde samt 3 af de nummererede Gaarde, 
nemlig 

Kofoedgaard (23. Selvejergaard) i 0stermarie, 
Nørregaarc1 (1. Vornedgaarc1) i Ibsker og 
Kannikegaarc1 (15. Vornec1gaarc1) i Bodilsker 

som Proprietærgaarde Ul). 
Nævnte 15 gamle Proprietærgaar(le - hvoraf flere 

er mindre end adskillige nnmmererede Gaarde -- har 

7) Med Store Hrtllegrtrtrd er forenet 2. Vornedgrtrtrtl (Hlf'sle
grtarcl), af hvis Bygninger endnu strtflr Rester. 

H) Tygegrtflnl --- som fOl" længere Tid tilbage hal' v:ere(, 
p,jet sammen med Skovsholm, øst fOl" hvilken den er beliggende 
~ er kun lille (kun pafl gorlt 20 Tdr. Land). Den er ikke reg
net blrtndt Gaardene hos 'rhaarnp. I ælrlre Optegnelser angives 
den at have lignencle Frihed som Proprietæl'gaardene, j fr. OlU 
disse straks i det følgende. 

9) Med Eskildsgaard ~ undertiden kaldet EskesgaarrI ~ 
er forenet 9. VornedgaarrI. 

10) VallcnsgaarrI, beliggende et mindre Stykke Vej Syd for 
Almindingen, stod tidligere for godt 35 Tdr. (nyt) bornholmsk 
(= godt 24 1'dr. almindeligt dansk) Hartkorn (j fr. om Hartkor
net i det følgende ved Note 27), og Gaarden var da baade af 
Hartkorn og ArefIl Bornholms største Gaard. Ved Salg af Par
celler er omtrent 1/3 af nævnte Hartkorn fragaaet Gaarden, sfla
ledes at denne i Henseende til Hartkorn nu er mindre end en
kelte andre bornholmske Gflflrde. Af ArefIl er Vallensgaard imicl
ler tid enclnu Bornholms største Gaard; dens nu værende Areal 
er ca. B70 TrIl'. Land, hvoraf en Del er Skov og Mose. 

II i i\Ied Store Almegaanl er forenet 26. Sel vejergaard. 
12) Vældensgaard, beliggencle tæt Nordøst for Nykirke, har 

lUan ogsaa (skriftlig) benævnt Yellings-, Vellind S-, Vellengs-, 
Vellens-, V ællensgaard. 

13) Jfr. f. Eks. Thflarup Side 27, 33 og 349. De blandt 
foranstaaende 17 nnulllmererede Gaarde værende 4 Gflflrde -
foruden Tygegaard ~ som ikke fm ældre Tid er betegnede som 
Proprietærgaarcle, er Simblegaard i Klemensker, Lensgaard i 
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tidligere, navnlig i Henseende til skattemæssige Af
gifter og andre deslige Byrder, haft forskellige For
rettigheder fremfor de øvrige bornholmske Gaarde, 
hvilke Forrettigheder i tidligere 'rid har været An
ledning til, at man har kaldt Gaardenes Ejere Proprie
tærer og derefter Gaardene Proprietærgaarde. I de 
senere Tider har Forskellen mellem de gamle Proprie
tærgaarde og de andre Bøndergaarde væsentlig kun 
vist sig deri, at førstnævnte Gaarde har været (og 
fremdeles er) helt fritagne for at svare aarlig Jorde
bogsafgift (Landgilde, Landgæld), medens saadan Af
gift14) ellers har været almindelig for de gamle born
holmske Bøndergaarde. Ejerne af over 80 Ikke
Proprietærgaarde har imidlertid for kortere eller læn
gere Tid tilbage, ved Betaling af en Kapital een Gang 
for alle, frigjort dcres Gaarde for Pligten til at ud-

0sterlarsker samt Store JVIyregaard og Kanuikegaard i Aaker, 
hvilke 4 Gaarde i 1744 tilhørte Staten og da af denne blev 
solgte ve!} den i det følgende nærmere omtalte Auktion. I 
nyere Ticl bliver imidlertid alle omtalte 17 unummel'erede Gaal'(le 
hetegnede som Proprietærgaarde, jfr.: Fort.egnelsen over born
holmske Gaarde bag i Traps Bornholmsbeskrivelse af 1857 (Sær
tryk af 1. Udgave af 1'raps Danmarksbeskrivelse) ; Den paa 
Colbel'gs Forlag i Rønne foreliggenrIe Fortegnelse af 1899 over 
Landejendommene paa Bornholm; !v[ansas Kort over Bornholm. 
- Nogle af (le omtalte Proprietærgaarcle har været ejede af 
saakitldte Frilllænd (en g'ammel, forlængst forsvundelL, bornholmsk 
Halvadeli. 

14) .Torrlehogsafgiften er som Regel svaret til Staten (Stats
kassen) ~ogle Bøndergaarde har imidlerticl svaret Jordebogs
afgiften til Private, idet .T ordeuogsafgiften af (lisse Itaarde en
ten oprinrlelig er stiftet SOIll tilkommende Private eller el' over
draget til saadanne fra Stat.ens Rille; jfr. iøvrigt Note 15. Under
tiden er .J orllebogsafgiften -- især (len, del' er svaret til Private 
- blevet benævnt "Proprietærskyld ". 
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rede .J ordebogsafgift eller, som det ogsaa hedder "ind
købt" den deres Gaarde paahvilende Jordehogsafgift 
eller Proprietærskyld 15). Og som i det følgende nær
mere omtalt er .Tordebogsafgiften af de fleste andre 
Bøndergaarde nu omsat til en Kapital (Afløsl1ingssl1m), 
som er under Afbetaling. Der er da ikke nu Anled-

15) Ifølge den nu ophævede Forordning af 14. Oktober 1773 
om Arv af bornholmske Selvejergaarde skulde en indløst LancI
gilde paany vaagne op, naar Gaanlen overensstemmende merl 
Forordningen faldt i Arv. Forordningens § 9 udtaler nemlig: 
"Naar Landgilden eller Proprietærskylrlen er købt til Gaardene, 
bør samme saavelsom andet Boets Løsøre deles mellem samtlige 
Arvinger efter Loven, dog at Gaardejeren fremfor andre beret
tiges til at indløse Proprietærskylden samt andet Løsøre, (ler 
knnde behøves til Gaardens Brug og Besætning, efter billig 
Vurdering, fra sine lIfedarving·er". Det, som her bestemmes, er, 
at naar Gaardi'jeren har frigjort Gaarden for Landgildebyrc1en, 
og Gaarden derefter ved Gaardejerens Død falder i Arv overens
stemmende merl Forordningen, saa skal Landgilden paany vaagne 
op og svares af Gaardarvingen til den afdøde Gaardejers Bo, 
idet Gaardarvingen dog har Ret til for en moderat Sum at indløse 
Landgilden og altsaa paany frigøre Gaarden for denne. Den 
omtalte Regel har selvfølgelig til Forudsætning, at der ved den 
i Anledning af Arvefaldet stedfindende Vurdering af Gaarden
til Bestemmelse af, hvormeget Gaardarvingen vedrørende Gaar
cl en skal erlægge til lVIedarvingerne - skal gaas ud fra, at 
Landgilden stadig hæfter som en værdiforringende Byrde paa 
Gaarden. - Naar Gaarden var frigjort for I~andgildebyrden og 
senere skulde gaa i Arv, maatte det imidlertid afgjort være den 
naturligste Fremgangsmaade, at Gaarden vurderedes, som den 
faktisk var - altsaa som landgildefri - og at denne Vurdering 
blev bestemmende for Vederlaget til J.\iIedarvingerne, medens en 
Genopvaagnen af Landgilden udelukkedes. Formentlig er det 
heller ikke sket i Praksis, at en een Gang indløst Landgilde er 
kommet til paany at paahvile Gaarden ved dennes Gaaen i Arv. 
Men der kendes Eksempel paa, at en indløst Landgilde er ved 
Kontrakt udenfor Dødstilfælde paany blevet paalagt Gaarden til 
Indtægt for en Privatmand. 
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ning til at behandle netop de omtalte Proprietærgaarde 
som en særlig Klasse Gaarde. 

Det kan imidlertid være naturligt at kalde Born
holms største Gaarde Proprietærgaarde, hvad enten 
de er nummererede eller ikke. Under et naturligt 
bornholmsk Proprietærgaards-Begreb maa henføres 
adskillige Gaarde, SOIlI ikke hører til ovenomtalte 
skattehistoriske Proprietærgaarde. Paa den anden Side 
kan ikke alle sidstnævnte Gaarde komme ind under 
Begrebet. ~ I nyere 'l'id benævnes Bornholms største 
Gaarde undertiden Hovedgaarde. Herved menes da 
blot større Gaarde. Hovedgaarde i Nutidens landbo
retlige Betydning findes ikke paa Bornholm. 

De foran omtalte gamle Proprietærgaarde benæv
nes ogsaa undertiden Frigaarde. Denne Benævnelse 
er imidlertid tillige blevet anvendt om de andre born
holmske Bøndergaarde, som har "indkøbt" deres ,Torde
bogsafgift eller svaret denne til Private, (i fr. Note 14). 
Benævnelsen Frigaard i videre Forstand udtrykker 
altsaa, at Gaarden er fri for at yde I,Jandgilde til 
Staten. ',Tfr. herve(l 'l'haarnp Side ~0--R1 samt den 
i Note 15 nævnte Arveforordning, ~ 10. Det kan iøv
rigt her bemærkes, at fordi nysnævnte Paragraf ud
taler: "Med Frigaarde og cIe der paa Lamlet saa
kaldte Proprietærgaarde forholdes i Henseende til 
Gaardkøh saavelsom Arvefald ligesom med Selvejer
gaarde", -- kan Pcuagrafen ikke anses egentlig at 
gaa IHl fra, at Fri- og Proprietærgaanle ikke kan 
henregnes nn der Begrebet Selvejergaan]p, Den cite
rede Ucltalelse er sikkert indsat nærmest for -'- for 
Sikkerhec1s Skyld ~ at fremhæve, at de saakaldte 
Fri- og Proprietærgaarde ikke falder udenfor Forord
ningens Regler. 
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Som i det foregewnll(le nævnt nI' de fleste born
holmske Bøndergaarde nummererede under Benævnel
sen Selvejergaarde og V ornedgaarde. Af de numme
rerede Bøndergaarde følger herefter en Opstilling. 

~ ~ . 

Selyejer- ! I 

I Herre<1er. Sog·nE'. Vornerl- Samlet 
g-aarrle. ! g-aarile. Antal. 

I 

Klemensker 6$1 I 15 84 Nordre. 
Rutsker . . . . . . . 48 8 56 

" Olsker .... . , . H5 /) 41 
" Rø ............ 27 $1 B6 
" 0sterlarsker .... 4$1 22 71 øster. 

0stermarie ..... 80 23 103 
" Ibsker ......... 36 21 16) 57 
" Bodilsker ...... 39 15 64 Sønder. 

Povlsker ....... 39 14 53 
" Pedersker ...... RO 12 42 
" Aaker ......... 67 25 92 
" Vestermarie .... 68 18 86 Vester. 

Nylarsker ...... ~35 8 43 
" Knudsker ...... 30 8 I 38 
" Nyker ......... 28 15 ___ 1 

4') ;) 

" --- ---- ----

680 219 I 899 

F'oranstaaende Opstilling betyder, at Klemensker 
Sogn har fra 1. til 69. Selvejergaarcl og fra 1. til 15. 
Vornedgaard, og ~;aaledes fremdeles paa tilsvarende 
Maade for hvert Sogn. I Opstillingen er altsaa ind
befattet de 3 nummererede Gaarde, som efter det 

16) Ifølge Thaarup hal' Ibskel' ogsaa en 22. V ornedgaard; 
denne er nu en Del af Fiskerlejet Aarsdale. 
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foran bemærkede henhører til de skattehistoriske 
Proprietærgaarde. 

Imidlertid er ved omtalte Opstilling særlig at be
mærke, at flere af de 899 Gaarde, som Opstillingen 
omfatter, ikke nu bestaar som selvstændige Gaarde. 
Der haves navnlig en Del Eksempler paa, at to Nabo
gaarde i samme Sogn er blevet forenede - ogsaa i 
Henseende til Bygningerne - - til een Gaard, j fr. og
saa Noterne 5, 7, !) og 11 foran 17). Enkelte Gaarde 
er ved Udstykning helt forsvundne som Gaarde (hvor
ved paagældende Nummerrækker er blevet hullede). 
løvrigt kan nævnes, at nogle faa af de for 0stermarie 
Sogn anførte V ornedgaarde egentlig, fra ældre Tid, 
nærmest er Husejendomme. 

Den foran omtalte Nummerbetegnelse af Gaardene 
er en i Statens ældre bornholmske Jordebøger (Skatte
registre) grundlagt Betegnelse. For Selvejergaarden8 
er Nummereringen indført i 1616. Vornedgaardene er 
derimod først senere blevet nummererede. I Hiibertz's 
Aktstykker til Bornholms Historie refereres Side 595 
et Dokument af 1618, hvori omtales, at den 23., 24., 
25. og 26. Gaard i Povlsker Sogn er blevet ilde for
dærvede af Sandflugt. Her er utvivlsomt sigtet til de 
samme Gaarde, som den Dag i Dag staar under Be
tegnelsen 23., 24, 25. og 26. Selvejergaard i Povisker. 

Efterat Selvejergaardene havde faaet omtalte Num
merbetegnelse, har de beholdt denne, ogsaa naar de 

17., N allr en bornholmsk Gaards Bygninger var forsvundne, 
og dens .Jorder var forenede med en anrlen Landgaard eller rlre
ves sammen med en Købstadsejendom, blev en saadan nedlagt 
Gaarcl tidligere ofte kaldt en SLæl, hvilket Navn menes at komme 
af det tyske Ord Stelle (paa Dansk Stecl;. - I Nutiden bruges paa 
Bornholm jævnlig Betegnelsen Sted om større og mindre (be
byggede) Husejendomme i Byen og paa Landet. 
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var blevet Fæstegaarde. I 1744 bortsolgte Kongen 
(Staten) ved offentlig Auktion over 200 bornholmske 
Gaarde, som Staten ejed( 18) og havde benyttet til 
Bortfæstning. Blandt disse Gaarde var 65 nummere
rede Selvejergaarde, som var blevet Statens navnlig 
ved at overtages for resterende Skatter. Nævnte 65 
Gaarde havde altsaa bevaret deres oprindelige Numre 
og deres dertil hørende Navn Selvejergaarde ogsaa i 
den Tid, de var kg!. Fæstegaarde. - Selvejergaarde 
blev længere tilbage i Tiden kaldte Jordegne Gaarde. 

Med Hensyn til Vornedgaardene bemærkes: Det 
i Danmarkshistorien omtalte Vornedskab (et Ufriheds
forhold) forefandtes nærmest kun paa Sjælland og 
Lolland-Falster og eksisterede i hvert Fald ikke paa 
Bornholm. Imidlertid var Ordet Vornede dog i Brug 
paa Bornholm; men her betød dette Ord simpelthen 
Fæstere og nærmest blot Gaardfæstere idet Husfæstere , , 
efte~at deres Tal ikke længer var ubetydeligt, sæd
vanlIg kaldtes Udbyggere 1n) Af Navnet Vorned (Fæ
ster) er kommet Navnet Vornedgaard, der altsaa be
tyder Fæstegaard. Dot er saaledes mindre nøjagtigt, 
naar det i Traps Daumarksbeskrivelse ved Omtalen 
af de bornholmske Gaarde hedder, at Vornedgaard er 
"et Navn, der har sin Oprindelse fra den Tid da 
Ejeren af Gaarden var "Vorned" uden forøvri~t at 
være indskrænket i sin personlige Frihed ". Bemærk-

18) . I ældre Tider var det sædvanligt, at Staten ejede et 
be~Ydehgt Antal Lanrlejenc10mme rundt om i Kongeriget. Om
knng Aaret 1700 skal Staten have ejet henverl en .J<'jerdedel af 
alt Kongerigets matriknlerede .T ordegorls. . 

19) 8 HUM i Aaker Sogn, som har været nummererede uat~ 
hængigt af Vornedgaardene, el' dog undertiden blevet kaldte 
Vornedhuse. 
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ningerne hos Thaarup Side 2G om Vornedgaarde m' 
ogsaa uklare. 

De bornholmske V ornedgaarde findes nummererede 
i en i 1671 af .Tens Borman paa Statens Vegne ind
rettet bornholmsk Hartkornsbog20) og i senere born
holmske tT orde bøger. Det synes usikkert, om Vorned
gaardene har været nummererede før i nævnte Hart
kornsbog. Paa dml Tid, da Selvejergaardene som for
nævnt blev nummererede, var alle de i bemeldte Hart
kornsbog anførte Vornedgaarde sikkert Fæstrgaarde. 
Men da Hartkornsbogen blev indrettet, var nogle af 
dem vistnok virkelige Selvejergaarde og altsaa kUIl 
forhenværende Vornedgaarde. 

Man har tidligere gaaet ll<1 fra, at alle bornholm
ske Vornedgaardo har været Kongen (Staten) tilhørende 
Fæstegaarde. Det hedder sa.aledes i en Skrivelse af 
5. November 1864 fra Finans- til Indenrigsministeriet 
angaaende et bornholmsk Stempelafgiftsspørgsmaal, 
at de saakaldte Vornedgaarde er ældre kongelige 
Fæstegaarde, hvoraf en stor Del blev solgte ved of
fentlig Auktion i 1744. I nyere Tid er imidlertid fra 
offentlig Side hlevet anført, at nogle Vornedgaarde 
ikke kan antages -- eller i hvert Fald ikke kan op
lyses --- at have tilhørt Staten, men maa a.ntages at 
have været private Fæstegaarcle. 

Af de over 200 bornholmske Kongsgaarde, som 
Staten efter det foran bemærkede stillede tB Auktion 
i 1744, var de 151 nummererede Vornedgaarde (foran 
er anført, at der blandt de solgte Gaarde var 65 
nummererede Selvejergaarde\ Staten kan imidlertid 
før 1744 underhaanden have bortsolgt adskillige Vor
nedgaarde. 

20) Bogen omtales hos Thaarnp Side 314. 
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En Forordning for Bornholm af 28 . .Tuli 1739 ---
som bl. a. udtaler, at naar en Vorned uberettiget 
indtager noget af Udmarksjorderne, skal han til 
Straf miste sit Fæste -- tyder paa, at der i 1739 
ikke var andre Fæstegaarde paa Bornhom end de 
Staten tilhørende. 

Siden omtalte Auktionssalg i 174421) har Vorned
gaardene været virkelige Selvejergaarde ligesom de 
Gaarde, der er nummererede lll1der Benævnelsen Selv
ejergaarde. N aar en bornholmsk Gaard nu betegnes 
f. Eks. som 5. Vornedgaard i dette eller hint Sogn, 
saa er denne Betegnelse altsaa at betragte som en 
fra c"l?ldre Tid bevaret Skatteregister-Betegnelse, der 
ikke angiver noget som helst om, at Gaarden llU er 
andet end en virkelig Selvejergaard. Det er forstaae
ligt, at naar Gaardene i Skatteregistrene har faaet 
den omtalte Nummerbetegnelse, og denue senere til
lige er kommet i Brug i 'l'illglæsningsprotokoller, 
}1;jelldoll1sdokumenter 111. v, saa har Betegnelsen ikke 
let kunnet afskaffes igen. l\aar f. Eks. den i Note 
15 nævnte ~~ryeforordlling af 1773 omtaler boruholmske 
Selvejergaarde, er det givet, at hermed lllenes virke
lige (naturlige) Selvejergaarde, saaledes at ogsatt Vor
nedgaardelle omfattes af Forordningens Selvejergaards
Begreb. 

Bellævnelsen Frivornedgaard, som undertiden er 
anvendt, er til forskellige Tider taget i forskellig Be
tydning. I nyere Tid synes den anførte Benævnelse 
i Reglen at være taget i samm~ Betydning som Fri
gaard i foromtalte videre Forstand. 

21) Paagældende Auktion findes nærmere omtalt hos Thaa
rup Side 29 og i Bornholms Historie af J. A. Jørgensen (Søren
sens .I<'orlag, Rønne) 2. Bind Sl(le lå4. 
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Det maa særlig fremhæves, at som Hovedregel 
gælder (fra lang Tid tilbage), at hver nummereret 
(Selvejer- og Vorllou-) Uaard fornden Nllmmerbeteg
nelsen har et særskilt Navll, hvorunder den er alminde
ligst bekendt, og hvormed den oftest benævnes i dag
lig Tale. D _'t er altsaa ikke rigtigt, uaar det hos 
'l'haarup Side 26 hedder om de bornholmske Gaarde: 
"Af Bøndergaardene har de færreste et eO'et Navn '" , 
men benævnes og kendes oftest ved Tal, hvilket endog 
er mest brugeligt i Henseende til dem, der har et 
('get Navn, der som ubrugt i almindelig 'l'ale er lidet 
kendt". 

Nummerbetegnelsen af Gaardene anvendes fortrins
vis i offentlige Forhold. Den er ogsaa undertiden 
blevet anvendt paa Kirkegaardeues Gravmonumenter. 

Ifølge Bornholms nye Matrikel, som omtales nær
mere i det følgende, har de bornholmske Gaardes 
Jorder lIU ogsaa almindelige Matrikelsnumre. 

Mange bornholmske Bøndergaardes Jordtilliggende 
er i 'l'idernes I~øb blevet formindsket ved, at der fra 
Gaardene er solgt Parceller, som er blevet til Hus
ejendomme (Selvejersteder). De ikke faa Fæstehuse 
Wæstehuslodder), som tidligere hørte under Gaardene, 
er senere næsten alle ophørte med at eksistere som 
saadanne. For længere Tid tilbage var Selvejerhus
lodder en Sjældenhed i de bornholmske Landsogne. -
Den Bemærkning kan her tilføjes, at naar en born
holmsk Husejendoill siges at ligge paa en Gaards 
Fortov, betyder dette i Almindelighed, at paagældende 
Husejendom ligger op ad vedkommC'nde Gaards ,Jorder 
uden at være Parcel af disse. Fortovs-Husejendomme 
som de her berorte er i Reglen fremstaaede af tid
ligere Udmarksjorder (j fr. Note 4). 
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Som i det foregaaende angivet har der fra gam
lllel 'rid paahvilet de fleste bornholmske Bøndergaarde 
saakaldte Landgilde- eller Jordebogsafgifter til Staten, 
hvilke Afgifter har bestaaet i Smor, Korn, Husdyr lU. 

ll!. 22) Efterhaanden blev Smorafgiftell langt den vig
tigste i Værdi, hvorfor man .ogs,ta har fremhævet denne 
Afgift under BenævnC'lseu "den bornholmske Smortlkat". 
Alle Afgifterne er i nyere 'rid blevet ydede i Penge: 
Smør og Korn efter Kapitelstaktlt og de andre Natural
afgifter efter en i ældre Tid fastsat uforanderlig Takst. 
Paa Grund af Afgifternes Ælde og den Omstændighed, 
at Bornholm i gamle 'l'ider -- da Skaane var dansk 
- blev regeret af Ærkebisperne i Skaane, har det 
i senere Tider vist sig vanskeligt bestemt at afgøre, 
0111 Jordebogsafgifterne for Størstedelen havde Karakter 
af egentlige Skatter, eller de var af en noget lignende 
Karakter som de Afgifter, der i nyere 'rider under 
Navn af Arvefæsteafgifter Ol' kommet til at paahvile 
vistle Selvejersteder23) For væsentlige Dele af tI orde
bogsafgifterne har det overhovedet ikke kunnet op
lyses, hvorledes de oprindelig er kommet til at paa
hvile Gaardene. De gamle bornholmske Jordebogsafgifter 

22) .Tfr. f. Eks. Opregningen af Afgifter Side 46 i 3. Bind 
af "Bornholmske Samlinger". 

23) JfI'. om Arvefæsteforholdet "Bornholmske Samlinger" 2. 
Biml Side 108 Note 10. - Siden Fremkomsten af LandiJofor
ordningen af 13. Maj 1769 hal' man ofte om de i Henhold til 
Forordningen stedfundne og anare Ejendomsoverdragelser, hvor 
Veaerlaget (Købesummen) for en Del har skullet bestaa i en 
aarlig - eller tillige i en ved hvert Ejerskifte - af Ejendom
men gaaenae Afgift, anvendt den unaturlige Benævnelse "Arve
fæste med Ret til at sælge og pantsætte", hvorhos man har 
betegnet den paagældende Afgift som "Arvefæsteafgift·· (Afgif
ten kunde ogsaa kaldes Grundafgift, .Tordskyld eller deslige) og 
vedkommende Køber SODl "Arvefæster" . 
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til Staten er imidlert.id nu under Afbetaling overens
stemmende med det her Iledenfor anførte. 

Paragraf 1 i F,jendomsskyldloven af 15. Maj 1903, 
som bl. a. afskatfer tidligere Hartkornsskatter til Staten, 
bestemme' tillige, at for saa vidt der i enkelte :BJgne 
af Landet, saasom paa Bornholm, maatte være særlige 
faste Afgifter, der har Karakter af Statsskatter, skal 
disse ogsaa afskaffes ved særlig Lov. l Henhold til 
denne Bestemmelse udkom under 29. Marts 1904 en 
"Lov angaaende Jordebogsafgifterne af Bornholm m. 
m. " I nogle Bemærkninger, som er vedføjede det af 
Regeringen i Rigsdagen forelagte Udkast til Loven, 
udtales bl. a., at det af anstillede Undersøgelser frem
gaar, at bornholmske Jordebogsafgifter af yngre Dato 
i alt væsentligt maa betragtes som privatretlige (som 
Vederlagsydelse, Købesum), medens de i Jordebogen 
af 16. Juli 1696 og dens Forgængere opførte Afgifter 
i støne eller mindre Omfang maa sammenstilles med 
Skatter. I Overensstemmelse med disse Udtalelser 
angaar den udkomne Lov Afløsning af de Afgifter 
til Staten, som i Henhold til nævnte i 1696 nyind
rettede bornholmske Jordebog paahviler bornholmske 
~;jendomll1e, hvilket vil sige Aflosning af de aller
fleste af de gamle bornholmske Bøndergaardes aar
lige 24) Jordebogsafgifter. En Hovedbestemmelse i 
I .. oven er imidlertid, at der ved Afløsningsforanstalt
ningen først skal slaas en 'rrediedel af i det Beløb, 
som Jordebogsafgiften . for vedkommende Aar udgør 

~4) Den fra ældre Tid gældende Forpligtelse for mange af 
Gaardene til straks efter hvert Ejerskifte at erlægge til Staten 
en Afgift (Kendelse, Hekognitiun) patl G nigs,htler staar ulJer.<lrt 
af ovenolllhandledc Atllfsniug·. 
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for hver af de paagældende :BJjendonun(25). De øvrige 
to Trediedele af Aarsbelobet skal derpaa multipliceres 
med 25. A f den herve(l fremkomne Kapital (Afløsnings
SUlll) skal der saa --- i Stedet for den tidligere Jorde
bogsafgift - for hvert Halvaar betales et Beløb sva
rende til 21/ 4 % af nævnte Kapitals (Afløsningssums) 
oprindelige Størrelse, af hvilket Halvaarsbeløb først 
dækkes 2 0/.0 halvaarlig Rente af den til enhver Tid 
resterende Kapital, medens den øvrige Del af Halv
aarsbeløbet afskrives som Afdrag paa Kapitalen, der 
saaledes om en Tid bliver helt afbetalt. 

Man har undertiden forment - jfr. f. Eks. 'rhaa
rup Side 30 - at som Følge af de Gaardelle paa
hvilende Jordebogsafgifter maatte Ejerne af de fleste 
bornholmske Bøndergaarde rettelig' kaldes Arvefæstere. 
'}'il at bruge denne Benævnelse om nævnte Gaardejere 
har der dog ikke været Anledning, jfr. Note 23. -
Krigsskattelov af 5 . .Juni 1848 ~ 6 indrømmer, i An
ledning af den paalagte Krigsskat, en vis Begunstigelse 
for Arvefæstere (Selvejere). Det blev i sin '['id af 
Regeringen afgjort, at Ejerne af Bornholms gamle 
Bøndergaarde ikke var at anse for Arvefæstere og 
derfor ikke kunde nyde hernævnte Begunstigelse. 

De bornholmske Gaarde blev første Gang satte i 
Hartkorn i 1664. Det var da som Regel Jordebogs
afgiften, som dannede Grundlaget for Hartkornsan
sætteisen ; og derfor blev Forholdet f. Eks. det, at to 

25) Ovenomtalte Afslag (Eftergivelse) af en Trediedel af 
.fordebogsafgiften er en Godtgørelse til de paagældende born
holmske Ejen(lolllllle for, at de nu skal svare Ejendomsskyld til 
Staten lige lIled Ejendomme i det øvrige Danmark, medens de 
tidlig"ere Ilød den Begunstigelse at svare mindre Hartkornsskat
ter til Staten end nævnte Ejendomme udenfor Bornholm. 

5 
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Gaarde, der svarede lige stor Jordebogsafgift, blev 
ansatte til lige stort Hartkorn, uagtet de kunde være 
forskellig'e i Størrelse og Godhed. Skønt den saaledes 
skete bornholmske Hartkornsansættelse frembød iøjne
faldende {T retfærdigheder, vedblev den dog at være 
gældende helt til 1. Januar 1850, da en IlY Hartkorns
ansættelse (SkyldsætIling, Matrikel26) traadte i Kraft 
for Bornholm. Den nævnte nye bornholmske Hart
kornsansættelse af 1. Januar 1850 blev baseret paa 
en nogen Tid i Forvejen foretagen Opmaaling og 
Takstansættelse af Ejendomsjorderne, ligesom 'rilfældet 
var med de Hartkornsansættelser, der siden 1664 
foretoges i det øvrige Danmark. Der er imidlertid 
dog blevet en Forskel mellem bornholmsk og alminde
ligt dansk Hartkorn. Medens nemlig ifølge den den 
1. Januar 1844 i Kraft traadte nye almindelige danske 
Matrikel saa megen J ord, som efter visse nærmere 
Takstregler skal anses at svare til 5 1/ 7 Td. Land til 
'I'akst 24 (Jord af højeste Godhed, saakaldet "boniteret 
Jord" eller "Normaljord"), er ansat til 1 Td. Hartkorn, 
er derimod ved Bornholms fornævnte nye Matrikel 
allerede saa megen J ord, som skal anses at svare til 
godt 31/ 2 Td. Land til nævnte Takst, ansat til 1 Td. 
Hartkorn. Det anførte kan ogsaa udtrykkes saaledes 
at 1 'rd. almindeligt dansk Hartkorn svarer til 72,000 
D Alen "boniteret Jord", medens 1 Td. bornholmsk 
Hartkorn svarer til 49,600 D Alen "boniteret J ord" ; 
(1 Td. Land er 14,000 D Alen). Forholdet er altsaa 
det, at 1 'I'd. bornholmsk Hartkorn svarer til omtrent 
2/3 (nøjagtig 31/ 45) Td. almindeligt dansk Hartkorn, 
eller med andre Ord, at en bornholmsk Ejendom maa 

26) Matrikel (Matrikul) hetyder egentlig List.e, Fortegnelse, 
Register. 
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være paa nærved 11/ 2 'rd. Hartkorn for at svare til 
en Ejendom paa 1 Td. Hartkorn i det øvrige Dan
mark27). Naar Love giver visse Regler for Landejen
domme med et vist Maal Hartkorn, plejer dog disse 
Regler oftest at skulle anvendes for bornholmske 
Landejendomme saaledes, at 1 Td. bornholmsk Hart· 
korn regnes lige med 1 Td. almindeligt dansk Hart
korn, jfr. f. Eks. efternævnte Lov af 8. Januar 1887 
§ 3, der ndtrykkelig bestemmer, at den særlige Ret, 
som ifølge forskellige Love haves til at gøre Testa
mente om almindelige Landejendomme paa 1 Td. 
Hartkorn eller derover, ogsaa skal være gældende for 
bornholmske Landejendomme paa 1 Td. bornholmsk 
Hartkorn eller derover. Naar Love siden Ikrafttræ
delsen af Bornholms omtalte nye Matrikel har paalagt 
Ejendomsskatter, som skulde svares til Statskassen 
med saa og saa meget pr. Td. Hartkorn, og derved 
har givet en særlig Regel for Bornholm om, at Skat
ten her skulde svares med et meget mindre Beløb pr. 
'rd. Hartkorn end i det øvrige Land, saa har denne 
Regel væsentlig været begrundet dels i omtalte For-

27) Den om talte bestaaende Forskel mellem bornholmsk og 
almindeligt dansk Hartkorn er fremkommet som en Følge af, at 
de omhandlede, i første Halvdel af forrige Aarhundrede foretagne 
nfatrikuleringer ikke gik ud paa at forandre det samlede Antal 
Tdr. Hartkorn, som hidtil havde været gældende for henholdsvis 
Bornholm og det øvrige Land, men nærmest kun havde til øje
med at fordele Hartkornet mere passende paa de enkelte Ejen
domme. Ved altsaa, som hel' berørt, væsentlig at bevare det 
hidtidige samlede Antal TrIl'. Hartkorn, blev Resultatet som 
ovenangivet, at del' for Bornholms Vedkommende faldt gorlt 31/ 2 

Td. Land "boniteret Jonl" pall, hver Td. Hartkorn, medens der 
for det øvrige Lands Vedkommende faldt 51/ 7 Td. LaurI "boni
teret Jord" paa hver Td. Hartkorn. 
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skel mellem bornholmsk og almindeligt dansk Hartkorn 
og dels i Bornholms gamle Skatteprivilegier. - Som 
antydet er Hartkornet ikke selv Skat, men en Slags 
Ejendomsværdi, som skal danne Grundlag for Skatters 
Paaligning. De saakaldte Hartkornsskatter har be
staaet Side om Side med de foran omtalte Jordebogs
afgifter. Efter at de ny Skattelove af 1903 har af
skaffet bl. a. Statens Hartkornsskatter og sat andre 
Skatter i 'Stedet, spiller Ejendommenes Hartkorn 
langtfra den Rolle som forhen, men har dog endnu 
Betydning i forskellige Henseender. - Man har ikke 
paa Bornholm skelnet mellem privilegeret og llprivi
legeret Hartkorn som andet Steds i Danmark. De 
foran omtalte gamle Proprietærgaarde - der ogsaa 
i 1664 efter en vis Beregning blev satte i Hartkorn 
- har sikkert ingensinde i Henseende til at svare 
Statsskatter af Hartkornet nydt noget Fortrin fremfor 
de ovrige bornholmske Gaarde. Det fremgaar f. Eks. 
af ældre Optegnelser, at Proprietærgaardene har sva
ret gammel Matrikelsskat (Kontribution, Kvartalsskat) 
med ~ Mark af hver 'rd. Hartkorn ligesom andre 
bornholmske Gaarde, jfr. Punkt 1 i den under 21. 
September 1770 udstedte Forklaring paa de Bornholms 
Indbyggere givne Privilegier, hvilket Aktstykke er 
aftrykt hos Thaarup Side 334-36 og i 2. Bind Side 
156-58 af den i Note 21 nævnte Bornholms Historie. 

For de bornholmske BOlldergaarde har tidligere 
bestaaet særlige Al'veregler, som oprindelig hvilede 
paa uskreven Vedtægt (Sædvane; Skik; "Maade og 
Praksis") men siden blev nærmere bestemte ved den 
i Note 15 nævnte Forordning af 14. Oktober 1773 
med senere Tillægsbestemmelser. Hovedreglen var, 
at Gaarden skulde tilfalde en enkelt Arving mod at 

l 

denne udredede eL Vederlag til Medarvingerne. I~v

rigt var Arvereglerne ret ejendommelige. Nærmest 
berettiget til at arve Gaarden var yngste Son, men 
naar der kun fandtes Døtre, var den ældste af disse 
nærmest berettiget. De her omtalte særlige born
holmske ArveregIer blev ophævede ved den i det 
foregaaende nævnte T..Jov af 8. Januar 1887. 

De bornholmske Gaardes Bygninger frembyder i 
det store og hele ikke noget særegent bornholmsk. 
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En Retssag, behandlet 
paa Hammershus i 1570. 

Ved Sagfører J. BULMER. 

Den navnkundige retslærde Kofod-Ancher (Born
holmer af Fødsel, død 1788) bemærker i sine rets
historiske Skrifter (j fr. hans samlede juridiske Skrifter 
1. Bind Side 128 og 2. Bind Side 778), at han fra en 
Ven i Lybæk har faaet en Afskrift af en paa Ham
mershus (Bornholm) den 4. December 1570 afsagt 
Slotsretsdom. 

Da det paagældende Dokument maatte formodes 
at have forskellig historisk Betydning, skrev jeg for 
en Tid siden til Statsarkivet i T.Jybæk - hvor det 
danske Originaldokument kunde tænkes at befinde og 
virkelig ogsaa befandt sig - om at faa en Afskrift 
af Dokumentet. Nævnte Arkiv sendte derefter bemeldte 
OriginaldokumeJlt til Laans til Rigsarkivet i Køben
havn, hvor jeg fik Lejlighed til at se Dokumentet og 
erholde en -- af sidstnævnte Arkiv udfærdiget 
Afskrift af det. 

Dokumentet er ikke egentlig en Dom, men en 
Beretning om en Retssag, der endte med Dødsdom 
og Henrettelse. Dokumentet, som nu gengives neden-
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for, kan kaldes en Retsakt og vil i det følgende for 
Kortheds Skyld oftest blive benævnt Akten. 

Paa den Tid, omtalte Sag blev behandlet, havde 
Lybækkel'lle Bornholm til en Slags Brugspant og be
sad da ogsaa Hammershus, hvor de havde en Foged 
(Høvedsmand) boende. SOIl1 det fremgaar af Akten 
var Schweder Ketting paa vedkommende Tid lybsk 
Høvedsmand paa Hammershus. Da Lybækkerne som 
nævnt besad Bornholm, var dog - som Akten ogsaa 
viser -- den danske Lovgivning gældende paa Øen, 
idet Lybækkernes Ret over denne nærmest kun var 
en Skattenydelsesret. 

Kofod-Anchers onC'nherørte Bemærkninger viser, at 
den paagældende, til ham komne Afskrift har været 
paa Tysk. Det skyldes maaske Utydeligheder i Af
skriften, naar nævnte Forfatter benytter Efternavnet 
Teiche om den dømte, medens denne i den danske 
Originalakt benævnes med Efternavnet Dyke og des
lige, jfr. Note 5 i det følgende. 

Ved efterstaaende- med nogle forklarende Noter 
forsynede -- Gengivelse af Retsakten er ~Iltidens 

Stavemaade anvendt, ligesom der iøvrigt geunem
gaaende Sætning for Sætning er foretaget nogen Om
skrivning af Originalens Form især for at lette For
staaelsell af Indholdet. 

Herefter følger altsaa Akten: 

Vi efterskrevne Peder Kofoed til KYlldegaard, i 
Landsdommers Sted l), Oluf Bagge til Baggegaard, 

1) Bornholm havde i tidligere 'fid sit eget Landsting (Over
ret) med Lanr!sr!oll1ll1er. Ovennævnte Peder Kofoed synes ikke 
at have været fast ansat bornholmsk Landsdommer; men ved 
ovt'llomhandlede Sag er han altsaa optraadt i den rette Lands-
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Tinghører i Nordre Herred, af Vaaben2), Hans Persen, 
Tinghører i Vesfer Herl'c(l, Rasmus Thorsen og Oluf 
,Jensen, bosiddende 2Hænd i Olsker Sogn paa Born
holm, bekender for alle og gør vitterligt m0(1 dettc 
vort aabIle Brev, 

. at Aar efter Kristi Fødsel 1570 den 4. December, 
som er første Mandag i Advent, var vi af ærlig og 
velbyrdig Mand Sehweder Ketting, Høvedsmand paa 
Hammershns og Bornholm, tilkaldte til at overvære 
og nøje agte paa, hvad der samme Dag paa et al
mindeligt Broting:l ) for forskrevne Hammershus blev 

dommers Sted. Flom (let vil bemærkes ovenfor, var han imidler
tid ikke til Stelle verl Sagen for at dømme, men for sammen 
med 4 andre at udstede Vidnesbyrd om det foregaaede. Det er 
dog muligt., at han har ydet DOlllmel'lle i Sagen juridisk St.øttf'. 

2) Ordet Tinghører, del' senere i 'I'irlen har betyllt Merlrloms
mand, llIaa ovenfor være brugt. enstyrligt med Herrerlsfoged, idet 
Oluf Bagge var Herre(lsfogerl i Bornholms Nordre Herred. Naal' 
han ovenfor betegnes som værende af Vaaben, vil det sige, at 
han til en vis Grarl var allelig ; val' Væbner, Frimltncl. ,Tfr. 
hervell Skriftet "Væbnere, Arlel og Frimænd paa Bornholm" af 
J. A. Jørgensen (Frits Sørensens Forlag, Rønne, 190r)). 

3) Hammershus Broting vilfie eg'cutlig sige Hmnmershus 
Birketing (Birkeret, Birkerlomstoh Dette 'I'ing kaldtes Bi'oting, 
f()J'(li Hr,tt.eu holMes i en til Hamlllershns hørende Rygning, som 
hm iIHle pa" Slotshankoll liat nerlenfol' solve Slottet. i ringe Af
stanrl fra Slotsbl'oell. Af bemeldte 'l'inghns (Rotshus, Domhus) 
ses eu(lnn lav(1 J\Iurrcstel' til venstre for Vejen, som i en Bue 
til højre fører op til Slotsporten. Hnller Hammershus Brotillg' 
IHil'keting) hørtc ikkf1 hlot Hammershus, men og'saa Allinge og' 
SaJ1(Jyig. Tinget. (1'ingsterlet) hlev vca Hammorshus's Nedlæg
gelse tlyttd til Sallrlvig' og' senere til Allinge, hvilke Byer 
tilligemrrl H:'\lllmeren og Egnen omkring Hammershus vedblivelHle 
el' f\n Hetskl'clls nnller Navnet Hammershus Birk, fol' hvilken 
netskred~ Byfogden i Hasle el' Birker/ommer. NMr i ælrlre 'I'id 
en mindre Del af et Herrerl blev gjort til en særskilt Hetskl'eds, 
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lUlndlet og afsagt, og si(lell give ham det beskrevet 
under vore Segl, hvilket vi ikke kunde nægte ham. 

Saa har paa bemeldte offentlige Broting i vor, 
menige 'l'ingmænds og mange flere andres Nærværelse 
ærlig og forstandig Karl Hans Køller, Hllsfoged paa for
nævnte Hammershus, paa sin Høvedsmands, forbemeldte 
Schweder Kettings Vegne lydelig tiltalt4) en Karl ved 
N avn .r aeob v. Dykeii), født i Ditmarsken, allerførst 
eftertrykkelig tilkendegivende, at naar han paa nær
værende Ting vilde tiltale san1lne Jacob v. Dyke, saa 
skete det ikke paa nogen andens Vegne end alene 
paa Kongelige lVIajeshets6) eller for nogeR anden Aar
sags Skyld end alene af Hensyn til dette Slots Ret
tighed, som er den Gaardsret7), der af høj bemeldte 

blev denne nye Retskreds jævnlig' kalrlt et Birk (et Navn, der 
ogsaa er blevet anvendt om K øbstæder og Købstadslove). Di
striktet Hammershus Birk var i gammel Tid en Bestanddel af 
Bornholms Nordre Herred. 

4j Husfoged (Fuldmægtig, Skriver) Hans Køller optraadte 
altsaa vefl ovenomhallfllerle Sag som Sagsøger, Klager, Anklag'er 
Aktor. 

5) Det er uvist, hyol'lp!les hans Navn rettelig skulde skri
ves. J Begyndelsen af Originalakteu og et Pal' Steller senere 
skrives han Jacob vam D~'ke; de øvrige Sterlel' i Akten er 
Efternavnet (lerimorl skrevet henholrlsYis DikP, Dick e, Dik; en
kelte Steder st:lal' yom i Navnet, men ellers vam; rler skulde 
m:laske overalt rettelig have staaet van. I ovenstaaenrle Gen
givelse af Akten Cl' det ntlgt at henæyufJ rlen paagælrlende 
Jacob v. Dyke. 

6j af Danmark 
i) I ældre Tid gjaldt navnlig for Besætningerne paa Statens 

Slotte (Borge, Fæstninger) en saakaldet Gaardsret (Lov, Disci
plinædov). Frederik d. II. udstedte under 9. Maj 1562 en ily 
Gaardsret (senere trykt i Kolrlerup-Rosenvinges Samling af gamle 
dauske Love r). Bind Sirle B7 og i V. A. Serhers Samling af 
Fororclninger m. 111. 1. Biml Sitle 184). 
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Kongelige Majestæt er givet for alle Slotte og Adels
~ænds Gaarde i Danmal'k, og at det ærbare Raa(8) 

tIl Lybæk aldeles intet havde at skaffe med denne 
Klage, ~en alene vilde oppebie og vogte paa Rettens 
Udgang l en Sag, som ved den Kejserlige Kammerret 
var Raadet og Jacob v. Dyke imellem. 

Samtidig begærede fornævnte Hans Køller af ær
Hg og højlærd Mand Mester Herman Boitin9) som 
ogsaa paa samme Tid inden Tinge var at ha~ som 
en Kejserlig autoriseret Notarius vilde ~øre og med
dele hans Høvedsmand, forbf'meldte Schweder Ketting 
et eller flere Bevisdokumenter, saa mange han havd~ 
Behov, om, hvad der skete inden samme Broting. Thi 
Høvedsmanden vilde i denne Sag ikke gøre andet end 
at forsvare Danmarks Krones Rettighed paa dette 
Slot. 

Derpaa berettede forbemeldte Hans Køller, hvor
ledes samme Jacob v. Dyke i sidstafvigte August 
eller Høst var kommet uforventet til Hammershus og 
havde begært at tale med Høvedsmanden hvilket han 
straks uhindret iik Adgang til. Han blev 'straks O'æst
buden af Høvedsmanden og ved dennes eget Bord 

8) Regeringen i Lybæk (Fristad under det tyske Kejser
dømme). 

9) Herman Boitin .var. en Lybækker. Han ses at være op
traadt pa~ Bornholm l TIden 1545-1573, (Lybækkerne besad 
:Bornholm l ca. 50 Aar, 1525-·1576). I Aarene 1fJ47-1556 var 
han lybsk Høvedsmand paa øen. Det synes, at han, navnlig 
mede)ls han var Høvedsmand, har grebet virksomt ind i den 
bornholmske Retspleje \,1. a. ved selv at sidde som Retsformand 
paa Herredstingene og som lI1eddomlller paa I~andstinget, (de 
~ast~ b?rnholmske Herredsfogder var paa vedkommende Tid 
lll~tJl :lde~e afskaffede). Jfr. Hiibertz's Aktstykker til Bornholms 
HIstorIe SIde 193, 197; 148, 198. 
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redelig trakteret, fordi han som Dreng havde tjent 
Høvedsmanden for henved 20 Aar siden. Saaledes 
siddende ved Høvedsmandens Bord gav han tilkende, 
at han med det ærbare Raad til Lybæk havde en Sag 
udestaaende, som ikke endnu var afhandlet, og sam
tidig fremsatte han nogle farlige Trusler. Da paa
mindede Høvedsmanden ham og bad ham bruge en 
sømmelig Mund om Herrerne. Siden rejste forbemeldte 
Høvedsmand til Rønne. Her kom ogsaa forskrevne 
Jacob v. Dyke til Stede for at forhandle med Stor
fyrsten af Moskov's Kaptajn Karsten Rode 10) om no
gen Gæld, som Jacob sagde, han var ham skyldig, 
men som Karsten ikke vilde vedkende sig. Derefter 
kom Høvedsmanden til Kundskab 0111, at samme Jacob 
v. Dyke skulde have udtalt overfor fornævnte Kar
sten Rode nogle 'l'rusels- og f,1ragtelige Ord mod 
det ærbare Raad til I,ybæk. Derfor lod Høvedsman
den straks Kal'sten Rode blive stævnet for ædige 
Mænd Henrik Svart, Byfoged, Fallentin Steftensen, 
Borger i fornævnte Rønne, og Petel' Schults, født i 
Custrin, og efterat Karsten Rode hos dem val' for
manet til fol' Guds og Sandheds Skyld at sige og 
vidne, hvad han havde hørt Jacob v. Dyke sige om 
det æl'bare Raad til Lybæk, saa vidnede han paa sin 
Sjæls Salighed med opl'akte Fingre formedelst sin Ed: 
at han tit og ofte havde hørt Jacob v. Dyke sige, at 
han havde noget udestaaende med Herrerne af Lybæk 
og vilde tvinge dem saaledes, at ikke en Borger skulde 
vove uden Fare at stikke sit Hoved ud af Porten. 
Om dette Vidnesbyrd blev der offentlig inden forskrevne 

l0) Karsten Rode var en Person, som under elen nordiske 
Syvaarskrig (endt i December 1570) drev Sørøveri i østersøen. 
Jfr. Hiibertz's bornholmske Aktstykker Side 365 og 367. 
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Broting oplæst et omhyggelig bevaret Papirsbrev, som 
er udgivet og beseglet]]) af fornævnte Henrik Svart 
og Fallentin StefIensen. Endvidere blev der samtidig 
lydelig oplæst et andet beseglet Papirs brev, som Mi
chel Augustin og Ditlef Reinholt, Borgmestre i Rønne, 
havde udgivet, indeholdende, at. Adam I~eestman, Bor
ger i København og paa den 'l'id Kongelige Majestæts 
beskikkede Skibskaptajn, havde oVArfor dem efter 
tilbørlig Formaning ligeledes paa sin Ed svaret og 
bekendt, at han ogsaa tit og ofte af fornævnte Jacob 
v. Dyke havde hørt saadanne Trusels- og foragtelige 
Ord mod det ærbare Raad til Lybæk. 

Tillige berettede fornævnte Hans Køller, at Høveds
manden efter saadant Vidnesbyrd ikke havde kunnet 
andet end give sine Herrer det forefaldne tilkende. 
Han havde derfor ladet forskrevne ,Tacob v. Dyke 
ophente til Slottet, og -- ved at indsætte ham løs 
og ledig i et tilbørligt Sengekammer med gode rene 
Lagener, Seng og Redelighed og lade ham spise af 
Høvedsmandens egen Gryde - havde han foreløbig 
taget ham i Forvaring, indtil han knnde faa tilkende
givet sine Herrer det og erholde deres Mening derom. 

Og' derfor satte JIU forbemeldte Hans Køller først 
det Spol'gsmaal frem i Rette, om han efter foromtalte 
L~jIig'hed havde haft en ret Aarsag til at tage Jacob 
v. Dyke i Forvaring, og 0111 han heri havde gjort Ret 
eller ikke, og begærede han herom en Dom af 'ring
mænd. 

Til saadan Klage, Begæring, Spørgsmaal, Brev og 

11) forsynet med Segl under. I ældre Tid val' det mindre 
almindeligt, at et vigtigt Dokument underskreves af Udstederen. 
Det forsynedes derimo(l i Reglen blot med hans Segl, hvilken 
Besegling ansaas for bedre end en Underskrivning. Jfr. Note 19. 
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Vidnesbyrd svarede Jacob v. Dyke, at han haabede 
ikke, at Karsten Rode skulde med saadant sit Vidnes
byrd vidne ham I,ivet af; thi det var I,øgn, naar Kar
sten Rode sagde sig at være en svoren Borger af 
Lybæk; for det andet saa var han ogsaa en aabenbar 
Sørøver, hvad de af Danzig og flere andre agter og 
holder ham for at være; for det tredie saa var han 
tilbagekommen, da han sin Gæld her og der ikke 
kunde betale, og dertil var han hans Uven; han havde 
villet tvinge v. Dyke til at tjene ham, hvad v. Dyke 
ikke vilde gøre, og derfor havde han jammerlig slaaet 
denne merl sit Spyd og trykket sit Rør løs paa ham ]2) 
to Gange, saa at v. Dyke maatte løbe for ham fra 
sin Kjortel. Deslige anførte bemeldte Jacob v. Dyke, 
at Vidnet Adam Leestlllan var lllut een Mand, og' eet 
Vidne alene lllod en var intet Vidne. 

Dertil blev s varet paa Høvedsmandens Vegne, at 
hvad det sidste Punkt med Karsten Rode angik, da 
var det bevisligt, at saadan 'rnBtte og Slag imellem 
dem var foregaaet længe efter, at forskrevne Vidnes
byrd var aflagt; nwn i de tre andre forommeldte Punk
ter tilkom det ikke Klageren at dømme, thi han var 
ikke klar paa nisse Punkter, nemlig om Karsten Rode 
ikke skulde være Borger til Lybæk, om han skulde 
være en Sørøver, og om han ikke skulde kUlIne be
tale sin Gæld. Herom var der P,trternc flere Ord 
imellem. 

Saa er disse (j l\Iænd, som er Per Jørgensen, l\JOIlS 

,Jensen, Hans Skomager af Sandvig, Hans Jensen, 
Hans Nielsen og WiIlom van Monster af Allinge, ble-

12) skudt efter liam. 
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vet udvalgte af begge Byfogderne13) og er udgaaede 14), 

har raadslaaet og er derpaa atter i Tinget indkomne, 
hvorefter de angaaellde det af Hans Køller rejste 
Spørgsmaal om Jacob v. Dykes Hensættelse i Forva
ring har afsagt den Dom, at eftersom forbemeldte 
læste Breve indeholder, at .Jacob v. Dyke saaledes har 
truet den Kejserlige Stad, og efterdi der staar i den 
Skaanske Lov, ~t den, som truer og fører li'ejde paa 
et Land elle!' Stad, maa ingen Borgen nyde 15), saa 
har fornævnte Schweder Ketting gjort Ret dermed, 
at han lod Jacob v. Dyke indlægge og forvare indtil 
videre. 

Samtidig har fornævnte Hans Køller ydermere til-

13) Det er sikkert Byfogderne for Allinge og Sandvig, der 
ovenfor ~r. Tale om: Af flere Aktstykker fremgaar, at Allinge 
og SandVIg l ældre THI har haft Byfogder. Jfr. saaledes Hiibertz's 
bornholmske Aktstykker Side 129, 131 og 156, hvor en Henning 
Cl.allse~, Byfoged i Sandvig, omtales. Jfr. endvidere Bornholms 
Hlst~rIe af J. A. Jørgensen 2. Bind Side 4, hvoraf fremgaar, at 
:le~ l 1.661 var 2 Byfogder for Allinge og Sandvig. Det maa 
lml~lertl:l ~er erindres, at i ældre Tid val' de danske Byfogder 
almmdehgvls ikke som nu Dommere. - Der har mulig ikke 
været ansat nogen særlig Birkefoged (Birkedommer) for Hammers
~1US Birk, da ovenomhandlede Sag blev behandlet, idet Akten 
Ikke omtaler nogen saadan Birkefoge(l. 

U) gaaede ud af Retslokalet. 

15) har ikke Adgang til at være paa fri .Fod mOfl at stille 
Borgen (Forløfte, Kaution) for sig; jfI'. Hiibertz's bornholmske 
Aktstykker Side 497 og 161. - Kofod-Ancher bemærker at 
Dommen ved at henvise til den Skaanske Lov beviser, at ska~nsk 
~~t var gældende paa Bornholm, da Skaane val' dansk, li ældre 
TId havde Danmark en Jydske Lov, en SjaeUandske Lov' og en 
Skaa~s~e Lov, hvilke Retssamlinger val' indbyrdes noget for
skellIge). Men nævnte lovkyndige tilføjer, at den i Dommen 
~mmeldte Regel om Borgen imidlertid ikke synes at fremtræde 
l den skaanske Het. 
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talt Jacob v. Dyke paa Kongelige Majestæts Vegne, 
idet han klagellde har tilkendegivet, at samme Jacob 
v. Dyke er brudt ud af fornævnte Kammer og har 
oversteget og oversprunget Kongelige Majestæts sin 
naadigste Herres tvende Mure, hvad der er bevisligt, 
og hvad han selv har tilstaaet. Og bemeldte Hans 
Køller har derpaa sat i Rette, om ikke fornævnte 
Jacob v. Dyke derved havde forbrudt sit Liv efter 
den ottende Artikel i den af høj bemeldte Kongelige 
Majestæt for hele Danmark udgivne Gaardsret, hvil
ken Artikel lyder: 

Hvo, som stiger Kongens Hus eller nogen Adels
mands Gaard, inden eller uden, som er befæstet 
med Mur, Grav eller Planke, eller som Port er for, 
miste LiveV6), 

og hvilken Artikel blev lydelig og aabenbarlig oplæst 
inden fornævnte Broting. 

Dertil svarede Jacob v. Dyke, at han kun udbrød 
og steg over Murene paa Grund af det haarde Fæng
sel og Savnet af aandelig og menneskelig Trøst, og 
for at han kunde komme til at tale med Høvedsmanden. 

Herimod svarede Hans Køller, at naar .Jacob v. 
Dyke paastod at have haft saa haardt Fængsel og 
ingen hverken menneskelig eller aandelig Trøst at 
have nydt, saa var dette ikke Sandhed; det kunde 
bevises at have været anderledes; for Trøsts Skyld 
havde man ogsaa ladet en Prædikant komme til ham, 
naar han havde begært det. Med mange flere Ord 
begærede Hans Køller en endelig Dom om, hvad Ret 
var. 

16) Det er § 8 i Frederik d. 1I.'s Gaardsret, som ovenfor 
l'efel'eres, jfI'. Note 7. 
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Derfor er forskrevne tVl'lIde Byfogcler Henrik Laur
sen ug ,] orgen Hartvig llled forna~vnte 6 'l'ingmænd 
af Sandvig og AlIing(~ tilligemed 2 til Hjælp t,tgne 
ærlige Mænd af lJalldet, SOlll ur Mads Ijassen, Sande
llland i Rutsker, og Jørgen Persen i Olsker Sogn, 
alle tiIsammen 17) udgaaude og efterat have raadslaaet 
komne ind igen, hvorpaa de i Retten har afsagt fol
gende Dom: Efterdi.l acob v. Dyke, som han selv 
tilstod, er brudt ud og er sprunget over Slots
murene, saa kunde de ikke frikende ham, men maatte 
efter højbemeldte Kongelige Majestæts udgivne Gaards
ret kende ham skyldig til at miste sit Liv. Dog bad 
de derhos, om muligt var, at han maatte blive bellaadet. 

Som han uu intet særligt derimod sagde eller 
svarede, men, alene forventende den salige Stund, 
hengav sig med god kristelig Bekendelse i Guds Vilje, 
saa blev han henfort, afhugg'eV8), straks lagt i en 
Kiste og derefter med god kristelig Forsamling paa 
Allinge Kirkegaard begravet. 

At vi forskrevne, efter saadan Tilkaldelse, paa 
forbemeldte Brotiug har overværet og paahort alt 

17) De 6 ~fænd af Allinge og Sanrlvig, som først afsagde 
Dom (Kendelse) angaaende .Jacob v. Dykes AlTestering, samt tie 
2 Byfogder for nævnte Byer Ijfr. Note 13\ og yderligere 2 jllænd 
fra Nabosagnene, ialt 10, traadte altsaa sammen for at afsige 
en Brotingsdolll om, hvorvirlt umtalte v. Dyke havde uvel'traadt 
l+aanlsrettens S 8. Det Vlt!' ellers bestelllt i (iaardsretten, at Over
trædelser af denne ikke skulde behandles ved de almindelige DOlll
stole, men skulde foretages verl en fol' hver enkelt Sag særlig Sltlll
mensat, na'rlllest af Slottets egne Folk ],estaaende Dumstol 
("Borgestueretten"). 80m Akten viser, har man illlidlert.ill verl 
rlen rleri ollllmurllede Sag ikke tag"et saa nøje Hensyn til nævnte 
Hegel. 

18) lmlshug'get, 

I 
I 
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dette saaledes i Sandhed at være sket og foregaaet 
med Ord, 'filtale og Gensvar, Protestering og Dom, 
som forskrevet staar, og ydermere vil· bekræfte det, 
naar og hvor Behov gøres, det vidner vi med vore 
Segl, trykkend8 dem her nedenunder19) dette vort 
aabne Brev, som er givet og skrevet Aar og Dag 
som foran nævnt. 

19) Under Beskrivelsen er paalagt i Række tværs over 
Bladsiden 5 klæbende Seglklatter (Voks); hen over disse er lagt 
en bred Papirsstrillllllel, og ovenpaa rienne har de 5 (i Begyn
delsen af Akten nævnte) Udstedere nedtrykket deres Signeter. 

6 
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Onl Ibsker Højlyng. 
Af K. A. l'ETEHSEN. 

"Vil man give sig Tid, og har man 
lVlo(l til at ase om i det besværlige og 
noget vildsomme Terræn mellem Galllle
horg og Rokkestenen, vil man finde mangt 
et pragtfuldt, uforglemmeligt Sted i de 
alvorsfulde Klipper." 

(Thorvald Smit: "Boruhohll"). 

Højlyngen er noget af et Æventyrets Land. Over 
dens vcjløse Vidder er der en Dnft af rridernes Mor
gen. Her er ikke Spor af :MeuncskellOliger; her har 
Plov og Harve aldrig rodet i de magre ,} ordpletter ; 
her er Naturen uberørt og jomfruelig, majestætisk og 
hemmelighedsfuld. 

Saa ubefolket, som Højlyngen er nu, har den dog 
ikke altid været. Endnu for 60-70 Aar siden drev 
Bønderne om Sommeren deres vintersultede Ungkvæg 
og deres Udgangs øg ud i disse Ødemarker. Og Bøn
dernes Daglejere laa herude ved Sommertid for at 
rive Lyng til Brændsel. Af Lyng og Græstørv (bornh. 
HJ"ctoJTtt) byggede de sig Hytter og boede her i hele 
Uger baade Nat og Dag. 

De 'Tider er nu forbi. Bøndernes Ungkvæg behøver 
ikke mere at strejfe omkring i Højlyngen for at finde 
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Sommerføden, og Lyngens Betydning som Brændsel 
begriber vore Husmødre ikke mere. 

I Højlyngens Udkanter har Menneskene i det sidste 
Hundrede Aar fravristet Lyngen mangen en Plet dyrke
lig J ord, og længere inde er store Arealer tilplantede 
med Naaletræer. :Men endnu henligger der vidtstrakte 
Felter, uberørte, overladte til sig selv og de Ensom
hedens Naturvæsener, som opmærksomme Iagttagere 
mener at have set Glimt af i de rlunkle Kløfter og 
Dale. 

At færdes i disse uberørte Partier af Højlyngen, 
hvor dEl ældgamle, besynderligt krogede og af Ijyngoll 
halvtskjulte Hulveje ideligt leder Vandreren vild, er 
som at gøre en Opdagelsesrejse. Klipper og J..;yng 
merl enkelte fritstaaende Birke og Naaletræer, saa 
langt øjet naar; og dog bestandig nye Overraskelser, 
bestandig nye Former og Linier i Bakker og Dale, 
bestandig ny Skønhed. 

I Sydøst skyder Højlyngen sig frem mod Nexø til 
en Afstand af godt en Fjerdingvej. Denne sydøstlige 
Cdløber danner ligesom et Afsnit for sig selv. Fra 
Højlyngens bredere Bælte i Vest er det afgrænset 
ved den præg:tige Døv/'cdals nordlige Fortsættelse, 
som ender i Paradisbakkernes Dyncldal. 

Dette Parti, "Ibsker Højlyng" , har sin særegne 
Karakter. Det er et Stykke udpræget Højland. Brat 
og stejlt hæver det sig op over det omliggende Land, 
haarde og skarpe er Landskabets Linier og 'l'ræk, 
overalt faar man Indtryk af, at voldsomme Naturkræf
ter har formet dette Granitens Land - skmet dets 
Kupler og Rygge op af Jordens Grund, udftænget dets 

()* 
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mange Dale og Kløfter. Det er f'agt, at dette er Høj
lyngens skønnesto Parti, og vist er det, at søger man 
den "vilde" Skonhed i hUldskab et, vil man finde 
den her. 

Pli radisblllokernp kaldes Ibsker Højlyngs nordre Del. 
De gennemskæres fra Nord til Syd af Dyhedal, TUlIljJcJ'

dal, J1ajdal og flere mindre Dale. Længere mod øst 
skiller deu skønne Kodol Paradisbakkerne fra lIclcecles
bakkeJ'nl:' - Højlyngells vældige Gmmsevold mod 0st*). 
Omtrent midt i Terrænet gaar de to kortere 'l'vær
dale, GJ'ydedal og' Skottedal, næsten vinkelret paa de 
andre Dale. Syd for Skottedal har vi KlintebybaldtNne 
med 8kotteklint og Kl1:nt. I Terrænets sydvestlig8 
Hjørne ligger Voldstedet Gall/lchoJ'.'/ paa en Klippe
knude med temmelig bratte Sider. Denne sydlige Del 
af Ibsker Højlyng er ikke saa tæt gennemskaaret af 
Dale og Kløfter, som den nordlige. Dog finder vi øst 
for Gamleborg Stmdalen og Dybedals sydlige Del, 
som nok er værd at se. 

Det er interessant at lægge Mærke til, at Ibsker 
Højlyngs Dale og Grænseomrids gaar nogenlunde paral
lelt med Bornholms Kyster. Dette leder Tanken hen 
paa, at de samme i Jordskorpen virkende Kræfter, 
som for Millioner af Aar siden pressede Bornholm op 
af østersøens Dyb og gav den Form, ogsaa har været 

*) Navnet "Helvedesbakkerne" formodes at skyldes en Lyd
forskydning fra "Helluesbakkerne". Jævnfør de gamle amerika
farende N~rdboeres Navn paa Labrador: "Helluland" = Klippe
land. "Helle" er (let gamle nordiske Ord for Klippe. I Nutidens 
Sprog skulde Helvedesbakkerne altsaa have heddet Klippebakkerne, 
hvilket unægtelig vilde have svaret bedre til deres Natur. Nav
net "Paradisbakkerne" maa va~re af nyere Dato. Det el' ikke 
usandsynligt, at hele Ibsker Højlyng i gammel Tifl har baaret 
Navnet "Helluesbakkerne" . 

-.... ; 
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virksomme og sat deres Spor i Øens mindre Dele. Den 
naturlige Forklaring paa disse Forhold giver Geolo
gien os, og sknlde nogen af mine Læsere ønske at 
trænge dybere ind i disse Naturens Hemmeligheder, 
kan jeg henvise til et Par mindre Afhandlinger, nem
lig- "Bidrag- til Bornholms Geotektonik" af M. Jesper
sen og "Bemærkninger om de sedimentære Dannelser 
paa Bornholm og deres t!)ktoniske Forhold" af K. A. 
Grijnwall (Danmarks geologiske Undersøgelse, II. 
Række, Nr. 10). 

F(!}, den !!('o{O!p·,\'!.: infl'l'c88PJ'('(11' vil Ibsker Højlyng 
ellers ikke frembyd!) den Afveksling, som de sedimen
tære Dannelser paa det lavere liggende Sydbornholm. 
Her i Højlyngen er Graniten Enehersker, den danner 
overalt den solide Underg-rund. J 7'a1Jljlc}'(lal er den 
dog gennembrlHlt. af en (jrøllstensgang- som i Følge 
l\f .• Jespersen ("Liden geognostisk Vejviser paa Born
holm") pr omt\'. 60 Fod bred Gangen er imidlertid 
dmkket I1lPd .Tord og- kun i (len dybe Grøft, som dan
Iler Afløb fm Mosen sy(l i Dalen, finder man den næ
sten sorte og- meget haat'dr, Stenart. Syd for 'ramper
dalsl1losen findes pn lille Forekomst af HOl'llblende
skifer. Mangn Rtmle!' rundt om i 'rerrrenet vil man 
desuden fincle K varts- og Pegmatitgallge, dr, sidste 
oftfl 111e(l store og smukke Feldspatkrysialler. 

NæstplI overalt, hvor dr, nøgne Klipper stikker 
frem g-ennem Lyngen, har man Lejlig'hed til at se, 
at rIe Pl' stærkt afrundede og glatsknredfl. Flere Ste
der, saalNles i 1J//bl'd((l og K()dal, finder man ogsaa 
E'u!'cl', snakal<lte "Rkul'('striher", paa I\lippesiderne. 
Det er altsammen Mærker fra Istiden. De mægtige 
Bræer, som en Gang dækkede hele Skandinavien og 
fyldte østersøens Bækken, har skuret og furet Klip-
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pernel mens de i Aartusindernes Løb skød deres tunge 
Ismasser frem fra Nord til Syd. Disse Bræer er det 
ogsaal som fra Grundfjældet har løsrevet og bortført 
og siden tabt de store Stenblokkel Rokkestenen ved 
Grydedal og Slingesfenen øst for Gamleborgl foruden 
mange andre mindre 11 Flytblokke" l som findes strøet 
omkring i Lyngen. 

Rokkestenen har sit Navn afl at den kan rokke 
trods dens Vægt af omtr. 5°1000 Pund. Naar man 
sætter Skuldren mod dens sydvestre Hjørnel eller 
endnu bedrel hvis man staar paa Stenenl kan man 
uden Vanskelighed rokke den. 

Slingestenen skylder sit Navn til et Sagn. Det for
tællesl at da Bodils Kirke blev byggetl boede der paa 
Kristiansø en 'rroldkællingl som slet ikke kunde lide 
det Kirkebyggeri. Hun tog da den store Sten og 
slyngede (slynge = bornh. slijna) den mod Kirken. 
Men Troldekræfterne var alligev81 for smaal for Stenen 
naaede ikke Kirkenl men faldt ned der, hvor den nu 
ligger. 

Om Graniten i Ibsker Højlyng bør jeg tilføje et 
Par Ord. Den saakaldte "Paradisgranit"l som i sin 
mest udprægede Skikkelse findes i selve Paradisbak
kemel men som forøvrigt danner Undergrunden i det 
meste af dette 'rerrænl skal være en meget sjælden 
Granit. Kyndige Folk menerl at den ikke findes noget 
andet Sted i Skandinavien. Den er finkornet og me
get haardl mørk blaaliggraa i Bundfarvenl men gen
nemsat af hvidlige Striber og ,1Flammer" l som giver 
den et ejendommeligtl marmoragtigt Udseende. Denne 
Sten hører til de ældre Granitarterl saakaldt 'lstribet 
Granit". Den brydes ved 'lPræsteboet" og er i be-
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tydelig Udstrækning anvendt som Byggemateriale i 
Københavns nye Raadhus. 

Grænsen mellem denne Granit 00- den "ngTe stor-M .) _ , 

kornede "Svanikegranit" gaar omtrent midt ad Hel
vedesbakkernes Ryg. 

Fol' lJotlln1:keren er der næppe mange sjældne Fund 
at gøre i denne Del af HøjlYllgen. Vegetationen Cl' ; 

ensformig. I.Jyng og atter Lyng; Bregnerl Græs og 
Mos i Dalene; og paa enkelte Bakker en Rigdom af 
Ulvefod (bomh. RWIJ(Æl'mnpeJ)l hvoraf Bergstedt ("Born
holms Flora") angiver et Par sjældne Arter i Paradis
bakkerne. 

.. Gamleborg 

er Ibsker Højlyngs kistOJ'1'ske - eller rettere forhi
storiske - Mindesmærke. Som allerede bemærketl 
er dette Voldsted beliggende paa en Klippeknude i 
Terrænets sydvestr8 Hjøme. "Borgen" hestaar af en 
lav Ringvoldl opført af .Jord og Sten. Rpor af Byg
ninger indenfor Volden er ikke fundet. Rimeligvis har 
de Menneskerl som i Oldtiden enten boede her for 
længere 'rid eller søgte Tilflugt her i Ufredstiderl 
boet i Træhuse, af hvilke de sidste Spor forlængst er 
forsvundne. 

Historiske Efterretninger om Gamleborg har ma.n 
ikke. Men de oldkyndige sigerl at disse Voldsteder 
eller Bondeborge er opførte i den yngre Jærnalderl 
altsaa hen imod den historiske 'rids Begyndelse her 
i Norden. Disse Yoldstederl hvoraf her jo findes tiere 
paa Bornholml er naturlig'vis ikke netop lige gamle. 
Sammenligner man Gamlehorg i Ibskel' med Gamle
borg i Almindingen, tyder adskilligt pan, at Borgen 
i Ibsker er den ældste. Medens saaledes Borgportenes 
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Mure endnu staar ret vel bevarede paa Borgen i Al
mindingen, er Ibskerborgells Portmure helt sunkne i 
Grus. Mod Nord, ud mod den nu udtørrede "Borgsø", 
findes i Volden et stenfyldt Gab, som synes at være 
Ruinerne af en Borgport 

Bornholm modtog allerede i den ældre Jærnalder 
(3-400 Aar før Kristus) Kulturpaavirkninger fra den 
tyske østersøkyst. Afstanden mellem Bornholm og 
denne Kyst, f. Eks. Riigen, er jo heller ikke større, 
end at man, naar man i klart Vejr befinder sig midt
vejs mellem dem, kan se Land til begge Sider. Born
holmerne og deres Naboer mod Syd har derfor ikke 
haft vanskeligt for at finde over til hverandre, og sø
vante var de; de dyrkede paa begge Sider Sørøver
elIer Vikingehaandværket. 

Sætter man sig nu paa en af de høje, stærkt is
skurede Granitkuller inde paa Borgpladsen, har man 
en vid Udsigt til alle Sider. Her kan man slippe 
Fantasien løs og drømme sig tilbage til de Tider, da 
de vendiske Vikinger gik i Land paa Bornholms Syd
østkyst for at røve Bornholmernes Ejendom og vold
tage eller bortføre deres Kvinder -- vel ogsaa for at 
slaa sig ned her og tage Landet i Besiddelse. Der 
findes endnu paa Sydbornholm ret udpræget vendiske 
Ansigter. 

I saadanne Ufredstider har Bornholmerne med deres 
K vinder og Børn søgt 'l'ilflngt indenfor Gamleborgs 
V olde. H vilke Kampe har der staaet paa disse Volde? 
Hvor mange Sejre har vore Forfædre vundet her; 
hvor mange Nederlag har de lidt? Hvilke Ræd~els
gerninger er her øvet, naar de sejrende Vender trængte 
ind i Borgen? - Om alt dette tier Historien. Og 
Borgen selv ligger tavs og ruger over de henfarne 
Tiders Hemmeligheder. 
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At gøre en Fodtur i Ibsker Højlyng var indtil for 
et Par Aar siden en besværlig Historie. Man travede 
omkring i den høje Lyng, vidste ikke rigtig, hvor man 
var, kom tværs paa dybe Kløfter, som man ikke kunde 
komme over, og maatte gøre lange Omveje. Mange 
henrivende Steder fandt man paa en saadan Tur, men 
var man ikke ung og kraftig og vant til at kravle op 
og ned ad stejle Bakker, følte man sig snart saa for
aset, at det gjorde et temmelig stort Skaar i For
nøjelsen. 

Nu er d..ette Terræn lettere tilgængeligt. Med 
Støtte fra Foreningen "Bornholm" og velvillig Imøde
kommenhed fra de paagældende Lodsejeres Side er 
der anlagt Fodstier, saa man uden alt for stort Be
svær kan komme omkring til de mest populære Se
værdigheder, saasom Grydl'dalen med den lille Bjergsø 
Store Gryde og Rokkestenen, Skottedam, Skotteklint, 
Slingestenen, Gamll'borg, 'l'amperdal - med det interes
sante Klippeparti Tl'oldstuernl' - Dybl'dal og Ko
dal. Ved Hjælp af vedheftede Kort, hvorpaa Stierne 
er afsatte, og de i Terrænet opsatte Vejvisertavler 
vB man uden Vanskelighed nu kunne finde de Steder, 
man ønsker at se. 

Af farbare Køreveje findes derimod ikke andre end 
den saakaldte Rokkestensvej, som afdøde Borgmester 
Tlw1'l:ald Smit i sin Tid fik anlagt. Denne Vej, som 
fører fra de østre Klintebygaarde, forbi Rokke:-;tenen, 
over Kodalog videre til Ibsker Landevej, har i de senere 
Aar været i en noget forfalden 'l'i1:-;tand, men viI for
haabentlig i Fremtiden blive bedre vedligeholdt. En 
Køretur ad denne Vej vil de fleste finde smuk og 
interessant. 

Til Gamleborg fører flere taalelig gode Køreveje : 
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en gennem Klinteby, en over Slamrebjærg, hvorfra 
der haves en vid Udsigt over Sydøstbornholm, og en 
fra Bodilsker KirkeskolA forbi "Gryet" med dA mange 
Bautastene. Fra Gamlebol'g kan man saa tage en af 
Fodstierne enten til Paradisdalene eller ad Rokkeste
nen til, og imens kan man lade Vognen køre omkring
til et aftalt Sted, Anten verl Hokkestenen, Kodal eller 
Paradisgaardene. *) 

Disse praktiske Anvisninger vil v,ere overflødige 
for mange af Egmllls Folk, men kan maaske v,ere 
fremmede til nogen Nytte. 

Nu skulde de anlagte Fodstier, som gør 'rnren i 
Lyngen mere bekvem, dog ikke føre til, at de be
søgende udelukkende holder sig til Stierne og aldrig 
vover sig ud paa en lille Afstikker, hvor der ingen 
Stier findes. For vel er Stierne lagte med megAn 
Skønsom hed, saaledes at de slynger sig omkring til 
mange seværdige Steder, men der er endda mange 

*) Alstand" : 

Pra Nexø gennem Klinteby til Gamleborg 
over Slamrebjerg -
om Bodilsker Kirkeskole -
gennem Klintcby til Rokkestenen 
om Bækkegaard i Ibsker til 
til Paradisgaarde 

- Svaneke til 
- Rokkesten 

- Ctamlebol'g over Lyngen til Rokkesten 
- Tamperdal 

-- Rokkesten langs Dybedal til Paradisgaard 
til Tamperdal 
til Kodals nordre Del 

c. % Mil 
r. % -
c. 1 
C. 7/12 -

C. % -
C. 11/12 -

C. 3/4 -

C. 1 
c. 2500 AL 
c. 2500 
c. 3500 
c. 4000 

- Kodal til Dybedal 
',arI Kørevejen) C. 1600 

C. 1000 
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Udsigtspunkter og mange vidunderlige Dalpartier, som 
man selv maa opsøge. 

.J a, Dalene skal man opsøge; Dalene med den lyse
grønne Bund, hvor Vandet pibler mellem Græsset og 
de tykke Mospuder - Dalene med de tætte Bregne
skove under de graa Granitklipper, som langs Dal
siderne skyder sig op fra .Jordens Afgrunde. Jeg har 
allerede nævnt Kodal, som set nordfra ved Rokkestens
vejen er betagende skøn. Mon det ikke var her, at 
ln,c;emann, lod JA'den Elna møde sin Rudolf, da Pesten 
havde dræbt alle andre Bornholmere! Eller var det 
i den ikke mindre skønne 'rmnpe1'dal, som nu des
værre er saa tæt tilvokset med Skov, at man ikke 
faar den at se i hele dens Skønhed? -

"Hurtig steg hun ned af 'raarnet", skriver den 
berømte Digter, "og gik tværs over Marken ad en 
Gangsti mod den r,;aakaldte Paradisbakke. Da hun 
kom midtvejs (mellem Ibs og Bodils Kirker?) modtog 
hende en dejlig Dal, hvor Foraaret syntes at have 
hentryllet alle sine Yndigheder paa cet Sted, og nu 
kom en ung Mand hende imøde med flyvende Lokker 
og udbredte Arme. Med et højt Glædesskrig styrtede 
hun i hans Favn --". 

Ingemanns Stedangivelser er ganske vist ikke me
get paalidelige; men det maa indrømmes, at Paradis
dalene er et romantisk Mødested for et Par Kæreste
folk. -

Dybedal8 nordre Del, som skyder sig helt hen mod 
Paradisgaardene, skal man heller ikke forsømme at 
besøge. Paa et langt Stykke snævrer Dalen sig sam
men til en kun 5-6 Alen bred Kløft med lodrette 
Granitsidel'. I dens vaade Bund groer et helt Vildnis 
af Bregner og andre Vækster. Barsk og skummel ser 
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Kløften ud - des stærkere virker det, naar om For
aaret et Par Kirs(:'bærtræer, som har fæstet Rod nær 
dens Bund, rækker deres blomsterfyldte Kviste op 
over Klipperanden. -

De mange U dsi,qtspnnkteJ' finder man let efter Kor
tet, hvor Højdetallene er afsatte. Terrænets højeRte 
Punkt, 361 Fod, findes lige vest for Dybedal. Fra 
Bakkerne vest for Tamperdal og fra et Punkt mellem 
Grydedal og Skottedal har man en henrivende Udsigt 
mod Vest over Bodilsker og Povlsker Sogneplantager 
til Almindingens blaanende Masser yderst mod Hori
sonten. Fra Klinten - HelvedesbakkerneR Rydøstre 
Hjørne - har man den bekendte Udsigt over Sydøst
bornholm og østersøen, det uendelige Hav. 

Naar er der skønnest i Højlyngen ? Naar taler 
denne Natur stærkest til vore Sanser, naar vækker 
den lettest vore Stemninger'? 

.Ta hvad er skønt'? En holder mest af de gjal
dende Lurtoner, en anden foretrækker en Fløjtes 
smæltende Triller; en "elsker Havet, naar det stormer 
vildt.", en anden betages stærkest, ,,!laar Fladen lig
ger mildt". Skønt er det alt. 

J eg' har set Højlyngen en Vinterdag' i Rimtaage, 
!laar hver en Lyngtop, hver en Kvist paa de svajende 
Birke, hver en Naal paa de evigt susende Fyrretræer 
var overtrukket af Iskl'ystallernes kridhvide, glinsende 
Myriader. Det var vidunderligt! 

.Teg har valIdret i dette Landskab en mørk og 
regnfuld Efteraarsdag, lIaar Lyngen stod saa ynkelig 
forpjusket; !laur V æden dryppede fra hver en Gren; 
naar de mossede graa Kliplier stod ludende over Da-
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lene og græd -- en stille, Tavshedens ustandselige 
Graad, som syntes at rumme al Verdens forborgne 
'l'yngsel og Smærte. 

Var dette skønt '? .J a, for den der følte sig i Slægt 
med denne Natur, var det skønt. For den, der selv 
havde følt den uforklarlige Graad i sit Hjærte, var 
det skønt. 'l'hi Naturens Samstemning er altid skøn. 

Men de fleste vil nok sige, at Højlyngen er skøn
nest ~n stille Sensommerdag, naar Solen skinner og 
Lyngen blomstrer og breder sit lilla-røde 'fæppe op 
over alle Bakker og ned ad alle DaIsider, saa langt 
øjet mar. Da er der Fest i Højlyngen - Lyngens 
Fest, Ensomhedens stille Fest. For Lyngen og En
somheden og 'l'avsheden hører sammen. Intet Suk er 
saa langeligt blødt og stille, som Vindens sagte Sus 
i Lyngen. 

Den forunderlige Lyng, den omskiftelige Lyng! 
Som hver Sommer blomstrer saa ufortrøden og for
nøj et, som vilde den blomstre til Verdens Ende -
og som hver Vinter er en eneste uendelig og trøstes
løs Sørgmodighed. -
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Smaatræk af Bornholms Flora. 

II. Arnagebakken. 

Eu bekendt Botaniker skal have udtalt de be
vingede Ord, at "Agerdyrkning og Kvægavl burde 
forbydes". Selvom man IIU ikke skal tage en saadan 
Udtalelse altfor bogstavelig, saa kan det dog ikke 
nægtes, at .J ordens fremskridende Kultivering i den 
Grad forandrer og set fra Botanikerens Synspunkt 
"forvansker" den oprindelige Natur, at den bliver 
Ilæsten ganske ukendelig. Medens Floraens retmæs
sige lndvaanere henvises til at friste ell kummerlig 
Tilværelse paa Grøftekanter og Vejskæl, ofte oven i 
Købet afbidte af Kreaturerne og kvæstede af Leen, 
maa de iøvrigt lade sig fortrænge af de dyrkede 
Planters regelmæssige Firkanter, idet disse selvfølgelig 
tillige er ledsagede hver af sit "Ukrudt", SOlu den 
fremskredne Kultur endnu ikke har faaet Bugt lUed 
og vel aldrig vil naa helt at udrydde hverken ved Lug
ning, Brakbehandling eller Vitriolsprøjtning, selvom 
det er saa usselt som Klinten (,lgl'osfemnw Githa[Jo, 
Klitta), at det maa udsaas af Menneskehaand Aar for 
Aar for ikke at dø. Rejglivede er de oprindelige Be
boere imidlertid, saa det næsten kan være en Ynk at se 
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hvid Anemone (Anemone nemol'osa) eller almindelig 
Gulds~jærne (Ga,qea l?ltea) for ikke at tale om Vild
tulipanen (Tulipa silvestl'is) Aar for Aar skyde deres 
Blomster op paa en Grøftekant - den sidste f. Ex. 
paa Bondebroen ved Rønne - og fortælle: Her har 
vi engang været Herrer. Man maa i hvert Fald gribe 
sig selv i Ønsket om, at ligesom Amerikanerne har 
været saa humane at unde Landets oprindelige Ind
bygge{c, Rødhuderne, visse 'l'el'ritorier -- Reservatio
ner ---, hvor de maa faa Lov at være i Fred, at del' 
kunde overlades den oprindelige Flora Pletter, hvor 
den kunde udvikle sig i Fred og bevare sit Præg. 
Der er efter mit Skøn i Grunden ligesaa stor Anled
ning hertil som til at frede om vore Fortidsminder. 
Heldigvis er der her paa Bomholm mange Pletter, 
ja mere end det, hele Strækninger, hvor "Agerdyrk
ning og Kvægavl" forbyder sig selv, og vi er forsaavidt 
meget heldigere stillede end f. Ex. Fyen, hvor ilian 
klager over, at der slIart ikke undes den oprindelige, 
vildtvoxende Flora anden 'l'ilfiugt end Pilehegllene. 

~Iaa jeg saa, min Læser, i Aar bede Dem følge 
mig til en saadan Plet, Amagebakken, Strandskrænten 
paa begge Sider af "Byen" Amager. Ganske uberørt 
er den dog ikke; thi de Amager Mænd har Vest for 
Byen pløjet lige ud til Skrænten og, som jeg senere 
skal fortælle, derved voldt, at Ukrndtsfrø fra den 
ovenfor liggende dyrkede Sandmark er skyllet ned, 
og nog'et skæmmet af Kvægavl er den oO'saa da man to , 

prøver, hvor det er muligt, at tøjre Faar paa Skrænten, 
som i deres Dumhed ingen Forskel gør paa alminde
ligt Græs og de sjældneste Urter. Der kunde maaske 
findes de Skabninger, som regner sig selv for betydelig 
større, som heri ligner Faarene. Men omtrent oprindelig 
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er dog den omtalte Strækning og tillige en Plet, hvor 
man "hvor som helst kan finde hvad som helst". 

Skrænten er meget stejl, paa sine Steder efter 
Øj81naal indtil 60°, og jeg maa derfor ligesom sidst 
bede min Ledsager tage godt Fodtøj paa; for vi skal 
vandre midt paa Skrænten hele 'riden, og det er en 
trælsom Gaug. Botanikeren gaar nu for Resten aldrig 
ad de banede Veje eller paa de magelige Steder. 
Men for ikke at skræmme, vil jeg til Gengæld ikke 
anmode om Følgeskab for længere Strækning end en 
god halv Mil, en god Fjerdingvej øst og ligesaa langt 
Vest fra "Byen", fra en Dal med en lille Bæk ud 
for Strandbygaard i Nylars "Mølledalen" til Grønsands
formationen, hvor Sandstenen falder brat af mod Havet. 
De vil paa denne Vej ogsaa møde højst interessante 
geologiske Fremtoninger, men disse skal jeg lade 
nomtalte - af alt for gode Grnnde. Som jeg i Fjor 
bemærkede bliver en Botaniker aldrig træt, men skulde 
De alligevel finde Vandringen besværlig, saa vil jeg 
sige til Dem: "Nej, min Fa'er, følg· saa f. Ex. med 
mig for at gennemvade Bastamosen, saa skal De faa 
noget andet at vide end at gaa paa den tørre Arnage
bakke". 

Jordbunden bestaar altsaa omtrent af det bare 
Sand, som kun paa ganske enkelte Pletter er fugtigt 
paa Grund af Væld i Skrænten, og naar den derfor 
kan frembringe floristiske Mærkeligheder, saa bero er 
det formentlig væsentlig paa, at den tillige er meget 
kalkholdig, om Foraaret maaske i Forbindelse med 
den bratte Hældning, som vender lige mod Syd, hvor
ved Solstraalern8 kommer til at falde lodret ligesom 
paa en Mistbænk. Noget lignende ses paa andre Syd
skrænter. J eg opdagede f. Ex. for nogle Aar siden 
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med Forundring, at Blykobbeaaells Nordskrænt, som 
altsaa ogsaa skraaner brat lige mod Syd, i Egnen ved 
Risenholm har omtrent de sa11nne Sjældenheder som 
Arnage bakken. 

De vil af det allerede fortalte forstaa, at vi maa 
nd allerede meget tidlig om Foraaret - et Par af 
de, mærkeligste Planter har jeg saaledes flere Aar i 
Træk fundet afblomstrede med store Frøkapsler I~ang
fredag, naar Paasken kom sent. 

Vi begynder altsaa vor Vandring i Mølledalen en 
tidlig Foraarsdag og møder strax nede i Dalen en af 
Danmarks mærkeligste Planter, Gul Hestehov (Peta
sites spurius). Den almindelige røde Hestehov (P. o/fl
einalis) findes ikke paa Bornholm som i det øvrige 
Danmark. Planten har sit Navn af Bladformen, og 
denne svarer ogsaa nøje dertil; men i April ser De 
intet Blad. Disse udvikles nemlig først senere hen 
paa Sommeren, og hele Dalen er da fyldt af disse 
vældige paa Undersiden hvidlodne " Skræppeblade " , 
som imidlertid ikke har det allermindste med Skræppe 
(Rtlrnex) at gøre. Gul Hestehov ligner sin mindre 
Slægtning Følfod (Tussilago FaJ'fara) , hvis gule Blom
ster De iøvrigt ogsaa i April vil møde længere henne 
paa Skrænten, hvor der er Væld, uden at ,det undrer 
Dem, deri, at den skyder sit Blomsterskaft op af 
Jorden, førend Bladene udvikles. Men Hestehov har 
ikke som Følfod en enkelt Blomst, men en hel Klase 
eller rettere Klump af saadanne paa sin skællede, 
bladløse, hule Stængel. Deres Farve ligner ganske 
det visne Græs, mellem hvilket den voxer, men Klasen 
er saa stor, at den er tydeligt kendelig. Dens Blade 
træffes om Sommeren ved Sandstranden Bornholm 
rundt; men kun i Mølledalen evner den hvert Aar at 
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sætte Blomst, vistnok af den før fremhævede Grund, den 
særlige Foraarsvarme. Efter at have betragtet denne 
ogsaa i den ukyndiges øje meget mærkelige, om end 
egentlig ikke smukke Blomst, som er en stor Sjælden
hed, gaar vi sanllne tidlige Foraarsdag videre paa 
Skrænten ~ De husker: midt paa denne. Vi træffer 
der først alle Vegne en meget, meget lille, men nyde
lig mørkeblaa Forglemmigej (Jfyosotis collina), som er 
hyppig overalt pau Bakker. Man tænke blot ikke, 
at det er en Dværgform eller "en Unge" af den al
mindelige Markforglemmigej (N. W'L'PI1S1:S), SOlll den 
ukyndige fristes til. Det er selvfølgelig en egen Art. 
Ved Siden af denne møder vi ikke mindre end fem 
Arter smaa hvide Blomster, som man helst skal lægge 
sig ned for at se. De tre af disse er korsblomst
rede (med fire Kronblade lige overfor hverandre), 
nemlig: Gaasemad (Al'Ctbis Tlwlimw), Gæslingeblomst 
(Dmba vcma) og Flipkrave (Tcc8flalia nw/icmdis), de 
to andre nellikeblomstrede (med fem Kronblade), nell1-
lig: Hønsetarm (Cp/'asti1l1/1 wlf/atwn) og Skærmarve 
(1!nlostlJ1l1n nmbclllttwn). Af disse er de fire første 
hyppige overalt, medens den sidste kun træffes faa 
Steder i Danmark. De tre forst nævnte har alle rod
stillede Blade me(l nogle Blomsterskafter i Midten, 
men Gaasemad har desuden nogle ganske smaa Blade 
paa Stængelen, hvorpaa den let kendes. Hodbladene 
hos Flipkrave er bugtede, og den blomstrer lidt senere 
end de andre to, hvis Hodblade er hele. .Ja, nu ved 
jeg ikke, min Ledsager, om. De vil give Dem rnd til 
at se paa de smaa bitte Blomster; det lønner iøvrigt 
Umagen, og de er lette at skelne. Men De vil nmaske 
lige betragte dell sidst nævnte af de fem, den sjældne 
Skærmarve, som er let at kende paa sin ganske glatte 
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Stængel med modsatte, blaagrønne, noget t.ykke Blade 
og en lille Skærm med henved fem forholdsvis lang
stilkede Blomster. Vi lægger fremdeles Mærke til 
den meget spæde lillarøde Vaar-Vikke (Vicia lathy

J 'nid!',,), om hvilken man ligesaa lidt som om den lille 
Forglemmigej maa mene, at den er en "Unge" af den 
floget senere blomstrende og større Smuk Vikke (V. 
anrJ1tstifolia), den dyrkede Vikkes (V. sativa) nærmeste 
Slægtning, som ogsaa voxer paa Bakken, men dog 
hellere foretrækker Vejkanterne ovenfor, og som ud
mærker sig ved sin meget smukke, mørkt purpurrøde 
Blomst.. Naar vi saa endnu har bemærket paa de 
fugtige Pletter den iøvrigt meget almindelige Ager
padderokke (EqnisetllYn aJ'N>nse), hvis Ax paa denne 
Tid af Aaret "ryger", naar det berøres, saa har jeg 
denned nævnt de tidligste Foraarsplanter, som falder 
i øjnene. Agerpadderokken er en blomsterløs Plante, 
som i Voxemaade har ikke ringe Lighed med Følfoden, 
idet den tidlig om Foraaret opskyder brune, ugrenede 
Stængler, som bænJr "Ax" og senere paa Sommeren 
golde, grøllne Stængler med kransstillede, leddede 
Grene (Leddagræz). 

Gentager vi vort Besøg i Slutningen af April eller 
Begyndelsen af Maj, vil vi finde flere andre Phl.llter 
udviklede, samtidig Jlled at. de før nævnte mel' eller 
mindre staar i Frø. Vi lægg'er ,først Mærke til, at. 
Skrænternes Slaaentorne (Prnnus spinosa) allerede er 
i Blomst. Blomsterne udfoldes nede ved den af Solen 
opvarmede Jord tidligere end højere oppe paa Buskene 
og altid før Bladene. Derimod vil De se de iblandede 
Stikkelsbærtorne (R1:bI'8 GJ'()ssulal'ia) helt grønne og 
samtidig blomst.rende, hvilket ser meget ejendommeligt 
ud. Det kan være, Dc under disse rrornebu~kl', hvoraf 
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der paa Skrænten findes tmmnelig betydelige Stræk
ninger, som De ikke maa være bange for at begive 
Dem ind i, selvom De skulde stikke Deres Fødder, 
vil finde den før nævnte Almindelig Guldstjærne (Ga
gea latea), den overalt i Skovkanter og ved Gærder 
hyppige, gule, i Solskin stjærneformig udbredte Foraars
blomst og muligvis ogsaa den for Bornholm og N ord
sjælland øjendommelige Fingerhladet I..Iærkespore (('0-

l',ljdalis pumila), som jeg ganske vist ikke har bemær
ket her, men paa Skrænterne øst for Mølledalen under 
Tornebuske. Disse to vil dog paa denne 'rid være 
omtrent afblomstrede. Imidlertid vil den Guldstjærne, 
De plukker, snarerc vrere en anden nærstaaende, men 
meget mærkelig, væsentlig for Bornholms Sydland 
ejendommelig Art, Mark-Guldstjrærne (G. 8tenopetala), 
næsten den eneste Løgplante, søm kan klare sig paa 
dyrket Jord, hvad G. la tea forg'æves forsøger. Den 
findes ogsaa ovenfor Skrænten paa døn dyrkede Mark, 
ligesom paa hele Vest- og Sydlandets Sandmarker. 
Den blomstrer ud omtrent naar G. l?ltea visner; hele 
Planten er mørkere farvet, Blomsterne er færre, men 
større end hos denne og den har ikke et, men tre 
Løg samtidig. Den er saa hyppig, at De nok maa 
grave et Exemplar op for at se Løget, som altsaa er 
meget ejendommeligt og gør den skikket til at taale 
at forstyrres af Ploven, selvom den foretrækker de 
fleraarige Græsmarker. Men De faar det næppe op 
med Fingrcne alene. Har De ikke Botaniserspade 
med, saa maa De risikere at knække Deres gode 
Lommekniv for at faa det op. 

Fremdeles er nedvandret fra den dyrkede Mark 
flere Arter af Ærenpris (VeI'onica), navnlig Vest for 
"Byen". Jeg skal ikke trætte Dem med at beskrive 

hver enkelt Art af disse bitte smaa, lyse- eller mørke
blaa Blomster, Miniaturudgaver af den lidt senere 
udfoldede storblomstrede og smukke Tveskægget 
Ærenpris (V. (!JwmicdrY8), som findes paa enhver 
udyrket Grøftekant og for Resten ogsaa her paa 
Skrænten, og som paa Grund af sin let affaldende 
Blomst paa ironisk Vis plejer at nævnes som et Sym
bol paa "Mandens 'l'roskab". Af de smaa Ærenpris
Arter vil jeg derfor kun lige nævne en enkelt, nemlig 
Vedbendebladet Ærenpris (TT. lUl'del'ifolia), som ellers 
voxer meget ofte som eneste Blomst i Rugagrene i 
April. Den har en lille, violetlilla Blomst og Blade, 
som :ganske svarer til Navnet. Men jeg ved, De vil 
bebrejde mig noget, hvis jeg ikke viser Dem Sort 
Ærenpris (V. t,'ipftH!la), den sjældneste og ejendomme
ligste Art; Kronen l~r temmelig stor, mørkeblaa, næsten 
sorteblaa, og hele Planten, iberegnet de treflig(~de 

Blade ja endog Kapselen, er mørk, næsten sort, temmelig 
klæbrig. Der skulde forøvrigt findes endnu ell sjælden 
Ærenpris-Art Vaar-Ærenpris (r T

• 1.'I'J'na), men jeg har 
søgt efter den grundigt og clog forgæves, saa jeg 
betvivler, at den findes her, Af nedvandrecle Planter 
lægger vi endnu Ma'rke til Vaarsalat (Valel'1'und/1I 
olitol'ia), en skør, gaffelgrenet Plante med en stor Top 
af overordentlig smaa graafiolette Blomster. 

Iøvrigt vil vi paa denne Tid eller ganske lidt 
senere træffe Bakken pletvis farvet henholdsvis gul, 
hvid eller rød af tre forskellige ganske almindelige, 
men hver for sig meget snmkke og karakteristiske 
Planter, som man har Lyst til at samle i Buketter, 
hvad de før nævnte ganske vist kun lidet fristede til, 
nemlig: 1. Den dejlige, vel kendte Almindelig Kodriver 
(Primula of}icinalis) med ~it høje Skaft med honning-
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(luftende, lysegnlC', iJHl.vendig mørkegult plettede Blom
ster. Bornholmerne plejer at kalde denne Plante 
"Kjælinjatænner"; men iøvrigt betegner det danske 
Navn Kællingtand en ganske anden Plante af Ærte
blomsternes Familie (Lotus comiculatus). 2. Den overalt 
paa tørre Marker hyppige Kornet Stenbræk (Sa:c1/"raga 

granulata), som ligeledes har et fodhøjt Blomsterskaft 
med store, hvide, ulugtende Blomster i Spidsen. Den 
har iøvrigt sit :B~ornavn af de mange smaa, runde 
Rodknolde, som De ikke behøver at grave op, da de 
følger med, naar Planten rykkes op. 3. Den ligesaa 
vel kendte Almindelig Gøgeurt (Ord/.is 'maSI'11{a) med 
sin store Klase af violetrøde Blomster, som ikke er 
særlig vellugtende. Paa Grnnd af Kalkunderiaget kan 
den ogsaa enkeltvis findes hvidblomstret. Det er 
denne, som Bornholmeren fortrinsvis kalder "Herrens 
Hænner", uagtet det ikke er denne Art, som har den 
haandformige Rod; den har tværtimod en hel, aflang 
Knold; derimod svarer den noget senere blomstrende 
Kødfarvet Gøgeurt (()I'c!n:s incamatus) bedre til Navnet. 
De vil have bemærket, at jeg ligesom i Fjor ikke har 
til Hensigt at beskrive en vis Lokalitets hele Flora, 
men kun de mærkeligste, for alle formentlig interes
sante Planter, og til disse maa jeg endnu regne Vaar
Potentil (Potentilla vema), en ganske vist kun lille, 
men smuk Plante, som er særlig for Bornholms Bakker, 
men næsten ikke findes andre Steder i Danmark. Den 
er lav, til Dels nedligg'ende, mangegrenet med syv
fingrede Blade og smukke, gule Blomster, som ligner 
"SmørLlomstpr" (Ranunkler) noget, men kendes Llandt 
andet fra disse ved at have et dobbelt Bæger. Smuk 
Vikke (Vil'ia ({n,qusf1/ol1:a) har jeg allerede omtalt. 

J eg mener heI'luod i Overensstemmelse med min 

Plan at have forevist de efter mit Skøn dels sjældne, 
dels mærkelige Planter for min interesserede Læser, 
saLt mange som kan henregnes til de egentlige Vaar
pbmter. M ell vi maa besøge Arnagebakken en eller 
holst to Gange endnu i Højsolllmeren; thi jeg har 
endnu ikke omtalt adskillige Mærkeligheder, som absolut 
bor nævnes. I .Tuni Maaned vil vi da lige Vest for 
Mølledalsskrænten lægge Mærke til en spæd, gul
blomstret Kløvorart, som er en af Bornholms og Danmarks 
sjældneste Planter, Liden Sneglebælg (MI'INl'ago minima). 

Dens Blade er ikke meget forskellige fra den dyrkede 
Sneglebælgs (M. lupnl1'na), som jeg vel tør forudsætte 
bekendt for alle mine IJæsere, saavelsom de øvrige 
dyrkede, gulblomstrede Kløverarter: Humlekløver (Tri
JI}lhl1ll ((,(j}'({/,iulII), (julkløver (T. prol'1l111bl'n8) og 'I'raad
kløver (T. Jirij'oJ'JIII'). Jeg har her nævnt dem efter 
Størrelsen. Dyrket Sneglebælg kendes fra de egent
lige Kløverarter paa sit skæve Blomsterhoved fornden 
paa Bælgen, hvorefter den har Kavn. I Forbigaaende 
bemærket: Det var dog for galt, om den med Rette 
selvhevidste bornholmske Bonde ikke skulde kende de 
Planter, han selv saar i sin egen Mark. Den her 
nævnte sjældne Sneglebælg udmærker sig ved kun at 
have 4-0 Blomstrr i Hovedet,. nlPdpns. alle (le for 
nævnte er mangeblomstrede. De enkelte Blomster er 
til Gengæld større og mørkere gule end hos den al
mindelige Sneglebælg, som forøvrigt tillige med Gnl
kløver voxer imellem den ude paa Bakken, men det 
mærkeligste "ed den rI' elens krogtornede Bælg, hvor
med den hager sig fast til Dyr og Mennesknr og 
derved bidrager til Frøets Spredning Alm. Snegle
bælg har glatte Bælge. Disse sammensnoede og dprfor 
kuglerunde, tornede Frugter kan man iøvrigt tidlig 
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om Foraaret finde paa Bakken indesluttende modent 
Frø af Form og Størrelse som almindeligt, smaat 
Kløverfrø. Sammen med Liden Sneglebælg og videre 
paa hele Bakken baade øst og Vest for Byen voxer 
en lille, spæd Nellikeblomst, Knopnellike (Kohlrml8chia 
prol1jenl), som ikke er saa smuk eller fremtrædende 
som den almindelige Bakkenellike (D1:anthu8 cleltoides), 
ja i saa Henseende ikke engang kan maale sig med 
den lille saakaldte "Potnellike" (Dianthus A1'1nCJ'ia), 
men er meget sjælden. Ud af et stort brunt Hylster 
("Knoppen") udskyder den lille blegrøde Blomst, altid 
kun en ad Gangen, som i og for sig tydeligt nok 
røber sig som en Nellike. Fremdeles vil vi paa hele 
Skrænten møde i hvert Fald endnu to Sjældenheder, 
hver af sin Familie: Voldtimian VIrinos thymoidps) og 
Bibernelle (Potpl'ium (71:ctyora1]Jum). Den første er 
ligesom sin Slægtning den almindelige Vildtimian (Thy
mus Serpyllum), som selvfølgelig ogsaa findes her, en 
lav, vellugtende Halvbusk; men de to har hver sin 
ejendommelige, krydrede Duft. Voldtimian har ikke 
som den almindelige rrimian røde, men violetblaa Blom
stor med en hvid Halvcirkel indeni og er iøvrigt mere 
opret med takkede Blade. Bibernelle er en Plante af 
on helt anden Slags, temmelig høj og grenet med et 
mørkt, grønrødt Blomsterhoved omtrent halv saa stort 
som Rødkløverens. Bladene ligner i Form nærmest 
smaa Rosenblade, og den hører iøvrigt ogsaa til Rosen
familien. Den er ligesom alle de andre før nævnte en 
udpræget Kalkplante, som ogsaa træffes længere mod 
Syd ved Limensgade og paa Rispebjærg, men iøvrigt 
kun faa Steder i Danmark. 

Desværre maa jeg meddele, at ingen af de her 
anførte er hverken særlig pragtfnld eller særlig frem-
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trædende, det sknlde da i nogen Maade være den 
sidste. Dette er i noget højere Grad Tilfældet med 

\ Hvidblomstret Tjæreurt (Silene nutans), som ganske 
vist ikke i Pragt kan maale sig med Rød 'IJærenellike 
(Visra1'ia purpurea), men dog er en ret fin, om Natten 
vellugtende Blomst, som ved sin Klæbrighed svarer 
til sit Navn. Den er paa Bornholm temmelig hyppig, 
men regnes iøvrigt for en Sjældenhed. Som noget 
højst ejendommeligt, men egentlig langt fra kønt maa 
jeg vise Dem nedenfor Byen, som De ikke bør be
give Dem op i ved Sommertid, hvis De ikke er nødt 
dertil, eftersom den mangler Sundhe<lskommission, den 
vældige Æselstidsel (Onop0l'don Acanthium), en over 
mandshøj, hvidlodden, tornet Tidselblomst. 

Paa Mølledalsskrænten som i det hele taget paa 
græsklædte, sandige Skrænter paa Bornholm kan vi 
lejlighedsvis træffe enkelte Exemplarer af den lille 
Bregne Almindelig Maanerude (Botl',ljchill'rn Lunwria), 
som skyder en enkelt Stilk op af Jorden bærende et 
grønt Blad og et brunt Ax lige overfor hinanden. 
Bladet er delt i halvmaaneformige Flige, hvoraf Navnet. 
En større Form voxer enkelte Steder i Bornholms 
Løvskove, men findes iøvrigt næppe i Danmark; jeg 
har i hvert Fald intet Sted set· den beskrevet. Men 
desuden skulde der findes ved Arnager en endnu 
sjældnere Art Kamillebladet Maanerude (R. matricari(r~ 
folium), som udmærker sig ved, at Bladet er finfliget, 
hvoraf Navnet, idet det har Lighed med Kamilleblom
stens (Jfatl'icewia l:nodol'a, KOllunianslogg) fine Blade, 
og muligvis ogsaa en tredie Art Trekantet Maanerude 
(B. tematum) med to langstilkede, trekantede, findelte 
Blade foruden Axet, hvilken sidste overalt er en stor Sjæl
denhed. Men det har ikke lykkedes mig trods gentagen 
Eftersøgning at finde nogen af de to sidste. Skulde 
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De, min I..Jæser, være heldigere, saa bekræfter De 
derved, at vi befinder os paa en Plet, IlYor man hyor 
som helst kan finde hvad som helst. .leg hal' lIU i 
hvert Fald den sidste mistænkt for ligesom adskillige 
af de sjældneste Planter at være "lunefuld", saa den 
kun skyder sit Skaft op me(l flere Aars Mellemrum. 
Det kan være, at det atter er gaaet ligesom i :B~ior, 
at De nu er træt af at bukke Dem efter "Sjælden
hederne", og vi vil derfor, inden vi forlader Bakkell, 
bemærke nogle af dens ikke sjældne, lIlen kønneste 
og' mest karakteristiske Planter foruden de enkelte 
allerede nævnte. Vi husker altsaa, at vi staar i Høj
sommeren. I.T uni MaLtlle(l vil vi rimeligvis først lægge 
Mærke til Knoldet Mjødurt (SpiJ'(l'lI,rifipfUrlul((, Galta
spragla, Midurt), som forøvrigt heller ikke udenfor 
Bornholm er helt almindelig. Vi glæder os ved at se 
den statelige Plante med sin store, hvidblolllstrede 'eop 
af honningduften(le Blomster, hvorefter den har sit 
Navn. I Juli Maaned vil Karakterplanten efter mit 
Skøn være Pimpinelle (Pimpinell({ Sa.r'~frrtg({), en langt 
fra saa smuk og heller ikke videre vellugtende, hvid
blomstret Skærmplante, hvis Blade er mellembrudte og 
har nogen I;ighed mod Mjødurtens. Vest for Mølle
d,Llen voxer -- mærkeligt nok- Skov-Fladbælg (La

thYI'U8 s1:lvester), i betydelig Mængde. Den har ellers 
slet ikke hjemme her, idet den er skabt til at slynge 
sig op ad Buske flere Alen højt og derfor ellers voxer 
i Sydkanten af Skove; her lllaa den nøjes med at ligge 
henad Jorden. Hvorledes den er kommet her, ved jeg 
ikke, men den klarer sig godt i de ugunstige Om
givelser og udfolder i rigelig Mængde sine store, 
smukke, rosenrøde Ærteblomster. Tæt ved voxer i 
hvert Fald i Aar (1908) en Mængde Gul Gaaseurt 
(Antlternis tinctol'ia), som heller ikke hører hjemme 
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her, men paa Kløveragre; men jeg kan i Modsætning 
til den forrige forklare mig' dens Fremkomst; don er 
nemlig temmelig sikkert hidkommet med Vognene, som 
henter "Ædja" (Tang") paa Strandkanten. Den regnedes 
for 50 Aar siden for sjælden, men er nu hyppig mange 
Steder. Blomsten ligner "Ijausurtens" (Clt1'.l/8antlternum 
se,qetum), men Bladene Gaaseurtens (.lnt/wmili (Jl'vensis) .. 
Naturligvis møder vi ogsaa allevegne den store røde 
Knopurt (CpntaulWl Jal'ea, Graabone), den gule smal
bladede Høgeurt (HierllC1:wn umbfllatum) og Mark
Malurten (Artel1u:sl:a l'ampestris, ikke Alm. Malurt (A. 
AbsinthiuJn) eller Bynke (.!l. vul,qarili)), som jeg tør gaa 
ud fra hver for sig karakteriseres ved Navnet alene. 

Bakkens karakteristiske Græs er Dunet Havre 
(Avena pubescens), en meget smuk, hoj Græsart med 
sølvglinsende Top og temmelig lang Stak; den staar nær
mere Draphavre (Li. elatior) end Dyrket Havre (A. 8at1:va). 

De forstaar maaske ikke, at det kribler i en Bo
tanikers Ii'ingre efter at blive ved, indtil han har 
gennemgaaet hver eneste Plante paa den bestemte 
Plet; thi de forekommer ham en for en interessante; 
men jeg' prøver paa at modstaa Fristelsen og maa 
derfor ikke holde op, men bryde af. 

Imidlertid kan jeg ikke faa mig til at gøre dette 
uden først at bede Dem følge med et Øjeblik ned til 
Strandkanten nedenfor Skrænten, der hvor vi ellers ikke 
for Mageligheds Skyld maatte gaa, for at se paa et 
Strandgræs. Nu tør vi saa ikke, saaledes som sidst, 
kalde alle disse Græsser under et for "Marhalm" , men 
vi maa skælne mellem Marehalm (ElYJnus aJ'enal'ius) 
med brede Blade og toradet Ax og Hjælme (Psamma 
arenaJ'ia, Klittag) med runde eller rettere sammenrul
lede Blade og '1'op; men vi træffer saa her som iøvrigt 
hyppigt ved Bornholms Sydkyst en af de mærkeligste 
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og udenfor Bornholm sjældneste Planter østersøisk 
Hjælme (Psarmna baltica); den kendes paa sin store, 
fioletbrunlige 'fop, mellS den almindelige Hjælmes 'fop 
er straafarvet. De lærde fortæller os, at dens Her
komst er højst mærkværdig, idet den fremkommer ved 
Krydsning mellem den almindelige Hjælme og Bjærg
røret (()aZama,ql'osfl:s Epi,ql'jos), et højt, groft Græs, som 
voxer meget hyppigt mellem Buske, i ,,'I'ornreer" og 
paa deslige Steder, og som sent i August udfolder sin 
store, mørkfiolette Top, som ikke saa lidt ligner Tag
rørets (Ph?'a,qmitf'S c01mnunis). 

De vil nu sikkert af denne lille Afhandling have 
faaet et tydeligt Indtryk af, at ogsaa Arnagebakken 
er en Plet, hvor man "hvor som helst kan finde 
hvadsomhelst", hvilket De muligvis i B'orvejen næppe 
havde tænkt Dem, men som en Botaniker ser, saa 
snart han [jætter sin Fod der. 

Men for at De ikke skal tro, at det kun er paa 
disse "udvalgte" Pletter, at man finder det mærkelige, 
beder jeg Dem, idet De gaar -- eller maaske hellere 
cykler - hjem, lige følge med mig et lille Stykke op ad 
Vejen, som fører gennem Vællensby, og De vil da Syd 
for Gaardene paa Vejkanten paa et Sted, hvor man 
ellers ikke kunde vente at møde noget særligt, træffe 
en højst ejendommelig og sjælden Plante, Segl blad 
(Palcal'ia Rh'ini), en Skærmplante, som ikke blomstrer 
ud før 20. August, og hvis Blomst ligner Pimpinellens, 
men S0111 har højst ejendomlllelige, lange, seglkrul11mede 
Blade, S0111 er skarpt takkede som en skærpet Sav
klinge. 

Nu holder vi op, mens Legen er god; 'rak for godt 
Følgeskab! 

(Af Pastor Hans Møller). 

Bornholms 1"'ilskikkelser 
i Christian 4.s sidste Svenskekrig 

(1643-45). 

Af IVr. K. ZAHRTiiIANN. 

Ond Tidende bar Julen 1643 over de danske 
Ijande. Midt i December - d. 12te - havde den 
svenske Feltherre Lennart Torstensson kastet sine 
Tropper fra 'fysklands bloddrnkne Slagmark ind over 
det danske Riges Sydgrænse; hærjende drog han op 
g'jennem Jylland, hvor først Ijimfjorden standsede hans 
sejrrige Fremtrængen. Krigen kom uden Varsel og 
traf Danmark slet forberedt. Rigets stærkest udsatte 
Landsdele maatte først og fremmest værges. Den 
fjærne ø Bornholm var ikke strax truet og overlodes 
til sin egen Styrke. Kong Christian 4. stolede paa 
Forsvarsevnen hos Øens af ham selv oprettede Milits. 
Desuden havde han som Lensmand paa Hammershus 
en gammel Krigsmand, Holger Rosenkrantz. 

I de 'l'iIskikkelser, Krigsaarene bragte Bornholm, 
bliver Øens Milits, Landskabet, Landfolket eller Al
muen, som den nævntes, Midtpunktet; og her er da 
Stedet for en nøjere Skildring af denne. Igjellnem 
Middelalderen havde Øen indrettet sig paa en Slags 
Sogneforsvar. Naar Ufred var inde, samledes Sognebo 
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om deres Kirke, hvis stærke Taarnbygning var 
deres faste Forsvarsværn og husede deres større 
Forsvarsskyts : Blider, Hagebøsser og Malmkanoner 
(Kobberstykker). Men efter Fejden 1535, da Bønderne 
havde samlet sig til væbnet Modstand mod Øens lyb
ske Høvedsmand Berendt Knopp og var blevet slagne 
i Ule (lEila) Enge Syd for Aakirkeby, havde denne 
bortført Sogneskytset fra alle Øens Kirker og under
kuet Sognenes ældgamle Forsvar. Imidlertid ændre
des Tiderne hurtigt. Knapt tredive Aar senere, under 
den nordiske Syvaarskrig (1563--70), uddannede den 
lybske Høvedsmand Schweder Kettingk, som da sty
rede Bornholm, en Milits til Øens Forsvar. Ved Siden 
af sine 400 tyske Landsknægte holdt han nemlig alle 
Øens Bønder i Rustning og afværgede med dem Sven
skernes Landgangsforsøg i September 1565. Han vandt 
herunder saa stor Tiltro til sit bornholmske Lande
værn, at han det følgende Aar hjemsendte Halvdelen 
af Landsknægtene og holdt Mynstrillg over Landfol
ket, som han udrustede llled gode Bøsser og andet 
Værge. Ved dets Hjælp afslog han paa ny, i Juni 
1566 og i ,Tuli 1570, den svenske Flaades hidsige 
Anfald paa øen. Herom tilskrev han 1570 Kong 
Frederik 2.: "Og er det visseligt sandt, at dette Eders 
Kongelige Majestæts underdanige Landfolk har holdt 
sig saa bravt og standhaftigt mod Fjenden, at det i 
Sandhed maa berømmes: deres Korn have de ladet 
staa i Marken og forsvaret Kysterne". Øens fulde 
Landeværnsstyrke udgjorde 1800 Mand; en Sjettedel 
af den blev 1564, maaske allerede 1563, udskrevet 
til den danske Flaade. Kettingk havde bygget en 
fast Feltlejr, rimeligvis til Dækning af Bornholms Syd
kyst; dens Sted synes nærmest at llmatte søgos paa 
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det fra Oldtiden befæstede Rispebjerg i Povlsker. 
Ogsaa en stor Del af Strandbatterierne rundt om paa 
Øens Kyster staa endnu som Vidner om hans dygtige 
Forsvar af Bornholm. 

Efter at Lybekkerne 1576 havde maattet forlade 
Styrelsen af Bornholm, søgte Kong Frederik 2. at 
holde Landeværnet i Live ved d. 26. Oktober 1580 
at byde, at Bonderne og Borgerne skulde holde sig 
udrustede, hver nwd et gotlt, færdigt langt Rør (B~sse), 
et Pund Krudt, Kugler og 'rilbehør. Dette Paabud 
blev kun efterkommet af ganske fa a, og Kongen 
maaHe gjentage rlet to Aar senere, idet han truede 
de overhørige med Bøde af ell god Oxe. Først Kong 
Christian 4. bragte Militsen igjen paa :B'ode. 

D. 3 .. Marts 1611 udgik Kongens Bud til Almuen, 
at den skulde færdiggjøre Varderne (Bavnerne), som 
af gammel 'rid have været holdte, og stille Vagt, naar 
det gjordes fornødent. Banllno Aar indberettede Lens
manden Hans Lindenov, at der ude !laa Øen klln 
fandtes fem eller sox Slllaa Kanoner hvoraf endda , 
nogle ikke var synderlig brugbaro, og at Almuen ikke 
forstod at omgaas dom retteligt ; at Bønderne havde 
købt 200 Bøssol' for tro Higsdaler Stykket, og at han 
ønskede endnu 300 Bøsser oversendt for at uddele 
dem blandt Landfolkd til samme Pris. Saullne Aar -
vi er jo i Kalmarkrigens Dage (1611-13) - udsendte 
Christian 4 et nyt Brovom, at han har hørt, at Al
muen sidder og fortrykker sig til I~andets Forsvar, 
hvorfor han nu befaler den at lade sig finde villig ef
ter Lensmandens Paabud; samtidigt bemyndigede han 
Lensmanden til at hverve en Rode Landsknægte til 
at indøve Almuen, saaledes at Borgerne og Bønderne 
skulde udrede disse Knægtes Sold uden Udgift for 
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Kongen. Her finde vi saaledes en lVIilits givet i dens 
Grundtræk, med Vagttjeneste, Bavner, militære Øvel
ser og Udrustning. [I. R. Hii.bertz: Aktstykker til 
Bornholms Historie. Kbh. 1851-52. S. 198. 299. 303. 
305. 311. 316. 362-65. 487. 577. 578. 579]. 

Christian 4. var paa sine østersøtogter vist nok 
gjentagne Gange i Land paa Bornholm. Baade 1608 
og 1624 nævnes som Aar, i hvilke han var til Stede 
paa Hammershus og mynstrede Bornholms Milits. Born
holmerne selv henlagde imidlertid dennes Oprettelse 
til Tiden strax efter Kalmarkrigen og satte dens Fød
selsaal' nøjere bestemt til 1613, som Rasmus Pedersen 
Raufn fortæller i sin Bornholms Krønike: "Siden udj 
Kong Christian 4.s lycksalige Regimente hafuer hans 
Naade med en merchelig Comitat [Følge] wæret sielf 
Personlig her paa landet og' hafft sin Natteleyer paa 
Slodtet hammers huus og da .Jndbyggerne schønne 
privilegia tills agt, AO 1613. Eftter som hans kongl. 
naade all Landshabet paa Slodtet at Munstres og igien
nem Sees hafde oppkreffuet og hafuer da alting der 
været hannem velbehageligt, effter den 2 Aars wa
rende krig mellem Dannemark og Sverrige war for
ligt". rChronica Borringiaca. Haandskrift i St. Kgl 
Bibliothek, Ny kgl. Saml. Folio Nr. 398]. Atter 1624 
mynstrede Kongen selv paa Hammershus Landfolket 
efter den Indretning, som han efter den Kalmar'ske 
Fred - altsaa 1613 - havde forordnet. Siden hen 
høre vi intet om Bornholms Milits før nu i Krigs
aarene 1644 og 45, da den des værre ganske for
skærs er sin gamle Konges Velbehag. 

Som Lensmand sad paa Hammers!ms Jlolgel' Rosen
krantz (Axelsøn), gammel i Gaarde. Allerede 1625, 
d. 4. Maj, var skrevet ham Brev paa, at ham var for-
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lenet Kronens Slot og Len Hammershus paa Born
holm at holde i en fast og tryg Slotslov og Konge
lig Majestæt og Danmarks Riges Raad til tro Haand, 
som en ærlig Riddersmands Mand egner og bør. Han 
var efter 'ridens Art en from Krigsmand. Han havde 
deltaget i Kalmarkrigens raa Tummel og grumme N ed
slagtninger som Kapitajn i Christian 4 s Livregiment 
og' der altid forholdt sig som en ærlig Soldat. Hans 
krigerske Sind havde senere, i Fredstid, lagt sig for 
Dagen, da han 1629 i en Strid med Biskop Mads 
.Jensen l\Iedelfar i Lund i selve Bispeboligen havde 
vundslaaet denne i Ansigtet. Bispen rejste strax til 
København og foredrog der sin Klage og sit blodige 
Ansigt. Sagen blev, maaske ved Rigsraadets Mellem
komst, bilagt i Mindelighed ved, at Holger Rosell
krantz indbetalte 1000 Rigsdaler til Hillerød Skole. 
Det blev ham saaledes et dyrt Dask; men havde Kon
gelig Majestæt haft saa mange Svogre i Rigsraadet, 
som Holger, havde Sagen vel taget en anden Gænge, 
var Christian 4.s Mening. Holger Rosenkrantz's From
hed viste sig i, at han skænkedo rige Gaver til Fattig
hospitaler. Ogsaa Hønnc Hospital, i hvilket fra gam
mel Tid ti Fattige fandt Tilhold, nød godt af hans 
.i1'romhcd; dets Indtægter var ringe og aldeles util
strækkelige, da han 1639 rejste det paa Fode igjell 
med en Gave af 400 Rigsdaler, hvilket dog ikke hin
drede, at det 1729 matttte gjenopbygges og grnndes 
paa ny med langt større Offer af Købmand Herman 
Mortensen Bohn og hans Hustru Karen Lavridsdatter, 
hvis Navne det derefter bar lige til sin Nedlæggelse 
1880. Holger Rosenkrantz turde tillade sig denne 
Goddædighod; thi han ejede Glimminge i Skaane, tre 
Godser i Halland, to paa Sjælland, tre paa Fyn og 
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et i Jylland, i alt 4000 'rønder Hartkorn. Samtiden 
kaldte ham gjerne Rige Holger for at skælne ham 
fra hans berømmelige Navne Holger Rosenkrantz den 
lærde. Christian 4. havde sit eget Kælenavn til ham: 
Munsiør Skramhans ; og dette Navn synes at passe 
ganske godt ogsaa paa hans Forhold til Bornholmerne. 
[C. F. Bricka i Dansk biografisk Ilexikoll, 14. B., Kbh. 

1900, S. 231--·33j. 
Trods de mange Aar, han havde tilLragt paa Born

holm, snart paa, Hammershus, snart i det Ilyststed, 
Rosengaarden, som han havde bygget sig i Rønne 
paa den nuværende Amtsforvaltergaards Plads, og som 
nedbrændte d. 28. Februar 1708, synes Holger Rosen
krantz aldrig at være traadt i noget trygt Tillids
forhold til Øens Indbyggere. Forholdet blev endda 
stærkt spændt, da han forlangte, at Bønderne ud over 
deres vante Smørydelse til Hammershus skulde ud
lægge Smørtræspenge til Smørrets fornødne Henpak
ning. Hans egen Slotsskriver Jon Kristensen stillede 
sig paa Bøndernes Side, opmuntrede dem til Ulydig
hed mod Slotsherren og skaffede dom maaske ogsaa 
mod Gaver under usande Foregivender Lempelser i 
deres Skatteafgifter ; sligt var vel altid, som Holberg 
senere skildrer det, hævdvunden Ridefogedskik. Ro
senkrantz førte Klage over Slotsskriveren for Ham
mershus Broting og fik ham dømt til at afgive skriftlig 
B'orsikring om, at han ikke tiere vilde gjøre sig skyl
dig i sligt; men da Jon Kristensen trods denne frem
turede i at slutte Forbund med Bønderne, blev han 
paa ny stillet for Brotillget og denne Gang dømt fra 
Livet som den, der forledede Almuen til Ulydighed 
mod dens Øvrighed. Nu traadte Bøndernes fjendlige 
Stilling mod Slotsherren særdeles skarpt frem. Retter-
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stedet, Galgebakkerne, laa 800 Meter (1260 Alen) 
uden for Slotsporten, paa det Sted, hvor nu Blanchs 
Hotel har sin Vandbeholder. Den Morgen Slotsskrive
ren skulde føres did, stimlede Almuen væbnet sam
men uden for Slots]Jorten for at fri ham med Magt. 
Ved Synet af denne væbnede Skare nødtes Holger 
Rosenkrantz til at holde Slotsporten stænget og i en 
Hast lade Slotsskriveren halshug·ge paa Oll flad Klippe 
i selve Slotsgaarden inden for lukkede Porte. Dette 
skete 1640 [I. C. Ume i Universitetsbibliothekets 
Haandskriftsamling, Additamenta, Kvart Nr. 342, S. 
244]. Munsiør Skramhans holdt, som det synes, stedse 
en lukket Port mellem sig og Bornholmerne. 

Ved Svenskekrigens Udbrud 1643 havde maaske 
allerede Alderens Skrøbeligheder meldt sig hos Holger 
Rosenkrantz. Vel var Ilall endilu ikke 60 Aar, - han 
var født d. 9. Maj 1586, -- men Datidens Iliv satte 
tidlige Skrammer, og for ham var Livsaftenen inde; 
han døde d. 31. ,Juli 1647. Inden Døden naaede ham, 
skulde ogsaa han ganske og aldeles forskærse sin 
gamle Konges Tillid. 

Budskabet om Lennart 'l'orstenssons Indfald i Jyl
land naaede Bornholm efter tre Ugers Forløb, d. 2. 
Januar 1644. Snart fik Bornholmerne at mærke Føl
ger af Krigens HClsen i Øens Kærhed. Fastelavns 
Søndag blev Y stad rovet og ganske udplyndret af 
Svenskerne. 'l'alrige Flygtninge fra de skaanske Lands
dele, som altid hjemsøgtes grummest i dette Aarhun
dredes dansk-svenske Krige, søgte rædselsslagne Fri
sted paa Bornholm, blal~dt dem fem hæderlige, for
drevne Præstemænd. I en saadan Hast skete Flugten, 
at en Kone i aaben Baad fødte et Barn, som senere 
kristnedes i Rønne Kirke. Bornholmske Fiskere led 
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ude paa Søen stor Overlast af Fjendens Skibe. fRaufn: 
Chronica Borrillgiaca]. 

Det gjaldt da at stille Bornholms Milits paa Krigs
fod, for første Gang i dens 'rilværelse. Først ind
skærpedes Kongelig Majestæts Brev af 1. Februar 
1644 om at overholde talrige Bøn- og Bededage i 
den nærværeAde onde 'rid. Dernæst lod Holger Ro
senkrantz d. 2. April 1644 udgaa sine 42 Krigsartik
ler til Militsen, og de efterfulgtes af en lang Række 
særskilte Bud om Drukkenskabs Afskaffelse, rettet 
til de syndefulde Haslebo, om Gravning af Brystværn 
og Skyttevolde langs Kysterne, om Bavnernes Ved
ligeholdelse, om Troppesamlinger rundt om paa Øens 
truede Steder, om en Vagtmesters og flere Rytteres 
'l'ilstedeværelse ved alle Sognevagterne. Hver for
muende Bonde skulde udstyre sig med en god Bøsse, 
80 Kugler, 3 Pund Krudt og en Patron taske, de fat
tige med en Morgenstjerne og en langskaftet Øxe; 
de gamle Mænd skulde tjene som Pionerer (Skanse
arbejdere) med hver en Øxe og en Spade; dem, der 
ikke selv forsynede sig med fornøden Udrustning, 
skulde vedkommende Herredskapitajn udpante til Ind
køb heraf'. Bønderne skulde holde deres Udrustning 
samlet ved Sognets Kirke. Hele Militsstyrken skulde 
møde hver Aften i fuld Udrustning, hvert Sogn, hver 
By, hvert Fiskerleje paa sin Strand og holde Vagt 
der Natten over, saaledes at der vaage des Dag og 
Nat for hele Øens fjorten Mil lange Kyster. Strand
vagterne sattes med hele og halve Herreder og Sogne, 
hvert for sin Sognestrand at vaage; ved Fjendens 
NærmeIse skulde Halvdelen af Sognestyrken søge til 
det truede Sted, Halvdelen blive i Sognet at vare 
paa Kysten; saas 8kibe i Søen, skulde Strandvagten 
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strax give sin Kapitajn og sin næste Nabo det til 
Kende, ringe med Klokkerne og tænde Bavnerne, for 
at Fændriken kunde øjeblikkelig møde paa Alarm
pladsen og Almuen i fuld Udrustning strax søge Fa
llen og følge Flaadens 8ejlads for at være til Stede, 
hvor den truede med Landgang. Endvidere lod Ro
senkrantz d. 24. April 1644 ndg'aa Bud til Militsens 
Officerer, at de, om Fjenden skulde blive Landet mæg
tig, skulde trække sig med deres Mandskab ind i 
Fæstningen Hammershus for at forsvare denne. 

Da Krigsfaren det følgende Aar rykkede Bornholm 
endnu nærmere, skærpede Rosenkmntz sine Paabud. 
D. 18. April 1645 udstedte han paa ny Bud om Vagt
hold Dag og Nat; de menige, som ikke imodgik F)en
den, llaar deres Officerer befalede dem dertil, skulde 
straffes paa Hvet efter Krigsartiklerne; hvo der ikke 
holdt sig med den paabudte Udrustning, skulde pantes 
til dens Tilvejebringelse; og !laar Fjenden lod sig se 
under Landet, skulde Herredernes og Byernes Officerer 
under højeste Straf møde med deres Mandskab for 
at afværge hans Landgang. Dels ved fem Ryttere, 
dels ved Sill Vagtmester Morten Lavridsen, dels og
saa ved selv af og til at møde frem førte Rosen
krantz Tilsyn med Øens Kystforsvar og Strandvagterne. 
[Nye Danske lVlagazin. 2. B., Kbh. 1806, S. :JHO. 2H2. 
2H3. 303. 304. 307. 314]. 

Holger Rosenkrantz's Straffetrusler vidnede om hans 
dybe Mistillid til Militsen og dens Officerer. Disse 
sidste manglede igjen al 'l'iltro t.il deres undergivne, 
og Almuen svarede, som der blev raabt, med Mistro 
til sine Førere l\1ilitsen savnede enhver Kdgsøvelse; 
dens Underoff'icerer havde aldrig staaet den's Prøve 
i nogen Træfning, og dens Officerer var noget skrøbe-
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lige Karle. Borgerkompagnierne, hvis samlede Styrke 
næppe udgjorde Halvdelen af Herredskompagniernes, 
gjorde forholdsvis god Fyldest; flere af deres Stads
kapitajner lagde PligUroskab og Mod for Dagen, en
kelte dog ganske modsatte Egenskaber, som vi senere 
skulle faa at se. Foreløbigt skal her kun nævnes, at 
en Mand som Hasle Bykapitajn, Tingskriver Pedel' 
Olsen, i Nødens Stund skød sig ind under sin Frygt, 
Simpelhed og Enfoldighed, der bragte ham til at følge 
de andre Officerer, som havde bedre Forstand; dette 
var dog sikkert Udtryk for en overdreven Beskeden
hed hos den brave Stadskapitajn. I Kraft af den 
større, dem underlagte Mandsstyrke kom Herreds
kapitajnerne frem i første Række; deres Frygt og 
Enfoldighed stod visseligt Maal med Peder Olsens. 

Kilpitajnen for østre Herreds Kompagni Jost Nicolæi 
var en Tysker, som ikke tav stille om sine Bedrifter 
i Trediveaarskrigen. 1628 var han som Kapitajn traadt 
ind i Christ.ian 4.s Tjeneste, lUen havde haft det Uheld 
to Gange at blive slaaet og udplyndret, inden Kejser
krigen (1626-29) gik til Ende. Han blev da med 
sine undergivne Officerer af takket af Holger Rosen
krantz d. 31. December 1629; og rimeligvis S0111 Følge 
af sit Kendskab til Rosenkrantz gav han sig til Rolig
hed paa Bornholm paa en Gaard i Ibsker, "ungefehr 
paa en tre Aars Tid". Derefter, altsaa sagtens 1633, 
nødt.o og overtalt.e Holger Hosenkrantz ham til at 
overtage den uløllnede Stilling som Herredskapitaj Il. 
Som saadan mynstrede og underviste han aarligt sit 
Herredskompagni ; mell hvad skulde vel en Krigsmand 
som llan stille op med disse taabelige Bønder og Almue, 
_ lio'e som mand hafrr Redshab thill, saa !liør Mand 

" b u 

Arbeyde thill." Nej! vilde man skaffe ham saadanne 
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Karle som de 36 Mand, den Sergeant og den Kornet, 
med hvilke han 1627 havde ligg'et i en Skanse ved 
Elben og ladet sig bombardere og storme af 1600 
Mand kejserlige Tropper og dog til sidst drevet disse 
tilbage og jaget dem ud i Floden, - saa skulde han 
forsvare J.1andet mod hver og en, som vilde formaste 
sig imod det. 

Søndre Herreds Kapitajn Hilll'J't (Jar!9(' havde lige
ledes været i Krig, sagtens i Kejserkrigen, mØll havde 
maattet opgive Krigsværket som "en lam Karl udi sin 
Arm, som han blev skudt udi af sine Fjender". Han 
var da søgt hjem til Bornholm, hvor han mente at 
ville sidde i Rolighed paa Myregaard i Aaker. Denne 
havde han arvet efter sin F'ader Skibshøvedsmand 
Jørgen Gagge; hallS Moder var Margrete Pedersdatter 
af Sømlegaard i Klemedsker, og selv var han gift med 
Kirstine Clavsdatter Køller fra Skovsholm. lA. Thiset: 
Danmarks Adels Aarbog, 10. B., Kbh. 1893, S. 148 j. 
Hans danske Adelskab var godt; lige saa uomtvistelige 
var hans "idel Frygt, Simpellled og 'l'aabelighed", hvilke 
han selv tillagde sig i sit Forsvarsskrift 1646. Imidler
tid fik Holger Rosenkrantz ham 16:31 eller tidligere 
overtalt og halvvejs nødt til at paatage sig Stillingen 
som Herredskapitajn, ,,(let taabelig Folk at exereere, 
uden al Løn og Deputat". Det førte til, at Roligheden 
paa Bornholm tog en brat Ende for ham. 

I Spidsen for Vestre og Nørre Herreders Kompag
nier og for Rønnes Borgerskab rykkedfl dernæst tre 
Brødre Kofoed i Marken. Herredskapitajn Mads K%NI, 
for Vestre Herred, var bosat paa Vellensgaard i Nyker 
og ejede desudell Eskesgaard i Persker; han var Fri
mand, Brodersøn af den tidligere Landsdommer J ens 
Kofoed (død d. 9. Februar 1626) og selv siden d. 6· 
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Februar 1629 Landsdommer paa Bornholm. Han var 
sikkert i sin 'Tid Øens stovteste 1\Iand; men nu da 
Krigen brød ind over ham, maatte han erkende, at 
han var en meget gammel, bedaget Mand, som for 
l11edelst sin Alderdoms Skrøbeligheds Skyld ikke kunde 
være Militærtjenesten mægtig og udi sin Simpelhed 
ikke havde Forstand paa 'Tingene. 'ridt og ofte havde 
han ombedet Slotsherren at forlove ham fra Kapitajns
posten. Broderen Jakob Kofoed til Kyndegaard i Ny
ker, - hvilken hans Farbroder, I-landsdol11mer J ens 
Kofoed, 1590 havde ladet opbyg'ge, mure og med ']'egl
tag omhæng'e -, fandt en lignende Undskyldning i, 
at hans Skrøbelighed og Udygtighed saa stor befandtes, 
at han intet at gjøre forntaatte eller forstod. At her 
taltes sandt, fik sin Bekræftelse i, at begge disse 
alderdomssvage Brødre døde 1646. Jacob Kofoed havde 
da ogsaa som Kapitajll kun to af Nørre Herreds Sogne, 
Rø og Klemedsker, betroet under sig. Herredets nord
lige Sogne, Rutsker og Ol sker, havde til Kapitajn 
Anders HunsPn til Sømlt>gaard i Klemedsker, en yngTe 
og under ikke helt fortvivlede Forhold paalidelig' og 
~jenstdygtig' Mand, som tillige havde Indøvelsen af 
Militsens yngste, ugifte Mandskab fra Land og By 
under sig; i den Krigstummel, som i 1645 spillede 
Bold med Bornholm, kom imidlertid ogsaa han til kort. 
Den tredje og yngste af Brødrene Kofoed var By
kapitc\jn Feda l!ansl'n Kofoed i Rønne, tillige denne 
Bys Borgmester, Ejer af syv Bøndergaarde ude paa 
Øen, en Mand endnu i sin bedste Alder, - han var 
født cl. 15. Juni 1598. 1 sin Ijedelse af Bornholms 
Milits skilte han sig imidlertid ikke ud fra sine Brødre, 
undtagen til det værre. Dog har han indlagt sig' en 
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stor Fortjeneste hos Bornholmerne ved d. 3. November 
1628 at blive Fader til Jeus Pedersen Kofoed. 

De her givne smaa Portrætbilleder ere væsenligst 
tegnede efter de }I'orsvarsindlæg, som Officererne Helv 
have ~;krevet til den kongelige Ulldersøg'elseskommission 
i November 1645. [Rigsarkivet, Kongens Rettertings 
Dokumenter 1631--60J Fuldt alvorligt tnr deres Selv
bekendelser ikke tages, som afg'ivne paa en Tid, da 
det var dem Livet om at gjøre at vække Medynk hos 
deres Dommere. At Officernrne ikke var deres Stilling 
voxne, viste ele ill1idlertiel til fnlde. Tilmed sporedes 
der Skinsyge imellem dem, idet to af Kapitajnerne 
udi langsommelig 'Tiel havde oppebaaret Kongelig Maje
stæts Penge og boet paa de "uæste bedste" Gaarde 
og derfor efter de andres Mening særligt burde have 
baaret Krigens Møje, have indøvet deres Soldater og 
ligget i Lejr med dem, den ene ØstE~r og den anden 
Vester paa Landet. Den ene af disse maa være An
ders Hansen paa Sømlegaard, den anden Christian 
Maekabeus. Deres udskrevne Solelater, som de nævnes, 
var bedre indøvede end Resten af Landfolket, som 
nævnes Almuen. En egenlig Dragonstyrke havde Mi
litsen ikke, selvom en Del af Bønderne mødte frem 
til Hest. 

Holger Rosenkrantz holdt llogle faa Samraad med 
Militsens Officerer, det vigtigste først i Krigens andet 
Aar, da Officererne havde holdt et Møde ved Klemeds 
Kirke og plejet Raad om at bede Slotsherren skaffe 
til Veje et Kompagni paa 300 krigsprøvede Mand med 
tilhørende Officerer, for at det ved at fordeles blandt 
den enfoldige Almue kunde lære denne Krigskunsten, 
"effter som wj waar meget faa ocll Ringe, ,Ja de fleste 
aff oss om Krigs Vesen oeh brug wforsøgte och der-
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paa oss Lidet forstod", Jost Nicolai var blevet valgt 
til Overbringer af dette Budskab, og efter at have 
modtaget det, sammen med et Tilbud om, at Øens 
Indbyggere skulde underholde disse hvervede 'l'ropper, 
mødtes Rosenkrantz i April 1645 med Officererne i 
Hasle. 

Paa Mødet i Hasle (Hasløff) g'odtgjorde Rosenkrantz, 
at han tidt og ofte havde tilskrevet saa vel Rigens 
Marsk Anders Bille som Rigens Hofmester Corfitz 
Ulfeld og Krigskommissaren Christofer Ulfeld om at 
oversende hvervede Tropper til Øen, Han kunde bl. a. 
fremlægge en Skrivelse, som han under 24, November 
1644 havde tilstillet Rigens Marsk, og hvis Indhold 
var dette: "Efftersom wores itzige [nærværende] Til
stand seer gandsche besnerlig vd, och dersom Gud 
Allermegtigste khe wil! forlelllle osz Fred til! Sommer, 
och Fienderne kOl11mAr i Siøen med hans Skihhe, schall 
hand well vden Thuiffl vilde anfichte dette Land", 
saa gives til Kende, at ingen Soldater var forordnet 
der paaLandet, som paa hans Majestæts andre Øer, 
og Rigens Marsk vidste, hvad Bøndernes Fægteri var 
værd, naar det skulde gælde, tilmed var paa Hammers
hus kun forordnet 60 Mand, skønt Fæstningen ikke 
ringere kunde forsyares elld med 200 Mand, thi den 
var vid i Omkreds, og et Land og en Fæstning' for
uden Folk duede intet; thi maatte derfor oversendes 
et Kompag'ui Fodfolk, medførende Krudt og Kugler, 
Men hidtil havde Rosenkrantz kun opnaaet, at Rigens 
Hofmester havde oversendt ham en smuk Karl ved 
Navn Morten Lavridsen, til at tjene som Vagtmester 
med Lieutenants Titel, samt to Kanoner med Krudt 
og Udstyr; Hofmesteren havde tillige bemymliget ham 
til at hverve 60 Knægte paa Øen paa Indbyggernes 
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Bekostning samt trøstet ham med d. 18. Marts 1644 
at skrive: nu haves Hververe ude, og blive de snart 
færdige, saa ville vi gjerne herfra undsætte alle de Plad
ser, som have det fornødent, men "Fienden schal vel 
med Guds Hielp bliffue holden saa warm, att hand schall 
faa andet at thage ware, end at spasere meget till 
Øerne". Men endnu i April 1645, da alt saa truende 
ud, var Bornholm ikke undsat, - og snart kom Fjen
den spaserende til øen. 

Officererne bad da indtrængende Rosenkrantz om, 
at han selv vilde møde frem ude paa Øen, naar Faren 
truede, saaledes som fremledne Slotsherrer havde gjort: 
i Fejdetid havde Sehweder Kettingk ladet sig finde 
ude hos Indbyggerne Dag og Nat baade med Folk, 
Kanoner og Heste, og i Kalmarkrig'en, da Fjendens 
Flaade saas under Landet, var Hans Lindenov kom
met dem til Hjælp ved Kyston med sine Folk og 
Heste. Rosenkrantz's Svar hertil var næppe saa sik
kert, som Sivert Gagg-e forstod det: "hand loff'uede 
att Huor oeh Naae som helst att Suenschens floede 
kom wnder landet, daa wille han Comparere [møde] 
met oss oeh komme oss til! hielp l.Jaade metRaad oeh 
Daad"; thi, som Gagge selv senere tilføjede, "mens 
nu der nøden vdkreffuede, fornum wj Jntted thill 
hanem, iehe heller i fiord [1644] floden waar først 
vnder Landet". Rosenkrantz følte sig som 810tsherre 
og Lensmand bunden til Hammershus, hvilken Fæst
ning han havde at holde Kongelig Majestæt og Dan
marks Riges Raad til tro Haand; og paa Mødet i 
Hasle forestillede han for Militsens Officerer ærlig og 
velbyrdig Mand Christian Mackabeus som Major over 
den samlede Milits med det Paalæg til Herre ds- og 
Bykapitajnerne, at hver skulde være denne hørig og 
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lydig i hans Kommando. Uden Tvivl mente Rosen
krantz hermed, at l\Iajoren skulde være Slotsherrens 
Stedfortræder over alt udo paa 0en, mens han selv 
burde holde sig inden for Fæstningen Hammershus's 
Mure. [Gagges og Nicolais Forsvar:;;indlæg i Kongens 
Rettertings Dokumenter 1631-60. - Nye Danske 
Magazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 290-92. 293. 304-6.j. 

f'lll'istian j)fackabeus, Militsens nye øverste Forer, 
var dansk Adelsmand. Han nedstammede fra en adelig 
Skotte John Mac Alpin (.Johan Maccabæus), der som 
theologisk Doctor i Wittenberg var blevet kaldet ind 
i Danmark og 1542 indsat som PrClfessor i 'rheologien 
ved Koben11avns Universitet. Denne sin grundJærde 
Oldefader slægtede Christian Mackabeus ikke paa; han 
var efter eget Sigende en ukyndig Mand, der ikke 
kunde læse eller skrive videre end af Sædvane sit 
Navn tegne. IJige saa lldllØlig som til at fore Pennen 
skulde han vise sig i at fore Sværdet. Son af Lands
dommer Claus Maccabæns i Halland 11avde 11an 1631 
staaet som Kapitajn i Skaane; kun kort 'rid derefter 
havde han bosat sig paa Bornholm, hvor han senest 
1633 havde tilgiftet sig den smukke Ejendom Skovs
holm i Ibsker ved sit Ægteskab med Major Jacob 
Clausen Kollers Enke Margrete yon Raade. [A. Thi
set: Danmarks Adels Am'bug, 20. B. Kbh. 1903, S. 
308]. Han var bleven sat til Kapitajn over Militsens 
udskrevne Soldater, dens yngste og bedst indøvede 
Mandskab fra By og Land, og han tiltraadte nu sin 
nye Stilling som øverstbefalende Major over Militsen 
i April 1645; inden Aarets Udgang havde den. sat 
ham i Blaataarn som anklaget for Landsforræder!. 

Holger Rosenkrantz tog altsaa ikkun Forsvaret af 
Fæstningen HammerS/luIS paa sig. Dels tidligere, dels 
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og vel mest nu i Krigsaarene havde han ladet udføre 
Hogle Arbejder til at forøge Slottets Modstandsevne. 
Foran Slotsporten var bygget et Brystværn til at af
værge Stormløb og Sprængnillgsforsøg. StormbjæJker 
var udlagte overalt. Vestmuren fra Hundetaarnet 
(ovenover Løvehovedsbugten) til Rævetaarnet (ud imod 
Slotslyngssiden) var forhøjet med midlertidigt Beleirings
værn. Ligesaa var Sydmuren fra Rævetaarnet til 
Blommetaarnet (det saa kaldte Ulfeldstaarn) forhojet 
med Tørv paa de laveste Steder og forsynet med 
Stormbjælker og frisiske HyLtere; uden for var lagt 
to nye Kanonvolde og Runddelen (det runde Taarn 
ved Blommetaarnet) forhøjet og forbedret med Palis
sadeværk; end videre var her lagt et Udenværk med 
Palissader og Forsvar mod Stormløb, og den indre 
Runddel mod denne Side var nyt istandbygget. Paa 
egen Bekostning havde Rosellkrantz forsynet Slottet 
med Kanoner, Bøsser, Krudt og Kugler, med Mel, Rug, 
Malt og Humle, Kød, Flæsk, Smør og Salt, tre skønne 
Haandkværne, overflødig .J ern og Stenkul, Brændeved 
og Masser af store Egeknubbe, som otte til tolv Mand 
havde nok i at løfte, til at forbygge nedskudte Hul
ler i Muren med. Hestemødningen fra de sidste to 
Aar havde han ladet gemme, efterdi der var ikke Jord 
i Slottet til at forskanse sig med. rNye Danske l\1a
gazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 304]. Saaledes mente 
Rosenkrantz at have ydet mere paa at styrke Ham
mershus end alle sine Formænd i 50 Aar. 

Dette var, hvad man i en ond '1'i<1 og efter fattig 
Evne foretog sig for at sætte Bornholm i Forsvars
stand. Imidlertid var Krigens Djævel miskundelig nok 
til foreløbig ikke at slaa sine Kloer i øen. Men ude 
i østersøen regerede han grummeligen, og truende 
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nok saa det ofte ud for Bornholm. Trods den gamle 
Konge Christian 4.s Heltedyst paa Colberger Heide 
d. 1. Juli 1644 kunde han ikke hævde den danske 
Flaade Herredøml1wt i østersøen. Hvert Øjeblik var 
Bornllolm udsat for t]endligt Angreb fra Søen. 

Som allerede ll'l.'Vnt led de bornholmske Fiskere 
stor Overlast af Fjfmdells Skibe, saaledes særligt d. 
4. Juni 16M, fIa svenske Skibe enkeltvis overfaldt 
dem rundt omkring under Øen ved Nattetide. Da 
Morgenen brød frem, samlede SvenskE)rne sig, 46 Skibe 
stærke, under Nexø i en vidt udstrakt Linje og hængte 
deres Skanseklæder ud med alt andet Udstyr, som 
vilde de samme Nat gæste Landet; de blev liggende 
der to Dage og en Nat over. Bornholms Milits blev 
gjort kampberedt; først holdt Kompagnierne deres 
Bededag med Andagt og søgte saa Stranden for at 
tage imod Fjenden, og med fuld Rustning, Faner og 
'1'rommer lod de se deres Kønhed for Nexø Strand, 
indtil Gud samme Aften sendte en stærk Nordost, 
som tvang Svenskerne bort fra Øens farlige Kyster. 
[Raufn: Chronica BorringiacaJ. - Fjenden tilførte 
Landfolket en bedrøvelig Pinseaften ; thi i Regn og 
Taage kastede tre svenske SkibE) Anker Nord for 
Rønne, saa at Landfolket ll1a;,tte møde paa Alarm
pladsen ; men Pinsemorgen sejlede Skibene bort, og 
"af den Glæde tilbevægede sjungedE) vi den samme 
Dag Te Deull1 laudamus". 

Her er ikke at fortælle den Møjsomhed, Landfol
ket udstod Dag og Nat aadE) med Strippen og Rippen 
fra den ene lÆndsside til den anden, naar der hørtes, 
der var set Skibe i Søen. Søndag d. IL August 1644 
saas her over 100 Skibe med udhængende Flag; da men
tE)S det, at det endelig skulde gaa an paa Bornholm, 
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hvorfor der samme Søndag holdtes Prædiken paa S tran d
bakkerne langs hen med Landet for den væbnede 
Mand, ~om ikke turdE) søge Kirkerne. Saa tog Fjen
den Pnl1s Christians Galej paa Svanike Red. Siden 
hen omsejlede en stor svensk Flaade Øen, tæt som 
(m Skov at se til; da vaagede hver Mand den ganske 
Nat bevæbnet. ~- Det er Rasmus Raufn, som i sin 
Bornholms Krønike fortæller os dette, og den Angst, 
som ~yldte Bornholmernes Sind i denne onde Tid, kan 
tydelIgt læses ud af hallS Ord; han havde selv været 
med til som Skolemester og Degn at holde Prædiken 
hen langs Stranden hin Sommersøndag. 

"For N exøe tilI drog sig et Effuentyrligt Pudtz d. 
12. September 1644. Der hafde lagt sig paa Reden 
en svensk Bojert; Skipperen bedrog nogle af Fiskerne 
der deres Vare fra, synderlig lurede han en Mand en 
fierding Smør fra, lovede Betalning', men ske ede ikke. 
~hi beraadede denne Mand sig med nogle andre at 
VIlle søg~ sin betalnillg, tog saa til sig en Snees Mand, 
bordede l Mørke Bojerten uden nogen bulder, antastede 
1, som .holdt Vagt, og lagde Cabiusens Laage over 
de .7 Sklbsfolk, som sade der nedre og drucke 'ro back. 
BOJerten med 8 Stokker [Kanoner] paa udj havnen 
med stor Glæde indført. Men det tog en Tragoediske 
Ende paa det sidste". Den rigt ladede Skude tilhørte 
den svellske Feltherre Admiral Carl Gustav Wrangell; 
han svor de formastelige Nexøbo en grum Hævn og 
var Mand for at tage den. For øvrigt ses det af 
Raufns Fortælling, at var end Svenskerne deres .Bjell
der, ~ar de bomholmske Fiskere dog ikke bange for 
at dnve Strømhalldel med disse og søge deres For
tjeneste heri. 

Lignende Skærmysler til Søs holdt Bornholmerne 
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i Aande ind i det følgende Aar. D. 11. Marts 1645 
søgte to svenske Skibe og en Skude om Natten at 
snige sig ind ved Sandvig, men Strandvagten beskød 
dem og jog dem bort D. 2H. April kom det. danske 
Krigsskib "Den lwi<ltJ Love" paa Rønne Reel for at 
hente Fødevarer fra Øen over til Fredsunelerhandlerne 
i Christianopel; den næste JHorgen blev det overrump
let af det ::;venske Krigsskib "Katten", hvis Folk i 
en Skøtte [Baael J kappede Løven::; Ankertov, entre~e 
Skibet, satte Sejlene i 'rop og styrede det ~d :ra 
Tjanel. "Dog wore Folk paa Ijandet gave ly~tIg }1 yr 
af grove Stykker, over 15 SkUfl, foruden IlVls ske~d 
af Musqueter og Bøsser; Katten 'pustede og fra SIg 
alene 5 Kugler og miste 9 af sit Folk, som han strax 
under Landet kaste over bord. Paa vor Side blev 
en Mand med en forgiftig Musket Kugle ::;lmdt, som 
en rum Tid derefter døde". 1). 23. J\Iaj saa man elleve 
Skibe for Nexø, hvorfor der skete Alarm over hele 
Landet; ligesaa viste d. 1. .J uni en Flaade sig nnder 
Sydlandet. Og dernæst fortsæt.ter Rasmus.~aufn (RavIl) : 

.Men nu kommer ieg till den SørgehIg Acht 
huor lcdiss Landet el' vnder Svensken bragt, 
der Fortuna war oss saa vhlid, 
at wij eij bestod Sneco ndj Striid. . . 
Mandag Morgen d . . 9. Juni 164;), i det tIdlJgste 

DagoTY blev den søndre Katvagt for Ronne Strand 
en tvm;sk Flaade var, 29 Skibe stærk; den kom Syd 
fra i Søen og strøg med Fuldfart for en drivende 
Sydvest, som hurtigt blæste op til en ::;tiv Storm, unde.r 
Øens Sydkyst østover. Det viste sig at være AdmI
ral Carl Gustav vVrangells Flaade; fra Wismar lagde 
han Farten om ad Bornholm til, hans ManI var N:xØ, 
som skulde haardelig undgælde for hallS røvede BOJert. 
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Rønne Borgerskab og- dets Officerer blev varskoede 
o~ samlede sig, til Hest og til FodR, for at følge 
}1laadens Bevægelser. Denne var dem imidlertid for 
hastig, saa meget mere, som de paa den fire Miles 
Marchetur til Nexø under deres Bykapitajll Peder 
Kofoeds Ledelse mødte mange unodig-e Ophold Ander
ledes hurtigt paa Færde viste sig Aakirkebys Borger
skab, som omtrent samtidigt var blevet purret af sine 
udsatte Natvagtel', og hvis halve Styrke til Hest 
under sin Bykapitajll, Borgmester Christen Gregerssen 
naaede de to Mil frem tids nok til at deltage i For
svaret af Nexø. Ogsaa nog-Ie af Vestermarker Sogne
styrke var rykkede Nexo nær, da Fjendens Anfald 
skete, men fik da Bud om at drage tilbage til Aa
kirkeby for at samles med den øvrige Milits og fandt 
sig forpligtede til at lystre dette Bud. Povlsker Sogne
folk, en Del af Svanike Borgerskab, Bolsker og nogle 
af Ibsker Bønder gav Møde i '1'ide paa Nexø Strand 
og deltog bravt i Forsøget paa at afværge .\1Jendens 
Landgang [Byernes og' Sognenes Beretninger i Kon
gens Rettertings Dokumenter 1631-60 j. 

Nexøbo selv fik intet Varsel om den overhængende 
Fare, før end de om Morgenen Klokken mellem syv 
og otte saa Wrangells Flaade stryge frem omkring 
Odden Broders Reven EJerdingvej Syd for Byen. 
'I'rommerne rørtes, og Borgerne samt Bønderne fra 
Nabosognet Bolsker, 300 Maud i alt, samlede sig- væb
nede i Kystskanserne, mens Flaaden søgte tæt ind 
imod Byen paa fire eller fem }1'avne dybt Vand. Wran
gell lod strax sit Skyts spille imod den lille aabne 
Bys lave og spredte Huse, omtrent 100 i 'l'allet; og 
allerede ved Ottetiden havde han løsnet nogle hundrede 
Skud uden Ophør, "shreckeligen thill byen och folckett 
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gennem skanzer, husse och sten gierde". Samtidig 
lod han sine store Skibe stryge Sejl og kaste Anker 
samt Skibsbaadene sætte ud og bemande til Land
gang, dækkede bag de fladbundede Bojerter; og ~ed 
at lade disse nærme sig Kysten paa tre forskellIge 
Steder forstod han at holde Borgerne i Uvished om, 
hvor han vilde landsætte sine Folk, enten Syd for Byen, 
lige ud for denne eller Nord for den. Nexøbo maatte 
følgelig dele deres Forsvar, med nogle af deres Ka
noner til Søndre Skanse, med andre til Havneskansen. 
[Nexe ;sandferdich berettning horlediss 1\exe by blefl:' 
indthagen och ynckeligen vdplyndrett aff de suenske, 
af 5. November 1645, Kongens Rettertings Dokumenter 

1631-60, Rigsarkivet J. 
Først syntes Wrangell at ville lande Syd for Byen. 

I Søndre Byskanse samledes da til Modværge Bor
gernes Hovedstyrke under Bykapitajn og Borgmester 
Christofter Rømmer sammen med Aakirkebys beredne 
BorO'erskab under Christen Gregerssen og med en 

'" . G halv Snes Mand fra Povlsker under Sivert agge. 
Der udvexledes Skud med Svensken af Skansens Ka
noner' men snart viste det sig, at denne første Dyst 
kun ~ar et Skinangreb fra Wrangells Side. For frisk 
sydlig Storm stod pludseligt alle Flaadens Landgangs
skibe, Bojerter og Espinger, tæt under Byen Nord 
paa mod Madvigen i Nærheden af Malkværnsklipperne ; 
her skulde Landgangen ske og Slaget staa. Gud 
sendte denne Dag ingen Nordost til at jage Fjenden 

ud fra Land. 
Bornholmerne rykkede da ud af Søndre Byskanse 

for at følge Fjendens Bevægelser. Gagge og Gregers
sen sprængte til Hest ud til Skanserne Nord for Byen 
00' fandt dem kun svao't besatte Herredskapitajn Jost 

;:, '"' 
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. NicDlais Kompagni fra Ibsker og Svanike begyndte først 
nu at komme frem over Ibsker Bjerg. Ogsaa Rømmer 
red, med sit blotte Degen (dragen Kaarde) i sin Haand 
i Spidsen for Nexøborgerne samt deres Kanoner frem 
gjennem Byen Nord paa og mødte da Nicolai, som 
gav ham sit Ord for, at han holdt sine Folk kalllll
rustede 1\ ord for Byen; dette viste sig desværre usandt. 
Nexø Borgerskab, som altid havde været berøll1111eligst 
udi Mynstringen, førte deres Fcltstykker ind i Ler
strædes (Lerskreds) Skanse Nord for Byen og aabnede 
herfra Ild imod Flaaden, og da blev under EJendens 
Landgang en svensk Major og nogle Soldater skudte. 

Imidlertid var Budet om Fjendens Komme ilet 
op langs Østkysten. I Svanike, en Mils Vej Nord 
for Nexø, havde Menig'heden samlet sig i Kirken til 
Morgenbon ; thi det var just en af det onde Aars 
mange Bededage. Da var eu af Byens Borgere, Ly
loff Bachhus, traadt ind i Kirken og havde givet høj
lydt til Kende, at den svenske }1'laade laa for Nuxø, 
og strax efter hørtes Fjendens grove Skud. Øjeblik
keligt klemtede s med Kirkeklokkerne, Alarmtrommen 
gik, og det i Hast samlede Borgerskab, 79 Mand 
stærkt, drog til Hest og til Fods imod Nexø. Dets 
Førere var Bykapitajnen, Borgmester Knud Christensen, 
som tillige var Slotsherrens Hidefoged, Bylieutenanten, 
Byfoged Eske Dich, Fændriken 'rhommis Blev og 
F'eltføreren (senere Haadmand) David Wolfsen. Den 
beredne Styrke lJaaede frem tidlig nok til at tage Stil
ling i Kystskanserne Nord for Nexø inden Fjendens 
Landgang, og blandt andet tog B'eltforerens Son, den 
unge Alb/'et Woif8en, og hans Fæller deres Post i det 
stærkest truede Brystværn, i selve Malkværnsskansen. 
"Och der stode vj och oss vergede, Saa Lenge oss 
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Mest M ueligt var, oeh ingen Hielp oeh V ndsettning 
finge Huereken aff Bønder eller Borgere vden vngefer 
9 eller 10 Mand, som kOlluue thilhielp, Som Var af t' 
Ibshersogn oeh Nexøe. Mens der de Suenshe Bleffue 
oss for meehtige, oeh ingen ville os Vndsette, N ødis 
vj daa endelige n thill att Vndfly senalldtzen, huort 
vj daa Miste aff voris foleh, oeh bleff samme tid en 
gandsche deIl aff de Suenshe sllOtt, oel! syntiis engang, 
att de ville vigt thilbage igien, hvilchet oeh haffde 
shedt, dersom vj haffde bekommed hielp aft· de andre 
landsens folch, huilchet iehe shiede". [Suanicke Bye 
folchis bekiendelse, 5. November 1645, i Kongens 
Rettertings Dokumenter 1631-60, Rigsarkivet]. En 
ringe Bistand fik de tapre Svanikebo af Ibsker Sogne
folk ; trods Ibs Kirkes Klokker klemtede og BavneIl1e 
lyste, naaede kun højst 20 Mand frem til Stranden. 
Herredskapitajnen J ost Nicolai var selv en 'l'id, inden 
Fjenden landede, til Stede i Skanserne og indstillede 
Kanonerne; saa red han ind i Nexø, og "daa bleft 
hand borte fraa oss, oc vj faar voris Svagheds skyld 
motte affvige for Svendskens Fyrighed" . [Ibsker 
Sogns Erklæring, samme Steds]. De faatallige Born
holmere, som var mødte frem paa den truede Kyst, 
formaaede ikke at afværge Fjendens Landgang. 

Det Mandtab, Svanikebo led i Malkværnsskansen, 
var vel kun ringe i Tal, der omtales kun tre faldne. 
Dog vejede det tungt til, thi kækkere og heltemo
digere Mænd end disse tre unge Borgersønner fra 
Svanike ejede Bornholm ikke. Deres stolte Eftermæle 
taler herom: "Imod Fienden distingverede sig denne 
Dag ved særdeles Tapperhed en fornemme Borger-Søn 
fra Svanike, navnlig Albret W olfsen, tillige med to 
andre friske Karle, som han havde hos sig, hvilke 
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vare lige som Formænd for de andre, og opmuntrede 
dem til at staae som en Mand, giorde og selv deres 
yderste Flid med at dræbe; Men som de vare de 
sidste paa Pladsen, og intet vilde vige, bleve de og 
af de Svenske ihielslagne". [1.1. de Thurah i Beskri
velse over Bornholm, Kbh. 1756, S. 230]. "Ingen af 
vores til Modstand fandtes uden en brav Soldat Albret 
Wolfsen af Svanike, gjorde etlige [nogle] Skud udi 
en Il mod Slufferne [Baadene log ihjelskød nogle Svenske, 
maatte dog og paa det sidste der paa Stedet ærligen 
dø". [Raufn i Ohronica Borringiaca, 1671] Albret 
\Yolfsens Forældre forte Sonnens Lig hjem til Svanike 
og lod det stede til H vile midt i Kirkens søndre 
Vaabenhus; paa hans Ligsten, som endnu findes, skrev 
de: "Denne Sten hør mig David Wolsen oc min k[ ære J 
Hustu Karin Dirieksdater oc beigis woris Arfvinger 
til oc ligger hervnder begraftuen hvori s Søn Albret 
Wolsen, som blef formedelst sin Troschab Schyld til 
sin Herre Konge oc Federnelandid af de Svenske i 
hi el slagen for Nexø den rrid, Landet blef dennem 
opgiffllet, som skede den 9. Junii 1645. Hvis Siel Gvd 
hafVflr. -- Nøgen vdkom ieg af min Moders Lif, nøgen 
skal ieg fare hort igen. Herren gaf dette .... 
. . . .. tit". 

Var nu Albret Wolfsens Heltedød unyttig? Det 
kunde synes saa i Øjeblikket, da Bornholm uden videre 
Modstand overgav sig til de Svenske. Dog bliver en 
saadan Daad aldrig uden Følger. Det var hans Jævn
aldrende, der tretten Aar sellerfl som Mænd, under 
Præsten Poul Anekers Ledelse, kastede Svenskens 
ny paalag-te Aag af deres Nakke, og vi tør vel tro, 
at Mindet 0111 Albret Wolfsens Død har været med 
til at ildne deres Hu Lil denne Stordaad. Selv nu, 
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efter at et Fjerdedels Aartusind er udløbet, læser man 
næppe de gamle Vidnesbyrd om hans kække Kamp 
i Malkværnsskansen uden at føle Kærligheden til hin 
danske ø, som han gav sit unge Liv, voxe og fæstne 
sig. I denne Følelse rejste Bornholmerne d. 9. Juni 
1901 Albret 'Yolfsen og hans to Fæller trende Bavta
stene i den gamle Malkværnsskanse, som hin .Tullidag 
1645 drak deres hede Blod: 

De stred for Konge og Fædreland 
og maatte ærligen dø. 
End stiger for Nexø Strand 
Danmarks Sol over Sø. 

(Albret Wolfsen var udgaaet fra en Slægt, hvis 
Sønner oftere have udmærket sig i Bornholms Historie. 
Udvandret fra Skotland uuder Religionskrigene havde 
den omkring 1600 fæstet Bo i Svanike, hvor Albrets 
Fader David Wolfsen nævnes som Raadmand 1648, 
hans Broder Didrik \Volfsen som Raadmand 1656 og 
dennes Søn David W olfsen døde 1686 som Raadmand 
og Borgerkapitajn. Den sidstes Søn Didrik Wolfsen 
(1669-1740) var Købmand og Borgerlieutenant i Sva
nike og Fader til Herman Bohn Wolfsen (1708-91), 
der søgte Uddannelse i russisk Krigstjeneste og blev 
Kommandørkapitajn og Kommandant paa Christiansø. 
Dellnes Sim Borg'erfændrik og Købmand Christian Lee
gaard W olfsen (1746-1809) i Rønne blev Fader til 
Caspar Henrik W olfsen (1781-183(1), der ved sine 
dristige Kapertogter og talrige Søkampe mod Eng
lænderne i de danske Farvande 1807-11 vandt sig 
Navn af BOI'llholms Tordenskjold og Ridderkorset i 
en Alder af 27 Aar. Ridder \Yolfsens Brodersøn Her
man Sonne Wolfsen (1811--87) gTundlagde 1835 Fa
jance- og Majolikafabriken Søholm i Rønne, hvilken 
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endnu føres frem af Slægten. [Personalhistorisk Tids" 
skrift, 3 R. 6. B., Kbh. 1897, S. 2821). 

Havde Bornholm haft mange Sønner som Albret 
Wolfsen, da havde hin 9. Juni 1645 faaet en lysere 
Aften. Nu straaler hans kække Daad frem som et ha
stigt Lynglimt paa Forræderiets og Forsagthedens 
graa Himmel. 

Klokken ti om Formiddagen stod en landsat svensk 
Styrke paa knapt 500 Mand Nord for Nexø. De faa
tallige BOI'llholmere trak sig tilbage for denne Over
magt og afventede uden for Byen Militsens Hoved
styrkes Komme. Nexø Borgere spre!ltes hver til sit 
Hjem for i en Hast at redde, hvad reddes kunde fra 
det truende Overfald. Herredskapitajnerne Sivert Gagge 
og Jost Nicolai red :B'jenden i Møde og søgte at tinge 
med ham; da holdtes Gagge tilbage hos ham som 
Fange. Ene Nicolai vendte tilbage, og fra dette øje
blik vandrede denne Usling aabelllyst Landsforræderiets 
Bane. "Kaster gders Gevær, eller l skulle fare ilde!", 
var hans truende Ord til de Borgere, som endnu vilde 
værge deres By, og ved ganske overdrevne Udsagn 
om Fjendens Styrke indjog han Frygt i hver Mands 
Hjærte. Uden Modstand indtog Svenskerne Nexø og 
afvæbnede dens Borgere samt Bolskerbo, som var ilede 
dem til Hjælp i Byskanserne. 

"Strax ilede efter dem W rangelI til Landet, vilde 
og være Gæst der, sigel' sit Folk saa til: ".Jeg finder 
her min røvede Bojert for mig. Hjælper at hævne 
sligt Hovmod!" Saa tog de først Byens otte Kanoner, 
som om Stranden her og del' var plantede, lod dem 
føre om Bord, og Byfolket maattte strax lægge deres 
Gevær udi fra sig. Og gav han sine Krigs- og Baads
folk Forlov at udplyndre Nexø, hvilken Udplyndring 
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alene stod paa i fire Timer; og derefter skulde man 
ikke finde udi nogen Mands Bo, der skulde været 
en Dans Skilling værdt, udpn hos trende Mænd, som 
var givet Kvarter, dog de maatte og sætte til". Andet 
8teds sig·es, at de ved selv at hugge Vinduerne ind 
og sprede deres Sengefjer udfor Dørene gav deres 
Huse Udseende af allerede at være udplyndrede, hvor
efter Svenskerne gik dem forbi; dette Krig·spuds er 
dog ikke Nexøbos Opfindelse, det fortælles fra alle 
lignende Plyndringer. "I det Opløb mistede tre Borgere 
der og en Bonde Livet og en Borger sin Haand, som 
og siden deraf døde. Her var ikke Kirken forskaanet, 
udi hvilken de indhrød, tog deraf Kirkens Ornamenter, 
Bøger, Messeklæ(ler, det ringeste med det meste, uhør
ligt. Der de nu saa havde Nexø udplyndret og Godset 
til Skibene ladet udføre, af GnId, Sølv, Kobber, Tin, 
Klæder og alle Husgeraad, saa intet mere var til overs, 
men havde gjort dem nu saa meget fattige, der tilforn 
havde haft megen Formn0, begav de Svenske sig udi 
Drukkenskab; efter som de tilforn udi Plyndringen 
havde ført 01 og Vin tilsammen pau en Sted, drllkke 
sig saa fulde som Svin -- Klokken tre --, lau alle 
Vegne omstrødde paa Gaderne, udi Stræderne, udi 
Husene og udi IJøkkerne, drnkne og afmægtige". l 
Nexø lJrygge(les det sundeste og hpkreste Øl, ikke 
uligt Rostokkerøl; det vandt nu en Sejr over Sven
skel'lw, hvilken Bornholmel'lle desværre lod unyttet. 
Ogsaa Kroggaarden og et Par andre nærliggende 
Bølldergaarde blev lllyndrede. 

"Der llel1l~ral 'Yrangell saa slig sit Folks Ubesked, 
blev han meget fortømct og vidste sig ingen Raad, 
men hefrygted8 sig for Landfolkets Komme. Her hjalp 
ikke hans Formaning hos disse fulde Svin; jo mere 
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han skyndede dem om Bord, jo mere de sov og snor
kede, og at han med højeste Nød finge de fleste op
vakte, dog nogle blev forsømmE'lige og glemte baade 
Flaaden og Vandet. Han gik af en Plads paa den 
anden, raabende: "Op, op, op! her er .Tuten. Juten 
gæster os nu, om Bord, om Bord! Juten er over os, 
og her maa vi lade vores Liv!" [Juten var Svenskernes 
Navn paa Dansken I. Det havde været højligen at 
ønske, at Landskabet havde vidst, hvorledes det stod 
til med disse fulde Gæster, at de kunde lært dem til 
at bptale 01 og Vin, førend de havde sluppet saa 
toldfri bort; men man mente, de Svenske havde været 
saa stærke udi Land, at man dem ej kuude hestaa. 
Saa undkom da Wrangelll1Jed sin Bojert og sine fulde 
Soldater, hvilke han arteligen paaklappede, før end de 
kom om Bord; han havde og Kapitajnerne Uglebye 
og Biørn med sig, de slog nogle Ror og· Kæppe i 
Stykker paa disse drukne Folk". Først henad Klokken 
elleve om Natten havde Wrangell alle sine :B'olk atter 
udskibede paa Flaaden; samtidigt havde han ført Kapi
tajnerne Sivert Gagge og Christoffer Rømmer som 
Fanger ud med sig. [Raufn, Chronica Borringiaca]. 
Der skulde gaa over 25 Aar, inden den stræbsomme 
Nexø By forvandt denne Dag. 

Bornholms lVIilits viste sig yderst sendrægtig i at 
rykke i Marken mod denne Dags voldsomme Krigs
tilskikkeiser. Aarstidens Dont skulde gjores; mange 
Sognebo laa just ude i Torvemarken og i Højlyngen 
for flere Døgn for at indsamle Vinterbrændsel efter 
gammel Sædvane. Halvdelen af Aakirkeby Borgerskab 
laa ved Stranden for at "fare" og udbedre Kystskan
serne. Rundt om fra Sognene havde 8kovrideren til
sagt Bønderne til Ægtkørselmed Hjælpeved til Slottet. 
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Fra de forskellige Herreder havde Major Maekabeus 
stævnet det ungo Folk op til Slottet med sig for der 
"att shulle annammes oeh suerge oeh antage Hans 
Majestetz geuer" [indtræde i lVIilitsenJ. Derfor tog 
det Militsen god Tid at give Møde. Hovedstyrken 
samledes i Løbet af Formiddagen ved Aakirkeby 
Mølle. Her togede først op Mads Kofoed i Spidsen for 
70 Mand af Vestre Herred, dernæst Rønne Borgerskab 
under Pedor Kofoed, .laeob Kofoed med sine to Sogne, 
Peder Olsen med Hasle Borgerskab, til hvem det 
tidligste Bud først var naaet KJ. 10, og yderligere 
nogle af Vestre Herred samt nogle af Anders Han
sens Folk fra Rutsker. Den samlede Styrke taltes 
op til 400 Mand, og dette var rimeligvis lavt talt; 
andre nævne 600 Mand. 

Ved selve Nexø var Major Mackahens, som var 
blevet standset under Vejs til Slottet af Efterretnin
gen om Overfaldet, indtruffet under Byens Plyndring 
omtrent samtidigt med Kapitajn Anders Hansen og 
havde samlet om sig ved Morten Hansens Vejrmølle 
Nord for Byen Styrken fra Ibsker, Svanike, øster
marker, Rø, Povlsker og Aaker, vist i det hele fra 
Øens østlige og sydlige Sogne. Derimod var Christen 
Gregerssen med sine beredne Aakirkeby Borgere ikke 
længere her. Efter den første Dyst i Søndre Byskanse 
havde de trukket det svære Skyts ind gjennem Nexø 
Gade for paa ny at bringe det i Stilling i de truede 
nordre Skanser, men før de var komne midt Vejs i 
Byen, havde Fjenden tiltvunget sig Landgang. Da nu 
Gregerssen saa, at Svenskerne vilde fJlminge Byen, og 
at Bornholmernes ringe Modstand var brndt, ilede han 
og hans faa Folk, alt hvad Tømmer og '1'øj kunde 
holde, tilbage til Aakirkeby for at hente Hovedstyrken 
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til Hjælp. Da han her traf Landsdommer Mads Ko
foed, lod denne sig forlyde med, at en ny Flaade, som 
kunde være de svenskes anden Flaadeafdeling eller 
deres Kampfæller Hollændernes Krigsskibe (men som 
i Virkeligheden var en fredelig Købmandsflaade), var 
set i Søen, og at han havde plejet Raad med de 
andre Officerer om at drage sig tilbage ned til Klint 
i Vestermarker og tage Natteleje der for at afvente, 
hvad denne Flaade bar i sit Skjold. Paa Spørgsmaalet, 
om Gregerssen vilde følge dem tilbage didhen, svarede 
den brave Bykapitajn: "Da giorde ieg som en skalm 
Mod mig selff saa wel som imod mine Bymend, Om 
ieg droge fraa fienderne og lodt dennom komme oeh 
V dplyndre bode mig oeh meenige Bymend. Wille i 
lyde mit Raad, da wille \Vi drage V d imod woris 
fiender oeh begiflue os thill woris Major Christian 
Maekabeus oeh hans Folck, oeh naar wi saa bliffue 
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forsamlet, da ere wi well saa stereke, att wi nest 
Gudtz hielp well wille slaa dennom Ud igien". 

Ved sin djærve Paatale lykkedes det Bykapitajn 
Christen Gregerssen at faa de andre Kapitajners sølle 
rrilbagetogsplan slaaet til .Torden; men Landsdommer 
Mads Kofoed og hans Brødre samt Peder Olsen tøvede 
ved Aakirkeby Mølle lige til Midaftens r!'itl, skønt der 
kom Bud efter Bud fra deres øverst befalende Major 
Mackabeus, at de skulde iligen komme ham til Bi
stand i Nexø, saa vilde han angribe Fjenderne, som 
laa drukne og fulde. Ja, da Xørre Herreds Landfolk 
begærede. at luuatte drage ned til deres Kapitajn 
Anders Hansen i Nexø, truede Mads Kofoed dem med, 
at hvo som vilde drage fra ham, dem vilde han lade 
stille Stykkerne [FeltkanonerneJ pau og give dem de
res Rest [De 4 Herreders sandferdig Beretning, Alle 
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Helgens Dag 1645, i Danske Magazin, 5. B., Kbh. 
1751, S. 47 J. Heller ikke en Skrivelse fra Slotsherren 
paa Hammershus kunde bringe Kapitajnerne af Stedet. 
Et Fejdebrev, som Wrangell skikkede dem, nedslog 
deres Mod ganske; det var skrevet paa 'I'ysk og gik 
ud paa, at Krigsfelttøjmester, General Carl Gustav 
WrangelJ, Herre til Skoekloster, opfordrede alle Born
holms Indbyggere, fra hver By og hvert Kirkesogn 
at sende sikre Forhandlere til Nexø for at under
handle om Brandskat, men de, som ikke vilde indgaa 
herpaa, strax og uden mindste Opsættelse, eller som 
endnu maatte findes under Vaaben, skulde intet andet 
have at vente, end hvad Krigsbrug krævede, nemlig 
at forfølges med Ild og Svæt'rl og endelig at ruineres. 

Først da Almuen stærkere og stærkere krævede 
at føt'es mod Nexø, satte Landsdommeren sig i Be
vægelse med hele Styrken. I Engene øst for Aakirkeby 
gjorde Kapitajnerne paa ny Holdt og raadslog om at 
vende tilLage. Atter maatte Christen Gregerssen skynde 
paa dem; selv drog han med sine Aakil'keby Borgere 
fremad og fik de andre Kapitajner til at følge efter. 
Men ved Solnedgang omtrent halv Vejs fremme mod 
Nexø, ved Egeby Skove, tre Fjerdingvej øst for Aa
kit'keby, fik de øje paa den tidligere nævnte Flaade 
under Bornholms Sydkyst, "saa mangfoldig, att Mand 
icke kunde thelle dennom". 'I'vi vlraa(lige standsede 
de paa ny; "og vilde atter Almuen med Soldaterne 
endelig været fort og nederleg'ge Fienderne, da raabte 
atter Landsdommer og sagde, at hvem der drog' ud, 
dem vilde han lade stille Stykkerne paa, saa de skulde 
faa det, de ledte efter, item han og hans Broder 
Peder Kofoed, Kapitajn i Rønne, og Christian Laurit
zen, Tolder i Rønne, forbød dem under Livsstraf at 
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drage til Nexø at stride imod Fienderne og strenge
ligen befalede Almuen aL følge dem. Saa droge de 
tvert af fra den rette Vej, langt over [tre Fjerding
vej mod Syd] til Rispebjerg i Povlsker, hvor de laa 
den Nat over at ansee Lejligheden til om Morgenetl". 
IDe 4 Herreders Beretning, Danske l\fag·azill. 5. B., 
KLh. 1751, s. 481. Denne Gang nmatte den djærve 
Christen Gregerssen megd mod sin Vilje slaa Følge 
med de andre Kapitajner. 

l Nexø havde imidlertid .Jost Nicolai fortsat sin 
fordærvelige landsfOt'ræderiske Gjerning. Hele Dagen 
igjennem færdedes han sammen med de Svenske og 
skaffede sig af dem et Beskærmelsesbrev for sin Gaard 
samt et lignende for Maekabeus's Gaard. Saa villig 
gik han F:jenderne til Haande og bad dem være sig 
velkomne, som østermarker Sognefolk udsagde, at de 
iln@d Aften lod ham løs fra sig paa hans Æresord. 
Han dukkede da paa ny frem hos den bornholmske 
Styrke, som Mackabeus havde samlet Nord for Nexo; 
og talte Maekabeus ham til, hvi han saa pludselig og 
haanlig havde forladt sille Folk og saa letfærdig gaaet 
Svensken til Haande. Da svarede .Jost Nicolai: "Hvad 
ville l gjøre'? De Svenske ere i Landet 3000 Mand 
stærke!" Derimod svarrde Mackabeus og Almuen, at 
de jo saa, at Fjenden var kun en ringe Trop. Men 
Jost svor en stor Ed om Kristi Død og Under og 
sagde: "Alt ere du 2000 mand i landet, braff exer
ceret folck, ol' Een af dem er saa gode SOlll 10 aff 
voris folek!"; og han tilføjede, at han strax l11aatte 
vende tilbage til de Svenske, thi han var deres :B"ange. 
End yderligere sagde han, "att hand ville tage 50 
Eller 100 llland aff de Suenshe oc der mett drage det 
ganshe land Bornholm i gienem oc iche skade mig-
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[miste] der af/: en mand, om ieg ville". Da Folkene 
bad ham staa dem bi mod Fjenden, svarede han 
spotskelig og spurgte: "Hvad ville I give mig for 
saadan min Umage, at jeg endnu tør blive hos F~der?" 
Han gjorde verl sin Optræden de modstandslystne 
mistrøstige; "sadan trøst oc bistand fick vi af/: hannem ". 

Mackabeus agtede endnu samme Aften 'at angribe 
Svenskerne. Derfor sendte han sine Ilbud et over 
andet til Hovedstyrken ved Aakirkeby om at rykke 
frem til hans Bistand; mcn dennes Kapitajller indlod 
sig ikke herpaa. Til sine Folk sagde Mackabeus: 
"Huad siunis oc tøcker Eder gott oc RadsOlut rtil
raadeligt] at vere, huad ville i gøre vdj denne Sag? 
Enten ville i ned legge eders geuehr oc gaa fienden 
til hende, Eller i ville fickte?" De gav ham samtlig 
til Svar: "Vi ville ficte mod de Suenshe, saa lenge 
wi kunne staa oc gaa!" Dertil svarede Mackabeus: 
"Da vil ieg oc nu staa Eder bij, saa lenge mitt blod 
er varmt vdj mit lift'''. røstermarker Sognefolks Er
klæring, Kongens Rettertings Dokumenter 1631-60, 
Rigsarki vet J. 

Morgendagøn, d. 10. .Jnni, var den utrættelige 
Aakirkeby Borgerkapitajn Christen Gregerssøn tidligt 
paa Færde paa Rispebjerg. Han fik en Undørofficer 
MOllS Esbernsen bøvæget til at forslvBnde Militsens 
Feltstykker for at drage med ham til Nexø; men paa 
Mads og Pøder Kofoeds Bud maatte denne spænde 
Hestene fra igjen. Saa red Christen Gregerssen, Peder 
Olsen fra Hasle og Jakob Kofoeds unge Søn Peder 
i Spidsen for deres Folk ind til Nexø, i den 'fro at 
skulle møde Fjenden der. Men de tre Brødre Kofoed 
lod sig ikke rokke fra Risp ebj erg, før end de havde 
faaet Vished for, at den frygtede Flaade Syd for Øen 
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var en fredelig Koffardiftaade, og at alle Fjenderne 
var dragne fra Nexø ud paa Flaaden; ug endda maatte 
Kapitajn Anders Hansen selv drage op til Rispebjerg 
for at hente dem til Nexø, hvor de endeligt indtraf 
ved Middagstid og lod deres fuldt rustede Mandskab 
med samt deres Feltskyts indtage de tonuue Kys t
skanser. Stillingen var altsaa nu den, at \VrangeIls 
Flaade laa opankret under Nexø, ingen Fjende var 
paa IJandet, og Øens Milits stod samlet i Krstskan
serIle, rnstet til at afværge nye Landgangsfo~søg. 

Christen Gregerssen holdt med sine Folk Havne
bryggen forsvaret, da W rangelIs Sekretær Baltzar von 
Schwancllthal, "en snedig Ræv og listig forslagen 
Mand", kom roende ind fra Flaaden. Gregerssen vilde 
formene ham at komme i Land; da han meldte at 
have Budskab til Major Mackabeus, blev denne tilkaldt 
og fulgte Svenskeren op paa Raadhuset, der laa paa 
selve Havnepladsen. Her mødte ogsaa Mads og Peder 
Kofoed og førte lange Underhandlinger llled WrangelIs 
Udsending. Hvad her forhandledes, omgærdedes med 
stor Hemmelighed; Peder Olsen holdt Vagt uden for 
Raadhuset, og om nogen af Almuen vilde holde sig 
saa nær til, at han kunde høre, hvorledes dermed 
kunde være beskaffet, blev han med Puk og 'l'rusel 
ja end og vel med Slag af Degen og Knipler bort~ 
dreven. .Jost Nicolais Forræderi bredte sig som Pest 
blandt Officererne; hvor fejge og uduelige disse end 
hidtil havde vist sig, saa var det dog først efter disse 
Underhandling'er paa Nexø Raadhus, at Mackabeus og 
Brødrene Kofoed traadte frem som aabenbare Lands
forrædere. Sivert Gagge sluttede samme Dag Trop 
med dem. 

Foruden W rangelIs skriftlige og mundlige Trusels-
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ord bar den svenske Underhandler med sig i Land et 
Brev fra Sivert Gagge, der holdtes fangen paa Wran
gels Admiralskib "De tre Løver". Det var rettet til 
Officererne og Menigmand paa Bornholm og gik ud 
paa at afholde dem fra at gjenoptage deres Modstand 
mod Fjenden; "thi det maae I endelige Il forsikre Eder 
til, at eders .Magt er intet bevendt imod denne mæg
tige Flode og deres Krigsmagt, ... og raader jeg, at 
I afstaar saadan eders Intende I ForsætJ, maaske som 
I haver i Verk, thi her er N aade forhaallden, dersom 
I selv vilde ...... Det siger jeg Eder, Nødes og 
foraarsager I den gode Hr. General Admiral at bruge 
sin Magt, da vil det visseligen gaae over Eders Liv og 
Gods, Og maaskee hvis Hus og Hiem her findes paa 
Boringholm, bliver med Ild anstukket. Dette lader ieg 
Eder saa venligen vide, efter den gode Herres Villi e, 
som ieg og haver bedet haunem om, mig maatte be
vilges at skrive Eder til, thi den gode Herre vil være 
undskyldt, at han jo F~der i gaar alle samtlige n nok
som herom tilskrevet haver, at I nu straxen erklærer 
Eder paa det, han i gaar lod Eder venligen vide, og 
sender nogen godt Folk herud, S01\1 med hans Exel
lentz kunde accordere. Udi ligetnaade vil ieg lade dig 
vide .J ost Nicolai, at dn nu strax ufortøvet stiller dig 
ind igien [paa Admiralskibetl efter den løfte og tilsagn, 
du giorde igaari Saa fremt det ikke af dig efterkom
mes, da bliver du visseligen straffet derfore, derpaa 
maat du lide. Hermed Eder Gud befalet". [Danske 
Magazin, 5. B., Kbh. 1751, S. 59J. 

Den første :B'ølge af, at Underhandlingerne var 
aabnede, viste sig i, at Officererne forbød deres Mand
skab, som stod rustet i Kystskanserne mod Fjenden, 
at løsne Skud af deres Bøsser og Kanoner, at røre 
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deres Trommer og at lade deres Faner vaje. Imidler
tid gik der Sendebud mellem dem og Holger Rosen
krantz paa Hammershus. Slotsherren paabød dem i 
KongnTls Navn at gjøre Modstand med Krudt og Lod 
og ikke indlade sig' paa at yde Wrangell Brandskat; 
Fjenden skulde inden stakket 'rid faa andet at vide 
end at befatte sig med Bornholm. Imod Aftens Tid 
sendte Slotsherren sin Vagtmester til dem med en 
Skrivelse om, at han havde sikker Tidende om, at 
danske Krigsskibe strax var at vente under Landet 
med Erik Quitzovs Kompagni, 600 Soldater med Pro
viant og Munition, til dets Forsvar. Dette Brev nægtede 
Major Mackabeus at lade læse for Almuen. Vagt
mesteren, Morten Lavridsen, foreholdt da det samlede 
Mandskab, at al Akkords Indgaaelse var imod kongelig 
Majestæt, deres Fædreland og Pligt, saa og imod 
Slotsherrens Vilje, og at de skulde holde sig mande
lig til Landets Forsvar, saa som de havde endnu Ka
Iloner og' F'olk nok; og raabte han overlydt: "Staaer 
bj, stauer bj! oc lader nu fienden iche komme i Land 
igien, eftterdj hand er udrømtt!" [Aaker Sogns Er
klæring i Kongens Rettertings Dokumenter 1631-60]. 

Saaledes bombarderedes de bornholmske Officerer 
med Skrivelser og _F'ormaninger fra to Hold. Men 
den danske Slotsherre Rosenkrantz sad saa langt borte, 
han holdt sig muret inde paa det fem Mil fjærne 
Hammershus, og hvad hans Løfter duede, havde de 
hidtil kun højst tarvelig Erfaring om. Den svenske 
Admiral Wrangells Krigsflaade huvde de lige for øj
nene, og den sønderskudte og udplyndrede Nexø By 
var dem et haandgribeligt Vidnesbyrd om, hvad han 
formaaede Saa sendte Rønne Bykapitajn Peder Kofoed 
og de andre Officerer i Tusmørket Herman Claussen 
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Bohn med Rønne 'l'rommes1ager ud til FIaaden som 
Overbringer af deres Brev til Wrangell, hvori de ud
talte, "at ui iche wille eller sclmIle finde Eders Ex
celentz saaledis opsedtzige, och wi gunsteligen maatte 
fange billigen N aade och rrhingenning, med hu~s wi 
och Landfolchet kunde afsted komme, schulle WI ~ned 
største Windschibelighed tilholde Almuen at brmge 
til Weie effter yderste Maade; . . . formoder och beder 
Eders Excelentz Faueur och Gunst fremdelis, och dette 
worez ringe Schriffuelse iche til nogen V gunst maatte 

d optaget med Guds naadigste Beschermelses wor e , . 
Befalling". Herman Bohn bragte Wrangells Svar tIl-
bage, "att hand wille ingen ?phol~ing. have, ~el~~ 
I morO'en arIe wille hand s[ ch]Iche sm slchrl'Je thIelllI 
I land dend kunde dij giffue Suar enten thill eller 
fraa". '[Nye Danske Magazin, 2. Bind, K?h. 1~06~ S. 
308. - Harmen Boen Claussens Erklænng, o. Nov: 
1645, i Kongens Rettertings Dokumenter 1631--~0,. l 
Rigsarkivet). Samme Aften blev Nexø BykapItaJ~ 

Christoffer Rømmer løsgiven af Wrangell og sat l 

Land; hans Borgerkompagni var jo vaabenløst og 
tænkte næppe paa at gjøre Fjenden Modstand. 

Endnu d. 11. Juni om Morgenen stod den born
holmske Milits kampberedt i alle Kystskanserne, og 
Wrangell var ikke lysten paa en aaben Kamp med 
den selvom han nu havde .:de fleste af dens Officerer 
spu~det ind i Underhandlingernes Garn. Til Gjenga:ld 
drev han stærkt paa disse. Klokken to slet efter MId
dag sendte Major Mackabeus, Landsdommer Mads Ko
foed og Rønne Bykapitajn Peder Kofoed to betr~ed: 
Mænd Haslekapitajnen Peder Olsen og 'roIder Chn
stian Lauritzen af Rønne, ud til Flaaden for at tilbyde 
Wrangel en Brandskat paa 10000 Rigsdaler mod For· 
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sikring om, at ingen Landgang skulde ske. Wrangel 
opsatte da en skriftlig Overenskomst om en saadan 
"pløndring shat", og ved Solnedgang mødtes han paa 
Nexø Raadhus med de bornholmske Officerer og under
skrev den sammen med disse. Denne Overenskomst 
Akkol'den, var affattet paa 'l'ysk og underskreves af 
Wrangell, Mackabeus, Gagge og Mads og Jacob Ko
foed. Dens Indhold gik ud paa, at før der er skredet 
til andre Yderligheder ud over Nexø Bys Plyndring, 
er det kommet til den Akkord, at Bornholmerne for 
at undgaa Landets Plyndring ville udlægge 10000 
Rigsdaler i to Betalinger, de første 4000 Rdr. i Penge 
eller i Sølv inden tolv Dage, Resten at betale inden 
to Maaneder i rede Penge eller i Smør, Kød, Fisk 
og lignende Varer til Købmændene Peter og Claus 
Droszeg i Lybek; dernæst skulle Bornholmerne strax 
?egive sig med deres Vaaben hver til sit Hus og 
mtet foretage sig imod Svenskerne, hvorimod Wran
gell tilsikrer dem, at al deres Gods og Ejendom skal 
forblive uantastet saa vel af hans Flaade som af andre 
svenske Skibe i Søen, og at ingen af dem skal blive 
ført bort fra Øen; indtil den første Del af Brandskat
ten er betalt, skal Sivert Gagge holdes tilbage paa 
Flaaden som Gidsel, og selvom der i Mellemtiden 
sluttes Fred mellem Danmark og Sverig, skal Brand
skattens anden Del uvægerligt erlægges som omtalt. 

Samme Dag udstedte en Række Bornholmere 
Christian Mackabeus, Brødrene Mads, Jacob og Pede; 
Kofoed, Anders Hansen, Claus Gagge (den fangne Siverts 
Broder), Peder Olsen, Peder Larsen, Jørgen Kofoed, 
Hendrik Mortensen, ,Jost Nicolai, Mads Kofoed, Chri
stian Lauritzen, Christen Gregerssen og paa Præsternes 
Vegne Landprovsten Jens' Pedersen deres Samtykke 
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i denne Akkord som sket for at undgaa et nyt Over
fald paa IJandet, hvormed \Vrangell truede, og som 
de ikke var mægtige at afværge; enige og samdrægtige 
lovede de med hinanden at udstaa Last og Brast i 
Udredelsen af Brandskatten. Rønne Bykapitajn Peder 
Kofoed lovede endda mere, idet han tilsagde de andre, 
at Ronne Borgere for sig alene vilde udrede Halvdelen 
af hele Brandskatten. [Danske lHagazin, 5. Bind, Kbh. 
1751, S. 49. 50. 60. - Peder Olsens og Chr. Laurit
zens Erklæring, 5. Nov. 1645, i Kongens Rettrrtings 
Dokumenter 1631-60, i Rigsarkivet]. 

Officererue havde bøjet sig for Wrangells 'l'rusler. 
"Kunde jeg da tage det paa min Samvittighed, och 
ware det for Gud och Mennischen forsuarligt, at saa
dan Mord och Brand schulde Landit offuergaa, huor
fore det Thræ siuntes mig bedre at uere, der bøyer, 
end slet brøster ithu", var Major Mackabeus's 'l'anke. 
Men Akkorden var sluttet, Almuen uadspurgt; og den 
var ikke til Sinds at boje sig. østre Herreds Lieute
nant Hendrik Mortensen tilspurgte sine Folk, om de 
vilde indgaa paa at give Svensken Brandskat, og hertil 
svarede de: "Vi ville give dem Krudt og Lod, det 
have vi bedst Raad til paa denne Tid! Ingen anden 
Forligeise ville vi indgaa". Vestre Herreds Mandskab 
svarede, at de vilde fægte, saa længe de kunde staa; 
og deres Lieutenant, hvis Navn nu ikke kendes, lovede 
dem att hand wille g'aa och staa medt dem, saa , " 
longe att Liffnet kunde tilrecke". [Mackabeus's Brev 
af 15 .Tuni 1645 i Nye Danske Magazin, 2. B., Kbh. 
1806, S. 311. - østermarker Sogns Erklæring og 
Mads Kofoeds Forsvarsindlæg af 5. Nov. 1645 i KOll
g'ens Rettertings Dokumenter 1631-60 i Rigsarkivet]. 

Sallune Aften sad den gamle Krigsmand Holg'er 
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Rosenkrantz urokket bag Hammershus's Mure og ud
kastede - paa det taalmodig'e Brevpapir -- følgende 
drabelige Angrebsplan: "Kiere Christian Mackabeus 
Gud giffue eder en goed Dag, siunis mig raadeligt at 
uere, at edersz saauelsom Anders Hansens Soldatter 
suerger at leffue og døe hosz dieresz }1'ahne, och 111101' 

I och Faltnen blift'ner, schall di folge med, huor det 
schalI wehre, som billigt I dennem commandel'er at 
følge, och holde dennem och for, om di siden derimod 
giør, straffes effter Krigs-Articltlerne paa dierisz Halsz, 
der vil holdisz oft'uer slig Knegto sterch Justitia och 
Execution ; will mand nu iehun mandelig fichte, er det 
en stor Fordeel at stande paa Landet og on anden 
[Fjenden] paa Wandet; mig tyckes at schnlle nu paa 
en Gang lade Eders Stoc!(er affgange til r afskyde mod] 
Skibene, I()ch saa alle Musqvetter och Bønderne giffue 
Fyr; dog imidlertid I schiuder med Støckerne, kuude 
mand lade ligesom vi haffde l1lehre Støcker, saa Suen
schen iche 8cha11 vide, hu ad det betyder. De sender 
strax vden 'l'huilff en til eder igien om Schat och 
dend paa Kundschab rUdspejdenJ, den d samme 8chall 
I strax afftlise och iche lade hannem komme i Land 
och giftue ichon onde Ord, de ere nu dAt beste. Eder 
Gud befallet. Datum Hammerszhus demlIl. .Tunj 1645". 
[Nye Danske Magazin, 2. B, Kbh. 1806, S. 3101. Ho
senkrantz sendte sit Brev frem med Sandemand i Kle
medsker Peder Christensen; tnen da havde de born
holmske Officerer valgt mellem WrangelI og hanl. 

Den følgende Dag, d. 12. Juni lod Officererne 
Militsen trække ud af de Skanser, hvor den nu havde 
vaaget i to Dage og to N ætter, og opstillede den 
uden for Nexø, hvert Herreds Styrke for sig. Da red 
Militsens øverstbefalende Major Ohristian Mackabeus 

Bornholmske Samlinger, Fjerde Bind. Rønne 1909

www.vang-hansen.dk



142 

rundt fra Hob til Hob og talte dem til om Forligelsen 
og Brandskattens Ydelse. Dertil svarede de fornemste 
Mænd af 0stermarker og vel ogsaa af de andre Sogne, 
at de ingen ForligeIse vilde indgaa, men give Sven
sken Krudt og Lod, helst fordi han ikke var at lide 
paa, enten hans Ord eller hans Breve. Mackabeus 
gav til Svar, at der var sluttet en saadan OVlwens
komst, som Wrangell ikke skulde ville bryde for hele 
Sveriges Rige; og han formanede Almuen til at være 
villig, hver efter sin Formue at udgive Brandskat, 
som ikke kunde beløbe sig paa den bedste Bonde ud 
over 1 Rdlr. 3 eller 2 Mark, saa havde Svensken 
lovet, at de derimod skulde nyde Fred, og at der ikke 
skulde komme en vred Mand paa Landet, og skulde 
Almuen beholde deres Gevær, dog ikke at bruge dem 
mod Svenl-lken i ringeste Maade, om nogen Svensk 
kom i Land for at købslaa paa venlig Vis. "Dem 
blef strax befalet, huer at drage hiem til sit og legge 
deres gever neder og ikkun berre kieppe ideris hen
der". "Menns dersom nogen brngte sin gevæhr mod 
dennom [Svenskernej, da Vaar denne Accordt forbrutt". 
Og om der var nogle rebelliske Hoveder i Almuen, 
saa mange som ikke vilde indgaa den sluttede Kon
trakt, dem bød Majoren at vige ud fra HobeR og gaa 
paa en Plads for dem selv, saa vilde han optegne 
deres Navn og give W'"rangell dem til Kende, og siden 
maatte Generalen selv gæste dem og rette over dem 
pau deres Gods og Liv. For sig selv og sine vilde 
Mackabeus tinge Fred, saa kunde de andre sørge for 
sig. [De 4 Herreders Beretning, Danske Magazin, 5. 
B., Kbh. 1751, S. 48. - Rønne Bys, Aakirkebys, 
Vestermarker, 0stermarker og Rø Sognes Erklæringer 
i Kongens Rettertings Dokumenter 1631-60, Rigsark.]. 
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Mackabeus's Trusler vidne om, hvor haardt det 
stod Menigmand imod at falde Officererne til Føje; 
og disse - Christian Mackabeus, Anders Hansen og 
Jost Nicolai - maatte senere vedgaa, at Folket var 
villigt nok til at fægte mod Svensken. Men forraadt 
af sine egne Officerer og uden nogen Mand i sin Midte, 
som paa Trods af disse kunde tage Styret i sin Haand, 
maatte Almuen drage hjem Bornholm var dog reddet 
for Danmark mod en trykkende, men dog lidelig Ud
betaling af Penge, og fra dette Øjeblik var Menigmand 
kun ængstelig for at bryde Akkorden, at ikke derved 
ondt gjordes værre. I Akkorden" blef! der meget got 
lotfvet, medens hvorI edis det er holdet, hatfue vi fun
det; vi hatfde langt heller villet fechtet, end saaledis 
verret under Svendskens aag". 

At hvad Mackabeus, som jo des værre ikke kunde 
læse eller skrive, tænkte sig i Akkorden, stod ikke 
at læse i den; navnlig indeholdt den intet Tilsagn om; 
at ingen "v!'Ad" Svensker t-ikulde sætte Fjendefod 
paa Bornhol m. W rangelI havde opnaaet sin oprinde
lige Hensigt at hævne sig paa de formastelige Nexøbo; 
men mere vil have mere. Et Skridt videre havde 
tilsikret ham en svær Brandskat af hele øen. Saa 
Jet det var gaaet at jage Officererne og Militsen ind 
i Akkordens Musehul, hvor hall havde dem vel for
varede, fik han i Sinde at gæste Holger Rosenkrautz 
paa Hammershus. D. 12 . .runi laa han med sin Flaade 
for Svanike, hvor lIan tilkøbte sig lHundforraad. D. 13. 
Juni kaprede han et dansk Skib i Farvandet Nordost 
for Bornholm D. 14 .runi steg han i vred Hu paa 
ny i Land paa Bornholm, i Sandvig en god Fjerding
vej fra Hammershus. 

Havde det gaaet broget nok til i Nexø, saa det 
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om muligt endnu mere broget ud paa Haml1ll'l'shus. 

Her havde Rosenkrantz, bogstaveligt talt, muret sig 
inde for at holde Slottet Kongen og Rigsraadet til 
tro Haand. Han havde ikke evnet at fatte den simple 
lille Sandhed, at Landet kunde forsvares, Fæstningen 
kunde det ikke, naar først Landet var opgivet Fjen
den. Han havde ladet Slotsporten fylde, saa al For
bindelse med Omverdenen maatte ske ned over Murene. 
Til Slottets Forsvar havde han tre Ottepundigere og 
nogle faa mindre Kanoner paa sex, fire, tre og to Pund. 
Han havde knapt 60 Soldater hos sig, uerfarne i Krig 
og hvervede i en Hast blandt Øens Haandværkssvende 
og Bønderdrenge. Til at betjene det grove Skyts 
havde han en gammel Arkelimester Povl og to Bøsse
skytter ; hans eneste Officer var Vagtmesteren Morten 
Lavridsen. Fæstningen var forfalden, dens Mure vide 
i Omkreds, dens Besætning meget svag. Hertil kom, 
at alle Soldaterne undtagen Skildvagterne om Mor
genen d. 10. Juni gjorde Mytteri, hængte deres Ge
værer fra sig, drog til Sandvig og lod Slotsherren 
vide, at de vendte ikke tilbage, før end de fik deres 
tilgodehavende Sold for det sidste halve Aar udbetalt 
i rede Penge. Da to svenske Skibe lagde sig for 
Sandvig, hvis Mandskab var draget til Nexø, og her 
satte deres Espinger ud som for at lande, forlangte 
Sandvigbo Hjælp fra Slottet. Rosenkrantz lod da sin 
Vagtmester køre Geværerne ned til de oprørske Sol
dater, da disse ikke selv vilde hente dem; og efter 
at Skibene havde fjærnet sig fra lÆndet, lykkedes 
det Vagtmesteren at faa Soldaterne med sig tilbage 
til Slotskroen (i vor Tid "Møllers Pensionat"), nær 
uden for Slots broen. Endnu her viste de sig gjen
stridige, raabte, at de, dersom Landeværnet blev svensk, 
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ogsaa vilde blive svenske, og vandrede bort under 
Skyden med deres Bøsser. Da de endelig alle var 
samlede paa ny i Kroen og havde faaet deres Sold ud
betalt, var kun sex, syv Mand villige til at lade sig 
føre ind paa Slottet, Resten drog bort og blev først 
en Mils Vej fra Slottet indhentet af en udsendt Ryt
ter, som endelig fik dem overtalte til at drage tilbage 
til Hammershus. 

Med et sligt Mandskab var Fæstuingens Skæbne 
givet. Forstærkning var nødvendig, og d. 12 . .Juni 
skrev Rosenkrantz til begge Kapitajnerne over Milit
sens udskrevne Soldater, de ugifte Bonderknøse og 
Haandværkssvende, som var holdte til særlige Øvelser, 
nemlig Kapitajn Anders Hansen og Major Christian 
Mackabeus, at de under Livs og Æres Fortabelse 
ufortøvet skulde indstille sig med deres Kompagnier 
med deres fulde Gevær, Krudt og Lod til Slottets 
Forsvar efter tidligere Ordrer. Anders Hansen kom 
ogsaa ind paa Hammershus og gjorde, efter Rosen
krantz's Udsagn, der alt det, en god Kapitajn burde 
og kunde, paa den ham betroede Post; men han kom 
alene. Omtrent tredive af hans Soldater havde fulgt 
ham til uden for Slottet, hvor de blev staaende; og 
Rosenkrantz turde ikke sende sine oprørske Soldater 
ud for at hE'nte dem ind, at ikke ogsaa de skulde 
løbe bort. Mackabeus kom slet ikke; han nøjedes 
med d. 15. Juni fra Skovsholm at sende Slotsherren 
et Brev om, at hans Soldater ikke vilde lade sig 
tvinge ind paa Slottet, men vilde fægte paa Landet, 
og at han selv ikke turde bryde Akkorden og føre 
Vaaben mod Svenskerne; han bad om at faa sit rør
lige Gods, som han havde bragt i Forvaring paa Slote 

tet, udladt over Murene, at han dermed kuude løse 
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sig, Hustru og Børn, Hus og Gaard for Mord og Brand, 
da han eJlers ikke havdE' en Daler at bistaa sin fat
tige Hustru og Børn med; og vilde han selv siden 
staa sin Perikel (løbe sin egen Fare). 

Da her kun var ringe Bistand at hente, vendte 
Roseukrantz sig til Militsens Herredskapitajner, og ved 
sin Ridefoged, Svaneke Borgmester Knud Ohristensen, 
fik han d. 14. Juni Landsdommer Mads Kofoed be
væget til at møde til en Samtale paa Hammershus. 
Rosenkrantz formanede denne til endnu som en myn
dig Mand og Herredskapitajn at ville stande bi, samle 
Folket og afværge IJandgang; og med vaade øjne 
angrede Landsdommeren sin }1""orseelse. Men det blev 
ved de vaade øjne. Samme Dag mødtes Officererne 
og Almuen rimeligvis ved Klemods Kirke for at paa· 
ligne Brandskatten, og Rosellkrantz sendte da Ride
fogden didhen for at fOl'luane dem til at møde til 
Fæstningens Forsvar og til Modstand ved Stranden. 
Alt forgæves. [Rosenkrantz's Indlæg, Sex Mænds Vid
nesbyrd, Mackabeus's Brev, Knud Christensens Erklæ
ring i Nye Danske Magazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 293 
ff., 301, 311 ff., 313J. 

To hele Dage tog W rangelI sig til at forberede 
Belejringen af Fæstningen Hammershus. Omtrent 800 
Meter (1250 Alen) Nordost for denne lod han opkaste 
en mægtig Skanse med til hørende Løbegrav ; den strakte 
sig fra Sandvigvejen ind imod Slotsvangegaardens 
vestre Længe. Hel' førte han sit svære Belejringsskyfs, 
to halve Kartover, i Stilling. Det hed sig senere paa 
Bornholm, at en forræderisk Sandvigbonde Arrist Han
sen udpegede fol' ham Fæstningens svage Punkter; 
dette Rygte var dog kun uvederhæftig Kærlingesnak, 
som Mette Jakob Skomagers i Sandvig vilde paaføre 
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ham. Efter at have lagt sine Krigsskibe fol' Anker 
ud for Hammershus i Sænebugten aabnede Wrangell 
Beskydningen d. 16. ,Juni om Eftermiddagen, rettet 
mod "den gamle Mur". Et af hans første Skud ramte 
Povl Arkelimester gjennem Laaret, og Rosenkrantz 
mistede herved den eneste Mand, som var kyndig i at 
betjene Slottets Skyts. 

Imidlertid holdt Fæstningens faa Soldater sig vel 
og fægtede bravt baade denne Aften og dfm næste 
Formiddag, skønt de havde vaage t paa Murene otte 
Døgn i Træk. Wrangell bombarderede Hammershus 
hæftigt, saa vel fra Landsiden som fra sine Skibe, 
hvis Kugler bestrøg Slotsmuren fra Siden af. Ved 
Middags Tid sendte han sin Trommeslager frem for 
Slottet, og der holdtes fra begge Sider Stilstand i 
Skydnitngen, for at Rosenkrantz kunde fornemme den 
svenske Udsendings Hverv. Da Fæstningens Mandskab 
herunder fik at vide, at Svensken skulde have fire 
Stykker opstillede mod Slottet og gjorde sig rede til 
at storme dette, nægtede det at yde videre Modstand 
under de haabløse Forhold. De fleste kastede deres 
Vaaben; nogle rykkede endog et Skraastykke (Kanon) 
ud af Runddelen ved Øxenladen (ud for Blommetaarnet) 
og forlod Slottet igjennem Skydehullet. Den svenske 
Trommeslager opeskede tre Gange paa W rangelIs 
Vegne Pæstningen, og d. 17. Juni ved Middags Tid 
maatte Rosenkralltz oplade dens Porte for Fjenden. 
Wrangells lille Hævntogt mod Nexø havde ført til, at 
hele Bornholm inden ni Dage var blevet erobret til 
Sverigs Krone [Danske Magazin, 5. B, Kbh. 1751, 
S. 57 sætter Slottets Overgivelse til d. 15 . .Juni; men 
saa vel Anders Hansens, Morten Lavridsens og fleres 
Vidnesbyrd i Nye Danske Magazin, 2. B., Kbh. 1806, 
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S. 302, - se end videre de foregaaende to Sider _, 
som Raufn i Chronica Borringiaca sætte Dagen til 
d. 17. Juni] Rosenkrantz drog til sit Lyststed Ro
sengaardell i Rønne og u(lskibede sig derfra med sit 
Gods d. 9. ,Tuli for ikke oftere at betræde sit Len 
Bornholm og Fæstningen Hammershus. 

Allerede d. 18. Juni udstedte Wrangell fra Ham
mershus skriftligt Bud til Landsprovsten .Tens Peder
sen, at enhver af menigo I .. andi'leni'l Pl'æi'lter uden 
længere Ophold og straxen skulde udlægge sin Del 
af denne pløndring shattes første Part, "Med mindre 
det hoes Edel' och dj andre forsommelige weed i'lol
dater iche søgis och affodris shaH, Derefter i och dj 
sig Retter" . "-rangells føri'lte Omsorg galdt saaledes 
Brandskattens Inddrivelse; han satte sit allerstørste 
Vaabensignet under dette Brev. '1'0 Dage senere kom 
Stormen, men nu for sent til at frelse Bornholm af 
Fjendevold ; for en voldsom 1'\ ordvest drev af den 
svenske Flaade under Hammershus en stOl' Bojel't og 
en Galiot, den næste Dag tillige et Brandskib og en 
Galej ind imod Klipperne og knustes. 

Den 22. Juni indkaldte Wrangell Landskabet (Al
muen) fra hele Øen til at møde den følgende Dag paa 
Hammershus, og her samledes da Bornholmerne d. 23. 
Juni i den inderste Slotsgaard, Mantelgaardell Staaende 
paa Manteltflarnets store Fritrappe, som endnu ses 
udenfor dets Vestmur, højt over Folkemængden, som 
fyldte den lille Slotsgaard, eskede og modtog Wran
gell Eden til Sverigs Krone af dem. Han indsatte en 
ellers ukendt Mand af sine underordnede, en Skotte 
ved Navn John Burdon, til Kommaridant paa Bornholm 
og Hammershus, stillede en stærk Mandsstyrke under 
ham og drog selv med Flaaden til Rønne, hvis Borgere 
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med Skadefryd saa den kaste Ankel' Syd for Byen 
"paa een fahrlig ond Oort wed Skiels-Øer jnde paa 
Refuet". De fik da ogsaa den Glæde d. 29. Juni at 
se to af Flaadells bedste Skibe Westre Vijg og Gamble 
Fortuna, saa og en meget stor Bojert Hoffart i en 
hastig Vestenstorm gaa til Grunde her paa Søndre 
Rev. Staaende i Rønne Inaatte 'Vrangell d. 1. .Tuli 
være Vidne til et nyt stort Forlis af sin Flaade; han 
græd, vred sine Hænder, ønskede sig aldrig at maatte 
have tenteret (fristet sin Skæbne mod) Bornholm, thi 
her val' alt mere forloret end Brandskats og Afgifts 
Værdi: to af hans bedste Skibe, Katten og Ørnen, 
drev paa I~and og ødelagdes, hans Underadmiral paa 
Flaaden Blum havde sat Nødtegn og ladet alt Mod 

t 

falde. 
Var saaledes Vind og Vejr til Tider Bornholmerne 

naadige -, ogsaa d. 7. September inddrev i en Storm 
et svensk Skib for Nexø med tretten Mands Forlis, -
saa kunde do til andre Tider være dem skadelige nok, 
som d. 10. Avgust, da en Nordveststorm piskede 
Kornet afAxone paa Marken og ødelagde 2000 Tøn
der Byg af Aarets Høst. 

Wrangell opholdt sig i Rønne til d. 5. Juli, da han 
fik Bud om, at den anden svenske Flaade, hvis frygtede 
Komme allerede d. 9. ,TUlli havde indvirket saa for
dærveligt paa de bornholmske Officerers Fremrykning 
til Nexø, var ankret op ud for denne By; og i Fælles
skab fulgteS de to Flaador med Wrangell om Bord 
ad Øresund til. Bornholm var givet John Rurdon i 
Hænde, og i de følgende Maaneder skaltede og val
tede han paa Øen som den Røverkapitajn han val'. 
Selv de Officerer, som mere eud nogen anden havde 
bragt Bornholm under hans Aag, fik nu Kærligheden 
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at . f~le. rRaufn: Chronica Borringiaca - W rangelIs 
Orlgmalbrev til Provsten i Kongens Rettertings Doku
menter 1631-60 i Rigsarkivet/. 

Burdon drog Omsorg for at sikre sig og HaIij
mersh~s mod Overrumpling, og Svenskernes betydelige 
Fæstmngsanlæg ses endnu den Dag i Dag. To Tri
angler (trekantede Skanseværker) blev lagt udenfor 
Slottets nordre Mur, den ene foran Slotsporten, deR 
anden uden for det nordvestre Hjørnetaarn, Hunde
taarnet. Et helt Batteri med Kanonskyts blev bygget 
oven paa Smørkælderen imod Nordost ved Siden af 
den høje lVlagasinbygning. Endnu havde han paatænkt 
flere Forsvarsværker, inden han forlod Fæstningen. 
[Nye Danske Magazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 290J. 

Akkorden af 11. Juni, hvilken bar Carl Gustav 
Wrangells Underskrift og Segl -- ganske vist kun 
hans mindste Ringsignet -, blev brudt strax. Vel 
nærede Burdon ikke Spor af 'fvivl om, at Bornholmerne 
~kulde udrede den deri bestemte Plyndrings skat ; der
Imod var han ikke til Sinds at lade deres Gods og 
Vaaben urørte, saaledes som Wrangell havde tilsikret 
dem. Han maatte vare sig for Overraskelser fra Be
folkningens Side, og allerede d. 9. Juli samlede han 
Øens lVIiIits i en Løkke under Slottet, hvis ladte Ka
noner tre i Tallet var rettede mod Stedet; alt holdtes 
l'ede til at affyre dem, og saaledes overrumplede og 
truede med alles Undergang maatte Bornholmerne 
nedlægge deres Vaaben. Deres Officerer spillede denne 
Dag deres nu tilvante ynkelige Rolle.; da nogle af 
~I\.hnuen nægtede at skille sig ved deres Vaaben, var 
Især Peder Kofoed og Mackabens rede til at true 
dem til at falde til Føje, og om J ost Nicolai erklærede 
østermarker Sognefolk senere, at han "hafft os vor 
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geuær fraa ved vnderfondig Anslag beloeket". Man 
kan dog ogsaa gjøre t;kæhn Uret .. Jost selv blev 
overrumplet af den svenske Kommandants Underfun
dighed; thi Svanikebo fremstillede Sagen saaledes: 
"Her foruden haff'uer Kommandanten efter hans Smig
rende Seddell oe Paabud stevnt voris Byes Folk Saa
uelsom de andre Landsens Folk op til Slotted oeh 
berette der at ville oss exereere oeh offuersee, oeh 
da wj op kom, Som wj endelig motte Eftter hans 
strenge Skriffuelse, thoges alt wort gevehr fra oss, 
thrommer oeh fane och siden dereftter Krud oeh lod, 
Vanseet hand om N atten tilforn shreef Seddel! V d, 
wj shulle munstre oss selff, lige som tilforen war 
sheet". "Der miste Indbyggerne deres meste och 
bedste Gewehr, der siden til Swerrig bleffue bortførte, 
huilche hoyere wahre schattede end Brandschattens 
Summa", skrev Rasmus Raufn. [Kongens Rettertings 
Dokumenter 1631-60, i Rigsarkivet. - Raufn: Chro
nica Borringiaea] 

Da han saaledes mente Øens Beboere uskadelig
gjorte, skred Burdon til at inddrive en Række 
Skatter og Paalæg ud over Brandskatten. Han fandt 
hertil en villig Hjælper i Landsdommer Mads Kofoed, 
som næsten egenmægtigt paalignede Skatterne paa 
de forskellige Sogne, Byer og Stænder, idet han fore
gav at handle efter Generalens (Wrangells) Vilje. 
Hver Maaned, i alt fem Maaneder i 'fræk, ndlagdes 
l\1aanedsskat til Underhold af den svenske Mands
styrke paa Hammershus; og allerede d. l:l Juli lod 
Burdon tredive svenske Musketerer hente de to Borg
mestre i Rønne, Peder Kofoed og Hans Sørensen, 
med Magt op til Fæstningen, fordi Maanedsskatten 
endnu ikke var indkommen fra denne By, - man 
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erindre at dens Borgere nylig havde udredet 2000 
Rigsdaler i den første Udbetaling af Brandskatten . , 
hVIS ene Halvdel deres Borgmester Peder Kofoed 
havde faaet paa,lagt dem. Samtidigt blev der lagt 
svenske Soldater nnder Kapitajn Vilhelm UgleLye i 
Kvartrr i Ronlll" som for deres Underhold indtil d. 16. 
A vgust fik til Gode 252 Rigsdaler, hvilke Burdon lod 
honstaa ubetalte. D H,. Juli udskrev og fik Burdon 
som I.Jaan, der aldrig gik hjem, fra hele Øen Senge 
med Sengklæder til Soldaterne paa Hammershus, .T er n
skovler og HjulLaarer til Skansearbejderne her. Sognene 
nærmest Slottet maatte yde Dagværk med Heste og 
Vogne, saa tidt det forlangtes. Burdolls Landsskriver 
Karl Mathisøll (Matzøn) indkrævede Aarets Landgilde. 
Rønne By maatte give Kalk, 'rømmer, Proviant mod 
lovet Betaling, som udeblev. 

Særligt efter at Fredsslutningen i Brømsebro d. 13. 
Avgust 1645 paa ny havde knyttet Bornholm til Dan
mark, tog Burdons Røverier Fart; nu galdt det for 
ham at. nytte den ydersto 'i'id vel En Maaned før 
Mikkelsdag lod han Bønderne tilsige til at møde frem 
med deres Øxne og afhænde dem for Spotpris til den 
svenske Lalldsskriver; det vides ikke, om Bnrdon og
saa glemte at betale for dette Køb, men nogle Skuder 
fulde med Øxen, Fæ, Korn, Smør og Fetalie gik til 
Sverig. Harmfyldte maatte Bornholmerne se Sogne
og Bykompagniernes gamle Feltskyts med tilhørende 
Ammunition, hvilket "havde efter vores fattige Formue 
kostet os møgett", vandre til Hammershus, hvorfra 
Burdon senere lod det føre til Rønne for at udskibe 
det til Vismar. D. 22. Avgnst lod han Kapitajn Ugle
bye stikke Westre Vijgs Vrag paa Rønne Strand i 
Brand for at hindre Bornholmerne i at tilegne sig 
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det; dog lykkedes det ikke bedre, end at de senere 
hen kunde opfiske Vragets Kanoner og Jerndele. Ende
ligt udskrev Burdon d. 11. September fra Byerne og 
SognE'ne i Fællig 50 fuldt rustede Heste, hver regnet 
til 30 Rigsdalers Værdi, til Brug for de svenske Dra
goner, som hidtil havde maattet nøjes med midlertidigt 
laantagne Heste. 

For nogle Sogne, et Fiskerleje og en By kan her 
gives en Oversigt over disse Skatter "hvilke Lands
dommer Mads Kofoed med sine Medfølgere have oppe
baaret". I sin Ufuldstændighed viser den dog nogen
lunde de for den Tid svære Summer, som udpressedes 

r 
af Bornholmerne: 

Brandsk. Maanedssk. Hestesk. Fodersk. Senge m.m. I alt. 

Aaker. 
Povlsker. 
SIlogebæk. 
Ibsl,er. 

5-\l Daler af bver Bonde. 1643 Daler. 
10 Rdl. 468 Rdl. 312 Rdl. 104 Rdl. 41 Rdl. 

342 Rdl. 339 Hd!. 

østermarker. 933 Daler 442 Daler. 

S 'k f 191 Hd!. 66 Rdl valli e. \ og 218 L. Sølv.' . 

R 206 Rdl f51 Rd!. og 
ø. . \ 61 Daler. 

Rutsker. 336 Rd!. 115 Rd!. 
12 Præster Og) 

3 Præste- 1288 Daler. 120 Hd!. 
enker. 

79 Rdl. 
50 Rdl 6 Rdl. 12 Rdl. 
--.,-' 

137 Daler. 1512 Daler 

20 Rdl. 40 Daler. 

30 Rd!. 

30 Rdl 4 De.!er. 14 Daler. 

40 Rd!. 5 Daler. 1543 Daler. 

Mads Kofoed undsaa sig ikke for at lade de tolv 
Præster og tre Præs teen ker bøde haardest. Alene 
Brandskattens anden Del kostede hver af dem 10 til 
40 Rigsdaler, og tilsammen naaede deres Udgifter nær 
op ved Siden af hele det store Aaker Sogns, Born
holms rigeste. Allerede d. 17. Juni havde Præsterne 
samlet og udbetalt i Rønne i første Brandskat 300 
Rigsdaler, men som vi have set sendte Wrangell dem 
den følgende Dag sit Truselsbrev, saa de yderligere 
rnaatte sanke gjort Sølv og rede Penge sammen; den 
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hele Sum blev herved 413 Rigsdaler, som Raadmand 
Peder Lavridsen i Rønne paa deres Vegne betalte 
paa Hammershus. Paa et Møde i Aakirkeby d. 4. A v
gust skulde den anden Brandskat paalignes; og Præ
sternes Tilbud om at bære deres rundelige Del af 
denne "maatte intet accepteris, hvor imod oss impel'
iosi r med haarde Budl er paalagt af en Del land
sens Officerer" et stort yderligere 'l'ilskud. Med en 
Formue, som ikke naaede en Femtendedel af Landets 
samlede Ejendom, maatte de for sig yde langt over 
en Femtendedel af Brandskatten. D. 30. September 
betalte de Brandskattens anden Del til Ridefoged Lars 
Jakobsøn [Raufn, Chronica Borringiaca. 1671. - Bur
dons Attest, 6. Okt. 1645; Klemedsker Sognemænds 
Skatte liste og Klagemaal 5. Nov. 1645; Svanikebos 
Liste over udgivne Skatter m. m., 5. Nov. 1645; 
Geistlighedens Resolution; Mads Kofoeds Brev til Prov
sten, 16. Juli 1645; og flere Aktstykker -- alle i 
Kongens Rettertings Dokumenter 1631--60 i Rigs
arkivet]. 

Burdon mente at have uskadeliggjort Bornholmerne. 
N ogle viste dog nu, at de ikke var til Sinds godvil
ligt at taale hans Røverier. Det var her, som senere 
i 1658, Vestlandets Beboere, som dristigst rejste Mod
stand mod Svenskevældet. Klemedsker Bønder ude· 
blev med deres Øxen fra det tvungne Salg sidst i 
Avgust; i dets Sted drev de deres Ungkvæg og Stude 
ud i HøjlYl1gens bakkede Ødemarker. Den følgende 
Nat udsendte Burdoll sine fuldt væbnede Dragoner, 
som drog rundt i Sognet med Hug og Slag, "tribu
lerede Folk, og en Part bagbunde de ja elendeligen 
og ynckeligen". Senere samledes Vestre og Nørre 
Herreders Bønder efter den svenske Ridefoged~ Paa-
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bud for at paaligne Hesteskatten. "Hvor til Almuen 
svarede, at efterdi de havde spurtt (Gud være loffuit), 
att der var fred sluttit L1mellem Rigerne, tuorde de 
ikke understaa dem at giffue fornævnte Hesteskatt, 
om hvilken :B'orligningen mellem Kronerne ikke mælte". 
Landfolkene vilde ikke illdgaa denne Skat og lod det 
komme til Langdræg'tighed. Paa samme Tid samledes 
Bønderne i de to Sogne Klemedsker og Nylarsker, 
hvis kære Sognestykker laa paa Rønne Havneplads 
for at udskibes til Vismar, i et stort Oprør for at 
føre disse tilbage til S()gnene. Burdon maatte paa ny 
udsende sine 60 Dragoner med en Kapitajn og en 
Vagtmester i Spidsen d. 23. September; Bønderne i 
Slottets Nabosogn Olsker maatte hver laane dem to 
Heste. 

Dragonerne red som sædvanligt ud ved Nattetid; 
de drog først til Hasle, lod sig med Brændevin og 
Øl til Drukkenskab traktere. Saa red de til I~ands
dommer Mads Kofoed paa Vellensgaard i Nyker, som 
dog blev sine farlige Gæster kvit mod at bespise dem 
med Øl og andet. Klokken ti om Aftenen kom de i 
Mulm og Mørke til Herredskapitajn Jakob Kofoeds 
Gaard Ryndegaard i Nyker og omringede den mml 
Skrig og Raab paa, at de vilde partere Ejeren Led 
for Led han shulde shæres herud"; de slog Vinduerne , " 
ind og trængte ad Bagdøren ind i Stuen, hvor de med 
deres blotte Kaarder hug og stak efter Kofoeds Hu
stru og Datter. Den gamle Jakob Kofoed selv maatte 
springe ud ad et Loftkammervindue og løbe fra Hus 
og Hjem. Svenskerne stormede derfra over i Lade
længen og skød og huggede løs paa Gaardens Folk 
og udplyndrede hele Gaardens Boskab. Under alt 
dette blev en svensk Soldat stukket til Døde og to 

11* 
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andre saarede. Den følgende Nat vendte Dragonerne 
tilbage, fordrev alle Mennesker fra Gaarden og øde
lagde dens Bohave i Bund og Grund, - "huOl'fore 
Gud dem betalle", skrev .Jakob Kofoed i sit Klage
skrift d 3. November. Selv Inaatte han indstille sig 
som Fange paa Hammershus, anklaget for at have 
huset en oprørsk Bondesamling paa sin Gaard. 

Dragonerne strakte deres Røvertog ind i Nabo
sognet Klemedsker, hvor de gæstede Hans Nielsen 
paa Risby efter Midnatstide, "De berende og opløbe 
alle Døre, hug sønder Kister og Skrin, pløndret og 
hentaget ald Boskab og Løsøre, ja ikke end skamlct 
min fattige Hustru eller Børn, Mens hende sine Klæ
der, som hun tog paa sig, der hun maatte rejse sig 
af Sengen, eftersom hun laa en hedenske Quinde og 
uden Kireke li Barselseng], ganske aftrekte, støtte og 
slog, udjog Børnene, blot og nøgen som de var født, 
af Gaarden. Jeg selv IHans Nielsen] Inaatte forstikke 
mig i noget Hø. Siden tiltvang den svcnske Kapitajn 
min Hustru, at hun maatte skaffe ham en Haandfuld 
med Lys, hvormed han lod sætte Ild i alle fire Læn
ger, mest ny opbøgte og med Sæden indhøstet af 
samme Gaard og af en anden Ødcgaard, som jeg strax 
derhos havde, nemlig 5 Stolperum Rug, 6 Stolperum 
Byg, 4 Stolpcrum Havre og 7 Stolperum Hø ... . 
Ganske afbrændt; min Skade henved 800 Daler ... . 
Soldaterne tog en af mine smaa Sønner udj sin baare 
Skiorte med som Vejviser". For denne Ødelæggelse 
bevilgede Kong Christian 4. d. 22. November 1645 
Hans Nielsen frit Bygningstømmer af Kongens Skove 
og et Aars Frihed for Skat og Landgilde, hvilken 
sidste Frihed atter tilsikredes ham d. 8. ,Juli 1650 
for to Aar. 

157 

Da Klemedsker Bønder saa Svenskernes onde j1-'rem
færd, hvorledes "de brende en aft' de bedste gaarde 
i Sognit reentt i bond med Korn oeh Kierne oeh altt 
huis den fattig mand haft'de, haffuer quinde oeh børn 
søcht sko u marck och Kier for saadan stuor periehel 
oeh fare, oeh mandfolkene søgte mesteparten til Kirke
gaarden for den Frygt og Fare, at de der dis bedre 
kunde se, om Suenskingen vilde anstieke hele Sognen, 
som han truede os med. Medens wlj de Gaarde, som 
de plyndrede, gav de fore, at der som Husbonden i 
Huset ikke komme op til Slottet i Morgen, haf!de de 
fuldmaeht ad brende Hus oeh gaard af for ham i 
denne tilkommendis Nat, hvor efter hand kan rette 
sig". Saaledes blev Hans Nielsen paa Risby, Sande
mændene for Klemedsker og Nylarsker Sogne og flere 
Bønder tvungne til at give sig ind i Hammershus's 
Fangekældre fra Mikkelsdag af. Da de danske Kom
missarier d. 29 Oktober var komne til Bornholm, 
havde Burdons Stedfortræder Petter Sehute den Fræk
hed at henstille til dem at give disse Førere for de 
oprørske Bønder deres welfortiente Straf!. Kommis
sarierne gav dem kun mod Borgensbreve løs d. 1. 
November og indhentede Kongelig Majestæts Brev, 
af Haderslev d. 22. November 1645, at de maatte 
være paa deres fri Fod uden Tiltale og uden Borgen. 
[St Klemens Sogns Klagemaal 5. Nov. 1645; Hans 
Nielsens Bønskrift 1. Nov. 1645; Jakob Kofoeds Klage 
3. Nov. 1645; Petter Sehutes Skrivelse 31. Okt 1645-
alle i Kongens Rettertings Dokumenter 1631-60 i 
Rigsarkivet I. 

Først gjennE'm lange Forhandlinger var man naaet 
frem til Fredsslutning. Allerede d. 11. April 1645, 
to Maaneder inden Bornholms' Overrumpling, havde 
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de danske Udsendinge til Fredsmødettilraadet Kong 
Christian 4. at tilbyde Sverig Bornholm. Rigsraaderne 
i København havde tiltraadt dette Forslag; kun Chri
stian 4. vilde ikke skilles ved Bornholm, og at denne 
ø ved Wrangells vellykkede Overfald bragtes ind 
under svensk Herredømme, gjorde ham kun mindre 
føjelig. Ved Fl'ft!cn i J5rømsfbl'o d. 13. Avgust 1645 
afstodes Herjedal, Jemteland, Øselog Gulland til Sve
rig; men Bornholm vendte atter hjem til Danmark 
som Rigets yderste Forpost i østersøen. Det skyldes 
mest af alt Christian 4.s sejge Stædighed, at Born
holm endnu den Dag i Dag er dansk. Bornholmerne 
kunde atter aande op i Haabet om fredelig og rolig 
Tilstand. Kun de landsforræderiske bornholmske Offi
cerer bragte Brømsebrofreden Ufred og ny Uro. 

Da Fredsslutningen stundede til, samledes Chri
stian Mackabeus, Mads, Jakob og Peder Kofoed, Si
vert Gagge, Anders Hansen og Peder Olsen. d. 7. 
Avgust i Rønne og tilskrev Wrangell et ydmygt Bøn
skrift om, at denne vilde udvirke, at de blev indslut
tede i Fredsforbundet og forskaanede for uhørlig Trusel 
og Undergang fra den danske Regerings Side; "v 
formoder underdanigst, at Hans Excellentz Hr. Gene
ralen slige vores høie aars agende Klag'e og tilkom-i 
mende Nød vilde (om mueligt var) forekomme. Den 
alsommægtigste gode Gud vil saadant rigeligen be
lønne, og befaler Hans Excpllentz Hr. Generalen under 
den Allerhøyestes Beskiermelse baade til Uv og Sie1. 
Er og vor ydmyge Begiering, at Hans Excellentz ikke 
vilde lade denne vor ringe Supplication komme for 
Hans Kgl. Majst. eller Dl1nmarkes Riges Raad, paa 
det vi udi Fremtiden ikke skulde nyde det ont ad". 
Og d. 16. Avgu&t tilskrev Borgmester Peder Kofoed 
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i Rønne sin højgunstige, højtelskede Herre og Vert 
Hr. Baltzar von Schwanenthal, \Yrangells Sekretær, 
et tysk Brev om at skaffe Officerernes Bønskrift god 
Fremme hos Hr. Generalen : "Jeg sender min Herre 
to smaa Hovedpuder, I ville modtage dem i en god 
Mening". Enhver Sætning i disse Skrivelser raabte 
højt om Underskrivernes krank(~ Samvittighed, og 
hvorledes det nu gik eller ikke, havnede de begge 
for Danmarks Riges Raad. [Kong Christian den 1!1er
des egenhændige Breve, udg. ved Bricka og Fridericia, 
6. B., Kbh. 1885-86, S. 34. - I. A Fridericia: Dan
marks ydre politiske Historie 1629--60, 2. B., Kbh. 
1881, S. 475. - Danske Magazin, 5. B, Kbh. 1751, 
S. 51. - Peder Kofoeds Brev i Kongens Rettertings 
Dokumenter 1631---60 i Rigsarkivet]. 

Med harmfuldt Sind hørte Danmarks gamle Konge 
Fortællingen om Bornholms Overgivelse til de Svenske 
og navnlig den underlige Tale om Hammershus's Op
ladeise I en Række af Breve dl'ev han paa at drage 
de skyldige til Regnskab for Rigsraadet. Særligt 
vendt.e hans billige Hanne sig imod "Munsiør Skram
hans, som Slaap Borringholm ". D. 13. Oktober 1645 
skrev han saaledes til Rigens Kansler Christen Thome
sen Sehested: "Holger Rossenkrandtz skal her y Rii
gens Radtz pahør adspørris, Hnorfor hand indted 
haffner besat hussit [Hammershus] saa Sterek med 
folck, som bphoff giiordis, Tii om hand Skøndt. indt.ed 
Epther hans begering indted fyck folck herfra, Daa 
Er folckit der pa landit y alle made sa gaadt, som 
dii war, som lagede hannem dE\raft, Och om folcken 
der paa landit. Indted haffuer knnd Omgais med ge
wehrid, som dy burde, da haffller derlldi ingen skiild 
uden hand, Som saa lellge haffuer hafft landit y for-
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lehning Och wiiste, huad Macht der la danmarck pa 
samme Pladtz". Som Kommissarier oversendtes til 
Bornholm Sivert Urne, Flemming Ulfeld og som Sekre
tær Kjeld Krag for at modtage Øen af Svenskens 
Haand og for at undersøge, "huorledis aldting Er tiil
gangen der pa landiit" ; Kongen haabede paa, at de
res Forretning vilde "saa bylftue fuldendt, att ded 
kan uerre for gud y himmelen och Oss forsuarligdt". 
[Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udg. 
ved Bricka og Fridericia, 6. B., Kbh. 1885---86, S. 
120. 88. 74.]. 

D. 29. Oktober kom de danske Korll1m:ssariel' til 
Bornholm. John Burdon fandt det strax raadeligt at 
forsvinde fra Hammershus til Nexø, hvorfra han ind
skibede sig med sit Rov til Sverig efter skriftligt 
d. 1. November at have Ledet Kommissarierne om at 
betale og erstatte hans mange uberigtigede Regninger 
og Laan som en ringe Ting og i saa Maade hørende ind 
under Fredstraktatens 28de Artikel. Petter Schute, 
"i Commandantens Stelle", overgav samme Dag Slot
tet til Kommissarierne og rømmede Øen med sit svenske 
Mandskab. Kommissarierne aftordrede Herrederne, Sog
nene, Byerne, Præsteskabet og de enkelte Officerer 
og særligt skadelidte Bønder hele den lange Række 
Forklaringer, som stillede Bornholms Tilskikkelser 
under Svenskekrigen klart frem i alle deres Enkelt
heder. Fredeligt løb dette ikke altid af, som (la Macka
beus, Gagge, Nicolai og Landsdommer Mads Kofoed, 
i Følge deres Klage af 7. November, "malttte i fri 
feldt och under aaben himmel staae met de 4 Her
ridtz Bonder for i goede Herrer i Rette, huor de 
nochsom oss beshregt och wdraabtte, fast ey ander
ledes endsom Jøderne ~iorde imod Christus, och oss 
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umueligt wahr, deres Munde och w-bluelig oftuerraaben 
att kunde stoppe, maatte saa der forr lade oss nøye 
och befalle Gud i Himmelen och i goede Herrer sagen;" 
Bondernes Skriver, som har affattet deres Relation, 
var "en forsuffE'n Compan, som dennem meere tUl Vnde 
end til dett goede formedelst en Ringe Slich kunde 
Instigiere [forlede], deres wilge fort bringe;" slig Re
lation burde være stedfæstet "loulig for Thingh och 
Thingsdom och icke paa en Ølbanche", og Vederpar
terne derimod lovlig stævnet og kaldet være. [Raufn: 
Chronica Borrillgiaca. --- Burdon, Schute, Mackabeus 
m. tI. i Kongens Rettertings Dokumenter 1631-60, 
i Rigsarkivet J. 

De danske Kommissarier forlod atter Bornholm 
d. 8. November efter saaledes at have "inkvireret og 
erfaret alt, hvorledes med r~andets og Husets Erobring 
der samme Steds tilganget var, anseende de mange 
ulige Diskurser, som derom fortes og fornummes". 
For deres Afrejse indsatte de Rellteriskriveren Hans 
Thomesen til midlertidigt at styre Lenet, indtil en 
ny Lensmand, Ebbe UlfeId, St. Valborgs Dag 1646 
kunde overtage det. Thomesens første Forretning blev 
allE'rede den næste Dag, d. 9. November, at indsætte 
i Fængslerne paa Hammershus Major Christian Macka
beus, Herredskapitajnerne Sivert Gagge, Jost Nicolai, 
Anders Hansen, Mads og Jacob Kofoed, hvilken sidste 
forst lige havde sluppet sit svenske Fængsel samme 
Steds samt Bykapitajnerne Peder Kofoed og Peder 
Olsen; og d. 5. December maatte Skipper Herman 
Clausen Bohn gjore disse Følgeskab. D. 12. Decem
ber afhentedes' Fangerne af Kapitajn Evert Kastensen 
med en kongelig Galej til København og d. 14. De
cember vandrede de ind i Blaataarns "Mørke Kirke" 
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paa Københavns Slot i Slotsfogden .Toachim Wald
burgers Forvaring. Paa Grund af den bitterlige Vinter
kulde blev fire af Fangerne, Mackabeus, Gagge, Nicolai 
og Peder Kofoed, Nytaarsdag overflyttede til Slots
fogdens eget Kammer, de andre fem fulgte dem efter 
d. 19. ,lanuar, og' hrr hensad de saa i lange atten 
Uger. Kun en ringe Tidsfordriv var det dem, at 
Slotsfogden, efter Kongens egenhændige Ordre, holdt 
Forhør over dem angaaende Rosenkrantz's Forhold; 
de havde egenligt kun det at bebrejde denne, at han 
ikke selv var kommet Militsen til Hjælp ude paa øen. 
I Slotsfogdens Kammer forkyndtes dem ogsaa d. 28. 
April 1646 Stævning til at møde for Herredagens 
Retterting. 

Ogsaa paa Bornholm optoges yderligere Afhøringer, 
særligt om Lensmandens Pligt. Som Landsdommer 
var Mads Kofoed bleven afløst af Hans Pedersen, for
rige Borgmester i Laholm, om hvem Kongen skrev 
d. 16. December: "Den mand, .T eg skreff slist om, 
som skulle brugis pa Borringholm tiil landtzdommer, 
den haffner "\Vor herre førdt hiid [til Flensborg Slot], 
saat ,Jeg haffuer hafft hannem huoss mig Oeh befun
den, sa nyt man kan vduordtis see pa En kaall, at 
hand pa ded sted nocksom kan staa ded offitium for". 
Han fik sin Landsdommerbestalling udfærdiget d. 18. 
DecemlJer, og inden Landsting i Aakirkeby d. 4. Fe
bruar 1646 optog han Vidnesbyrd af Oldingene paa 
Bornholm, Dirik Langhoffd med 34 andre, at i Kalmar
krigen havde den daværende Lensmand Hans Linde
nov lovet at komme ud til Almuen til Bistand ved 
fjendtlige Angreb, men herfor var der ikke blevet 
Brug. [Raufn: Chronica BOlTingiaca. - Urne i Born
holmske Samlinger, 3. B., Rønne 1908, S. 135. --
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Sonneslægtens haandskrevne Optegnelser, i Nexø. ~ 
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve," ved 
Bricka og Fridericia, 6. B., Kbh. 1885--86, S. 129. 
121. -- Nye Danske Magazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 
290. 289.]. 

D. 4. Maj 1646 mødtes Hfl'/wlo9fn til R('ffating 

paa Københavns Slot. Det var øjensynligt, at høj
vigtige Sager skulde paadømmes; thi selve Hans 
Fyrstelige Naade Print~en, Kongens ældste Søn Chri
stian, førte Forsædet i den statelig!' Forsamling, som 
foruden tolv Riddersmænd talte alle Rigets højeste 
Dignitarier i sin Midte: Rigells Hofmester Corfitz Ul
feld, Rigens Kansler Christen Thomesen Sehested, 
Rigens Marsk Anders Bille og Rigens Admiral Ove 
Giedde. Paa Kongens Vegne førte Oluf Brockenhuus 
til Hjulebjerg de tvende Sager mod Holger Rosen
krantz og' mod de bornholmske Officerer frem for 
Retten. Kongen kunde ikke bruge sin sædvanlige 
Sekretær Otte Krag, som d. 19. Oktober 1645 havde 
holdt Bryllup med Rosenkrantz's Datter Anne og der
ved var traadt ind i Kredsen af Rosenkrantz's mange 
Svogre, Slægt og Venner. 

Kongens Anklage mod Rosenkrantz lagde ham 
særligt til Last, at han burde have været personlig 
til Stede ,paa Voldstederne hos Folkene ved Strand
siden og ikke alene draget Omsorg for Fæstningen 
Hammershus og demæst ikke have opladt denne nden 
kra f tigere Forsvar; Kongen, thi Anklagen var affattet 
af Christian 4. selv, indstillede til Herredagens "gode 
Betenchende, om bemeldte Holger Rosenkrantz for 
same sin comportement bor at straffes eller oeh her 
fore meriteret at slaaes til Ridder, .,. Anseendes, 
Hans Kong!. Maytt. aff Høybemeldte Hans Kong!. 
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Maytts. Eftterkommere i sin Tid i sin Graff intet skal 
eller bør eftter at siges, sligt Holger Rosenkrantz at 
vere gangen til gode aff Nachlesighed eller Mangel 
aft courasse". 

Rosenkrantz forsvarede sig med, at Hammershus 
var givet ham at holde i en fast og tryg Slotslov, og 
han havde ingen Officerer ved sin Side at betro det 
til i sit Sted, og at Soldaternes Oprør og Fæstningens 
Svaghfld havde tvunget ham til at overgive denne; 
"och for det sidste, da effteratt Hans Kongl. Maytts. 
Fuldmechtige udi sit Forsett foregiffuer om Ridder
skab, troer ieg iche aff hallllem sielff [Brockenhuus] 
at were tillsatt, faaer derfore att were dermed tilfredz, 
tacker dog Hans Kongl Maytt. for ald anden Konge
lig mig beuist Naade". Herredagen godkendte hans 
Forsvar: "Er derpaa for Retten aftsagt, at Holga 
Rosrnkraniz ey befindis skyldig at haffue werit, att 
enten Borringholmbs Land eller Hamershuus er bleff
uen erobret, medens for denne Tiltale fri at were". 

Samme Dag, d. 5. Maj 1646, fældede Herredagen 
sin Dom over de bornholmske Officerer: "Da efter 
'mtale, Giensvar og denne Sags Leylighed, Og efterdi 
Christian Ma('l..Ylbeus, Mads K%rd, Sivert Gaggr og 
Jost Nicola''; befindes ikke aleneste ingen Modstand at 
have giort, der Landgang af Svenske skede, medens 
og Almuen giort mistrøstig med 'rractaten og hindret 
dennem nogen Samling at giøre til at afverge Land
gang paa ny igien, der de Suenske sig eengang havde 
af, Landet retireret, Og ingen sig efter den Ordre, de 
af deres Lensmand havde, som det sig burde, forholdet, 
mens Landet til de Svenske at contribuere tilholdet 
og forpligtet, utilbørlig Supplication til den Svenske 
General ladet frembære og i alle ~Iaader sig ikke 
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som tro U ndersaatter forholdet: Er derpaa for Rette 
afsagt, at de bør at være i Kongl. Maists. Naade og 
Unaade. Belangende Jakob K%rd, da efterdi hans 
Skrøbelighed og Udygtighed saa stor befindes, at han 
intet at giøre formaatte eller forstoed, bør han Landet 
at undvige. Andel's Hansen, efterdi han efter Ordre 
sig paa Slottet retirerede, og hans Forseelse ikke saa 
stor som de andres befindes, bør han efter hans For
mue at straffes og for videre Tiltale fri at være. 
Medens fjedel' Olsrn og Hennan {'{ausen Bolm, som 
efter Befaling haver været nødt til, hvis de giort haver, 
vides ey derfor efter slig Tilstand, som da paa Lan
det var, noget tilfindes at lide". rDanske Magazin, 
5. B., Kbh. 1751, S. 22-31, 44-64. -- Nye Danske 
Magazin, 2. B., Kbh. 1806, S. 289-314.]. 

Herefter kunde Holger Rosenkrantz vente at so 
holdt "offuer slig Knegte sterch .Justitia och Execution", 
mens han selv gik fri. Eftertiden - C, F. Bricka i 
Dansk biografisk Lexikon, 14. R, Kbh 1900, S 232 -
har udtalt stærk 'l'vivl om, hvor vidt Rosenkrantz's 
mango Svogre, Slægt og VeHnor i Rigsraadet her 
skiftede Sol og Vind ligo mellem ham og do born
holmske Officerer. Kong Christian 4, nærede ingen 
'l'vivl. Da han havde lært at kende Herredagens Dom, 
skrev han d. 11. Maj: "Da lader ieg mig med dy 
gode herris Votis contentere, Dog mig myn mening 
forbeholden, Att Rossenkralldtz byllig burde at haffue 
g-iiordt dedsamme, som hans formend giiordt haftuer, 
Som hussit rHammershus] Sa uel som hand haftuer 
hafft y Slodtzlou". Et Udtryk herfor, og næppe som 
paastaaet for den svenske Regerings Forbøn, var det 
sikkert ogsaa, at han i Brev af 19. Maj forskaanede 
Mackabeus, Gagge, Nicolai og Mads Kofoed for den 
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dem ikendte Livsstraf mod at landsforvise dem fra 
Danmark og inddrage deres Gods under Kronen. [Kong 
Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udg. ved 
Bl'icka og Fridericia, 6. B, Kbh. 1885·-86, S. 162. -
J. A. Jørgensen: Bornholms Historie, 1. R, Rønne 
1900, S. 168.] 

I sit Anklageskrift for Herredagen havde Kongen 
udtalt, at Bornholms Milits var 4000 Mand stærk 
Var dette Tal at lide paa? Det meget runde 'ral 
peger sikkert hen paa, at en lHynsterrulle var ikke 
ført. Rosenkrantz's eneste Indvending imod det gik 
ogsaa ud paa, at "om Landsens Mangfoldighed aff 
Folch wides endnu ingen visse 'l'al". Den ældste 
kendte Mynsterrulle over Landsognenes Milits optoges 
d. 21. og 22. Juni 1658 af Johan Printzensk5ld 00-b 

gav følgende 'ral: 865 vaabenføre, 261 gamle Mænd 
med Spader med 19 Officerer og 45 Ryttere, i alt 
1190 Mand, hvortil kom 120 Drenge fra femten Aars 
Alderen. Byernes Mandsstyrke naaede efter Prilltzen
sk51ds Opgivelser og senere Tællinger altid knapt 
Halvdelen af Landsognenes, altsaa i 1658 tilnærmel
sesvis 595 Mænd og 60 Drenge Efter de samme 
Tællinger 1753-·-1836 stod meget nær hver fjerde 
Bornholmer i Militsen (Halvdelen var Kvinder, den 
sidste Fjerdedel Børn). Saaledes udregnet vilde Sog
nelles og Byernes Milits Aar 1658 tælle 1785 Mænd 
og 180 Drenge og svare til en samlet Folkemængde 
af 7860 Bornholmere. Vil man nn sammenligningsvis 
føre 'rallene tilbage til Aaret 1645, maa man tage 
Hensyn til, at før 1658 taltes de femten til atten 
Aars Drenge ikke med i Militsen, og til den mellem
liggende "Store Død" 1653·--55, i hvilken Pestell 
bortrev 4900 Ofre, mest K vinder og gamle Mænd. 
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Mindst paavirkedes l"tf denne den vaabenføre Al
dersklasse; men selv ved, uden at regne hermed, sim
pelt hen at forøge Folketallet med de 4900 Pest
ofre og at fradrage Drengene i Militsens Mandstal 
naar man for Aaret 1645 kun til en omtrentlig Folke
mængde paa højst 12800 Mennesker og en Militær
styrke paa højt regnet 2900 Mand, som fordele sig 
i 2150 vaabenføre, 675 gamle Mænd, en fast Udskriv
ning af 45 Sogneryttere og 30 Officerer. Altsaa var 
Kongens Opgivelse af 4000 Mand kampdygtig Milits 
stærkt overdreven; selv udregnet med høje Tal talte 
Bornholms Milits kun lidt over 2000 vaabenføre Mand 
i Aaret 1645. [Danske Magazin, 5: R, Kbh. 1751, 
S. 25,27, 31. - Saml. till Skånes historia, Lund 1870, 
S.lO, 13. - Fr. 'rhaarup: Bornholms Amt og Chri
stiansø, Kbh. 1839, S. 14, 16, 75.J 

Paa en mærkelig l\rIaade gjorde Rønne Bykapitajn 
og Borgmester Peder Hansen Kofoed ikke sine Fæl
ler Følgeskab i Herredagsdommen. Han nævutes ikke 
i Kongens Stævning af d. 26. April 1646, og skønt 
det fremlyste af de Herredagen forelagte Bevislighe
der, at han ikke blot var Lodtager i, men tillige en 
af de mest fremskudte Ophavsmæud til alle de For
ræderier, som kaldte Straffedommen ned over hans 
Fæller,; Hoveder, kunde derfor Herredagen ikke dømme 
ham. Grunden til, at han undgik Kongens Stævning 
laa i, at han ikke havde sat Navn under Akkorden af 
d. 11. .Juni. Hans Skyld var gjort saa klar, at KOfl
g'en, som det synes, nu lod sig nøje med for Bom
holms Landsting at faa ham dømt til Landsforvisning, 
i hvilken han døde d. 24. December 1648. Hans Enke 
Elisabeth, Borgmester Mads Ravns Datter, (død 1685 
i Rønne), fik d. 6. Juni 1649 Kong Frederik 3.8 Brev 
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paa, at hans Forseelse var hende og hendes Børn til
givet og efterladt, da han for nogle Aar siden var 
dømt til at undvige Riget, "formedelst hand tillige 
med de andre vort Land Borringholmb udi forleden 
Krigs Tid till de Svenske da Rigells fiender hafi'uer 
opgiffuet" Et lignende Tilgivelsesbrev fik d. 15. Juni 
1649 hendes Svigerske, Landsdommer Mads Kofoeds 
Enke Karen Jørgensdatter (død 1650). V t:'d disse 
Breve fik Enkerne og Børnene det under Kronen ind
dragne Gods atter opladt. Den simpelthen landsfor
viste Jakob Kofoeds Efterladte tiltrængte ikke et 
saadant Kongebrev; hans Søn Peder Kofoed, som hin 
sørgelige 9. Juni havde vist sig besjælet af den rette 
I vel' til at møde Ji]enden, stod siden i lange Tider 
efter 1664 ved sin Fætter, den bekendte Jens Peder
sen Kofoeds Side som Herredskapitajn for Bornholms 
Milits med Frennegaard i Ibsker som Officersgaard. 
Af de underordnede lod Kongen ved Brev af d. 18. 
Maj 1646 Peder Lavridsen (Larsen) forfølge for de 
bornholmske Domstole; og en Peder Hansen, som var 
flygtet til Udlandet, fik d. 20. Juni 1649 'rilladeise 
af Frederik B. til at vende hjem. 

Efter sin 'rronbestigning skænkede Kong Frederik 
3. ogsaa d. 2. Avgust 1650 Christian Mackabeus og 
d. 31. Oktober 1650 Sivert Gagge tilsvarende Frede
brevt:', som kaldte dem hjt:'m fra Landflygtigheden og 
gjengav dem deres Godser paa Bornholm. Mackabeus 
døde paa Skovsholm i Ibsker d. 29. Maj 1664; Gagge 
døde paa Myregaard i Aaker d. 30. ,Tuli 1661, hvor
efter Gaarden faldt tilbage til Kongen. rKongebrevene 
i Skaanske Registre, 6. B., i Rigsarkivet]. Selvfølge
ligt vandt de dog ikke deres Officers stillinger tilbage. 
Jost Nicolais Skæbne er ukendt. Bornholm.s Nilit.s 
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gjennemgik efter Tilskikhlserne i 1G45 en grundig 
Ændring. I 16;58 fandtes alle Ofiicers]1osterne, und
tagen den øverstkommanderendes, beklædte med incl.
kaldte rl'ysken~, hvis Hje11l1oshed paa Øen for øvrigt 
tilloi] dem mlcn Færlrelandsskrnpler at tilbyde det 
(bværende Svenske Styre deres 'Ijenestø; Militsen 
som saa(bn, Iict'Ovet sine Officerers Medvirken, kom 
(lerfor ikke til at locltage i Bornholms Befrielse fra 
SVPlIskcvældet 1GCl8, selvom Mandskabet beredvilligt 
stillede sig nn der Præsten Povl Ankers Ledelse un
der og efter Opstanden og førte denne igjennem til 
et lykkeligt e(lfal(1. Knn Militsens øverstbMalende 
Oberstlientenant Mikael Eckstein var <len Gang dansk, 
om enil af tysk Afstamning; han var 1647 traadt ind 
i dansk Krigstjeneste, blev 1G61 knyttet til Bornholm 
og dpns l\Iili.ts og lmvde faaet Sømlegaard i Klemeds
kor overdragpt i Forpagtning af Kongen (20. Oktober 
1 G;") 1 J, efter at den i Mellemtiden havde huset selve 
Lensmanden over Bornholm, Kong Christian 4.s høj
m,l'g"tige Svigersøn Ebbe UlfeId; d. 20. Juli 1655 til
lagdes der ham en aarlig Løn af 300 Rigsdaler at 
hæve af Boruholms Skatter. 1658 nægtede Eckstein 
at tage svensk 'I~jeneste og Inaatte se sin Gaard og 
(jo(ls in(1<lragne nudel' døn svenske Krone; han forlod 
da Bornholm, l11(m vendte atter tilbage til Øen d. 7. 
./annal' 1G59 med Bestalling af 24. December 1G58 
ti I at være Bomholms første danske Kommandant ef
ter Printzenskiilds kortvarige svenske Styre. Foruden 
Sømlegaard som Officersgaard ejede han Rosengaarden 
i Hønne, og her døde han cl. 10. Marts 1673; hans 
Lig nedsattes i Ciravkælderen under Klemeds Kirke 
d. 2G. :;\Iarts samme Aal'. F'ørst efter den for Born
holmerne ærefulde Opstand 1658 lagdes atter MiIit-
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sens Officersposter i indfødte Bornholmeres Hænder, 
i det J ens Pedersen Kofoed og Niels Nielsen Gomme
los d. 15. December 1660 udnævntes til Herredskapi
tajner, hver for to Herreder, og den sidste ved sin 
Død d. 31. Oktober 1664 afløstes af den foran nævnte 
Peder Jacobsen Kofoed [Handlingar rcirande Skandi
naviens historia, 39. B, Stoekh. 1858, S. 394-95. -
Historisk Tidsskr., 8. R 1. B, Kbh. 1908, S. 422. -
Bornh. Samlinger, 3. B, Rønne 1908, S. 147. - Raufn: 

Chronica Borringiaea.j. 
Efter at hermed Sørgespillets Hovedperson, Born

holms Milits er ført frem fra sin Fornedrelse i 1645 , 
til sin følgende Gjenoprejsning, staar endpu tilbage at 
yde et Par Enkeltpersoner den tilsvarende Retfærdig
hed. Peder Olsen, Tingskriver og Bykapitajn i Hasle, 
var med til at føre lVIilitsen ind i dens Nedværdigelse, 
selvom han traadte frikendt ud af Herredagen. Imid
lertid blev dog allerede d. 24. Juli 1649 af Kong 
Frederik 3. overdraget ham at klæde Landsdommer
sædet i Sager, i hvilke den egenlige Landsdommer 
maatte vige dette. Hans Medborgere valgte ham til 
deres Bys Borgmester, og naar "den Ros følger dem, 
at de 1658 først vilde afkaste Svenskernes haarde 
og ulidelige Aag", da bærer Peder Olsen sin store 
Pris herfor. Næst efter Hasle Præst Poul Anker gik 
han i Spidsen for Bornholmernes Opstand mod Print
zenskold 1658, og de valgte ham til deres rralsmand 
hos Kong Frederik 3. Paa Bornholmernes Vegne gav 
Peder Olsen som Formand for de bornholmske Sende
mænd Øen tilbage til den danske Konge d. 29. De
cember 1658 paa Københavns Slot. Det var Oprejs
ningens Dag for Bornholmerne og for ham. Som Øens 
Landsdommer steg han atter i Land paa Bornholm 
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d. 7. Januar 1659 med Kongens Privilegiebrev soiIi 
Gave til sine kække Landsmænd. Kongen skænkede 
ham Gyllensgaard i 0stermarker samt Afgifterne af to 
andre Gaarde for Livstid (d. 28. December 1658); og 
ved sin Afgang som Landsdommer omkring Aaret 1670 
fik han Bjergegaard i Vestermarker til Eje og Arv. 
"Det hafde hand well fortient med sin 'l'roschab og 
flitigheed, mod Kongen og Riget, besynderligen mod 
dette IJand udi mange Maader beteed", lyder Rasmus 
Raufns Dom om ham. Siden d. 8. December 1908 
bærer Mindestenen paa Hasle Torv hans Navn frem 
for Eftertiden ved Siden af Navnene paa de andre 
Hasleborgere, som gjorde sig fortjente i Opstanden 
1658. [Raufn: Chronica Borringiaca. - Historisk 
'l'idsskr., 7. R 1. B, Kbh. 1897, S. 155, 158, 615, 
624J. 

Skipper Herman Clausen Bolm af Rønne gik lige
ledes og med god Grund frikendt ud af Herredagen 
1646. Hans Medborgere havde d. 5. December 1645 
udgivet et godt Skudsmaal for ham. Som Kirkevær
ger bekostede han og Claus Kam 1647 en "Himling" 
til Rønne Kirkes Beprydelse. Fra 1648 sad han som 
en af de fem Raadmænd i Rønne Bys Raad; og som 
saadan var han med i Toget mod Hammershus d. 9. 
December 1658 og en af de fire bornholmske Under
handlere, som denne Dag udvirkede Slottets fredelige 
Overgivelse af den svenske Lieutenant Pehr IJagman. 
Ved hans Bryllup d. 6. December 1640 med den knapt 
syttenaarige Kirstine lVIadsdatter havde vor brave 
Krønikeskriver Rasmus Raufn, den Tid Skolemester 
i Rønne, ladet sine Peblinge afsynge en "Christelig 
Brudsang, befatter nyttige Regle for Ectefolck", paa 
hele sytten Vers. Kirstine Madsdatter overlevede sin 
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Mand og giftede sig 1664 som halvgammel og helt 
rig Enke med den unge Landsdommer Mathias Rasch 
i Rønne. Som Kirstine Landsdommers paasagde hun 
d. 29. Januar 1687 den unge Enke Lisabet salig Claus 
Bohns et aldeles urimeligt Rygte om et forsøgt Gift· 
mord, hvormed denne skulde have tænkt at blive 
Lisabet Landsdommers; dette medførte, at Lisabet 
Bohn rejste sit sejrrige Selvforsvar mod Sagføreren, 
Bornholmernes Plageaand Amtsskriver Augustus Dech
nel', og for Højesteret d. 11. Marts 1690 fik ham dømt 
til at arbejde udi Jern paa Bremerholm sin Livstid. 
Kirstine Landsdommers døde først d. 14. Marts J 715, 
91 Aar gammel, hendes anden Mand Mathias Hasch 
i Januar 1723, 84 Aar gammel [L. de 'rhurah: Be
skrivelse over Bornholm, Kbh. 1756, S. 243. ~ Ras
mus Raufn: Ecteskabs Rog' Il Casp Melisandri, Kbh. 
1647. ~ Fra Arkiv og l\Iusulllll, 1. B, Kbh. 1901, S. 
365, 369J 

Ogsaa fortjener vel den !\fand, som først med Tro
skab og Flittighed har skildret os Bornholms Kvider 
i 1645, nogle Ord, illden Krøniken her afsluttes. R{(s

mus Pedersen Raufn (Ravn) var født omkring 1602 i 
København og som 25aarig Studiosus kommen til 
Bornholm, hvor han blev Skolemester (l~ektor) i Nexø 
og senere i Rønne. Hver af disse Byer ejede nemlig 
paa den 'rid· sin lille latinske Skole; den i Rønne 
husede ligesom nu baade Drenge og Pigeborn. Hall stod 
i Yndest hos Øens Lensmænd Rosenkrantz og UlfeId, 
og havde blandt andet den Ære at prædike for den 
førstnævnte og hans mange Gæster i Hammershus 
Slotskirke tredje Paaskedag 1635. Han fik 1647 og 
1648 trykt i København et Par omfangsrige Andagts
bøger; men hans herommelige Hovedværk "Chronica 
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Borringiaca, det er En kort Beskrifuelse om den 1n
suls Borriugholms beskaffenheed « henligger endnu 
desværre utrykt i det store kongelige Bibliothek i 
København. Den er skreven 1671 i Aakirkes Degne
bolig, ind i hvilken Rasmus Raufn var flyttet som 
Degn 1654, og hvor han døde i Oktober 1677. Han 
maa rimeligvis have været svagelig i hele sin Degne
tid ; thi fra forste Færd havde han til Medhjælp sin 
Son Peder Ranfn, som blev hans Efterfølger og dræb
tes d. 23. December 16H6 paa Aa Kirkegaard af eu 
svær Gren, som blæste ned paa ham fra et af Kirke
gaardells 43, hundredaarige Asketræer. 

Bornholmerne bor være glade ved deres gamle 
Krønikeskriver i Aakirkes Degnebolig ; thi løber end 
IndbildningskraJten hist og her af med ham, som naal' 
han tror at kunne begynde Bornholms Historie med 
det højtidelige Øjeblik, da Noah selv ottende tren ud 
af Arken, saLt er dog Rasmus Ranfns bornholmske 
Kronike uundværlig for hver den, som vil kende Øens 
B'orhold og Historie i det syttende Aarhundrede. Den 
fylder mange Huller i vor andet Steds hentede Viden, 
og uden den blev det andet kun Stykværk. [Kirke
historiske Samlinger, udg. ved H. F. Rørdam, 4. R 
1. B., Kbh. 1890, S. 454, og 4. R 6. B., Kbh. 1900, 
S. 604.J. Saaledes er den ogsaa brugt som en tro 
Støtte for den her givne Fremstilling af Bornholms 
'mskikkeIser under Kong Christian 4.8 sidste Svenske
krig. Naar, som vi have set, Raufn har kunnet skildre 
disse med et kendeligt skælmsk Lune som "et FJffuen
tyr ligt Pudtz, der tog en Tragoediske Ende paa det 
sidste", da bliver dette ham let, fordi Gjenrejsningens 
Aar 1658 var fulgt efter. Hvad der end var forbrudt 
i 1645, det slettedes ud af et nyt Slægtled, AI-
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bret W olfsens Jævninge, i de stolte Decemberdage 
1658. 

For at vende tilbage til Aaret 1645 ville vi her 
slutte af med Rasmus Raufns Ord: "Gud den hellige 
Trefoldighed, som forlenede oss udj Gienfred og Roe
lighed, til Ære have vi den sidste Dag udi dette Aar 
holdet højtidelig med Sang, Prædiken og hiertelig 
Taksigelse. Gud være vor Ven fremdeles. Amen". 

Af Samlermappen. 
Ved 111. K. ZAHRTl\IANN. 

I. Czar Peter den Store paa Bornholm. 

Da Kong Kristian IX og Dronning Louise i August 
1876 paa deres Hjemrejse fra Rusland gæstede Born
holm, lod Øens Kommandant, Kammerherre M. E 
Fallesen den Vogn, i hvilken han og lIen russiske 
Gesandt i København, Grev Mohrenheim kørte op fra 
Rønne Havn, standse udenfor den lille faldefærdige 
Hytte, som endnu staar paa Byens Storegade (Matri
kelnumer 1027) lige over for Apotheket. Han kendte 
Fortællingen' om, at den en Gang havde huset Czar 
Peter den Store, og han havde nu sin Fornøjelse af 
at forevise den ude og inde som den store Czars 
Bolig for den russiske Gesandt. Om denne troede paa 
Fortællingen, skal være usagt. Hytten er siden 1866 
den sidste Levning af det tidligere nordre Hjørnested 
mod Snellemark, hvilket havde syv Fag ud mod denne 
Gade og en Gavl med fem tilbyggede Fag ud mod 
Storegade .. Dette helt igjennem yderst tarvelige, lave 
og smalle Bindingsværkshus skal efter Folks Sigende 
have været Skueplads for et Optrin, som Forfatteren, 
Adjunkt F'rederik Sneedorff Birch (1805-69) i Aar
hus har skildret i sine "Nordiske Fortællinger", Aarhuus 
1833, S. 89-91, og som her skal gjengivcs ganske 
kort. 

Czar Peter besøgte 1716 Bornholm og gik i Land 
i Rønne, hvor han blev vist hen til Byskriveren Lars 
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Andersen Birchs Hus. Her traf han knn Børnene 
hjemme, og Synet af den frelllUlede (3 æst skræmmede 
dem ud af Huset; kun den mindste kunde ikke løbe 
sin Vej, han laa endnu i Vuggen. Ude i Køkkenet 
fandt Czaren en røget Skinke og et l~ugbrød, som 
han tog med sig ind i Stuen for at stille sin g·lubende 
Sult derpaa. Mens han huggede los paa Sule varerne 
med sin Hirschfænger, vaagnede den lille Anders Birch 
i sin Vugge, som stod i dou samme Stue; han begyndte 
at skraale, og for at faa Ende paa Skmalet kastedo 
Czaren de svære Dyner fra en hosstaaende Seng, en 
efter en, ned over Barnet, som vilde være forstumlIlet 
for evigt, om ikke Moderen i det samme var kOlllmet 
hjem og havde reddet det ud af Stuen. "Endnu d(~n 
Dag i Dag [1833] forevises i Rønne Bordet, SOUl kerer 
Mærker af Czar Peters Ivrighed i at sonderilænge 
den røgede Skinke med sin Hirschfænger." 

Som saa moget andet, der haves paa Prent, er 
hellor ikko denne Fortælling sand. Cz.:;,r Pder kom 
ikke i Land i Ronne. Dorimod kan muligvis det skild
rede Optrin have fundet Sted i Allinge, hvor Lars 
Andersen Birch 1) var Byskriver og d. 20. og 2l. 
Avgust 1716 husede Czar Peter den Store. Denne 
havde i en Maaneds Tid haft on stor Hær samlet 
uden for København i don Hensigt at gøre Landgang 

1) Hans store, i Nexø Sam[sten smukt forarbejrlede Lig'sten 
findes ptttt Alling·o Kirkegaard, henstillet op ad den søndre TlWl"U

mur, med følgende Indskrift: Alt Kiød er Høe, etc.: Esttiæ XL. 
Cap: 6: vers. tti-. Lttrs Anrlersen Birch førl Hi8:2. Kongl. Bye 
Birke og Herrets Skriver dørl 1754. - Hans Hustrne Maren 
Gomløs, fød 1688, død 1768. - Deres Bøm: Anders Birch, førl 
1716, Kongelig Mineral Inspectem i Daneltlark og Bye ::lkriver 
i Kiøbenhttvn død 1763. - Lars I3irch førl 171 f) Konglig Bye
Birke- og Herreds Skriver rlød 1772. - Niels Birch f,Hl 1724. 
Kongelig Oeconomie Inspecteur paa Bornholm. - Anna Elisabeth 
fød 1714, død 1791. - Annike Margretha fød og død 1722. -
Jl;[ttrgaretha, fød 1727, død 1767. - Anntt DOl'tha fød 1732. --
t t t Battde dersom vi leve, leve ete. Ham: XIV: Cap: 8 vers. 
t t t til Erindring er denne Steen hel' lagt 1773 af N. Birch. 
[Niels Birch, Økonomiinspektør ved det kgL Frederiks Stenbrud, 
døde 26. Dec. 1793]. 
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i Skaane sammen med den danske Krigsstyrke; Land
gangsplanen bl(~v dog ikke iværksat.. Imidlertid gik 
Czaren om Bonl lJHa Flaadeu og foretog llled den fra 
d. 16. Avgnst til d. 1. September et Krydstogt i øster
soen, uuder hvilket han vistnok d. lU. til 20. August 
besogte F~t'stnillgen KristialIso, som saluterede for 
ham med alle sine Kauoncr. Den 20. Avgllst 1716 
ankre(lo han op vaa Allillge Uhed llJe(l 18 dttIlske, 15 
russiske, 22 engebke og 6 hollandske Krigsskibe samt 
600 KofI'anlifartøjer, -- sikkert dun mægtigste Flaade, 
Allillgebo nogcn ']'id ;.;aa. ezar Peter tog Natteleje i 
tÆnd, besaa den folgellde Dag Fæstningen Hammers
hus og lod :3-400 :Mand syge fore. til en 'L'eltlejr, 
som rejstes for dem het Syd fol' Allinge paa en Lokke 
med friskt rindeude V,wd. ender Kommando af on 
dansk Kvartermester og ell russisk Lieutenant blev 
de syge liggende hUl' i et Par Uger; 17 af dem døde; 
Resten indskibedes derefter i Sænebugten vaa en 
russisk Flaado ~). 

Frederik rrhaaruv (1766--1845) søgte som Amt
mand paa BOl'llholm 180"1-·09 ivrigt Oplysninger om 
Øens Historie. J Aard 1809 bad han on vel anset, 
i boglig Syssel indgaaet Sandvigborger, rroldbetjent 
Niels Grønbech :J) (1757--1845) om at indsamle alt, 
hvad eler endnu fortaltes i Mands Munde om Czar 
Peters Ophold der. F'm Gronbechs Haand er da be
varet nedenstaaeude værdifulde Svarskrivelse. 

Ifølge Deres Hoyvelbaarenheds El: rI': Hr. Amtman 
Thorups ærede !:-lkrivelse af 5te dennes har jeg g'ivet 
mig aldt ll1ueligt Umage paa mallge forskiLellige Stæ
der at sogo al- den Efterretning og Oplysning om den 
forhell værende Rnsiske Keiser Peter Chesar Alixiewes 

~) Amfmau(] J. c. Urnes Optegnelser 1756 -- i Dot store 
Kgl BihL, Ny KgL Saml., Kvart, 7:2(ib, ::l. :270, 287. 

:') l\iel~ Grønbech (lørle som }<jjer [11' Haag'elnndsgaard i Rø, 
næsten Sf) .-\.ar gallllllel: "Her gaar jeg hvide Haag one blandt 
alle de sorte Haage," plejede han at sige. 
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Nærværelse i Allinge og Sandvig ·paa Bornholm og 
er den sandfærdige Efterretning om ham som følg'er: 

I Commendant Waldemar Ridts 4) 'rid 1716 den 
20.d~ August kom den Rusiske Keyser Peter Chesar 
Ahxlewes fra St: Petersborg bestemt til Holland og 
E.ngel.and, men formedelst Cuntra Vind af Sydwest 
gIk til Anchers paa Reden for Allinge og Sandvig 
med et Følge af 20 Støkker Rusiske 24 Støkker 
Hollanske, 22 Støkker Engelske, 18 St~kker Danske 
og 15 Støkker Svenske, alle st~re Krigs-Skibe, tillige 
med en stor Deel Transport-SkIbe 5). Han kom iland 
den. første Dag med sidt Følge til Allinge og tog sidt 
LOgI hos der værende Borger Capit: Anders Larsen 6) 
paa hans Sahl 7). Ved Ankomsten blev han meldt for 
den sdaværend.e Commandant paa Slottet Hammers
huus ), som tIllod ham at motte logero iland Han 
m~dbragte en .TernIenke og en Jern Fældtseng, hvor
UdI han laae om Natten, og han lod trekke anførte 
Jernlenke rundt omkring dette Huus og over Gaden, 
hvor. han laae, saa at al Kiørsel hvar sperret om Nat
ten Igenne.m den Gade. Han lod holde Skielvagter i 
Forstuen mden for den trokkene J ernienke og lige 
saa udenforre. 

. Han lo~erede her fra den 20de August om Efter
mIddagen ~Il den 2.1de dito om Eftermiddagen, da han 
vandred~ tIl SandVIg med sine smaae Fartyer og tog 
der LOgI hos daværende Achelie Mester Niels Jør-

~) Waldemar Reedtz (1659-1724), Kommandant og Amt-
mand paa Bornholm 1699-1717. . 

5) Urnes. tidligere gjengivne Optegnelser om Flaadens Stør
~else og Sejlads ere at stole paa; svenske Skibe deltog ikke 
l den. 
. 6) Skal sikkert være Lars Andersen Birch, Byskriver i Al-

IInge; se foran. 
7) ~al ell~r Loft var i bornholmsk Sprogbrug Navnet for 

en sæ~ligt højt bygget Del af Huset med underbygget Kælder 
og høj Trapp~opgll:ng; den r,!mmede i Reglen kun ilt stort V æ
relse

8
0 g

r
var JævnlIgt helt skIlt fra Husets øvrige Dele. 

" ) v Icekommandant med Bopæl paa Hammershus var 1711-
2" Johann Georg Ambshoff (død i Rønne 1731). 
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gensen 9) paa hans Sahl, tilligemed hans Følge, hvor 
han logerede fra den 21de til den 23de om Eftermid
dagen, da han og hans Følge tog ombord og tilseyL 
I dette Logi laa0 han i V ærtens Seng; men al Halm 
blev deraf udtagen og blev lagt Høe istæden at legge 
paa, da han ikke vilde legge paa det Straae, som Sæ
den hvar voxet paa, som var imod hans Religion. l 
de 2de Ætmaael han laae der, havde han ligesom i 
forrige Logi i Allinge havt trokket en JernIenke rundt 
omkring Huuset, hvor han laae, og Skielvagter baade 
inden og uden for ,Jernlenken om Nætterne. I disse 
2de Dages 'I'id han var i Sandvig, skal han gaaet 
omkring med 6 Stokker Guld skrammererede Herrer 
og beseet den saakaldede Hammerssøe og den Jord
strekning øster og Wester for samme og sagt, at 
der hvar et beqvemt Stæd til en Havn til saadan en 
Flaade, som da laae paa Reden, og han ønskede, at. 
han hvar Ejere af Bornholm; men han vilde see at 
byte sig same til af den Danske Riegering. Han gik 
klæt i en staaelgraae Liv-Kiole, trekant Hat med 
en stor Guld-Knap udi, sorte Silkestrømper og Skoe 
mod store sorte Staael Spender udi; og i desse 2de 
Dage han var i dette Logi, havde han sin naturlige 
medfødte Raptus 10), som han affaldt udi i Værtens 
Hauge i 2de Liv 'I'jæneres og 2de Herrers Overværelse, 
som indtraf bestemt daglig imellem KI: 10 il, 11. Han 
bragte med sig sin egen Kok; hvad Tafel han motte 
havt eller brugt iland, ved man ikke af, da han havde 
ingen hos sig af Landets Øvrighed. 

Dette er al den Efterretning, som jeg kan give 
Dem om den Rusiske Keiser Peter Chesar Alixiewes. 

Underdanig 
N: Grønhech. 

Sandvig den l5de Novemb: 1809. 

'I'il 
S: T: Hr. Amtman Thorup. 

9) Arkelimester (Tøjmester og Artillerikapitain) Niels Jør
gensen i Sandvig var Fader til den bekendte Provst Poul An
kers anden Hustru Lene. 

10) Epileptiske Krampeanfald - Ligfald. 
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Der skyldes NinIs Grønbech 'rak for, at disse vist 
helt igjcl1118m paalidelige 'l'ræk af Czar Pctors Op
træden paa Bornholm er blevet os bevarede. Om det 
følgende egclllig horer mcd hertil, kan være stærkt 
grundet 'l'vivl underkastet, -- men 1719~25 hcnsad 
"i en honnet Arrest" paa Hammershus den m,erkelige 
Stat~fange Johan Collt',vl Divpel (167i3--17il4), Læge, 
J{enllker, Guldmager, Event.Yrer, Spiritist. Under Op
syn ~fØells Guvernør Niels Madscn West (1666--1752) 
arbejdede han med at lave Guld til Kong Frederik 4.; 
han skrev sille Blvalltsrecepter for de Bornholmere 
der raadspurgte h:un som Læge; og to Gauge, S<l,{ 
paastod han, havde han Besøg af ezar Peters Aand 
hos sig i den store Kongesal over Slottets Kirkerum. 
Hans Aalldsfæller om at tro lwrpaa, -- det, lige som 
Niels Grønbechs Brev, giver et slaaenc1e Billedc af 
det mægtige Indtryk, som ezar Peter den Store gjorde 
paa sin Samtid. 

II. Et Brev fra Sandflugtskommissær 
Peder Jespersen. 

Høllno 25de Aug: 1823. 

Hr. Caneellierand Grønbech ! l) 

Kaar Aarene komme, om hvilke vi stundom maae 
sige do behage os ikke, og Støttestaven da tages fra 
den halvtrette Vandrer, saa beklage vi ham, og tænke 
paa os Selv, hvordant det skal maasko gaae os. -
Jeg modte .D elll , skiont fremmed for mig, fandt jeg 
Dem pM. LIvets Bane saa meget venlig og godmodig; 
vort venneholde }1'orhold til hinanden giør at ieg def'l
tager i Deres Sorg, den Trøstens Gud vil vide bedst 
at lindre. - J eg hører at Frue SOllne~) vil reyse til 
Dem, rimelig hun erstatter Dem noget pan det Jidte 
Tab, hun er vandt ved knebne Kanr, og vil vist for 
Deres Skyld, for egen og for siue ~ Børns Skyld, søge 
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at giøre Dem I,ivet behageligt, -- Gud give dette 
maae lykkcs hende! ---

J cg har stllllClom tænkt mig' RimE~lighed for at vi 
engang skulde boe hinanden nær. ~ J eg kan ikke 
nægte at ieg' har næret og nærpr endnu - det Ønske 
at blive Eyel'e af, eller i Frue Kofoeds il) Levetid blot 
F'orpagter af, ell af hendes Godser. ~ Om Ønsket 
opfyldes, det ve ed Gud, og er det g'avnligt for mine 
og mig saa st.yn~r han det didhen. -- Jeg kan ikke 
nægte, at nu .T ocllllm 4) staaer i Begreb om at kiobc 
Bondegaard her; llU at llyelig her solgtes en af de 
IIlindre Bondergaarde Rkovgaarden i Olemensker, som 
har saare lidt Skov, og omtrent 30 'røn dl: J ord op 
til Gaarden, og llled nogle Udlodder, for med Skiode 
og allr' Omkostninger omtrent 4000 Rbdl., uagtet 
Gaarden blpv beh,~dtut med Ulldentag, og saaledes 
solgt ved Anetion, saa allseer jeg Gaardenes Priis her, 
i Forhold til .T ordeycndommes Værdi e andre Steder 
for meget hoy, isæI~ i Betragtning af at det vel nær-~ 
mer sig til Nøcdvendighed at lindre Skatterne i andre 
danske Steder, og at saadan Noedv,endighed ikke er 
saa nær for os Bornholmere, og' i Betragtning af at 
rimelige Omstændigheder, mange slags, kunde forhøye 
vore Skatter. - Var .T Oclll1111 boesat her i Landet, 
havde ieg et Baancl mere (lcr hæftede mig til Born
holm, hans '['allte :1) vil hielpe ha,m med nogle Pænge 
til La,lll, og give ham nogle, som er mig naturligvis 
meget kiært; men om ieg fik Et af (jodserne under 
Bestyrelse, og dervecL b.estemtes haus Hielp ved nogle 
saml11cnl~ggendB Gaarcle, da var llluelig han bedre 
hiulpen, ieg havde ham lU1'f mig i min Alderdom, og 
vor 'fan te havde 2de, som ved Hr. CancelJieraadens 
mnelige Dod, forend vi do e, eCIl af os dog kuude have) 
noget Tilsyn, og indlod hun sig i at sælge det eene 
Gods til rnig, kUllde ieg dog, ved at realisere alt her, 
ikke allellc betale hende hvad ieg er hende skyldig, 
Jlltm og betale vel nær ved 20,000 Hbdl. paa Godset; 
da Byegaarde og .Jonler i Honne, hvor i Aar er byg
get over 20 nye Huse, stane i llOY Værd, S011l Deres 
Svigerinde 2) bedst vil kuude sige Dem. --- Nu ieg 
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geer de rimelige J ndvændinger, ieg har betænkt derri ; 
Vi have latinsk Skoele her i Byen, Jeg kan endnu 
virke mere Gavn ved mit Exempel i Agerbrug. --.la 
rigtig, ieg veed at ieg lever for mine Børn; men her 
i Landet er Amtmanden 5) min Broder, Kommandanten 6) 
min Svigersøn, ieg maae og skal leve med de For
næmste; kan give og giver disse at see, at man kan 
leve godt, og dog meget simplere; men dog fordrer 
den udvortes rfugt nogle forhøyede Udgivter, og i 
Følge deraf vel stundom for meget af Ødselheds 
Exempelet for nogle af mine 13 Børn; de ældre af 
disse fordre vel imellem mere &nd hvad Faderen fin
der rigtigt; Her bygge vi et nyet stort Komediehuus 7) 
have mange Baller aarlig, nogle af saa mange vil dog 
giærne være med, og min Mæster Lommen er altid 
fattigere end vor rfante 3), og godt er vist dett('; thi 
Fader og Moder Godheden gik vist ellers ofte for 
vidt til Skade for Børnene, hvis den Regel er rigtig 
at Nøysomhed og Fliid ere de bedste Rigdoms Kilder; 
saa lærte os i Ord og Vandel vor døde Ven H: P: 
Kofoed og hans Hustrue il). - Latinsk Skoele er hverken 
langt fra Aastrup eller Holbechs Ladegaard, og hvor 
disse Skoeler ere, er mindre [.JllXUS end i Rønne, hvør 
vi for Tiden have Præsteskabet8) i jammerlig rfilstand, 
og have sørgelige Udsigter i saa Henseende. -

Brak bragte jeg først iud til Bornholm, den er nu 
i fuld Gang, en Pastor Sørensen 9) og en Kammerraad 
Petersen 10) fortiæne vist og Æren for at Bønder og 
'Borgere brakke .Jorden. - Vandaflednings Grøfter og 
Indhægning har jeg viist Nytten af. - Jeg fik i Aar 
efter 12 Tønders Ventersæd 111 Læs Rug 54 Læs 
Hvede, venter 250 til 300 Tønder heraf; Jeg har 
havt forhen, da ieg', ligesom i A ar, saaede næsten 2 
Tønder Ventersæd uden Giødning, af min Brakkede 
Jord, overhoved taget, over 27 Fold Vintersæd. --
.Tf'g vil ikkun sige hermed at hvad jeg i saa Hen
seende kan giøre er vel ferdigt. -- Men jeg har et 
Embede 11) der giver mig 500 rIer Sølvaarlig Løn, 
vist nok og ubehageligt nok er Embedet; Politiet 
Cancellieraad Arboe l~) er lIrivat Tilgrændsere af Sand-

18S" 

flugten, han har faaet 2de Resolutioner fra Rente
kammeret, at alle Tilgrændsere skal vedligeholde det 
Hægn de forhen have vedligeholdt, dette har han be
kiendtgiort til Efterlevelse; men ikke snlv efterlevet 
saadan Ordre. -- Dette har giort at ieg og Klitte
fogderne i Maaneskin har søgt Kreature paa Sand
flugtsstrækningen, og fundet halv bevæbnede Bønder 
med forblommede 'I'rudsler, om at det var bedst at 
sove om Natten, da man i andet Fald fik se hvordant 
det vilde gaae.- Een af Klittefogderne blev og saa 
jammerlig forslagen af Een, fra hvem han 2de Gange 
havde optaget Kreature, at han saae ud i Ansigtet 
som en stegt Fleskepandekage. Efter at man, uden 
mindste Anmodning fra Ulig, har sat mig til Skatte 
COll1missair, Assessor i Priseretten, Landvæsen og Sand
Flugts COUlmissair, saa maa Cancelliet, der skrivtIig har 
lovet mig Anbefalning til Embede, og Rentekammeret 
der sidste Aar gav mig 100 Rir. Gratiale, vel undsee sig 
ved, at nægte mig et andet Embede i Nærheden af 
hvor ieg boede, om ieg fandt det nyttigt at søge 
samme; .J eg er kied af at være den store Vogtedræng, 
hvilket Man her kalder mig, fordi ieg er liødt til selv 
stedse at være i Sandflugts strækningen, for at holde 
Fred, og stundom at optage Kreature, hvol'veifjeg har 
tilvejebragt Fred i Sandflugten, og nu mange smaae 
Skovlunde som voxe der, og mange Steder meget godt. 

Saa vitloftig var iog, lit omstændelig maatte ieg 
være, for at faae Deres Mening om hvorvit De troer 
jeg var tient med at faae til Brug eller Ejendom et 
af Frue Kofoeds Godser, og hvorvit Do' troer at Fruen 
dermed vilde være tiænt; Mit Ønske om sa:mlant er 
ikke af den Natur, at ieg bedrøves ved Afslag; thi 
jeg' antager at jeg faaer fra Forsynf'ts Haand hvad 
mig tienligst er. -- '1'roer De gode Hr. Cancellieraad 
at mit Ønske ikke stemmer med Frue Kofoeds Vellie 
og fremtidige Tilfredshed, saa vis mig det Venskab 
at svare mig, og aldrig at tale herom med Fruen. -
Troer De at min moderlige Tantes og mit Vel kunde 
befordres, saa giør hende paa bedste Maade mit For
slag, Ziv hende de bedste Raaed! 
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ForPllll .il'g· Lig'Pr nogPll n('~,;lut Iling merl at kohc 
(hard til .Jodl1llll ollOihr .kg· og' \'1'llligst hl'll('l' Olll l)(~
I'PS Syar --- Xo.g·I'1l Till skulIlI' til at ]'('nlispre l1lilll~ 
Ejmlllo1llnw her, og skulile .iPg· 1)(::-:1 \Tl' et (;olb i 8a'
land, vat' 11pt yp 1 !)(~(lst i Il! ellI' liS :i I~g ha vile Ilog(' Il 

Lcgell1s Kraft og ~i;pls SlYl'kp - ::\Iill I\olli' .Jochulll 
Grethe I;;) og .i ('g' \'i hilsp nelll ailI' fIJl'ililllltligst 
M{'(l Sitlll[I:Stl: lfo'yag·(I'l.c;(~ . 

Lit ell 
ford i ~kilJet 
afsl'jlp 

F'ill't 
\'il 

l )1'J'C's \cl'liJ.Yrlliglll'(!s 

;t'l'l!olligsLI' 

1'1'11: .JI'S!)(']'SPIl j,l). 

l, ('/II'i"tillll (l!'OlIlin'/i ,1,1,:, 1:-;11;\ :':,m lIl' l'l"\'s( Tf. ('. (;, 
ti,l Solledal o,~' :\Ll1'~·,\r('(lIl' [(]';1['(, I\all"('j)im,ul, 1':jl'l' at' t i l'fHl il 1'

l).Jerg'~'aal'lJ o~· (,,,<!,:j·.,n'a]te]· lilLI ,\:t,li'lIP, H'IVI!I' lS:2;; Ilr!i,,'j 
miskt. Rin f'm·,te 1I1l,/l'n o~' ll'~'I(',l<; !,'ir, :\1n]'(;1l Kil'stillr' S'Ull~C 
(1 ,'iUl-· ,'-;:2), .';oll) 1.'-;:!~) ldl'l' g'in llll"! !\:om;ll! 1',,11']' .lollllRlln 
(liSI; lS;,O i !L'illn!', ~) (',',·iii" Fil 11/'/' /'rllf,! (1';,S··1S;\(), 1\:11. 
tn' '"1' Sll~']H"!"g'll S:llll11(,! l'mh! i I:obk"l' og' Anna ('laIlR:1:I.ltl']· 
Fllndl og' I':ll ke en 1']' 1\'1 Jlit '(.in li (']'lIlall ()l"'li SUlllle (I "il I SI ::) 
til Lo/'tsg'I1:ll'Il i Aaker ,;;)'1111 S"st.,:]· til (;I'<lnhl;l'ltR ls(1' II m: t l'll 
Oli Mo,!,,]' t il h'lllS :.!'!l'll Hnstl'll, l:) Etn.lsm:!,lin,l" Ul/ri" /\',,;',,1'1/ 
(17lin -1 ,,-;;;.,-;) , 11,1111'1' nf l\olJltlilll<l ~[Ol'tC'll Il,litll i It"lI11'~ O" 'Il"l'
h tl., 1',t Kil'st ine: Alll'ltt'l', (Ig :-:';UIH I<: n 1..: \' en C'l' nl'yg-g'C'l' lIall~ ''""'I 'et,1'l' 
K "fOl,,! (I/+:.! l S 1:2} ]l:W ('i'1'iRI iall,hl(\'ll I':.i,:rindc a j' ([0<1,,('1'111' 

A,:,!]'ujl ug' l[ulll1'k L'\llp~':I'll'll. J} ./"I'/III//( 11:1/111 ./I'SII'-I'.,,·/( (I S()t)-

lS i l), ,(;11(:1'[' K,l.lltlll(;l'l':1.:lIl o~' E.ier 'l t' K'lllllikeg':l:\l'il i l;ul,kl']', 
SHl1 :11' llrl'\,,,]ii'in'l'i'lI ug' hans Ilnstm, 1<:tat,srH"dinde Kul'(IP,l, 
J: l',JI!"l·,lat t f'l'. :, ('III';stlllll '/'-"I"-I'''I'/( 1,(;1; 1";:\71, dansk .Jul'ist, 
kllllSlilne1'l't ISII:) ,,~' \'il'kl'!i~' ,\littllt'l.lI,1 p'la. ];u1'l1ltulllt ISI"-:\,, 
ti.Oherst 11

01// ,IllifilIIIS I/,~!i'/(,,/}(/( (1".cI I ";~:J" I\II11ill"w<!ant P:l') 
Burllhollll l S I ,,- 1:2. ~'i Il 1.'1:20 lIti'!! Bri'\'.';kl'in-I·UllS 1),lItl']' ,'\ llI' 

(':tll!l'iIH,' :li'sjJl'l',SI'lI (ISIl:\ -IO), lioll/II' 'l'/II'I//"I', 11,l'~·!;','1 ]llta 
Aktlctl:g:1l1ng', :ia,lJIlCth's (1('11 :!~). SO\', l{~:2.~L .lU/II!!/ .fe/hl'J! (1 j;)(i 

1S:!-~J;" Pl'~)\'~t o~· Pl'{\'.st i l{1.1l1Ili' ,-;idpll 1 Y;Il' l'ill\('iigyi~ IlO-
get ,LILl'l(llg; hall dndr' (11't. rol,L!,'(l'11d(~ '-\'ll'. ;.J'I /",10 J'I'JI 1 ..... \U·("J/8/'JI I~I j~;~. __ 

IS11\ 1'1':1'st i \'1:1'1']("]', ISII;- :Z:-'.. '":1 fI,:""i,,!! 1'1'1'-1'",'11, ·!nsjll'k. 
(Pl' ve,l ll!'1 kgL 1< l'r,lt;l'lk~ :,tl'llhl'lliL L,ullh''''s"n~kulttlttis.':1'l' I S:20 
Y~Jl,.. ~ug'l!en(l~kin,ning'('~'lJ(' Og' 1~;)~ vpl1 (Tdlllnl'].:slUl:-;ldt'tnillg·(~ll. 
j l) l~gL , .... llJld//II!!t.'/,'lilIII/(I"""'I· I (Il' !luI'n Iw lill siden I ,'i l!). ,:<', ,11"ds 
!fO!! 1'1'11'1'""" .. 11'1"w (1 ,,-d ].'i:2'" J:y- lJ~' II"I'l'I',I~j'(lgl"! i' H,\sk 
og NOl'lll'i ' II pl'l'l'(l , l~il'1\('d()llllllt'l' i II:llnlllt'J';-:il1P~ IErk, !;r) B]'(lY

skl'i"l'l'ens liat!,·!' .1/"I·i,1l' .1II!I'!!l'dill' (IKlf, ,-S.'·:'i, U;il't 
1 );:29 lllell F01'sUmnllidllt Amll'eas Christian llmller 1,1799 -- L:)J L), 
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Ejer af Kofoedgaard i Klemedsker, 14) Peder D({m Jesper8en (1772--
1835), Byskriver i Nexø 1797, Herredsskriver i Søndre Herred 1798, 
tog 1816 Afsked fra disse Embeder og' var allerede 1809 flyttet 
til Rønne, hvortil han val' blevet knyttet ved sit Giftermaal 1798 
med Barbara Kirstine Bohn (1781-18G4), Datter af Købmand 
Jochum Ancher Bohn i Rønne og Broilel'datter af Etatsraadinde 
)[arie Kofoeil, Han blev 1811 Kancelliraad, 1H20 Landvæsens
kommissær fol' SogneudskifLningel'lle paa BOl'llhollll og' 1);35 
kort før sin Død valgt til Stænderdeputeret fol' BOl'llhollllS Køb
stæder, SOUl kg\. Sandflugtskoll1missær paabegyndte han 1819 
og fuldendte han paa det nærllleste Skovplantningen paa den 
ødelæggende Sanilflugtsstrækning mellem Rønne og Hasle: og 
i taknemmeligt Minde om dette hans store og velsignede Livs
værk fik Husmandskoner i l'\yker rejst ham en Støtte 1886 paa 
Tillehøje i hans Sallflflugtsskov, - Ovenstaaende Brev viser, 
hvor nær den Uforstand, hvormed Omegnens Beboere gik ham, 
"diijn stora Yautehorrijn ", paa Livet løs i Sandflugten, var ved 
at drive ham bort fra BOl'llholm, Ved Siden af Peder Jespersens 
eget BilTede tegner Brevet os vigtigp Træk i Øens Landbrug 
og i Rønne Borgerliv paa hans Tid, Det er derfor vel værdt 
at læse nu, - Sandfl.ugtsskoven og dens Grundlægger have 
fundet udførlig Omtale tidlig'ere i l\Iaanedsskriftet "Naturen og 
}Iennesket", 9, B., 1893, S, 237--54, i "Forst-Tidende", 1893, 
S, 49-59, og i "Bornholmske Samlinger", 3, B., :).908, S, 87-106, 
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