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Nr. 51. Vizza roa, åga. 

Viz - za ro - a, a - ga, kat-tijn tau menn ka-ga; 

Eb!=--7l g:t~ t~~3 ~~-LJ' l --= ~=T-=~ 
had-de ja' kje vad kattens venn, had-de Fl' kje fåd 

ka-gan menn. Viz - za ro - a, a - ga. 

[Efter E. Andersen, Hasle.] 

Nr. 52. Mina stræjnja kåssta pæJnJa. 

,~ (, J 1~=J- ~=f I~$b-~ ~--
Mi-na stræjnja kås-sta pæjnja, men n fi - 0]1) gjorr 

~--~ ~ ----- .~-_~--ø---..--.-l T+§ ~ -~- ~ .-S~ ~-= 
Ii - e - så. Men ska dæt - ta va - ra læjn-je, 

så veIl ja snart toffla å 2). 

[Efter Andrea Andersen, Rønne.] 

1) Violin. 2) toffla å: komme af Sted; (Toffla: Tøffel). 

Bornholmske Samlinger, Femte Bind, Rønne 1910

www.vang-hansen.dk



2 

A 

Nr. 53. Aga te bys me bråga.'~) (a) 

~$!! J~~~~==Ef~~ 
i\ : ga te bys me brå - ga, træjkkja lai - sa 1) på 

E@g~~±IT=Fj~~~~~ ~ E --~_ ---- --ø~ ,,-II! ____ ::t= .. 
kr[1 - ga. Vaj - ja - na c lån - ga, staj - ja - na2) e tran-ga, 

~E~ ~T~'==;-f~I=T~i=-r~==~~ !il1----.. --------~ --.I... ---,t
kom - ma ijk - kje jemm, for-ijnB) sol går ner i - bag 

[Efter Andrea Andersen, Rønne.] 

*) Den brogede. 1) Laks. 2) Stierne. 8) førend. 

A 

Nr. 54. Aga te bys me bråga. (b) 

~$B~XqJ:d~==i~d~~ ]j 
A -ga te bys me brå-ga, træjkkja sto - ra lai - sa på 

~~~~~~=.~~~----t~~ §l~ .. ~.J!7" 
krå - ga. Vaj-ja-na e lån - ga, staj-ja-na e trån-ga, vi 

I 
l 
l 

3 

t~- ~ ~~EJ~1=rf1~==§~ 
----- -ø ~_-fl--.-~---

kom -ma ijk - kje jemm, for-ijn soln går ner au - er 

bak-ka - na. Krå-ger å ka - jer1) i a-ska-na, 

[$-=1~~:=j~=1 - I --f~~ 
__ --ti =-:j=,j::::;JJ==,;---'... ... ... 

får å lam di bra - ja2) i bås-sIw - na8). 

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

1) Alliker. 2) bræge. B) Bnskene. 

A 

Nr. 55. Aga te bys me bråga. (c) 

EEi~--J' l' I ft-J=:j I ~ :r==r~~=~= -=j ~-. fI ___ ~fI-GJ--: ___ .-lt-JL~iJ?~ 

A -ga te bys me brå - ga, træjkkja sto - ra lai - sa plI 

~ ~ =~1iF-~=F;r=+-~~ J -1-;- -~3 .. --J EE= _______ .,~_3 -. -.1 P 
krå - ga. Vaj - ja - na e lån - ga, lån - ga, lån - ga, 

staj - ja - na e trån-ga, trån - ga, trån - ga. Vi 
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~;$' ~=1~~-F.-~I'._-H_=_§.3 ~ __ ~ ~~~ EJ .... 
kom-ma ijk-kjejemm, nai, vi komma ijk-kjejemm, forijn 

tb-J~~y~t~~~T~~ ...... .. .. 
sol går ner, for-ijn sol går nel' au-er bakkana å nel' i 

da - la - na. Krå-ger å rå - ga å ka - jer, 

EE~*=t-=ff r-m ~ p~tJ=J>J~~ I::!@: _____ ,,_._,,_ -.-- ._ ____ ~3 
,--" .. 

krå-ger, rå - ga å ka - jer, di rava!) så højt, å di 

fløj - ja så højt op 

1) raabe, skrige. 

a-ska-na å nel' i da -la - na. 

[Efter Martha Kristine Hansen, 
død i 0stermarie 15. 2. 1907.] 

Nr. 56. Tijllesbonijn. *) 

~@i(, m- ~--f t-=1-5~ k~~=S=~~ 
1. Ja kjæn-te1) så læjn-je hos dejn Tijlles-bonemajn. ja 

kjæn - te maj ejn går. Nil-la på Knai-la-

5 

#~=l==U ~ -F~I=-~~-~~~Fi.=~I1 ~_==t=-_.~~ _ _ __ . __ -~~~--=-=~I:::;--.-:B t,.; _._- -_.-

bai-la skujlle saj maj, va dejn gå-rijn skujlle he-da. 

~ ~ 
E!W=:E~~ -S;;~=t~ -*~=J __ ~=;~~~~ 

Gårijn he-derVænndal, lant op i Nor-lann: 

2. .Jå kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj ejn h e s t. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
ya dejn hestijn skujlle heda. 

~~-t-~~=JI~s_ J-r7~-~==S- -S=~ 
Hestijn he-der Kle-ne-ben 2). gtl-rijn he-del' 

3. .Jå kjænte så læjnje hos dejn Tijllesboncmajn, 
ja kjænte maj en ko. 
Nilla på Knailabaila skujlIe saj maj, 
Ya dejn koen skujlle heda. 

~i]i S=~~~I=~~- r-l~s=;=~~s=Ii~~ 
Koen heder Klæv-i-horn3), hestijn heder Kleneben, 

~ 
~ 

--.~ S=~#-~-I~=H~F -_m=:I1 ~ ==1=== _______ ~-E~ ___ ____ .11 
gå - rijn he-der Vænndal, lant op i Nor - l'ailn. 
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4. Jå kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj et får. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
va de fåred skujlle heda. 

~-i~~--====~~-~-s===s=g 
Få-red he-der Ræjn-je-kIæv-l), ko-en he-der 

~~~~. ~~ ~=t~- --r ~J=~ __ s--~ 
KIæv - i - horn, he - stijn he - der Kle - ne - ben, 

F~#=~========F-=l~F= L __ H~l 
E _ S s=s=~-=====:; --=S=b===~=l) 

gå-rijn he-der Vænndftl, Iant op i Nor - IU'iln'. 

5. Ja kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj en so. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
va dejn soen skujlle heda. 

[$!-~~*~=~1'-T---=,,-~=. _.~ -~ l== 3_~_~-------y -~ ~-
Soen heder Griz-Gross, fåred heder Ræjn-je-klæv, 

fit~=t~~~-~ 'S=--J Ef -~ =U~~~ 
ko - en he - der Klæv - i - horn, hestij n he -der Kleneben, 

7 

6. Ja kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj en gåz. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
ya dejn gåzen skujlle heda. 

[$#~§ $-::=t .• ~~ij =f" " 11--='.-.-_-_--3:-=1 -------Y~ __ ~_3~ ~~-.==~~=~=3 =~==~=.=j 
få - red he-der Hæjll-je-kIæv, koen heder KIævihorn, 

til=~--=L~=sg~ -~~ ;=t=7~-~ --=~ i 
-~----~- ~==~=======:I---~~ ~=3 

he - stijn he - der Kle - ne - ben, gå-rijn he-der 

F~#' i~~=1---s~~~~~-~ 
VænndaI, Ifll1t op i Nor - IU'iln'. 

7. Ja kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonema]n. 
ja kjænte maj en an. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
va dejn a n skujlle heda. 

~ fl_~=F=-~L=R =;t-=e.--+.~.-. =t=3 ~- _~~=_E -------Y-~--~ ---~--+-~3-~-3 
Åll he-der Snaddervat, gåzen heder Tait-Tait, 

~rr--~=t~==rf~ S ~s=I--$- j- -t'J 
so - en he - der Griz-Gross, fåred heder Hæjn-je-klæv, 
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Ei1~~~~~~:~E~t~ 
ko - en he-der IGæv-i-horn, hestijn heder Kleneben, 

~=±=L~~~ A=SIg$~ 
gå-rijn he-der VænndiU, lftnt op i Nor - lann. 

8. Ja kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj ejn huj n. 
Nilla på Knailabaila skujlle saj maj, 
va dejn h uj Il skujlle heda. 

~~~3=~~ =tI~~~- ~ J 1 
II uj n Ile -der Vo v-Vo v, an he -der Snadder-vat, 

~~ ~~-~·$~=C -8~~l-~d4d 
v . G gå-zen he-der Tait-Tait, so-en he-der Gnz- ross, 

F~~~=.~--J=g~=i~;;:=æ±3 E~=ioI-_-- _. ~!oI-----ioI--- ioI-ioI- -ioI-
få-red heder Hæjn-je-klæv, ko-en heder Klæv-i - horn, 

E=it. R=f~r:t=e.~f7 ~ e.--~~ E~=t;I~ . __ ._-- ~--!oI-- !ol ~ 
he-stijn he-der Kle - nc-ben, gå-rijn he-der Vænndal, 

9 

9. Ja kjænte så læjnje hos dejn Tijllesbonemajn, 
ja kjænte maj ejn kat. 
Nilla på Knailabaila sklljlle saj maj, 
va dejn kattijn skujlle heda. 

~®# iP~~E ~ =rE ~~ O §=rt=1 
Kattijn heder MjaY-Mjay, hujn he-der Vov-Vov, 

~,# D:-~ s-~I=c-o J F~ -o=s~Q :1=1 
flll he-der Snadder- vat, gå-zen he-der Tait-Tait, 

~&f ~ -k=LfF~-=$r~-.~ ~l~ ~-E1 - ~--- _~_-E f--_I::: __ ~-!oI. ~!oI 
so - en he-der Griz-Gross, få-red Ile-der Hæjnjeklæv, 

t~~p-~....;--~ro O rF~:=8~~~$=4d 
ko - en he - der KlæY-i-horn, hcstij n he- der Kleneben, 

1':'1 

[$# ~ ~y _ t=F~~ ~ ; _~-=~- J lrll 
gå-rijn he-der Vænndal, lftnt op i Nor - lann. 

[Efter O. Nielsen, Klemensker.] 

*) Tijlle: Loft; Tijllesbone, en Bonde, der havde Brædeloft (dælc
tijlle) o,:er sine StueI (?). 1) tjente. 2) Iden: spinkel. 3) I{]æv: Kloy. 
4) ræjnja: rende, løbe. 5) taita : kække. 
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Nr. 57. Haddviza. *) 

fbj 
t~~~-;2~I~~~~~ 

Ejn ~ S181 ) ud i sog-gen2), dær lijg - gjer ejn 

fil' r=~~=-F~" !Ø-~:~r~-~ -li- --=---===i;;i= _t=~ ~ == ___ _ 
går me trijl-Ie - fi - raBl lyng-øj4) å nån-na kjør å 

r@j r tI ~~--~ r~~-7h~F=3~-r-t~ =€I---"~_~ ------ioocl --. w--_ 
--- 3 

får. - Jol-fi - a vi-tom, jol-li-a vi-tom, tral-la-Ia. 

Å bonijn, hajn sjæiller 5) vår då me sijn dræjn 6), 
å kjælijnjen me pajjan 7), tess8) han ska i sæjn. 
- Jollia vitom, jollia vitol11, trallala. 

Om l11arnijn klokkan fira kommer bonijn i galop, 
hajn stæjller saj i darn å rayar: »Nu ska du op!« 

Ja språng idå sæjnjen å traite båjser på 
å løvv så ud a kolan 9), mens bonijn på maj så. 

Måggesoen 10) vipada 11), å ja i dyjnjen 12) fallt, 
han sia maj. på mijn ankel, ja vrælada gjevalt. 
- J ollia vitom, jollia vitoll1, trallala. 

[Efter H. Kofoed, 0stermarie.] 

*) Nidvise; (radd: usselt). 1) Sted. 2) Sognet. 3) tre-fir;. 4! øg fra 
Lyngel (mager, ussel Hest). 5) skænder. 6) 1jenestekarl. ') TJeneste
pigen. 8) indtil. 9) Kostalden. 10) Hjulbøren. 11) peb. hVlI1ede; kan 
ogsaa betyde vippede. 12) Møddingen. 

11 

Nr. 58. Fesskarasång. 

r~~~iJ~~[9- ~ -,~tl~ ~ -f=~ j7~~ 
gått, ejn besker syp, ejn besker syp, hajn smagar al-tid 

EE12Cj~E§ ~~~ ~---~=~~=--~~~-i~~-=~ 
H@~~~~-~--fr-P~--IJ-.- --

gått. Hær e ø]2), hær e øl. - Faldi-ri-di-ral-la tI"al-Ia-la, 

~~~~-~ ~~~~=a~r~~~i1 
fal-di - ri - di-ral-la tral-la-Ia, fal-dl-n-dl-ral-Ia 

[®~I~12 --1~"~A7 ~ 7 .~ f-]I;;P-=D · ~ II _ ~__ __ _., __ 

tral-Ia-Ia, fal-di - ri-di-ral-Ia-Ia. 

[Efter Carl Lind, Teglkaas J 

1) Snaps; >ejn besker Syp": en Bitter. 2) Synges ogsaa, men vist
nok fejlagtigt: Hær e ål. 
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Nr. 59. Kjælaflikkaraturn. *) 
Gammel Dansemelodi. 

~~-~-d:~~~-~ ~~j=l-=l~-;E .. ~ )J 
Ga -loppan å Pytan å Futan å Bjæran å Rasan å 

~@~~ -~~~ ~~-} iF '~~IE~ ~~~ 
_.~--~- =~ ~ 

Ru-san, Hi\-zan å På-zan ,\ Bøg-gan å Kjøkkan å 

FE_~ /!' ~-~ -~1tt=i~n~_~E~~ _u+8 E~=-,,-_~ ____ ~___ f-_. p=" ~ 10'- ~ 
Frøsstan ,,\ Flæska-pær**). Tral-la - la - la - la - la -la-

F~~.-t=I~-~~~~~~~m=; ~-t ___ ~~ E~= ___ ~ __ ,,_ ~ __ ~ ~ ~ 
la, tr;JI-Ia-la-la-la-la-la - la, å På-zan å Bøg-gan å 

~~~ .. =~sJ-J ) -)2-=1mU: m~~J 
t.J 

Kjøkk,lI1 å Frøsstan ,\ Flæska-pær. - Tral-Ia-la-Ia, tral-

Fh~-;-i=-r=ts ; F--~=L-J :t~-=t=3 
E~= ~ \;1-" "= ,---=---.:?==!:3===-~~~-_ .. __ ._3 

la - la - la, tral - la - la - la, tral - la - la - la, tral-

~ ~ ~--~~ "' ~il ~- i ~~. - -~ e~= t .~ ~a='3) 
-,,---j,oI-- -j,oI- ... -.-j,oI-~ -j,oI---ioI--

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

[Efter E. Hansen, 0stermarie.] 

,,) Kedelflikkerturen ; nævnes undertiden» Kjæra-flikka-turn«. 
**) Gammel Ramse om brøddapajjarna ~ Piger, der »brøddada« 

lin, bragede Hør - og Flæskapærijn, som »bar fored te", han bar 
Hør til Bragningen. 
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Nr. 60. Bordajnsijn. *) 
Gammel Dansemelodi. 

~~-r?Jtrfj.Jf=P~@ 
Ezber Svårt1),ja Es-ber S"årt, hajn sod d te vårt2) å 

EH ------"'---i 
~~=~=--i ;- J-t-11~~' * ~ ~-' -t3 

spil -la - da k,lrt. Ez-ber Svårt, ja Ez - ber Svårt, haj Il 

~b~~rfjj~~=t=J"' -, +=t~ ~ - -,t T -,t 
sodd te vårt å spil-la-da kårt. Hajn sodd ver en si - a å 

~~~- -, ø~ f =iEl~~~-~~ ~J 
spil -la - da gni - a2), hajn sod d ver ejn kånt, vår haJn 

~~~~~-=t-~~~ ~-----~ --.. ~ -,t II T. o o 

al - ri vånt. Hajn åd å dråk, sa3) mavaJI1 sprak, a 

,~~"' J~ ~"' J~_~=-J ~i., --l 
al - ri nån-ti4) fijkj hajn nok, hajn åd å dråk, så 

•
-----~-k--~ 
'---~ ~- .. ~; =i • ~ .. h --~ ___ - ~ 

-0 " -J,ot--- --.. 

:a-vajnspråk, å al- ri fijkjhajllnok. 

[Efter M. Hansen, Povlsker.] 

*) Borddansen. 1; I Stedet for Esber Svart synges. u.nder!iden 
Mårtij n Knårt. 2) han sad hos os. 3) spillede meget forSIgtigt. ) saa 
at. 5) nogen Tid. 
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Nr. 61. Ståsturn. *) 

~
__ .__ _ ___ . ____ Gammel D. ansemelodi. 

%--~~L====E--~-~r===~=J =*=1=-T-.!-ø-::i=i:=i=]: -i::fi-=~ 
F' o • ar a mo - er, søs-ster å bro-er gjijk-kje frå 

~@=l-=-p~~r'IL~··~k~==S=~ 
Hilz-lel), me bar-ke - na - ro - er2). »Va e nia) for 

~j~--=Etf€~laj=f==E0 
kræmma-ra, som løv-va hær å snø-ja4), vi au -la 

~irt-=E~-1~ ~#=#gz-~ ~ J 
sæl vårtgrønt,ja mer ijn vi be-høva!«-.Så kajn ni voss 

I$r-Jfi~)-; illJ~ 
kJys-sa ne-ran for ryjg-gja, vi e li - e ka-ra5), vi 

[Efter J. Hansen, 0stermarie.J 

*) Stadsturcn. 1) HasIc. 2) Gulerødder. 3) I. 4) snuse. 5) ferme. 

I 
I 
I-
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Nr. 62. Bromlan. 
Gammel Dansemelodi. 

EHc%-====---==--===--===- :=---=E~ H@=~--=F=t--==~==i==~~~~ ~ 4 
Kom, mi - na hor - ral). lil voss sprijnja, 

fi;~~~~-~~±=~ lt~=f-~ 
Kom, mi-na pi-bla2), trøn men te3). Kom Ån-ge - ne-ta4), 

[~i'I,=t ]' t--kI--J~~fu~ ]'~~ 
kom så Bilrbr05), kom .~ - ne-stin å Hajn-ta me. 

~~-----t1'~--:------=-~~ ~~I:::=v= =\OI-==~-=~-l- ~ ~=-\L- ~ 
Hær bIer ai - sijn6), ja de må ni tro - Kom 

~d=bp~~~~~ 
haj, så fal - de - ri, så fal- de - ri, så fal - de - ro. 

»Mon, vå gjo - re Pær?« »Haj trødde mi-na tær.« 

~fFB~=ÆT-=RE-~ 
StakkaIs lijl-la Pær, ja, hajn e men ejn knævær7). 

[Efter A. Jensen, 0stermarie.] 

1) Drenge: 2) Piger. 3) træd kun til. 4) Agnete. 5) Barbara. 
6) Kommers. I) en Mand af meget lille Vækst. 
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Nr. 63. PoU ijennølnm. *) 

Gammel Dansemelodi. 

f@la~~---===E- ~H~---=1.--3 ---~-L~- at=J t=Æ!-==~±i-' l3 
Lars, hajn skujl-le a marken l ) å fraj - ja, Jæppa, hajn 

~- JL1=i1i!t~-~~~I;Y-~ 
skujl-Ie støt - ta te2). Lars, hajn va hal-ter, sånt å 

r,1 fr.~~ry---=Ji~~~ 
saj -ja3), mcn går hajn had-dc å pæjn-ja mc4). 

~~-~~~ ~TTElE~~~ ~-=t__ F- --~. ~-~--~~ 
e du, å to - za, ded blev du, for Lars e 'kje så 

~F~Jffi ~_+i~ 
hal-ter, som hajn lin-kar te7). 

[Mcddelt af M. Andersen, 0stermarie.] 

") Put igennem. 1) ud paa Landet. 2) hjælpe ham. 3) sandt at 
sige. 4) med. 5) vil du. 6) Toza (om Kvinder): Nar, Tosse; Tossa (om 
Mænd). 7) »Hajn e ijkkje så halter, som hajn linkar (hinker) te« er et 
Ordsprog: Han er ikke saa dam'lig (fattig, dum). som han ser ud til. 

I r 
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Nr. 64. Långsomma Gjarted. *) 
Gammel Dansemelodi. 

~ ! f. .. ~ J~ ; ;.~ FQl-?1IJ0 ~ t )~ 
Dn-ga kongijn går i æjn - ja, hav-fru spil-lar på 

lJ1jltt&ø " t- fG #Ørf5t11 
stræjnja, un-ga kongijn går i æjnja, haYfru spil-la r på 

stræjnja. Hav-fru ræjkkjer fram senn grajnja honn,1) 

1'1 ~ f ;. ~ SrS' c-rP ~ ~~ '" ..----. 
kongijn drar han me te havsens bonn, å men dajnsijn 

[j;1 J~ ~ 1iiJ@ iIKL~ ~g;KII 
o.; _"7j--fF---- ~----

dær så løs- stH går, kon-gijn ræ - jed for-gjædder2). 

Fal-di-ral-di -ral-la-la, fal-di-ral-di-ral-la-la, 

~1 ]' l ~Is l Jp§ ;tI-1 S J] 
fal- di - ral- di - ral - la -la: dajn - sijn så løs-stit går. 
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f;~ ~ J"j3IQ r ttJL4i1 s @S 
Fal-di-ral- di - ral-la -la, fal- di -ral- di:- ral-la-la, 

t$~~31~~ J" tf? l]j 
fal- di - ral - di - ral - la - la. Dajn - sijn så løs- stit går. 

[Efter A. Jensen, 0stermarie.J 

*) Langsomme Gertrud (Dans). 1) højre Haand; i ældre Tid var 
det Skik at binde en Perles nor eller et kulørt Baand om Barnets 
højre Haand, for at det skulde huske at bruge denne i Stedet for ven
stre; grajn: smykket, fin. 2) forglemmer. 

Nr. 65. Sjijnmyra-Valsen. *) 
Dansemelodi. 

~f J" JJ]J? J J 1121J~~;f1j 
Herren: 

.Kom hær te maj, så før ja daj rundt i dajnsijn me maj.« 

f'~PJ7 J' 7lj 1:=1 77tEJ r {,!iII 
Damen: 

.Se, hær e ja, du får menl) ta å val- sa me maj.« 

~: (==r TI r' Ltt§]l r s=s 
Herren: Damen: 

.Tak, ja hæIlsar2) daj.< .Tak, ja hællsar daj.< 

~J flJIJ llJtJ J rlrt] 
Begge: 

.Tak ska du ha, ja e så glå, tak ska du ha!. 

19 

Herren: • Kom hær te maj 

å saj så maj, 

Damen: 

Herren: 
Damen: 
Begge: 

om ja må kjyssa daj? 
» Vist må du iS), 

kjyssa, nai fi 
de ja'kje kajn Ii.« 
»Å, sjita pyta4), væI?« 

»Præv så, om du får hæjl.« 
»Tak ska du ha, 

ja e så gIa, 
tak ska du ha!« 

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

*) En Dans. 1) kun. 2) hilser. 3) ej, ikke. 4) aah skidt! 

Nr. 66. Sorri. *) 

I b' g r C r----$lE~fn=;t J ~"j 
Ja har møstl) mijn bæssta venn, å ja e nu så 

I ~, r J"11 r S r liJ l J li J t J li J. J "1) 
e-na, hajn va me-ra vær ijn gujl å ai -le dy-ra ste-na. 

Varden kajn'kje2) gIæ maj mer, hos God dær har ja. 
jemma, 

ijkkje får ja fredd å ro, forS) graven må maj gjemma. 

[Efter H. Chr. Mortensen, død i Svaneke 20. 1. 1904.J 

*) Sorg. 1) mistet. 2) kan ikke. 3) før end. 
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Nr. 67. Æjnkjesorri. *) 

[@ i J l=r=i=[ J.-~r-EEEt-tElul~ 
1. Mijn majn faBt frå l ), mi-na bæl-Ia2) va små, å 

t&u J-1t4FiITafi~~ 
ijn-ijn hadde ja, som græz kujn-je slå om som-ma-rijn. 

Ø~~tL&ii±tj ~I4Jlijm 
2. En-sammen3) går ja på il - ger å æjn; jfl 

r.'\ 

[~T~~WFJjjLdLtJE!9 
ravsar'), å ja sjær, å ja læjggjer i stræjno) om sommarijn. 

r.'\ 

rt=l=r' S S S 1=f==S r+rFs R1ml 
3. Gå-zen gjijkj a lyjkkjan6), å gjæz-lij n - ja - na dø, 

~*~%f1fJ.EGfJ~rFf~ 
å ijkkje hadde ja te bæl-Ia-na brø om sommarijn. 

• r.'\ 

Off' S r I c· s tf j ! :I~ 
4. Fårn løvv a lyng-ijn å lammen a sæn7), å 

r.'\ 

t&u =J$iP J tyl J I J r t r r I r L9 
vår får ja'd8)frå te føn å te klæn9) om som-ma-rijn. 

21 

5. A had-de ja maj så go - er ejn venn, som 

kujn - je fo maj å bæl-la - na små om somma-rijn. 

[Efter H. Chr. Mortensen, 
død i Svaneke 20. 1. 1904.] 

$) Enkesorg. 1) faldt fra, døde. 2) Børn. 3) ugift, uforsørget. 4) river 
(Græs, Hø, Korn). o) rive Høet sammen i lang Dynge. 6) indgærdet 
Mark. 7) i Kornet. 8) jeg det. 9) til Føde og Klæder. 

Nr. 68. Hårajn. *) 

.JgLL~d1-~ :~7=r] 
Ja va maj så li-dijn ejn ha - ra - va 

Eit-t;;J=t=t1 ~ ;li=!~ 
ont har ja gjort mæjnje-sken! - å ja må om på 

~~LEt~tTJiB 
ag-ra-nafa-ra-så pla-va di maj om vijn-te-rijn. 

Di java l ) maj me bøssa å hujnja, 
- va ont hår ja gjort mæjnjesken! 
di java maj i stobb 2) å ver lujnja S) 

- så plava di maj om vijnterijn. 
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Så tå di maj a hæjnja maj op, 
å træjkkja pællsijn å mijn krop. 

Di spæjkkja maj me fett å me flæsk, 
ska ijl å mæjnjesker varra mijn pæst! 

Så sætta di maj hen på et tønnåfd 4), 
- va ont har ja gjort mæjnjesken I 
sin 5) bæra di maj i gjijlleslau 6). 
- så plava di maj om vijnterijn. 

[Efter L. P. Sommer, død i 0slermarie 28. 10. 1902.J 

*) Haren. 1) jage. 2) Stubmarken. 3) Lunde. 4) Tinfad. 5) siden. 
6) Gildeslag. 

Nr. 69. Kjælijnjen og bonijn. 

ti1~4~1=g g J~ f S 1 
Kjæ-lijn -jen skujl-le le kjøbb - sta fa - ra - hon 

til'2lL~w;y;tmGJ-r~ 
næt-ta-da saj, hon næt - la-da saj - så taf- te hon senn 

[;rpg g~F==a ~ q~ S l J m 
go - a tof -lal) - hon vrek-ka - da, hon vred, hon 

[$ITfj§ er~ 
vrek - ka - da, hon vred. 
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Kjælijnjen sknjlle te kjøbbsta fara, 
- han glattada saj, 

han glattada saj, -
så tafte han sen n goa hana 2); 

han strettada, han stred, 
han strettada, han stred. 

Kjælijnjen skujlIe te kjøbbsta fara, 
- han bokkada saj, 

han bokkada saj, -
så tafte han ejn spesi-daler; 

hon sævnada 3), han snev 4), 
han sævnada, han snev. 

Bonijn skujlIe te kjøbbsta fa nI , 

så lade hajn for 5), 
sa lade hajn for; 

då hite hajn en gammel kjælijll, 
hajn vrekkada, hajn vred, 
hajn vrekkada, hajn vred. 

Kjælijnjen vijlle te præstijn fara, 
- hon nættada saj, 

hajn rættada saj. 
»du har ju ejn bæ1l 6), som har sjn fåra!« 

hon vrekkada, han vred, 
hajn strettada, hajn stred. 

[Efter Hans Henrik Hansen, kaldet <Kage-Hans«, 
død 26. 8. 1907.] 

1) Tøffel. 2) Hue. 3) faldt i Søvn. 4) sov. 5) spændte sine Heste for 
Vognen. 6) et Barn. . 
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Nr. 70. Præstijn å Tarrkjels kanna. 

f@-2-jwr O r ~ I ;; ~ • l' J tj 
Torr-kjel va så ræ - jerl ) ejn majn, hajn 

vijl-Ie te Rom· sta ri - a. Ty, hon vijl - le 

ijk - kje me, hun vijl - le jem - ma bi - a. Hon 

bry - de øl på tre tøj n-jer malt å slaj - ta-da dorra2) 

fe - de - sta galt - for Torrkjel va-'kje jem-ma. 

Ty, hon rafte 3) te sijn dræjn (), 
dær gjijkj på marken me plauijn. 
, Du ska stekka vor feda stud, 
som går på græz i skauijn, 
å du ska slaita ko å kali, 
for vi vil hojla pøllsebaI < 
for Torrkjel e'kje jemma. 
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Ty, bon sa te pajjan senn: 
»Du må men Sp06) daj å spnJnJa 
op te vår præst å saj frå maj, 
a ja e ena jemm\l; 
for TorrkjeI e 6) te Romsta rejn 7), 
å præstijn e ner te maj bejn 8)« 
for TorrkjeI e'kje jemma. 

Præstijn sto i fåsstedørn 9), 
då hajn så pajjan komma. 
»Jo, sandeli e TorrkjeI "æk, 
ja tår menn bog i Iomma 
å træjkkjer i mijn kjåuPO) så ny, 
ja vil besøja rara Ty« --
for TorrkjeI e'kje jemma. 

Ty, hon sa: »Mijll jarta præst, 
ja e så gIa ver å se daj, 
å TorrkjeI e te Romsta rest 
å ijkkje mera bos maj. 
Å, jarta præst, så varr maj tro, 
i stajn for U ) ejn majn har ja to 
når Torrkjel, hajn e jemma<. 

TorrkjeI ijn a ganJn kom 
åsa: »Monne 12) Ty e jemma?< 
Dræjn, hajn svare: »Jo, hon e, 
men præstijn e hos hæjllje. 
Vi slaitada bådde stud å kalI, 
for Ty å præst ha pøllsebal< 
men nu va Torrkjel jemma. 
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Præstijn satte saj te bors 
å løss ada 13) senn kappa. 
Ty, hon kom me stora kruz 
å vijlle øled tappa; 
men så sto Torrkjel mett i dam: 
»Na, e du hær dett præstaskarn!c 
for nu va Torrkjel jemma. 

Torrkjel sto å tæjnte ver saj, 
vår hajn skujlle harmijn yda 14). 

Hænna på ijllarijn 15) sto ejn kjæI 16), 

som farru 17) var ver å syda. 
Å Torrkjel tau 18) kjælijn i senn honn 19) 
å slæjndiju 20) auer præstijn å konn -
for då va Torrkjel jemma. 

>Go(d) nåde maj, mijn arma præst«, 
å kors hajn skrev for bøggijn 21), 

.mijn Mg, dejn har hajn skåjlad op 
å sjijnjed å på ryjggjijn 22). 

I går va ja ejn vælsedder 23 ) gjæst, 
i da e ja ejn skåjlader præst -« 

for Torkjel, hajn e jemma. 

[Tekst efter A. Jensen, 0s1ermarie. 
Melodien efter Kr. Sørensen, Aarsdale.) 

1) rig. 2) deres. 3) raabte. 4) Tjenestekarl. 5) skynde. 6) er. 7) redet. 
8) budt. 9) Forstuedøren. 10) Kjole. 11) i Stedet for. 12) mon? 13) løs
nede. 14) hvem han skulde lade sin Harme gaa ud over. 15) Ildstedet. 
16) Kedel. 17) var i Færd med. 18) tog. 19) Haand. 20) kastede den. 
21) Maven. 22) Ryggen. 23) velset. 
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Nr. 71. Kjivaruskijn. 

~t4~f. ;, l.~ 
Dær gjijkj to fe-da studa i må -nasjenni) på æjn, di 

.=~tr---tS1S3T J "~J . #- .~--~ ~. 

brøggte2) å gå u - da, når fol-ken va i sæjn. Men 

wr--~=8-=rf1-ITas~T'-:;J 
Kji - varusk5) snev4) ijk -kje, når an - ra folk, di snev, for 

~ T~f4rE~fs~-r~~J 
hajn gjijk om å snæjde5) å ræ - va - da6) å drev. Haj, 

kom, fal-de-ri, falde-ral-la -la, å ræ-va-da å drev. 

Men de gjijkj Ruskijn galed, 
da studijn gjore frønnt7). 

va8) Kjivarusk, hajn tafte, 
de va9) ijnhilu10) tønnt. 
Hajn slap då livanll) ujnjan12). 

Hajn går me sjijnpels13) på, 
å to14) e udanrujnjan15), 

hans kjivasokka16) grå. 
Haj, kom, falderi, falderalIala. 
hans kjivasokka grå. 

[Tekst efter A. Jensen, 0slermarie. 
Melodi efter A. Lind, Hulsker.] 

1) Maaneskin. 2) plejede. 3) Navn paa en Tyv, der plejede at stjæle 
Kreaturer. 4) sov. 5) luskede. 6) røvede. 7) vendte sig mod ham. 8) Hvad. 
9) var. 10) meget. 11) alligevel. 12) bort. 13) Skindpels. 14) af Uld. 
15) Ydersiden (af Pelsen). 16) Tyvesokker. 
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Nr. 72. Knollijn å Borra. 

r@# I r s r El ft)1 l=fW s r æ=tI 
Knolla Borral) skujlle klåra2), hon sat-te mun kijn3) i 

~ ;=-J ~ *112)~ El .~FEå ~~ 
~ . . 

bar-ka -kå-ra4), å hajn va fujl-Ier å bræjnje-vin, hon 

r@Lgl J=riT~ 
vijl - le gjemma te Knollijn sijn. 

[Efter Marie Svendsen, Rønne.] 

l) Knollens Ingeborg (eller Valborg). 2) klare Brændevin. 3) Ler
dunken. 4) Karret til at barke Huder i. (Hun skjulte Dunken til 
Knollijn, som var hendes Kæreste). 

Nr. 73. Krågan. (b) 

Bo - nijn gjijkj ud bø - je - skau1)-

~~I' r #J=ttÆ~&t1 ~tn 
Fi-o, fi-o, fal-Ia-de-ra-å hug-ga en bøj te e 

gå - za-tråul).-Kjærre, værre yeppom, fal-Ia-de-ra. 
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Så så hajn en kråga i de højesta træ. 
- Fio, fio, falladera. -
Å bonijn, hajn spænde sen n bøssa ver knæ. 

Kjærre, værre, veppom, falladera. 

Å bonijn, hajn spænde senn bøssa så fast 
å skodd dejn krågan, så hon fallt. 

Krågan e nøtti 3) te många tijn, 
å iven 4) kajn brøgges te forlauelsesrijn. 

Haud di tau te ejn kjærkjeknap 5), 
å næbbed di brøggte te ejn drekkatap 6). 

Å fjærana stopte di klær te en sæjn, 
di kujnje varra goa nok \e pajja å dræjn 7). 

Å huen 8) syde di tal 9) par sko, 
di kujnje varra goa nok te å gå me på ejn lo. 

Kjødd 10) di saltada i tøjnjer ll) å kar, 
så nær som en sjijnka 12), di gjemde te vår far. 

Å tarmana di lavada baster å rev 13), 

å fodijn fijkj bonijn saj en møjgrev 14). 

Ræukan 15) di tau te et årlossjev 16), 
de bæssta, som dær i flåddajn drev. 
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Gompijn di tau te et drekkakruz. 
--- Fio, fio, falladera. -
Kom hær, goa venner, å tan jorr en ruz 17). 
- Kjærre, værre, veppom, falladera. 

[Efter M. Jensen, Rønne.] 

1) Bøgeskov. 2) Gaasetrug. 3) nyttig. 4) øjneue. 5) Kirkeknap. 
6) Tap til et Ølanker. 7) Pige og Karl. 8) Huden. 9) tolv. 10) Kødet. 
11) Tønder. 12) Skinke. 13) Bast og Reb. 14) Greb til at muge med. 
15) det afpillede Skrog af Kragen. 16) Orlogsskib. 17) tag jer en Rus. 

Nr. 74. Anra Inajnja mlJn majn. *) (b) 

~~ : Il 1ll~ ~ J I J ~ ~~ - - = : - J i' 
An - ra majn-ja had-de hat-ta på - mijn majn hadde 

in - te. An-ra majnja hadde hatta på - mijn majn hadde 

--.- -- . ... --

in- tt>. Så tåu ja maj et pargam-Ia kat-ta å 

~ ~ # t; J J~ll ;TI1;;dt17IY J! n 
gjo-re mijn majn ny - a hat-ta, hat, hat had de mijn majn. 

I: Anra maJnJa had de krava på 
mijn majn h~dde inte. :1 
Så tau ja maj et par gamla stava 
å gjore mijn majn nya krava, 
krava,' krav a hadde mijn majn. 

l 

f 

I 
I 

I 
! 
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I: Anra majnja hadde frakka på 
mijn majn hadde inte. :1 
Så tau ja maj en gammel hakka 
å gjore mijn majn nya frakka, 
frak, frak, hadde mijn majn. 

I: Anra majnja hadde væsster på 
mijn majn hadd6 inte. :1 
Så tau ja maj et par nya læsster 
å gjore mijn majn nya væsster, 
væsst, væsst hadde mijn majn. 

:1 Anra majnja hadde bojser 1) på 
mijn majn hadde inte. :1 
Så tau ja maj et par gamla ojser 2) 

å gjore mijn majn nya bojser, 
bojser, bojser hadde mijn majn. 

I: Anra majnja hadde stævla på -
mijn majn hadde inte. :1 
så tau ja maj et par gamla hævla 3) 
å gjore mijn majn nya stævla, 
stævla, stævla hadde mijn majn. 

I: Aura majnja hadde stokk i honn -
mijn majn had de inte. :1 
Så tau ja maj et par gamla blokka 
å gjore mijn majn nya stokka, 
stokk, stokk hadde mijn majn. 

[Efter Marie Svendsen; Rønne.] 

*) Andre Mænd - min Mand. 1) Bukser. 2). Økser. S) Høvle . 
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Nr. 75. Jå tæjnte på å gjefta maj. (b) 

I &;j ~ ;4 J J" J ttn J t]Æ§ J] li r· J ti 
Ja tæjnte på å gjefta1) maj, ja gjijkkje ud å frajja2), så 

l&1jJ LI .LJm S S r ;IJ ;611 
ja, for ja kajn 'kje3) var - ra najn sta4) for kjæ-lijn-jen 

Dejn fossta dajn vi sammen va, 
vi kjysstes, å vi klaptes ; 
dejn aura dajn Yi sammen va, 
så spæjndes 5) vi som katta. 

For ja, for ja 
kajn'kjevarra najn sta 
for kjælijnjen. _. 

Dejn tredde dajn vi sammen va, 
hon bed maj i mett øra, 
så gjijkkje ja i nonna 6) da 
å kujnje ijnjed høra. 

Dejn fjære dajn vi sammen va, 
hon bed maj i menn haga, 
så gjijkkje ja i åte da 7) 
å kujnje ijnjed smaga. 
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Dejn femte dajn vi sammen va, 
hon bed maj i menn næza, 
så gjijkkje ja i fjaurtan da 8) 
å kujnje ijkkje læza. 

Den sjætte dajn vi sammen va, 
hon bed maj i mijn nakka, 
så gjijkkje ja ejn måna(d)s ti 
å kujnje ijkkje snakka. 

Men så tau ja ejn gammajl båd 
å rode ud på haved. 
Kjælijnjen tau sett dræutentrau 9) 
å rode saj i graven. 

Nu lijggjer hon på havsens bonn 
å læjer me stora stene. 
Ja ble glar å jartens grujn, 
for nu e ja bled ena. 

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

[Tekst efter K. Nielsen, 0stermarie. 
Melodi efter Marie Svendsen, Rønne.] 

1) gifte. 2) at fri. 3) kan ikke. 4) være i Fred for hende noget Sted. 
5) kradsede hinanden. i) nogle. 7) i otte Dage. 8) i fjorten Dage. 9) Trug 
til at drifte (Gryn) med. 
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Nr. 76. Ijnjed te får. *) 

t$~LLL~~~_~~ 
Far, hajn tau senn kon - nal) i faun, hajrr strøj - te 

å denn sø-da milk, som 

t@' fS~~U J t l -;S=r7J n7~ 
ud - i b o Il a n står!« - Konn,hQn sa: >Mijn jarta majn, du 

al- ri får najn tår, for dejn ska vå - ra b æ l-l a2) ha, som 

ijn-ja i slau-an gå. 

Far, hajn tau senn konna i faun, 
hajn strøjte hæjnjes hår. 
'Å, gje maj å denn sura milk, 
som udi krokkan står!« -
Konn, hon sa: »Mijn jarta majn, 
du alri får najn tår, 
for dejn ska våra pajjer 3) bå, 
som udi stersed 4) gå. 

l 
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Far, hajn tau sen n konna i fann, 
hajn strøjte hæjnjes hår. 
'Å, gje maj ejn lidijn drekkatår~) 
å ded, som i kruzed står!« -
Konn, hon sa: »Mijn jarta majn, 
du alri får najn tår, 
for de ska våra dræj nj a 6) ha, 
som udi loijn gå. 

Far, hajn tau senn konna i faun, 
hajn strøjte hæj njes lrår. 
'Å, gje maj å delt klara vann, 
som udi kjitan 7) står!« -
Konn, hon sa: .Mijn jarta majn, 
du alri får najn tår, 
for de ska vår a hesta ha, 
som ud på marken gå. 

Far, hajn tau senn konna i faun, 
hajn strøjte hæjnjes hår. 
»Å, gje maj å delt sjidena vann, 
som udi kared 8) står!« -
Konn, hon sa: »Mijn jarta majn, 
du alri får najn tår, 
for de ska våra griza ha, 
som udi boen 9) gå. 

[Efter M. Svendsen, Rønne.] 

*) Intet til >Fader« (Husbonden). 1) Kone. 2) Børn. 3) Tjeneste
piger. 4) Sters: Stegers, Køkken (Bryggers). 5) en lille Taar øl. 6) Tje
nestekarle. 7) Vandspanden. 8) Ballien. 9} Svinestine. 
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Nr. 77. Frajjarna. *) 

.Dær kom-mer dejn fos-sta fraj -ja-rijn, mo - er 

lijl - la, ju - ste nul); dær kom-mer dejn fos - sta 

~ \, f ~ ~ r o J' l' J J §1J ~ , ,75'1 
f 

..' .. **) ----
raJ - Ja -nJn, mo - er lijl-la, ju - ste nu .• -» Vår många 

I@'I.J J,b~Jr J I J. l C ~H' ·s @ 
. . h' h' d k' "1 pæJn-Ja ar aJn, u Jæ-ra da-termin?vårmånga 

~~J,) 
pæjn-ja har hajn? 

I 7., 8. og 10 Vers udelades de med **) mærkede Noder. 

I: »Å dåler på dåler tæller hajn fram, 
mo(e)r lijlla, juste nu.« :1 -
»Lokk døm op, låjn gå 2), 
du kjæra dåter min, 
lokk døm op å låjn gå!« 

I: .Dær kommer dejn anra frajjarijn, 
moer lijlla, juste nu .• :1 -

37 

»Vår många pæjnja hår hajp, 
du kjæra dåter min? 
vår många pæjnja hår hajn?« 

I: »Å hundred på hundred tæller hajn fram, 
mo(e)r lijlla, juste nu.« :1 
,> Lokk døm op, låjn gå, 
du kjæra dåter min, 
lokk dørn op å låjn gå!« 

I: .Dær kommer dejn tredde frajjarijn, 
moer lijlla, juste nu.« :1 
»Vår många pæjnja hår hajn, 
du kjæra dater min? 
vår många pæjnja hår hajn?c 

I: »Å tuzen på tuzen tæller hajn fram, 
mo(e)r lijlla, juste nu.« :1 -
"Lokk døm te, låjn ble 3), 
du kjæra dåter min, 
lokk døm te å låjn ble,« 

I: »Vår ska dejn frajjarijn sidda, 
moer lijlla, juste nu?« :1 -
»1 mijn stol, ver mett bor, 
du kjæra dåter min, 
i mijn stol å ver melt bor.« 

I: »Va ska vi så gje 4) dejn frajjarijn, 
moer lijlla, juste nu?« :1 -
»Goer måd på søllverfåd, 
du kjæra dåter min, 
goer mad på søllverfåd.« 

Bornholmske Samlinger, Femte Bind, Rønne 1910

www.vang-hansen.dk



38 

:1 »Va mad ska vi gje dejll frajjarijn, 
moer lijIla, juste nu?c :1 -
» Ejn stæiter annrik 5) på ejn tallrik 6), 
du kjæra dater min, 
ejn stæiter annrik på ejll tallrik.« 

[: » Vår ska dejn frajjarijll lijggja, 
moer lijlla, juste nu?« :1 -
»På mijn sal, i menn sæjll, 
du kjæra dater min, 
på mijn sal å i menn sæjn. « 

[Efter M. Svendsen, Rønne.] 

*) Frierne. l) just nu. 2) lad ham gaa. a) lad ham blive. 4) give. 
5) en stegt Andrik. 6) Tallerken. 

Nr. 78. Pær Månsen. 

~e ~1 J r=~ rPfJ-tEÆJT--bfjj . ~~ ~ 
Pær Mån-sen gjijk op te J ens Lar-sen ejngong. - Ho-

tii~J"1'å r"1'6 [Pi -; J "1~L~_u : J? ;tJ1 
ra, ho-ra, ho-ra, faldera! - Hajn spore: ska ja gje jorr ejn 

~~ rII1~'1 ~ ~ ~ ~ J? il 
en - gelsker sång?- Ho-ra, for Pær e slop-pijn i - då 

tii~ J ~. -; J tIJ 
vai-ten i - dal)! 
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Så sång hajn så læjnje, a hajn sypa kujnje få. 
Hora, hora, hora, faldera! _ 

Pær Månsen ble fujller, å hajn kujnje ijkkje gå. 
Hora, for Pær e sloppijn idå vaiten ida! 

Di sjekte så bod d 2) ætte Karna Pær Måns, 
a hon skujlIe komma å jælpa sijn Måns. 

Å lant om læjnje så raite hon dærop. 
Hon bankada Pær på hans sønndia 3) krop. 

De ble ijkkje bær, då hon traite mejn 4) jemm, 
for Karna va me Pær så ukristelia slømm. 

Hon traite Sijll Pær auer kløpper å sten. 
- Hora, hora, hora, faldera! -
Hajll hadde verkan kjødd ejlle sjijn på sina ben. 
- Hora, for Pær e sloppijn idå vaiten ida! 

[Efter P. Larsen, Svaneke.] 

l) Pær er i Dag løsladt af Arresten. 2) sendte Bud. a) syndige. 
4) hun trak hjemad med ham. 

Nr. 79. Mijnjes du -?*) 

~rEmTT~f]5 J r sj 
• Mijn - jes du, då vi va bæl - lal), då vi 

læi - te2), då vi sång?« - .Al - ri kjænntes vi som 

tii~ J ---f---I~ =E-~ 1 rET LO ..... ~ ... 
bæl - la, al - ri læi - te vi å sång.« 
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»Mijnjes du, då ja va pibe}3), 
då vi bar frå kjilan 4) Vallll?« -
»Alri så ja daj som pibel, 
ja har sajlt på frammad lann.« 

.Mijnjes du dejn sommarnatten, 
va de va 5), du laude 6) maj?« 
»Alri mijnjes ja dejn natten, 
ejIle va ja laude daj.« 

» Mijnjes du vår lijlla horra 7), 
;a i faunijn hår te daj? -
»Alri mijnjes ja najn horra, 
å hajn vergår 8) alri maj.« 

.Ja e nu en fatti pajja, 
for mijn venn har maj forgatt 9). 
God bevara dina vajja, 
vår du fårar da å nat!« 

[Efter P. Larsen, Svaneke.] 

*) Mindes du -? 1) Børn. 2) legede. S) Pige (ukonfirmeret). 4) Kil
den. 5) hvad det var. 6) lovede. 7) Dreng. 8) vedkommer. 9) forglemt. 

Kongelig Resolution 
af 28 Juli 1739. 

(Efter en a.f Rigsarkivet bekræftet Udskrift af RcntckanllllcretH HclatiollS
og HeRolntiollsl'rotolwl for 17il!l). 

Stormægtigste Konge! 
AlIernaadigste Herre! 

Fra General-Lieutenant Lerche, Conference Raad 
Berregaard og Cal1Cellie Raad Braem som Commis
sarier ved den seenist paa Bornholm allernaadigst 
anbefalede Commission, er Os under Skrivelse af 20de 
Aprilis tilkiende givet, at det var Eders Maits aller
naadigste Villie, det De ved Deres Hiemkomst fra 
Bornholm skulle træde i Conference med vedkom
mende Kong!. Collegier, for nermere at igiennemgaa 
og overveje de indretninger og forandringer, som De 
i Deres allerunderdanigste Relation havde eragtet at 
kunde være til Eders Mai~ Interesse, Landets, og 
dets Jndbyggeres Beste; J hvilken allerunderdanig
ste følge vi den 13deMaii med ovenm~ Commis
sarier Specialiter har igiennemgaaet de Poster som 
vedkommer Rente-Cammeret, og som da herved med 
sine Omstændigheder allerunderdanigst vorder refe
reret. 

Den 1 ste Post angaar Kiendelsepengene hvilke, 
som et Laudemium, efter allernaadigste Resolution 

4 
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af 9 oet. 1688 til Eders Kong!. Maits Cassa med 
5 Rdlr. bør erlægges af alle Kiøbere, Arvinger og 
alle andre, som blive Eyere enten af nogen af de 
saa kaldede Self-Eyer Gaarder, eller af Frie-VaaJ'nede 
Gaarder, hvortil Eders Mai t haver Herligheden. 

Om disse Kiendelse Penge haver stedse iblandt 
Jndbyggerne, ligesom endnu af Commissionen er 
befunden, været nogen Jrring, besiaaende eendeel 
derudi: at Formyndere ey haver villet betale Kien
dejse Pengene for Deres Myndlinger, men udsat det, 
til de bleve myndige, hvorved er foraarsaget, at som 
de forrige Amts-Betiente haver ladet det saaledes 
henstaa med Kiendelse Pengene, Eders Mai t da, 
enten haver tabt dem gandske ved Myndlingens Døds
fald, førend Hands myndige Aar, eller og de er 
blevne til Restance, sCla at af een gaard somme tii
der er bleven udreed 3de Kiendelser af den 3de Eyere, 
fordi at de da værende Amts BeUente have forsømt 
at kræve dem paa de afdødes Skifter, at de .kunde 
have bleven tagne ex massa bonorum, Hvilket haver 
givet dem Lejlighed til, da Commissionen nu var 
paa Landet, at klage over at de har maattet betale 
2 a 3 Kiendelser, hvilket saavidt vel er Rett, som at 
Eders Mai t icke bør tabe det, som Eders Mail. til
kommer, men er dog icke saa aldeles billigt, at een 
bør aleene svare de Kiendelser, Hvilke de samtlige 
Med-Arvinger, som dend, der beholder Gaarden, maa 
udløsse, burde pro quota have betalt. Jndbyggerne 
have og fonneent, at de ey burde svare Kiendelser, 
førend de kommer virkelig til Beboelse saa at ~en 
hvis Fader haver pandtsatt een gaard, ey vil betale 
Kiendelsen, førend at Pante Aarene ere forbie, som 
ordinairement er i det høyeste 18tcn Aar, udj hvilken 
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tiid Pandthaverne besidder og bruger Gaarden og ny
der dends afgrøde i stæden for Renterne, imod at hand 
udreeder de Kong!. Skatter og andre onera, som 
hæfter paa Gaarden, Kiendelse Pengene undtagne, 
som alleen e kommer Eyerne til at svare. Den som 
kiøber een .Gaard, men strax sælger den uden at 
træde til Beboelsen, formeener og at være frie for 
Kiendelse ihvorvel hand dog virkelig er Eyere, thi 
ellers kunde hand icke alienere dend saa at aarsagen 
til dend heele Confusion er dend meening de have, 
at de icke bør betale Kiendelse pengene, med mindre 
eller i det mindste icke førend de kommer til Be
boelsen; Om denne uorden at hemme, haver Cam
meret stedse corresponderet med Amtmanden og 
Amtskriveren indtil den 20 Mart j 1734, da der blev 
føyed saadan anstalt, at der er af Restancerne bragt 
ud j Eders Mai ~ Casse: 

Ao 1735 
1736 
1737 
1738 

2110 Rdlr. 
170 
220 

65 

Der ere endt1tl befunden 93 Beboere, som icke 
har betalt, eller bør betale disse 5rd Kiendelse Penge 
formedelst De, som melt, enten beboer Gaardene ved 
Pandt, Børne goods, eller ere Enker med hvilke 
sidste det haver denne Beskaffenhed, at de efter dend 
fra Deres første Mand havende Ræt til Gaarde~s 

Besiddelse paa Deres Livs Tiid, befrier een anden 
Mand fra at svare Kiendelse Pengene, hvorimod, 
naar Hun efter Landets skik og Brug, samt Vedtægt, 
saalænge Hun lever alleene kand besidde Gaarden, 
Hand da skal ved Hendes Død være pligtig, for 
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Hel1des med den l~e Mand aflede yngste Søn, og 
saaleedes successive for de øfrige Børn i Dødsfald, 
fra yngste Søn til ældre, og om Sønner ere uddøde, 
fra ældste Daatter til de yngre viige Gaardens Be
boelses Rætt; hvorfore ingen Kiendelse Penge er at 
kræve af den Mand som saaleedes beboer Gaarden 
med Enken. 

For at bringe det med disse Kiendelse Penge i 
dend fornødne Rigtighed, og tillige at give Be
tienterne et forskrift, hvorefter De sig fremdeeles bør 
rette, saa indstilles allerunderdanigst af Commis
sionen, med hvilken vi gandske ere eenige, til Eders 
Kong!. Mait~ allernaadigste Resolution: 

1. Om Eders Kong!. Mai~ allernaa
digst maatte behage, at limittere det 
derhen at hvis der af disse Kiendelse 
Penge befindes over 20 Aar gammel, 
indtil 1738 Aars Udgang, allernaadigst 
maatte være eftergiven og henfalde. 

2. Om icke Kiendelse Pengene af de 
u-myndiges Gaarde bør at erlægges, 
saasnart Deres Ræt til saadanne Caarde, 
enten er u-disputered, eller og at Gaar
dene Dem paa Skiftet er udlagt, hvilket 
vedkommende Skifte Betiente til Amts
forvalteren bør indberette, at Kiendelse 
Pengene strax kand indkræves; og hvis 
nogen Formyndere fandtes modtvillig, 
eller forsømmelig i at giøre saadan_ 
Reede for sin Myndling, om Hand icke 
da burde at erlægge lige saa meget, 
eller hvormeget Deres Mai t. allernaa
digst maatte befale, til Hospitalet i 
Rønne. 

3. Om icke Eieren, skiønt Gaarden 
er Pandtsatt, skal saasnart Hand bliver 

Disse 5 Punder 
aproberis allernaa
digst, efter Camme
ret, og Commissio
nens betænkning. 

45 

Eyere, strax erlægge Kiendelse Pengene, 
om endskiønt Hand icke strax træder 
til Beboelseu. 

4. Om icke alle de som kiøber 
Gaarde, uden at komme til Beboelse, 
ligeleedes bør betale Kiendelse Pengene. 

5. Om det icke og allernaadigst 
maatie behage Eders Kong!. MaU- at 
befale, at, som alle Skiøder og Pandte
Breve, efter Loven tilbørligen skal ting
lyses, vedkommende Rættens Betiente 
da bør at indberette, hvad der saa
leedes passerede til Amtmanden, som 
igien kunde communicere Amtsforval
teren det til Eders Mai~~ Interesses 
iagtagelse ved Kiendelse Pengenes 
indrivelse. 

Hvad for 2c".~ angaar Udmarks Jorderne, hvorom 
i mange Aar forhen haver været behandlet, saavel 
ved Processer, som ved Demonstrationer her til Cam
merred. 

Saa vilde Eders Kong!. Mai~q aIlernaadigst tillade, 
at vi, for at give Eders Kongl. Mail~ een klar idee 
om disse Udmarker og Deres Beskaffenhed, kortelig 
recenserer, hvad derom udj een tiid af 20 Aar er 
passered : Udmarkerne paa Bornholm ere 2 slags. 
l) Almindingen eller Lyngen, som Eders Mai~c pri
vative er tilhørende, den strecker sig hen ved 2 
Miile mit i Landet og 2) den Udmark, som er be
liggende imellem Gaardene, hvilken kuns er et Com
pascuum, fælleds Græsgang eller overdrev, som uden 
contradidion bør henhøre til de derom grænsende 
Gaarde. Af denne sidste haver nogle indtaget noget 
enten til Deres paaboende Gaarder, eller og til at 
bygge sig et HUl1s derpaa. Dette er icke bleven 

Bornholmske Samlinger, Femte Bind, Rønne 1910

www.vang-hansen.dk



46 

attendered førend 1718, da der des angaaende var 
een Proces s for Høyeste Rett imellem nogle Bønder, 
Hvilket gav Leilighed til, at Eders Maite; Hr. Fader 
Sal. og høylovlig Jhukommelse loed Brigadier Bip
pen befale, som da værende Amtmand tilligemed de 
2']0 Capitainer Herbst og Koefoed, at De skulle under
søge: hvem denne Udmarks Jord var tilhørende, 
hvad adkomst disse Bønder maatte have dcrtil, og 
om Den icke kunde ansettes for nogen slags afgivt? 
Commissionens eragtende gik derhen, at den var 
Eders MajL tilhørende, og at Jndtagerne deraf burde 
svare aarligen til Eders Maict,g Cassa af hver tønde 
Sæds Jord 2 Mk. og af hver td. Kløvgang 1 Mk. 
8 Sko og af Sletter 1 Mk., af 1 Læs Enges 2 Mk. 
Og blev det for fremtiiden ved een Kongl. Forord
ning af 25-,1() Sept. 1720 forbuden: Noget der af at 
indtage. Men da Bønderne paa fundamente, at det 
icke var Kongens, mens Deres, hvor af .de forhen 
svarede Skatt, som nu paa nye blev ansadt, og at 
den Udmark som Udbyggerne gaves i fæste var 
Deres, med Klage over Klage indkom, blef tilObriste 
West af 20d~ Sept. 1723 rescribered at Hand tillige
med 2 tiltagende Capitainer skulle undersøge Deres 
Rett, som beraabte sig paa Hævd, fæste eller at det 
indtagne var forhen sat ud j skyld; og dernæst Deres 
som formeente at de vare sadt for høyt; Da denne 
Obriste Westes Betenkning var indkommen, blev 
der 1726 den 8-,lc Iuly, Eders Kong!. Mai tJ Høyst
salige Hr. Fader Allerunderdanigst Forestillet, som 
den 20 de ejusdem allernaadigst behagede derpaa at 
resolvere: At, som de Bønder ingen anden adkomst 
havde, end Amtmand Rosenkrantzes Sedler, eller 
nogle Fæste Breve, hvorudj dend indtagne Jord ey 
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Specialiter var anført, saa kunde paa Deres Klage 
icke reflecteres, saa meget mindre, som eftcr General 
Fisealens tanke res Principis aldrig kand præscri
beres: Men hvad afgiften angik, da vilde Hands 
Mai~ allernaadigst moderere den saaleedis: at af 
een tønde Kløvgang alleene skal svares 2 skaalpund 
Smør af 1 td. Sæds Jord 6 skp. Haure in natura, 
og af 1 td. Land Skov, eller et Læs Enges 4 Pd. 
Smør, hvorefter blev indrettet een Jordebog, som 
den 15-,]~ Aug. 1726 allernaadigst blev approbered ; 
Det behagede og Høystbem tc hands Mai t allernaa
digst at resolvere at Forordningen af 25<i° Nov. 1720 
skulle igientages og Skierpes, for fremdeles at af
skrecke Jndbyggerne fra at indtage, Hvilken Hands 
Maitq allernaadigste villie ved Forordningen af 9 Sept. 
1727 er bleven bekiendtgiort. Bønderne som hoUe 
for, at Dem var skeed for nær, vare dermed icke 
fornøyed.e, men bleve ved Hands Mai t at incommo
dere, indtil et par af de u-roeligste, efter allernaa
digst Resolution af 17']" Nov. 1729 bleve paagreben 
og satt i Citadellet, og at Hands MaiL allernaadigst 
behagede, efter General Major Westes Forslaug, at 
forunde een Moderation af 116 td. Haure og 26 Lpd. 
11/ 4 Pd. Smør. Siden den tiid haver De vel været 
roelige, men icke ophøret at indtage, saa at Com
missionen haver fundet, at siden 1729 til 1733, er 
af 149 Mennesker indtagen 55 td. og6 Skp. Sæds 
Jord, og 49 1/ 2 td. Kløv-gang og fra 1733 til 1739, 
af 226 Mennesker indtaget 66 td. 7 1/ 2 skp. Sæds 
Jord og 36 td. 5 skp. Kløv-gang, hvilken Jndtagne 
Jord Jndtagerne haver begiert i Fæste af Commis
sionen, som ey har undcrstaaet sig derudj, som en 
Sag dem u-vedkommcnde, at cntrere: da andre 
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derimod haver besværget sig over saadan indtagelse, 
saavelsom og over, at de ere ~atte i Skat for dend 
Jord, som De meente laae under Deres Gaarde. 
Det er vel vist, at dend Jord som saaleedes ligger 
imellem Gaardene ey kand tilhøre Eders Mai t _, men 
alleene de angrænsende Gaarde tillige, som og der 
af virkeligen maae svare, lige saa vel, som andre 
Byer svare af overdrev, og hvorpaa ved matericulens 
indretteise, uden dispute er bleven tilligemed seet; 
thi anden Stæd have De icke til Deres Qvægs Græs
ning, men derfore er det icke nogen tilladt at ind
tage noget af denne Ud-mark in præjudicium tertii 
saavel Eders Mai t saa vit, som Eders Mai~ Fæste 
Gaarde angaar, som og Deres Naboer til Skade, som 
derved liider' meget paa Deres Græsgang og Tørve 
skiær, hvilke begge deele ere meget maadelig paa 
Bornholm, saa at dersom der med indtagelse frem
deeles skal Continueres er der at befrygte een stor 
mangel paa heele Landet, saa vel paa fornøden 
Græsgang som og Jldebrand, Men, som det een
gang er tagen paa den Foed, at denne Udmark til
hører Eders Mail;c, saa faaer det at forblive derved, 
for at forekomme dend desorden, som ved nogen 
forandring herud inden er at befrygte; Thi der er 
ingen der strido jure haver rett til afgiften af denne 
Udmark uden de Bønder, som ved Jndtagelsen er 
præjudiceret, naar der alleen e undtages den udmark, 
som kaldes Almindingen, eller Lyngen, som Eders 
Mai t privat ive er tilhørende og fra dend anden er 
distingvered. Som dog saadan indtagelse ved 2.<1" 
Forordninger er forbuden, S0111 og desuden er Lan
det høyst Skadelig, saa meriterede de, der siden 
M 1729 have indtaget, vel dend straf, S0111 Forord-
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ningerne didere og Cammeret ved adskillige Skri
velser til Amtmanden General Major West haver 
igientaget, men som den store Begierlighed til at 
indtage Jord, herrører af dend stoere mængde fat
tige Mennisker, som tiilig gifte sig og icke viide 
noget andet at ernære sig med, saa at, i fald de op
bygte Huuse skulle nedbrydes, vilde det enten bringe 
dem til Bettelstaven eller maaskee tvinge Dem til at 
gribe til u-lovlige Midler, for at erhverve sig Brødet, 
og tallet, i fald de skulde straffes efter Forordningen 

"vilde blive for stoer af u-Lyksalige Mennisker. Saa 
for at forekomme ald u-orden, forhindre i fremtiden, 
at ey meere til Bøndernes u-boelige Skade bliver 
indtaget, og for at foreskrive Betienterne og Under
saatterne een Regel, hvor efter de sig have at for
holde, indstilles allerunderdanigst af Com missionen, . 
hvis allerunderdanigste Tanker vi og u-forgribeligen 
finde at være til Eders Mai ts Tieniste: 

1. Om Eders Kong!. MaLt:- icke af 
særdeeles Kong!. Naade ville pardonere 
disse 375 Mennisker for Deres be
gangne forgribelse og eftergive den i 
Forordningen diderede Straf imod een 
Mulet af 8 Sk. til een a 2 Mk. i pro
portion af 2 Mk. a lRioe Jndtagen Jord, 
saa og, om dend indtagne Jord icke 
af Amtmanden maae ansættes i Fæste 
og afgift til Eders Mai~'.c Cassa, paa 
samme maade, som de til 1729 ind
tagne Ud-marks Jorder. 

2. Om icke de 2 udgangne Forord
ninger af 25 Nov. 1720 og gele Sept. 
1727, angaaende forbud paa at indtage 
Udmark, og den Placat af 25(~e Nov. 
1720, som forbyder Lyngrivningen inden 
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Steenene, maatte fornyes igientages og 
saaleedes forbedres, at derud j aller
naadigst maatte anbefales Amtskriveren 
tilligemed Amtmanden nøye at paaagte 
at over Forordningen i alle sine punc
ter og Clausuler bliver holdet og at de 
skyldige efter den bliver tiltalte og af
straffede; at Sandemændene flittig skal 
have indsigt med Bønderne, hver i sit 
Sogn, og at De, hvis De finde nogen 
noget at have indtaget, det da strax 
for Amtmanden og Amtskriveren at til
kiendegive, saa fremt De icke ville have ~ 
Deres Sandemænds Embeder forbrudt 
og desuden vilkaarligen at straffes, om 
de blive befundne paa een eller anden 
u-lovlig maade at have seet igiennem 
fingre med de skyldige. Saa og, at 
holtz-Førsten, Skov-Riiderne og Skov
Løberne ligeleedes under Embeds for
tabelse for Amtmanden og Amtsforval
teren have at anmelde, om de maatte 
befinde noget af den Kong!. Alminding 
at blive indtaged, som icke af Eders 
Kong!. Mai~ enten til Skoves op Elsk
ning, allernaadigst var anbefaled, eller 
og af Kong!. Naade kunde være tilladt 
at indhegne; Og endeligen paa det at 
ingen med u-viidenhed sig kunde und
skylde, om det icke allernaadigst maatte 
befales, at denne Forordning eengang 
om Aaret bør oplæses til alles efterret
ning af Sandemændene paa Kirke
Gaardene den første Søndag efter Mi
chels dag, og af Herretsfogderne inden 
tinge dend første tingdag efter Michels 
dag, hvor over Amtmanden vedbørligen 
haver at holde. 

3. Som det er befunden at mange 
af Self Eyer, eller Eders Mait~ Gaarde, 
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ved Jndtagelsen af udmarkerne ere 
blevne Deres uddrift betagne, eller paa 
andre maader fornermet, saa indstiller 
Commissionen allerunderdanigst, om 
det icke aJIernaadigst maatte behage 
Eders Kong!. Mai t at befale, at, naar 
nogen af dend indtagne Jord, enten 
der var bygt Huus paa, eller icke, 
bliver fæste ledig dend da imod fæste 
og den fastsatte afgift skall overlades 
den, som ved indtagelsen kand være 
meest præjudicerede, og hvis Hand 
den ey viIl have, dend da at maae 
overlades dend af de Bønder, hvis 
Eiendom støder nermest der paa, og 
hvis Hand den ey forlanger, den da 
at bortfæstes til den Bonde, som der 
forud byder det høyeste Fæste, og om 
ingen Bonde skiøtter om den, den da 
at overlades den Udbyggere, som vilde 
give det høyeste fæst: og naar saadan 
Udmarks Jord eengang er Fæst til en 
gaard, bør den ey, naar den bliver 
fæste leedig, bortfæstes til nogen an
den, med mindre Hand, som faaer 
Gåarden ey vil have den i fæste til 
Gaarden, da dermed bør forholdes, som 
oven er meldet. 

4. Som det og efter Commissionens 
allerunderdanigste Skiønsomhed, siuf
nes at ville være Jndbyggerne saa vel 
i Kiøbstæderne, som paa Landet, men 
i sær de fattige, Høystfornøden at gives 
LeiIighed til at fortiene det daglige 
Brød, dels for at distrahere de unge 
Mennisker fra alt for tillige Gifte-tanker, 
som ved Leedighed befordres, Saa ind
stil1es allerunderdanigst til videre aller
naadigste Resolution: Om at af de 
mange Mennisker, som der paa Landet 
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findes maae tillades aarlig et vis antall 
af 50 til 100 af begge Kiøn, at Reise 
fra Landet efter tiidernes og Omstæn
dighedernes Beskaffenhed, Mandfolc
kene, fra 10 til 18 Aar, og qvindfolckene 
naar De have opnaaed Deres 16te,jl Aar, 
dog at forblive udi Eders Mai tH Riiger 
og Lande, baade for at tiene og lære 
retskafne Handvercker, saa og aller
naadigst tillade, at de dertil ti enlige 
uden nogen slags tvang, eller saa lenge 
De godvilligen ville med nogle Aars 
Capitulation, under Cavallerie og 1n
fanterie Regimenter eller Søe-Etateil 
maae antage tieniste, dog saa at enhver 
faaer Lov at reyse hiem, naar Deres 
antagne Tienister enten cesserer, eller 
naar de kan d frem vii se lovgyldige Be
viiser, at Dennem Besiddelse af nogen 
Gaard, Stell eller Huus, arveligen kunde 
tilfalde, og de af saadan aars age haver 
fornøden at reise tilbage til Deres Føde
Land: uden at vedkommende Offi
ceerer maaUe understaae sig noget for 
Deres Afskeed i nogen maade at fordre. 
Nytten heraf vilde formodentlig blive, 
at, som Landet nu bestaar til een stoer 
Deel af eenfoldige og u-erfahrne hiem
føddinger, De da, som kom i værden 
i blandt andre end Bornholmske folck 
vilde i almindelighed blive meere vandte 
til goede Sæder end De nu ere og til 
meere Lydighed end De nu inclinere 
for, Og vilde det icke lidet tiene til 
at animere Del1J1em som begaf sig ud 
af Landet i Tieniste om Dennem blev 
gived dend allernaadigste Forsikring, 
at de, som i Krigs tieniste opførte sig 
skickelig og lærvillig, kunde vente sig 
frem for andre paa Bornholm at blive 

Den 2~cll Post 
finder Vi meget 
got, og imod dens 
anførte Punder 
slet intet at erin
dre, og aproberis 
saavel Cammerets 
som Commissio
nens Betænkning. 
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avancerede til de første leedige Cor
porals, eller under-officeer Pladser, som 
efter Deres hiem komst maatte forefalde, 
med viidere avancement ved Militien 
derpaa Landet. De, som lærdte nogen 
Handvercker, og derfore medbragte 
gode attester maatte, naar de vilde 
sette sig i een Kiøbstæd paa Bornholm 
nyde 3 Aars Frihed, for alle Byens 
Bestillinger og Besværinger. De som 
lærdte at skrive og Regne og derom 
frembragte attester, kunde vente sig ved 
hiemkomsten befordred; til Sandemænd, 
Skrivere og deslige. 

3) Angaaende De udlagde Gaarde, som fra æld
gamle tiider har været henlagt til Ober og Under
Officeerer, Trompetter og Tambourer til Rættens Be
tienter og Sandemænd, derom giøres Forslaug, paa 
det Bønderne af disse Folck icke skulle dependere, 
om det icke allernaadigst maatte behage Eders Kong!. 
Mai t at tillade, at De herefter maatte betale Deres 
Afgifter efter Jordebogen udi Amtstuen og at Be
tienterne for vis Gage udi Reglementet maatte ind
føres. Hvad sig de Militaires angaar, da er samme 
efter Eders Mai~s allernaadigste Os tilkomne Befaling 
af 27~() April 1739 allereede afgiort hvormeget een 
hver i sær i Gage maa nyde og derfore herefter udi 
Reglementet indføres. Hvorimod vi og under dato 
12 te Martii 1739 haver føyed fornøden anstalt. at 
Afgiften af disse de Militaire tillagde gaarder, her 
efter bliver Eders Kong!. Maij;;; Cassa til Jndtægt at 
beregne, Thi staar tilbage herved allerunderdanigst 
at forestille, hvis som Civil Reglementet vedkommer, 
som da bestaar udi 
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41'e Herrets FOl2:der a g' aard 4 d ~ _ c •• gaar e 
1 Skriver 
2 Skrivere 
15 Sclfldemænd 

" 1/~ " 
" 1 

1 
15 

ialt . . 31 [l] gaarde. 

Een hver gaard i almindelighed kand ansees 
ungefehr for I8n !, siden de Militaires, som ingen 
gaarde hafde, saa meged i penge har været tillagt. 

Commissionens allerunderdanigste 
Relation gaar der hen. 

l, at Iusticen der paa Landet, for
m~delst. Betienternes vankundighed, 
bllver lckun maadelig Administrered, . 
Aarsagen dertil er vel besynderligen, 
at Deres Gage er saa Ringe, at det 
neppelig er at vente at nogen som har 
god Kundskab i Lov og Rætt, søger 
saa Ringe Betieninger, og derfore aller
underdanigst gi ør Forslag, at Deres 
Løn snarere var at forbedre end at for
ringe, det vil alt saa dependere af 
Eder~ Mai ts alIernaadigste Resolution, 
om dIsse Rettens Betienter ligesom med 
de Militaires er skeed, maae fratages 
Deres Gaarde, Afgiften Eders Mai ti< 
Cassa beregnes, og dem derimod alleen e 
de 18 r ,! for de udlagde gaarde, og des
uden de 3 Bye- og Herrets-Fogder hver 
12 rd , thi Bye-Fogden i Rønne som 
tillige er Herrets-Foged i Weste~ Her
red, haver foruden gaarden, 30 rd aar
ligen af Eders Mai~~ Cassa, at de kuhde 
blive paa lige foed med Herrets Fog
derne i Danmarck, og om denne For
andring maaHe tage sin Begyndelse 
fra l Ianv. 1739. 

1 

Liigeledis apro-
beris disse 3 <1c 

1

\, Punder, efter Cam
merets og de Com
mitteredes forre-

1 stilling. 
1 

. 
. -\ 

1 
I 
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2. Hvad de 15 Sandemænd angaar, 
da siden Deres af Amtsbetienterne i 
alle tilfælde opdragne Forretninger, for
uden hvis de efter foregaaende 2uen 

Postes 2 p. kand blive paalagde at for
rette, bliver fremdeeles fornøden, og 
efter Commissionens forrrieening, kand 
være Landet i mange tilfelde tienlige, 
da eragtes allerunderdanigst, at de imod 
Deres Gaarders fratagelse kunde for 
hver Gaard, SOI11 til dem er udlagt, 
nyde aarligen 181"Cl, som iligemaade 
kunde begynde fra 1 Ianv. 1739. 

3. Ved denne Post hvor om Iustitz 
Betienterne er Handled, har Commis
sionen Forklared, at der paa Landet, 
siden A o 1733 icke har været nogen 
Skarpretter, da den sidste blef forfløttet 
til Christiania, omendskiønt derfore . i 
Reglementet er anført aarlig Gage af 
de saa kaldede Knegte penge 331/;) Rdl., 
som i samme tiid ey heller er bleven 
assigneret, foruden 4 Sk., som hver 
Gaard og boelig til hannem skal have 
betalt. Og da det kunde være høyst 
nødig, at een saadan Pesohn der paa 
Landet blev beskicket til Execution 
over Delinqventer i fornødene tilfelde, 
som ellers ved langvarig hensiddende 
bliver saa meged meere kostbahr ia 
vel aldeeles undviiger, Saa indstilles 
allerunderdanigst, 0111 vedkommende 
icke allernaadigst maatte befales Een 
Skarp-Retter for det anførte tillæg igien 
at anskaffe, tillige med en Natmand, 
eller Skorsteens Feyer, siden ingen der 
paa Landet findes, hvilken sidste kunde 
behøve at maatte tillægges et huus 
med nogen Jord til, frie for ald afgift, 
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eller lidet udj Løn til afgang i Jorde
bogen, som og forhen har været bruge
ligt. 

4) Ang. dend saa kaldede Bog klaring, som be
staar derudj, at Bondens Bog først in Januario 
igiennemgaaes, og at der giøres afregning med Ham 
hvad Hand af Afgifter har betalt og hvad Hand end 
nu maatte Restere med, forklarer Commissionen, at 
dend ligesaa vel og bedre paa Amtstuen i Amtman
dens overværelse kunde skee, hvorved den dermed 
brugte omgang, efter gammel Skick og Sædvane at 
Amtmanden, Amtsforvalterne med tiennere og Cassen 
haver maattet om Reyse, og besvære· Folck, saavel 
med bekostning, som befordring, aldeeles kunde op
høre, Og da Bogklaringen paa denne foreslagne 
maade for 1738, ved Com missionens nærværelse paa 
Landet efter Vores ordre af 5~ lanv. 1739 blef afgiort: 

Hvad denne Bog
klaring angaar da 
aproberer Vi i liige 
maade Cammerets 
forrestilling. 

Saa indstilles allerunderdanigst, om 
der ikke med Bogklaringen her efter 
saaleedes maatte forandres, at Bønderne 
derimod blev paalagt Sogneviis at møde 
udj Rønne med Deres Bøgger og de 
penge de skal betale, ligesaa vel som 
de elJers maae bringe Deres Smør og 
Korn derhen, som in natura ydes for 
at levere det i Eders Maii;;l Magazin, 
Pengenes betalning og ald fornøden 
afregning i Bøndernes Bøger kunde be
qvemmere skee paa Amtstuen og i 
Amtmandens overværelse afgiøres. 

5) Angaaende Skoeler, bliver allerunderdanigst 
demonstreret af Commissionen at Landet dertil skal 
være trengende, og at det kunde være Høyst for
nøden, at een eller anden Kong!. allernaadigst 
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Anordning blef giort, hvorved Landets Jndbyggere 
kunde anføres til at lære noget, saa meget meere, 
som Eders Kong!. Mai tR allerpriseligst af særdeeles 
Kong!. Naade og Clemence forlengst har sigted til 
Skolers oprettelse over alt udj sine Riger og Lande. 
Commissionen beretter aller underdanigst at der paa 
heele Landet saavit De have erfahred, findes icke 
uden 2 de latinske Skoeler, Nemlig: Een i Rønne og 
een i Nexøe Kiøbstæder, hvor dog nu forhaanden 
det latinske Sprog og Studia icke meget traderes, 
men fast allene der læres at Læse og Skrive, hvor
imod hvereken i de andre Kiøbstæder, eller paa 
Landet i 15 Sogner findes een eenist vel indrettet 
Skoele, hvor Ungdommen om dend sande Guds 
Kundskab og i Deres Christendom kand blive op
lærdt, thi der er kons i et eller andet Sogn een 
Bonde, som lærer Ungdommen at læse og Deres 
Christendom. J hvilken anledning for at faae Skoe
ler baade indrettet og nogenleedes underholdet, 
giøres allerunderdanigst Forslag: 

1. Om de paa Landet befindende og 
saa kaldede Gildes-Huuse, maatte aldee
les vorde afskaffed og derimod Afgifterne 
at hiemfalde Skoelerne, hvorved Jndbyg
gerne fremdeeles blev betagen nogen 
Leylighed til Fylderie og Druekenskab og 
forekommet, at de icke fremdeeles skulde 
bruge saadanne samlinger til at over
legge et og andet, som striider imod 
den skyldige Lydighed og resped de 
bør have for den 0frighed Deres 
Mai~ haver sadt dem, hvor til de saa 
meget lettere animeres naar en u-roelig 
Præst tager sig paa at være Skraae
Herre, hvorfore dog alle Retsindige 

9 
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Præster haver en afskye, og ingen paa 
heele Landet haver villet paatage sig 
det uden Præsten GerIach i Wester 
marie Sogn, som haver foregaaet samt
lige Laugs Brøderne med et ondt ex
empel i det hand icke haver vildet 
efterkome Hands Biskops ordre, der be
faler ham fremdeeles at entholde sig 
fra saadanne een Præst saa u-anstæn
dige Samlinger. Og at Deris Mai t saa 
meget lættere aIlernaadigst maatte la?e 
sig bevæge til at afskaffe denne mIs
brug og legge afgifterne af disse Gildes 
Boer til dette gudelige Brug, saa ned
legges herved allerunder~anigst til aller
naadigst eftersyfn Afsknften af Deres 
Skraae, Gildesbog, og af Sal. Biskop 
Worms om den havte meening. 

2. Om Eders Mai~ allernaadigst 
maatte finde for got at pardonere de ud
byggere, som siden A o 1729 har indtaged 
af Udmarcken at da den paasadte Taxt 
maatte svares fra 1738 Aars Begyndelse, 
og hen legges til Skoelerne tillige me~ 
dend liden Penge muld af 8 Sko hl 
1 å 2 Mk. i det høyeste efter enhvers 
tilstand og Leilighed i stæden for dend 
Straf Eders Mai ts Forordning, om saa
dan Jords Jndtagelse, allernaadigst dic
terer. 

3. Om det allernaadigst maatte be
hage Eders Mai~ at tillegge Skoelerne 
paa Landet visse Bønder, saa og dend 
Mulet General Major West og Amts
forvalter Schrøder er didered, Jtem om 
icke Stiftamtmanden og Biskoppen der
til maatte Colledere ved Bøger til god 
villig Gave, og endelig for det: 

Hvad Skolerne 
angaar, sligt remit
teris til General 
Kirke Inspedions 
Collegio, som saa
dant nøiere kan ef
tersee, og giøre Os 
derover nermere 
forrestiIIing, imid
ler-Tiid føier Cam
meret den Anstalt, 
at alle Strafbøderne, 
som siiden Com
missionens Begyn
delse ere indkomne 
og herefter ind
kommer, incasse
ris, og anvendes til 
Skolernes Indret
teIse, hvorom Cam
meret ogsaa kan 
give Efterretning til 
General Kirke In
spedions Collegio. 
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4~ Er ved seeniste Confetence med 
Commissionen vedtaged allerunderda
nigst at andrage, hvorleedes Præste 
Gaardenes overlevering efter død Mand, 
fra Sterfboets Arfvinger og til efterkom
mere i henseeude til dends vedlige
holdelse og istandsættelse ; efter Skik 
og Sædvane der paa Landet, foraarsager 
adskillige Processer og Vidtløftigheder 
imellem dend afdødes Arvinger eller 
den anden steds hen forfIøttede og den 
Succederende i det at dend eene icke 
kand fornøye den anden for Brøstfæl
dighed paa gaarden, efter paastand; 
Thi skulle allerunderdanigst eragtes, at 
det var til nytte for ald Præsteskabet 
paa Landet, om Præstegaarderne for 
eftertiiden blef sadt paa samme Foed 
som i Danmarck, hvor eenhver Præste 
gaard ved Deres indretning har maattet 
betale til Børne-huuset i Kiøbenhafn 
100 Rdl. som derefter er bleven til 
Eiendom for Præsterne, hvilket kunde 
blive paa samme maade, naar dette 
Lands Præster i stæden for Børne
huuset betale til Skoelerne paa Born
holm 100l"Ci, som formodentlig kunde 
blive nock til Skoelernes indretteise og 
opbyggelse paa heele Landet. J hvor
vel denne Sag kand være os u-ved
kommende i henseende til Jndretnin
gen; Saa dog udbede vi os Eders Mait;s 
allernaadigste Resolution om disse fore
slagne Poster icke maatte Communi
ceres det Danske CanceIlie til nermere 
allernaadigste Resolution derover, saa
velsom for de Afgifter og Mulder, som 
Eders Mai~ allernaadigst maatte behage 
til disse foreslagne Skoeler at henlegge. 
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6) Hvad Amtsforvalter Schrøder angaar, da til
staar Commissionen at hands Vilkaar ved Embedet 
ere ickun meget Ringe, imod det Arbeide, som han
nem paaligger; thi foruden Hands Embede, som 
Amtskriver med at oppebærge alle de Kong!. Intra
der af heele Landet, i Kornvahre, Smør og Penge 
og deraf at svare Regnskab, er Hand tillige Foged 
over Eders Mai ts Gods og skal ved Reiser og for
tæring, paa sin egen Bekostning, uden nogen tillæg 
derfore udføre alle de Sager, som imellem Eders 
Kong!. Mai ts Bønder kan d forefalde, være sig Delin
qventer, eller Bøndernes Eiendom angaaende, da 
hal1llem icke foruden sin Gage, er saameget, som 
en udriider gotgiort, hvilket dog er brugelig ved 
Amtstuerne udi Danmark, des aars age Commissionen 
allerunderdanigst formeener, at Hannem allernaadigst 
maatte tillægges saavel paa een ud-Riider, som de 
100 rd Hands Formand i Embedet tilforn har været 
allernaadigst tillagt, til een liden Soulagement i Hands 
Arbeide, imod at Hand, som vel eragtes fornøden, 
skulde have indseende tilligemed Amtmanden I: og 
Sandemændene under Dem begge: I med Udmarcks 
Jordene ; Og som Foged- og Skriver-Penge gandske 
er og bør være Amtsforvalteren forbuden af de Fæ
stende at tage, eller oppebære; 

Saa formeener Commissarierne, at det ville være 
ti enligt, at Eders Kong!. Mai~ allernaadigst tilloed 
Amtsforvalteren, der tillige ansees som Foged over 
Eders Mai~ Jordegods der paa Landet, af de ind
kommende Fæste penge, som aarlig ved Døds fald, 
efter Amtmanden og Amts forvalterens accord svares 
og beregnes Eders Kong!. Mai t , at maatte nyde dend 
10 de Penge, ligesom Regimentskrivere og andre, der 
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i Danmarck forestaae Eders Mai t" Jordegods, disse 1 O de 

Penge efter deres Instructioner allernaadigst er tillagt: 

Hvad det Tillæg 
for Amtsforvalteren 
Schrøder angaar, 
som og om en Ud
riidere, saa aprobe
ris alt hvad i denne 
Post er anført. 

Efter hvilke omstændigheder, det ind
stilles allerunderdanigst: 

1. Om Eders Kong!. Mai t_ foruden 
de 225 Rd!., som Amtsforvalter Schrø
der nu til Løn og Skriv Materialier ny
der, allernaadigst behager at tillegge 
hannem de 100 Rd!., som Hands For
mand haft haver, hvorimod hannem 
kunde paalegges tilligemed Amtmanden 
I: og Sandemændene under Dem begge:1 
at have indseende med udmarks-Jor
derne, og at forhindre vedkommende 
dessen indtagelse at komme viidere, 
end hidindtil skeed er. 

2. Om Hand ligesom Eders Majts 
Regimentskrivere og Forvaltere maa 
nyde den Tiende Penge af de indkom
mende Fæster, hvor under Kiendelse
Pengene, som Self-Eyere eller Frie 
vaarnede betaler, dog ey skulle for-
staaes, men alleen e de Fæste penge, 
som af Eders Maitil eget Gods og ud
marks Jorderne maatte indkomme, hvor
imod hand ingen slags Foged eller 
Skriver-Penge af Bønderne, enten for 
sig eller Folck maatte understaae sig 
at kræve eller oppebære; men hvad 
sig for det 

3d ic Den Foreslagne ud-Riider an
gaar, da er Commissionen med os af 
de allerunderdanigste tanker, at, om 
Eders Kong!. Mai t allernaadigst be
hager at accordere hannem tillæg af de 
anførte 100 rd og 10<ie penge af Fæ
sterne, kunde han dermed vel lade sig 
nøye og komme i stand sit Embede 
forsvarligen at bestride. 
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7. Angaaende Skifterne paa Landet, der, om 
meldes udj Commissariernes allerunderdanigste Rela
tion, at alle forefaldende Skifter, enten efter Self
Eyere, Frie-Vaarnede, Fæste Gaard-Mænd, eller Ud
byggere, forvaltes i Almindelighed af Amtmanden 
alleene tilligemed den anordnede Skifte-Skriver, 
hvorfra Amtsforvalteren aldeeles er udelucket, da det 
dog siufnes at Amtsforvalteren med Billighed kunde 
tilkomme Skifter efter Eders Kong!. Mai tR Fæste 
Bønder og udbyggere at forrette, som Eders Kong!. 
MaiE' Foged, og at hannem een liden fordeel var 
at unde hvor noget var at arve, men hand maatte 
være forbunden saadanne Skifters udfald strax for 
Amtmanden at anmelde, paa det de begge kunde 
Vigilere for de u-myndiges Sickerhed, hvor nogen 
Arv var falden, som De, der skulle staae de u-myn
dige til ansvar, hvilket nu ved forandring med Amt
mands Chargen allerunderdanigst foreslaaes, ligesom 
og at Skifte skriver Embedet derpaa Landet ved fore
faldende Vacance vel var at Supprimere, om det saa 
allernaadigst maatte behage Eders Kong!. Mai~, si
den det icke eragtes til nogen nytte, at saadan 
Charge vedbliver, men derimod kunde være til større 
nytte om de 41'e Herrets-Fogder paa Landet, der 
ellers ickun ringe, som Iustitz Betientere, ere aflagt, 
hvorom i foregaaende 3 Post l pund er handled, at 
de her efter eenhver i sit Distriet blef adjungeret 
Skifte Forvalteren ved Skifterne paa Landet. Thi 
indstilles allerunderdanigst: 

1. Om Skifter efter Eders Mai tg 

Fæste Bønder og Udbyggere herefter 
maa tillægges Amtsforvalteren paa dend 
foreslagne maade, ligesom andre Fog-

Hvad Skifte forvalter Em
bedet angaar, da finder Vi, 
at den vel kan afgaa, naar 
den nu levende døer, eller 
ved anden Lejlighed afgaar, 
Amtmanden som nu af Os 
er bestilt, maa beholde de 
Skifter, som hans Formand 
hafd haver, men naar hand 
afgaar, da 'kand det vel til
lægges Amtsforvalteren paa 
den foed, som det her i 
Landet forholdes. Med Her
rits Fogderne forholdes det, 
naar Skifte forvalteren af
gaar, efter Cammerets og 
Commissionens forrestiI
Iing. Hirschholm d. 8de Iuly 
1739. 
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der i Danmarck, der efter Lo
ven deslige Skifter forvalte, i 
stæden for de hid indtil ved 
Amtmanden alleen e og Skifte
skriveren er bleven forrettet. 
Men hvad Self-Eierne og frie 
Vaarnederne angaar de da at 
forvaltes af Amtmanden her
efter som tilforn. 

2. Om de 4"0 Herrets-Fog
der til en liden forbedring ved 
Deres Dommer Embeder, ved 
Skifterne paa Landet een hver 
i sit Distriet maatte ad jungeres 
Skifteforvalterne, som Skifte
Skrivere, naar dend nu væ
rende Skifte Skriver Hans Wil
helm Thiesen ved Døden af
gaar, eller tienesten i andre 
maader ledig vorder. 

Sluttelig maa vi herved allerunderdanigst anføre, 
at foruden foregaaende Poster, have vi endog med 
Commissarierne i anleedning af Deres allerunder
danigste Relation, Conferered om Bornholms Lands 
Skove at spare med dessen viidere Forplandtning, 
hvorom vi icke kand giøre nogen allerunderdanigste 
Forestilling, førend vi først have erholdet Geheime
Raad og Ober-Jægermæster Grams Betenkning om det 
som Com missionen des angaaende haver proponered. 
Men hvad viidere, som er falden at erindre, saasom: 

1. Om accurate Skatte ligninger saa 
vel af Hartkorned, som Huusmænds 
Hielpe-Skatt, og 

2. Om adskillige til Commissionen 
indkomne Klager over een eller anden 
tvistigheder imellem Indbyggerne at 
lade samme afhandle ved Amtmanden. 
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Derom bliver herfra Cammeret føyed fornøden e 
Anstalter. Vi submittere Alt foregaaende til Eders 
Mai.!" egen allernaadigste Villie og gotfindende, og 
til vor Død forblive 

Eders Kongl. May t;t.~ aller-

Rentc-Cammeret underdanigste og troe pligt-
den 30!" Iuny A o 1739. sky ldigste tienere 

1. . Benzon. P. 1. l1ome11lann. 

M. Busballe. P L. S1/l'it. P Jlf. l,und. 1. Ir Ri"l'ens. 
C. Leth, J. P. DI'e/F'I'. o. G. Pauli. 

P. Mule. 

Vj approbere Allernaadigst Cammerets og Com
missionens allerunderdanigste Betænkning saaledes: 
1 mo At hvad Kiendelse-pengene angaaer, da ville Vj 
allernaadigst eftergive dem som endnu ere u-betalte, 
og findes over 20 Aar gammel ind til 1738 Aars 
udgang, men for fremtiden ville Vj at de med Fem 
Rixd~ ved Forandring af Beboere rigtig skal erlægges 
af alle Self Eyer-Gaarde, hvortil Vj have Herligheden, 
enten de ere pantsatte, bortsolte uden at Eyerne ere 
komne til Beboelse, eller U-myndige tilhørende, saa 
snart deres Rett dertil enten er u-disputeret, eller og 
at de dem paa Skifte er bleven udlagt, hvilket de 
som Skiftet forretter, Amtsforvalteren haver at til
kiendegive, og de U-myndiges Formyndere, strax der 
for at giøre rigtighed, saa fremt de ikke, hvis de 
herud jnden findes enten forsømmelige eller modt
villige, vil betale saa meget som Kiendelse-pengene 
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beløber sig udj Muld. Saa ville Vj og allernaadigst, ' 
at Rettens Betientere skal indberette, naar nogle 
Skiøder eller Pante-Breve efter Loven Tings lyses, 
til Vores Amtmand som deraf giver Amts forvalteren 
dend behøvende underretning til Vores interesses 
iagttagelse; 

2 tlcJ Hvad Udmarks Jorderne angaaer, da ville Vj 
af særdelis Kongl. Naade eftergive dend Straff, som 
de, der siden 1729 af Udmarken haver indtaget, efter 
Forordningen have .fortient, imod en Muld af 8 Sk. 
till il. 2 Mk. i proportion af 2 Mk. af 1 t de indtag 
lord, saa og at det indtagne skal ansættes i Fæste 
og afgift paa samme maade som de til 1729 ind
tagne Jorder. Dend opsatte og forandrede Forord
ning approbere Vj allernaadigst og følger den her
ved underskreven tilbage; Med Fæsterne ville Vi 
saaledis at skal forholdes, at naar noget af dend nu 
indtagne Jord bliver Fæste leedig, det da imod Fæste 

. og dend Aarlige fastsatte Afgift at maae bortfæstes 
til dend Gaard som ved indtagelse er meest for
nermet, hvis hand dend ej forlanger, da maae dend . 
overlades til dend Bonde hvis Eyendom støder ner
mest derpaa, men hvis hand dend ej heller vil have 
da at maae forundes dend Bonde som derfor ud
byder det høieste Fæste; og i fald ingen Bonde 
dend forlanger, da at overlades dend Udbyggere 
som vil give det høyeste Fæste; Og naar saadan 
Udmarks lord en gang er fæstet til een Gaard, ville 
Vj ikke, at dend naar dend bliver fæste-Ieedig,. maae 
bortfæstes til nogen anden med mindre hand som 
faaer Gaarden ej vil have dend, da Vj allernaadigst 
ville at dermed skal forholdes som oven er mejdet. 
For fremdelis at fore komme at ej meere af Udmarkerne 
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til Landets store skade skal indtages, hvortil dend 
store mængde af fattige unge Mennisker til deeIs, 
efter Commissionens formeening skal være aarsag, 
saa ville Vj alIernaadigst tillade, at aarlig SO til 100 de 

Mennisker af begge Kiøn maa efter Tiidernes og 
og Omstændighedernes Beskaffenhed reyse fra Lan
det, Mandfolkene fra 10 til 18 Aar og Qvindfolkene, 
naar de have opnaaet deres 16 Aar, dog at de for
blive i Vores Riiger og Lande, baade for at tienne 
og Lære Retskaffene Hand Verker, saa og at de 
dertil ti enlige, uden nogen slags tvang og saa længe 
de godvilligen ville, med nogle Aars Capitulation, 
under Vores Cavallerie og Infanterie-Regimenter eller 
Søe-Etaten tage tienniste; dog S1a at en hver faaer 
Lov at reyse hiem naar enten deres antagne tienniste 
ophører eller de kand fremviise Lov gyldige beviiser, 
at dennem besiddelsen af nogen Gaard, Huus eller 
Stell Arfveligen kan d være tilfalden, og at de des
aarsag have fornøden at reyse hiem, uden at ved
kommende Officerer maae understaae sig noget for 
deres afskeed i nogen maade at fordre; og ville Vj 
allernaadigst, at de som i Kriigstiennisten have op
ført sig skikkelig og Lærvillig, ved deres hiemkomst 
frem for andre skal emploieres til de første leedige 
Corporals eller underofficer-Platzer; at de som have 
lærdt noget hand verk og medbringer gode attester 
om deres duelighed, maae naar de vil sætte sig need 
i en Kiøbstæd der paa Landet, nyde 3 Aars Frihed 
for alle Byens Bestillinger og Besværinger; og at 
de som have lært at regne og skrive, og medbringer 
gode Beviiser om deres skikkelige forhold, skal be
fordres til Sandemænd og Skrivere. 

3. De til de Civile-Betientere udlagde 31 [!] 

.-
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Gaarder betreffende, da ville Vj allernaadigst, at dend 
Afgift som Beboerne til Herritz-Fogeder, Skrivere og 
Sandemænd hidtil have erlagt, paa Amtstuen her
efter skal svares og Os bereignes, men derimod be
vilge Vj aHernaadigst, at vedkommende Rettens Be
tientere og Sandemænd af Vores Cassa i stæden for 
hver udlagde Gaards afgift, maae udbetales 18 RdI., 
hvilken forandring fra 1 ste January indeværende Aar 
skal tage sin Begyndelse; Og som Herritz-Fogderne 
i Synder, øster og Nørre Herreder efter Com mis
sionens beretning kuns maadelig ere aflagde saa 
ville Vj af særdelis Naade tillægge en hver af den
nem 12 RdI. foruden de 18 RdI. for Gaardens Af
gift, saa at de Aarligen i Vores Civile-Reglemente 
for 30 RdI. maae anføres. Da der og paa Landet 
ingen Skarp-Retter er saa er Vores allernaadigste 
ViIlie, at een strax skal antages, som Aarligen maae 
nyde de 33 1/ 3 RdI. som for een Skarp-Retter i Regle
mentet staaer anført, foruden 4 Sko af hver Gaard 
og Boelig,' ligesom det forhen haver været bruge
ligt; Og skal desuden een Natmand eller Skorsteens
Fæger anskaffes, som Vj allernaadigst bevilge at 
maae tillægges et huus med nogen Jord frie for 
Afgift til afgang i Iordebogen; 

4. Bogklaringen anlangende da approbere Vj 
aller naadigst Cammerets for dette Aar føyede an
stalt, og bevilge allernaadigst, at dend herefter Aar
Iigen maae skee udj Rønne, hvor Bønderne først in 
Ianuario Sogneviis kand indkaldes at møde med 
deres Bøger paa Amtstuen, at de der i Amtmandens 
overværelse kand eftersees og aldting som sædvan
ligt afgiøres; 

S. Hvad Skoelernes Indretning angaaer, da ville 
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Vj allernaadigst, at hvad derom er proponeret til 
General-Kirke Inspedions Collegium skal remitteres 
for der nøyere at overveyes og Os derfra til nermere 
allernaadigst resolution forestilles. Imidlerliid kand 
Cammeret føye dend anstalt, at alle Straf bøder som 
siden Com missionens Begyndelse der paa Landet 
ere indkomne og herefter indkommer, inddrives og 
anvendes til Skoelernes indrette Ise, hvorom Camme
ret kand - give General Kirke Inspedions -Collegio 
efterretn ing. 

6. Amtsforvalter Schrøder have Vj efter de an
førte omstændigheder, foruden de 225 Rdl., hvorfore 
hand i Reglementet staaer anført, allernaadigst til
lagt de 100lie Rdl. som hands Formand haft haver, 
saa at hand aarlig i alt skal nyde 325 Rdl., og have 
Vj desuden bevilget, at hand maae oppebære dend 
Tiende-penge af de indkommende Fæster af Vores 
Eget Gods og Udmarks-Iorderne; hvorimod hand 
skal entholde sig fra at fordre eller tage imod 
nogen sla'gs Foged eller Skriver Penge ~nten for sig 
eller Folk; 

7. Skifte-Skriver Embedet angaaende, da finder 
Vj, at det vel kand ophøre, naar dend nu værende 
Skifte skriver ved Døden eller paa anden maade 
afgaaer. Da Vj allernaadigst vil, at en hver Herretz
Foged i sit Herret skal som Skifte skriver adjungeres 
Skifte-Forvalteren. Og naar Amtmanden som nu af 
Os allernaadigst er beskikket, afgaaer, da vil Vj aller
naadigst, at Amtsforvalteren skal forrette Skifterne 
efter Vores Fæste-Bønder og Udbyggerne, dog at 
hand strax indberetter udfaldet til Amtmanden, at 
de begge kand have Omsorg for de u-myndiges 
sikkerhed hvor nogen Arf er falden, som de skal 
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staa de u-myndige til Ansvar for, paa dend foed 
som det her i Landet forholdes; Og skal Amtmanden 
da kuns være Skifte-Forvalter efter Proprietairerne 
og Self Eyerne; Hirschho[ms Slott d. 28_~ luly 
AO 1739. 

----------

1. Benzon. P. I. Bornemann. 

P. Mule. 

At dette er en rigtig Udskrift af Rentekammerets 
Relations- og Resolutionsprotokol for 1739, attesteres 
herved. 

K/'ingrlbac1t. 
Rigsarkivet, 2. Afdeling. 

H. C. Roede. 
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Fra Rønne A potheks første Dage. 
Af 

c. R. A. Schøtfer. 

Før 1760 existerede der intet Apothek paa Born
holm. U~der almindelige Forhold hjalp man sig i 
Sy~domstJlfælde med de Medicamenter, som Øens 
Chlfurg og Feltskjær havde i sit Haandapothek; un
der Epidemier og Krigsforhold, hvor Tilførselen kunde 
være vanskelig, oversendtes fra Kjøbenhavn større 
Kasser med Medicin beregnet for extraordinære For
hold; dette skete vel nærmest til Militairets Brug, 
men kom dog ogsaa den civile Befolkning tilgode. 

1759 udnævntes imidlertid Oberst Biilow l ) til 
Kommandant paa Bornholm, en Mand, der i flere 
Henseender synes at have havt et aabent øje for 
forskellige Mangler i Administrationen af den saa 
langt fra det øvrige Land beliggende ø, hvor Kom
~unikationen særlig under Krigsforhold og ved Vinter
tid var vanskelig, deriblandt da ogsaa for Mangelen 
af et velforsynet Apothek. Under et Cantonnements
ophold i Flensborg samme Aar henvendte han sig der
for til Apotheker von Westen sammesteds med Fore-

1) Carl Ulrik Btilow, f. 16/6 1710, t iNestved 18/12 1773 som 
Generalmajor, Kommandant paa Bornholm 1759-72. 
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spørgsel, om han ikke skulde kjende en Mand, der 
vilde paatage sig at oprette et Apothek paa Born
holm; v. Westen henledede da Opmærksomheden 
paa en ung Mand, der før havde været paa 
hans Apothek og nu opholdt sig i Slesvig hos Apo
theker Bilhard, og bragte Btilow i Forbindelse med 
ham. Hans Navn var Johan Friederich Dircks; han 
var født i Hamborg 17271) og kom 14 Aar gammel 
i Lære hos Apotheker Klein i Helsingør, hvor han 
var 8 Aar, det sidste Aar som Svend. 1749 forlod 
han Helsingør, var 1/2 Aar paa et Apothek i Olden
burg, 1 Aar i Røbel i Mecklenburg, hvorpaa han 
kom til v. Westen i Flensborg, hvor han blev 3 Aar, 
altsaa til c. 1754. Herfra drog han til Rostock, hvor 
han var 3 Aar hos Hr. Bracht paa Raadhusapotheket, 
indtil han 1757 kom til Slesvig i Tjeneste hos Dodor 
og Apotheker Bilhard, hvor han altsaa var 1759. 

Dircks besluttede sig til at gjøre Forsøget og 
begav sig i den Anledning til Kjøbenhavn, hvor han 
underkastede sig en Examen ved det medicinske 
Fakultet, der 16. Od. udstedte Testimonium til ham, 
der lød paa, at han var dygtig i Pharmacien, og 
tillige gav ham Ret til at pradisere som Læge. Fra 
Kjøbenhavn tog han nu til Bornholm, hvor han bo
satte sig og indrettede et Apothek i Rønne; for at 
sikre sin Stilling ønskede han imidlertid at opnaa 
Eneret som Apotheker paa Bornholm og søgte derfor 
8. Septbr. 1760 om denne Begunstigelse. Hans An
søgning var bilagt med Anbefalinger2) fra Amtmanden, 
Landprovsten og Kommandanten, hvori de varmt og 

1) Efter Testemoniet. 
2) Indlæg til sjæl!. aabne Breve 1760, Nr. 510. 
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indtrængende støtte hans Andragende; Biilow skriver 
saaledes: 

"Paa Forlangende af Apotheker Dircks haver jeg 
herved villet bevidne, At fra den første Tid af, da 
hans kgl. Mayest. beskikkede mig som Com mandant 
over Bornholm, har det været min Hensigt at see 
derhen, om muligt var, at persuadere en brav Mand 
til at overrejse for at indrette et fuldstændigt Apothek 
i Rønne til Landets almindelige Nytte, allerhelst da 
jeg vidste, at der hidtil ikke havde været noget 
Apothek, hvoraf saa mange tusinde Mennesker af 
alle Stænder kunde betienes med Medicamenter. Til 
den Ende bad jeg Hr. Apotheker von Westen i 
Flensborg :1 hvor jeg den Tid laa i Cantonnement I: 
at han vilde bevise mig det Venskab og give Anled
ning til saadan habil Mand, der vilde paatage sig 
at indrette et Apothek paa Bornholm, hvorpaa Hr. 
v. Westen strax corrisponderte med ovenbevævnte 
Hr. Dircks, som den Tiid var Provisor iSchlesvig 
udi Hr. Dodor Bilhards Apothek, der da og resol
verte uden Forhaling til at forlade sin Station og i 
sidst afvigte Efterhøst kom herover i det allerunder
danigste Haab at blive forundet kgl. Privilegium, 
mens han dog hidindtid ikke kundet være saa lykke
lig samme at obtinere, endskjønt han, som nu for 
Haartden værende er den eneste paa hele Landet, 
som har Medicamenter udi et vel indrettet Apothek, 
hvoraf og den herværende Regiments FeItskjær tager 
de behøvende Medicamenter, hvorved Folk næst 
Guds Hjælp skulde hjælpes til deres Helbred. Det 
kunde og i paakommende Ufredstider :1 dem Gud i 
Naade afvende i: være hans kg!. Mayes.ts Casse til 
største Nytte, naar her var et Apothek, efterdj i sidste 
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Krigstider en stor Medicaments-Kiste, som ventelig 
har kostet en stor Summa, fra Kjøbenhavn blev over
sendt, mens samme er siden den Tiid ikke kommen 
til synderlig Nytte og siden aldeles forsvunden, der
imod naar her forefandtes Apotheker Varer, da kunde 
samme faaes efterhaanden og det til langt mere 
menage for den kg!. Cassa. 

Eftersom nu Hr. Dircks ved min Anmodning 
:[ som er skeet af et patriotisk Hjertelav [: har reso~
veret sig til at indrette et Apothek i Rønne og hl 
den Ende ladet sig examinere i Kjøbenhavn og erc 
holdt rosværdige Attester formedelst hans habiIite 
ikke allene som Apotheker mens og som pradicus 
i Medicinen, han og haver havt den Lykke at betiene 
adskillige farlige Syge, som ved Guds Hjælp og 
hans Erfarenhed ere blevne restituerede, hvorved han 
haver sat sig udi megen god reputation, saa ønskede 
jeg paa hele miIitair Standens Vegne her paa Lan
det, at hans kg!. Mayst. vilde benaade bemeIte Dircks 
med Apotheker Privilegium." 

Dircks fik da ogsaa sit Ønske opfyldt, og Privi
legiet meddeltes ham 24 Odbr. 1760. Men trods 
dette og trods sine Indtægter som Læge kneb det 
for ham at slaa sig igjennem; dels var den jævne 
Befolkning paa Bornholm ikke tilbøjelig til at søge 
Lægehjælp og dels voxede hans familie stærkt. 
Flere Gange søgte han at opnaa mindre Embeder 
ved Siden af sin Virksomhed, men det lykkedes 
ikke; først 1780 aabnede der sig en Udsigt for ham, 
idet Skarpretteren paa Bornholm Christian Møller 
døde. Til Skarpretterens Embede var nemlig henlagt 
en vis aarlig Indtægt. Dircks indgav nu følgende 
Ansøgning til Amtmand FieIdsted 1) : 

1) Indlæg til sjæl!. Missiver 1780, Nr. 550. 6 
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Velbaarne Hr. Amtmand, høitærede Herre! 

Maatte Jeg tage mig den Frihed at giøre Deres 
Velb. underdanigst Forestilling, som er til Landets 
almindelige Beste. 

Det er bekiendt, at føren Jeg etabilerede mig her 
paa Landet har aldrig tilforn hverken Doctor Medie. 
pradicus eller Apotheker vilde sette sig ned her; jeg 
har da brydet Isen og indrettet een officin paa min 
egen Bekostning og sadt mine Midler og Velfærd 
paa samme, haver møisommeligen slæbet igjennem 
nu over 20 Aar og pradiseret Medicinam i alt den 
Tiid. Jeg er bleven . brugt paa Øvrighedens Befaling 
i vigtige Forretninger, saa som epidemiske Syg
domme, . ved Obdudionsforretninger; jeg har efter 
min liden Indsigt og Theori maatte gi øre Jorde
mødere bequeme, at der ikke skulde ske e for mange 
ulykkelige Tilfælde, som fra min Tiid og især de 
første Aar jeg kom her paa Landet forefaldt. 

Hvorvidt jeg har været lykkelig i min praxis og 
det før anførte, vil jeg overladeheele Landets Om
dømme, visse Attester jeg om alt dette kunde gierne 
frembringe, da man ved min etablissement saa forud 
de Vanskeligheder jeg havde at bestride: at finde 
mit Levebrød iblandt en Mængde Indvaanere, der 
aldrig vaar vant til at bruge noget for deres Helbred, 
og jeg af de fa ae kong!. Betienter og Præster skulde 
søge min største Udkommen, saa giorte man mig 
det Haab, at jeg ved een eller anden Leilighed paa 
allerunderdanigst Forestilling kunde blive under
støttet i at nyde ved Apotheket en liden By Betie
ning, som i smaa Kiøbstæder overalt i Kongerigerne 
Apothekerne i samme ofte allernaadigst er bleven 
forundte for at kunne holde deres Officiner desbedre 
vedlige, mens efter adskillige allerunderdanigst An
dragende har samme ey vildet lade sig giøre. De 
Herrer Amtmanner Confer. Raad Urne og Hr. An
dressen gave mig selv Anledning til at indkomme 
med underdanigst Forestilling til dem, da for nogle 
Aar ·siden igiennem det kg!. Cancellie skeete Fore-
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spørgse10m flere chirurgi her paa Landet behøvedes, 
og Svaret overalt paa Landet var Nei, at jeg :1 efter
som at ~andets Indbyggere intet videre ønskede end 
mit Apotheks Conservation, ia nogle endog skal 
~ave givet tilkiende at vilde contribuere aarlig lidet 
hl Understøttelse I: ved deres recommendation og 
allerunderdanigste Forestilling vilde søge i Stedet 
for en kg!. beskikked C11irurgus at udvirke den liden 
Løn, som samme skulde have formodentlig af Lan
det, maatte blive mig som een Physico Løn aller
naadigst tillagt til Understøttelse, at Apotheket kunde 
vedligeholdes og dens conservation i Fremtiden, at 
ogsaa efter mig en duelig Mann, der i prax. medic. 
var øvet, maatte animeres til at etabilere sig efter 
min Død, og da jeg har Sønner, der studerer, kunde 
een af samme gjøre sig i denne fag duelig. Saa 
læng~ . jeg har kundet soutenere mig uden Besvær, 
har Jeg nægtet mig for et Andragende, som enten 
den kg!. Casse eller mine Medborgere var til Last, 
mens nu, da min familie saa stærk er tiltaget og til 
8 Børn, som tilvoxer, seer jeg forud min Ruin og 
mit Officins Skiæbne, da vel ingen vover sig i saa
dan Labyrint uden at være forvissed om sit Levebrød. 

Deres Velb., som fuldkommen indseer Nytten af 
et Apothek og een duelig pradicus, vilde nu gun
stigst til Landets Beste befordre :1 ved denne vacance, 
at Skarpretter er afgaaet og een saadan Mann, der 
oppebærer aarl. maaskee i alt 100 til 120 Rdl., ikke 
er nødvendig I: paa det beste recommandere mit 
forrige Andragende, at denne Afgift, som Landet 
yder, maatte allernaadigst mig og Efterkommere til
lægges mod at jeg saavel som mine Efterkommere 
i fornøden Fald, naar een Skarpretter behøvedes, 
vare forpligtede til at forskrive een Skarpretter fra 
Seeland paa egen Bekostning og frie Reise. Denne 
liden Løn kunde under Navn af physici Løn giøre 
ikke allene dend Nytte, at et Apothek her paa Lan
det blev con serveret, men endog saa forbinde een 
Med. prad. til :1 som Apothekeren her paa Landet 

6* 
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altiid maatte være I: at han i fornøden Fald ved 
grasserende Sygd?mm~ kunde gaa ~lmuen efter 
Øvrighedens BefalIng tJl~ac\l1de med ~ldere, ~a saa
danne casus ofte have givet Fortrædehgheder 1 Hen
seende til Ægtens Betaling med videre. 

Jeg henstiller denne Sag og denne n:in høist 
nødsagende underdanigste Andrage~1de hl Deres 
Velb. skiønsomme Omdømme og lil beste recom
mendation da dend ikke allene er til min og Efter
kommeres' Beste men endog til Landets 1.lmindelige 
Nytte og Velfærd. Jeg er med alt soumission, Vel
baarne Herr Amtmann 

Deres underdanige Tiener 
8 C F Dircks. Rønne d. 10 Marts 17 O. . . 

Denne Ansøgning lod Amtmanden gaa videre til 
Sjællands Stiftamt, ledsaget af en Skrivelse. af 30 
Marts, hvori han varmt anbefaler Andrageren hl Bøn
hørelse. Heri anfører han, at Embedet som Skarp
retter først er oprettet c. 1741 efter Betænkning af 
en i 1739 nedsat Kommission, samt at Tilfælde, 
hvori der er Brug for Skarpretter, ere meget sjældne, 
særlig da Galgestraffen, hvortil hans Nærværelse er 
uomgængelig nødvendig, er bleven indskrænket: 
derimod var Medicinalanstalterne paa Bornholm 1 

meget maadelig Forfatning og vilde blive det ~ndnu 
mere, saafremt Apotheket ikke kunde vedbhve at 
bestaa. Sidste Efteraar var der en Epidemi af stærk 
Blodgang p~a Øen, ofte grasserede Kopper, ondartet 
Feber og Frisler, ligesom Søfolk, befængte med 
smitsom Syge, af og til strandede paa øen. I alle 
disse Tilfælde var ei allene tilstrækkeligt Forraad 
paa Medicamenter, men ogsaa kyndig Behandling 
nødvendig. Hvad Ansøgerens Person angik, da var 
han ikke allene en dygtig Apotheker, hvis Apothek 
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altid var velforsynet med Medicamenter, men tillige 
en flink Læge, der altid var til Øvrighedens Tjeneste, 
naar Behov gjordes. 

Fra Stiftamtmanden sendtes Sagen til det danske 
Cancelli; her var der i Begyndelsen ingen Enighed, 
saaledes afgav en af de Deputerede ikke uvittigt sit 
Votum saaledes: "Dette falder mig noget besynder
ligt, med mindre mand vilde sige, at Apothekere ved 
deres qui pro quo ofte ere Skarprettere. Imidlertid 
er det af stor Betydning, at en Skarpretter forretter 
sine Ting, som han bør, og jeg veed ei, om mand 
kand være vis derpaa, naar mand tillader en Apo
theker at gjøre det ved en Leiesvend". En anden 
erklærer, at han intet har imod selve Sagen men: 
"Dette allene staar mig for Hovedet, hvor vil Dircks 
faa Skarpretter fra, naar Execution skal skee"? 

Resultatet blev imidlertid, at man, efter at det 
medicinske Fakultet og Generalitets- og Kommis
sariats Kollegiets Mening var hørt, der intet fandt 
at indvende, sendte Sagen til Kongen, Mr 27 Septbr. 
bevilligede Ansøgningen. 

Dircks har sikkert nok gjort Regning paa, at den 
af ham paatagne Forpligtelse til at lade Skarpretter
tjenesten udføre ikke vilde medføre synderlig Udgift, 
og at større Executioner ikke vilde forefalde, ellers 
vilde den aarlige Indtægt, han oppebar derfor, let 
forandres til for ham følelig Udgift; muligvis har 
han ogsaa tænkt, at han altid havde den Udvei at 
kunne frasige sig Bestillingen, naar et saadant Til
fælde indtraf. 

I 20 Aar nød nu Dircks Skarpretterembedets Ind
tægter, men 1791 indtraf uheldigvis det uforudsete 
Tilfælde, idet en Delinkvent fra Aakirkeby, Carl 
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Frederik Barfod, ved Høiesteret blev dømt fra Livet 
for at have dræbt sin Hustru. Allerede inden Dom
men faldt, havde Amtmanden, Heiberg, paamindet 
Dircks om at drage Omsorg for i Tide at skaffe en 
Skarpretter, for at Executionen ei skulde opsættes, 
men modtog 22 Juni 1791 følgende Skrivelse fra 

Dircks1): . 

"Af indlagte erfarer Deres Velbaarenhed, at jeg 
er nødsaget for at blive af med videre fortrædelige 
Besværinger at frasige mig de nu i nogle Aar aller
naadigst tillagte Indkomster, som jeg nu fra Dags 
Dato ganske opgiver og anmoder, at Deres Velb. 
vilde videre indberette dette og søge at faa dette 
Embede som før med sin egen Mand besat, og til
lige beder, at De til denne nu forestaaende Forret
ning vilde søge, at Ordre gives til den Mand, som 
faar Skarpretter Tjenesten, saa hastig som fornødent 
gjøres, naar Dommen er kommen, at reise herover, 
at ikke Delinkventens Execution skal blive opholdt." 

De i Skrivelsen omtalte Fortrædeligheder bestod 
i, at Dircks havde indgaaet en Overenskomst med 
Skarpretteren i Ystad om at forrette mulige Execu
tioner paa Bornholm mod en aarlig Løn af 30 Rdr. 
og særlig Betaling for større Forretninger, men denne 
Overenskomst var paa Grund af Krigsuroligheder i 
Sverri g bleven opsagt af Skarpretteren. Efter Amt
mandens Raad havde Dircks da søgt at faa Skarp
retteren i Kjøbenhavn til at paatage sig den forven
tede Execution paa Barfod, men denne havde forlangt 
200 Rdr. foruden fri Reise. Skjøndt Heiberg nu 
gjorde Dircks opmærksom paa det Uforsvarlige i, at 

1) Indlæg til sjæl!. Missiver 1791, Nr. 654. 
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han netop nu, da Barfods Henrettelse forestod, fra
sagde sig Embedet, samt paa at han kom til at staa 
til Ansvar for de dermed forbundne Omkostninger, 
fastholdt han dog sin Opsigelse. 

Amtmanden sendte nu 24 Juni Opsigelsen til 
Cancelliet, der lod Byen Kjøbenhavns Skarpretter be
ordre til Bornholm og samtidig meddelte Amtman
den, at det paahvilede Dircks at udrede Omkost
ningerne, og at disse skulde inddrives ved Retten. 

Cancelliet maatte nu, efter hvad der var passeret, 
gaa ud fra, at den Dircks 1780 tilstaaede Ret til at 
oppebære Skarpretterembedets Indtægter ved hans 
egen frivillige Opsigelse var falden bort. Det blev 
derfor i høi Grad forbauset, da Amtmand Heiberg i 
Anledning af en Skrivelse til ham, hvori hans Me
ning ønskedes, da Regimentsfeldskjær Hausmann i 
Rønne 1793 søgte om at maatte faa Skarpretterens 
Indtægter paa samme Betingelser som Dircks i sin 
Tid havde faaet dem, svarede, at vel havde Dircks 
1791 frasagt sig Tjenesten af Frygt for, at det skulde 
paalægges ham at skaffe en Skarpretter til Barfods 
Henrettelse, men at han strax efter havde gjenkaldt 
sin Frasigelse og tilbudt at betale den oversendte 
Skarpretter; Dircks var heller ikke hverken ved 
kongelig Resolution eller paa anden Maade entlediget 
fra den ham ved Reskriptet 1780 tillagte Tjeneste. 
Af den Grund havde Heiberg ikke turdet ansee Tje
nesten for vacant, hvorfor Dircks stadigt havde nydt 
Em bedets Indtægter. 

Hertil svarede Cancelliet 3 Marts 1793, at det 
havde været uvidende om denne Dircks' Tilbage
kaldelse; men da han engang havde frasagt sig 
Tjenesten, og Cancelliet for hans Skyld havde havt 
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megen Uleilighed, saa burde Frasigelsen staa ved 

Magt og han ikke have nogen Ret til Embedets 
Indtægter. Tillige ønskedes Amtmandens Mening, 
om ikke Embedet kunde bortfalde, mod at en Skarp
retter andetsteds fra i hvert enkelt Tilfælde betaltes 
af Øen Bornholm. 

24 Mai s. A. indgav imidlertid Dircks følgende 
Ansøgning til Cancelliet: 

"Kan et overilet Skridt forlades en gammel Mand 
paa 66 Aar, saa haaber jeg de høye Herrer haver 
Medlidenhed med mig. Jeg var afvigte Aar i en 
critisk Forfatning, da jeg overiiIende frasagte mig 
den mi&" allernaadigst tiIlagte Skarpretter Skat; jeg 
havde gJOrt en Accord med Skarpretteren i Ystad at 
betale ham aarlig 30 Rdl., hvorfor han hersteds skulde 
forrette efter Begiering de Pligter her kunde fore
komme; da jeg nu efter nogle Gange at have skrevet 
ham til ingen Svar bekom, og Executionen her 
skulde skee, kunde jeg ingen faa hertil, hvor megen 
Umag jeg end gjorde mig, Hr. Myhlhausen for
langt~ 200 .Rdr. m. m. Jeg vidste nu altsaa ingen 
Udv.el og gJOrde dette uforsigtige Skridt, ligesom jeg 
og l denne BeængsteIse laante 200 Rdl., da jeg ikke 
var forvisset om den Naade, at samme Penge efter 
de høye Herrers Ordre skulde udlegges fra den 
kongelige Amtstue; kort efter at Executionen var for
rettet, meldte Skarpretteren sig fra Ystad og forlangte 
efter Accord sine 30 Rdl., som jeg ogsaa betalte. 
Jeg havde denne Gang allerede tilbagekaldt mine 
Frasigelser i det Haab, at mig fremdeles disse Ind
komster allernaadigst maatte blive mig forundt og 
derfor ei heller opsagt Contracten med Skarprett~ren. 

Høye og naadigste Herre! Jeg er den første 
Apotheker her paa Landet og har sat min Velfærd 
til ved dette Anlæg. Afsatsen er lille, men ved at 
øve Praxis i Medicinen har jeg opdraget i 23 Aar 
sorgfuld og kummerlig 10 Børn og ey forlange t 
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Understøttelse, omendskiønt jeg i de Aar har været 
Landet til Tieneste efter Øvrighedens Forlangende i 
mange Epidemier og vigtigste Sygdoms Tilfælde uden 
Beta~ing. Ingen liden Bye-Betiening til Apothekets 
Vedllgeh?ldelse ku.nde jeg opnaa, som andre Apo
thekere. l smaa KIøbstæder efter allerunderdanigst 
Ansøg111ng bleve forundt; da min talrige Familie for 
10 å 11 Aar siden voxte til og Dyrtid indtraf, raadet 
den daværende Øvrighed mig til at giøre Ansøgning 
for at nyde de ved Skarpretterens Død vacant 
værende Indkomster. Efter Ansøgning bleve de mig 
allernaadigst forundte imod at skulle lade besørge 
Skarpretterens Pligter paa min Bekostning; jeg har 
opfyldt dem, indtil sidste Execution forefaldt. 

Høye og naadigste Herre! Jeg tilstaar at have 
handlet overilende med at frasige mig disse Ind
komster; kan N aade gaa for Ret, saa bønfalder jeg 
allerunderdanigst, at disse Indkomster fremdeles 
maatte blive mig forundt; ikke allene jeg men en 
talrig Familie bliver con serveret, men endog Apo
t?ekets Vedligeholdelse og bestandig Vedvarenhed 
tIl hele L~ndets Nytte og Velfærd ville beroe derpaa, 
hvorfore Ikke allene jeg med min talrige familie, 
men endogsaa Landets Indbyggere ville erkiende den 
særdeles mig beviste kongelige Naade. 

Allerunderdanigst 
Caspar Fred. Dircks." 

Ansøgningen var ledsaget af Anbefalinger fra 
Bornholms Kommandant Wichfeld, Landprovst Trane, 
Landsdommer Rogert, Byfoged Biørn 'og Rektor 

Andresen, der alle fremhæve, at ligesaa nødvendigt 
et velindrettet Apothek er paa Bornholm, der ligger 
saa afsides, ligesaa ubetydelig er Afsætningen for
medelst Almuens Mistillid til Medicinens VirkninO" 

b' 

hvorfor det er deres Overbevisning, at Apothekeren 
ikke kan have sit Udkomme uden anden Hjælp; 
han roses samtidig som en dygtig Læge. I en af 
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Anbefalingerne kaldes Bornholmerne: "i Almindelig
hed Frietænkere - ja endog vantroe - i Medicinen". 

Cancelliet fandt sig imidlertid ikke foranlediget 
til at fravige sin engang yttrede Mening og indstil
lede 13 Juli, at Skarpretter-Tjenesten paa Bornholm 
ophævedes, imod at Øen i paakommende Tilfælde 
betalte en Skarpretter fra Kjøbenhavn. 

Kongen derimod lod Naade gaa for Ret, idet han 
26 Juli s. A. rescriberede, at Dircks i sin Levetid 
maatte beholde den ansøgte Indtægt, imod at han 
opfyldte de ham ved Resolution af 27 Sept. 1780 
paalagte Pligter. 

Dircks, der 26 Novbr. 1760 var bleven gift med 
Barbara Johanne Fuglsang, f. paa Christiansø 23 
Septbr. 1744, Datter af Material- og Ammunitions
forvalter Anders F. og Anna Frederikke Hirschnach, 
døde 19 Novbr. 1802. Boet, hvis Behandling først 
sluttedes 1804, udviste et Overskud af 2541 Rdr., 
heri hans Eindomsgaard bestaaende af to Længder 
med Tegltag, ialt 31 Fag, taxeret til 900 Rdr. Af 
Skiftet ses, at der hverken var Provisor eller Svend 
paa Apotheket, samt at en Del af Gaarden var lejet 
ud til Rønne Klub, hvis Beværtning Apothekeren 
havde paataget sig. - Under Boets Behandling var 
Gaarden med Apothek af Skifteretten solgt til Apo
theker Mangor. 

Dircks havde som af ham i hans Ansøgning 1793 
anført 10 Børn, nemlig: 

1. Andreas Fuglsang, dbt. 30 April 1762, var 1804 
Præst. 

2. Caspar, dbt. 22 April 1763, t i Tiden mellem 
1777-1802. 

• 
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3. Hermann Christoffer, dbt. 15 Febr. 1765, t som 
Student 16 Juli 1815; gift med Emilie Most, 
-;- 3 Dcbr. 1815. 

4. Anna Frederikke, dbt. 27 Marts 1767, opholdt 
sig 1804 ugift paa Sjælland. 

5. Rasmus Hirschnach, dbt. 1769, -r 1784-1802. 
6. Anna Marie, dbt. 16 Decbr. 1771, opholdt sig 

1804 som ugift i Kbhvn. 
7. Barbara Johanne, dbt. 25 Febr. 1774, -r 10 Dcbr. 

1852, gift med Branddirecteur i Ringkøbing Peter 
Høeg Rich, ., 9 Apr. 1831. 

8. Cathrine, dbt. 20 Sønd. ef t. Trin. 1776, var 1804 
hjemme hos Moderen. 

9. Lovise, dbt. 18 Jan. 1779, t 24 Juli 1849, gift 
c. 1808 med Toldcontrolleur i Nexø Lauritz 
Gram, ., 30 Juli 1831. 

10. Caspar Frederik, dbt. 29 Juni 1781, var 1802 
fraværende som Styrmand. 
Enken døde 18. Juni 1823 i Nexø i Datteren 

Lovises Hus; hun' efterlod sig ikke mere, end hvad 
der medgik til Begravelsen. 

" 
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Srnaatræk af Bornholrns Flora. 

III. Lehnsklinten. 

I Forfjor var vi i Sandflugtsskoven, og i Fjor be
søgte vi Arnagebakken. I Aar har De nok Tid, min 
velvillige Læser, at følge med mig til den anden Side 
af "Landet" - for Bornholmeren er "Landet" jo 
Bornholm og "Øen" er Kristiansø. Vi vil altsaa, med 
Deres Tilladelse selvfølgelig, cykle tværs over "Lan
det" uden at lade os opholde af botaniske eller andre 
Mærkværdigheder og først standse oven Gudhjem. 
Der vil vi atter træffe en Plet, hvor Botanikeren øje
blikkelig ser, at her kan man "hvor som helst træffe 
hvad som helst". Stedet, som vi sigter til, er, som 
De ~lt har set i Overskriften, Lehnsklinten, og her
med mener jeg hele den Skovstrækning, som De har 
paa venstre Haand, naar De cykler fra Nybro til 
Gudhjem. Har De Tid, men den faar. De vist knap, 
saa benyt Lejligheden til paa Vejen at bese Øsier
lars Kirke, Bornholms mærkeligste Rundkirke, som 
De kommer lige forbi; men her maa jeg ganske 
renoncere paa at være Fører af samme gode Grund, 
som jeg i Fjor maatte give Afkald paa at fortælle 
om Arnagebakkens geologiske Mærkværdigheder. Vi 
begiver os altsaa ned i Skoven - eller op, om De 
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hellere vil - det er nu ganske, som man tager det. 
Vi faar derved Lejlighed til baade at betragte en 
bornholmsk Løvskov i Almindelighed og tillige til 
at se de særlige floristiske Ejendommeligheder, som 
netop denne Skov rummer. 

Hvor stort Arealet, vi har at gennemsøge, er, kan 
jeg ikke saa nøje sige; men jeg vil anslaa det, Klip
perne mod Syd medregnet, dels efter Ejernes An
givelse, dels efter eget Skøn, til ialt henved 60 Tdl. 
Skoven er paa sine Steder ganske smal, vistnok ikke 
over 100 Alen igennem, andre Steder bredere, for
mentlig mindst 400 Alen paa tværs. Længden kan 
jeg ikke angive nøjere end mellem 1/4 og 1/2 Mil 
fra Syd til Nord. Ja, jeg ved nok, jeg skulde angive 
alle Maal i Meter; men maaske det gaar Læseren 
som mig, at De ikke er hjemme i de nye Metoder. 
Engen nedenfor lader vi ude af Betragtning; thi om 
vi ogsaa tør haabe, at dens Ejere er forstandige Folk, 
som ikke "tager os ind", naar de ser vort Fripas, 
den grønne, bulede Kasse, selvom de synes, vi 
træder Græsset en Smule ned, saa ser vi strax, at 
den er " kultiveret", og saa er der intet at finde -
det skulde da være ved et Ulykkestilfælde. Skoven 
derimod er en Plet, ligesom Arnagebakken, hvor 
Agerdyrkning og væsentlig ogsaa Kvægavl forbyder 
sig selv, og den er heller ikke, skønt den er Fred
skov, underkastet rationel, forstmæssig Drift, hvilket 
floristisk set altid vilde være en Ulykke; men den 
fornyes ved Selvforyngelse, netop som en Skov skal. 
Naar den saaledes fremdeles fa ar Lov til at være i 
Fred, skyldes det den Omstændighed, at den voxer 
paa en stejl Klippeskrænt. Mange Steder falder 
Klippen lodret ned i en Højde af over 10 Alen, -
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og selv hvor Affaldet ikke er saa brat, og hvor man 
derfor for at faa Gavn af Veddet har lavet Veje paa 
tværs gennem Skoven, f. Ex. ved den nedbrændte 
Lehnsbjerregaard, har man maattet grave disse ud 
paa skraa for at formindske Stigningen, og dog er 
de kun lidet fremkommelige. Flere Steder, dels ved 
Foden af Klippen, dels hvor der dannes "Bækfald " 
ned ad Skrænten, er der Væld, og dette er navnlig 
Tilfældet i en dyb Rende mod Nord i Skoven, "Klinte
renden", over hvis romantiske Skønhed Ejeren af 
Lehnsgaard har bygget en hængende Bro, som nerve
svage Mennesker vil have ondt ved at passere. Oven 
for denne finder man selve "Lehnsklint", en bar 
Klippeknold midt i Skoven, hvorfra der er en stor
slaaet Udsigt over Gudhjem og østersøen til Kri
stiansø. 

Indtil Udskiftningen (omtrent 1840) har hele Sko
ven tilhørt Lehnsgaard, den bekendte, store Pro
prietærgaard, hvor Danmarks Agrarforenings Præsi
dent, Jægermester M. Kirketerp, indtil sin Død resi
derede; men nll tilhører forskellige Parceller de 
tilgrænsende Lodsejere: Slettegaard, den udstykkede 
Lehnsbjerregaard og Gadegaard, medens dog godt 
Halvdelen endnu hører under Lehnsgaard. Det kunde ~ 
i denne Sammenhæng muligvis være af Interesse at 
notere, at det er nævnte M. Kirketerp, der, saavidt 
vides, har sluppet Egernet løs i Bornholms Skove, 
enten det nu var med Vilje eller af Vaade, saa det 
nævnte Dyr nu findes overalt, selv i Haverne. Tidligere 
fandtes det ikke paa Bornholm lige saa lidt som 
Muldvarpen endnu findes, eftersom ingen Jæger
mester har ført den ind; thi De maa ikke bilde Dem 
den Snak ind, at Muldvarpen ikke kunde trives her 
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paa Grund af den klippefulde Bund. Jo, vist kunde 
den saa, var den blot herovre. Men - tilbage til 
Skoven! 

Maa jeg atter i Aar, inden vi begynder Van
dringen, minde Dem om Klædedragten og Fodtøjet, 
navnlig det sidste; her er baade Klipper, De skal 
klatre paa, Sumpe og Vandhuller, De skal vade over, 
og Tjørnekrat, De skal bane Dem Vej igennem. 

Som bekendt indtræffer Vaaren nogle Uger senere 
paa Bornholm end i det øvrige Danmark; til Gen
gæld er Efteraaret længere og skønnere her, end 
noget andet Sted i vort Fædreland. Man vil derfor. 
herovre finde Skoven ganske bar indtil de sidste 
Dage i Maj Maaned, og hertil bidrager yderligere, 
at den bornholmske Løvskov bestaar af lutter sent 
udfoldede Træarter; og i den Henseende ligner Sko
ven paa Lehnsklinten de øvrige bornholmske Skove. 
Bortset fra en ubetydelig Plet af plantede Graner 
dannes Hovedmassen af Træbestanden af tre eller, 
om De vil, fire Arter, der alle udmærker sig ved at 
udfolde Blomsterne før Bladene, og som alle har 
Flyvefrugter, hvorved de kan formere sig over vide 
Strækninger: Den bornholmske Bøg, Avnbøg, (Hvid-

'bøg, CW]Jinus IJetlllus modsat Rødbøg, Fayus sava
tim), Ask (Fra"cinuli eJ;Celsl:or) og Ælm (Ulmns 111on
tana). Det kan næppe undgaas, at De har lagt Mærke 
til baade Ælmens papirtynde, cirkelrunde Frugt -
hjemme kaldte vi den "Penge" - og Askens lange, 
smalle Vingefrugt, som hænger i store Klaser -
hjemme kaldte vi den "Sild" eller "Fisk"; paa Born
holm er jo Silden ikke en Fisk, men dette Navn 
forbeholdes ene Torsken. Maaske De ogsaa har be
mærket Avnbøgens Nød, som sidder i et Hylster, 
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der er endnu mere fliget elld Hasselens, men er 
ganske lille. Hertil kan endnu føjes som den fjerde 
Løn (jl("(,1" li[af({1I0idlw), som er særlig karakteristisk 
for Bornholms Nordøstlands Skove, medens den er 
sjælden som vildt voxende i det øvrige Danmark. 
De kender nok det smukke Træ, som ligner sin 
Slægtning Ahorntræet (ill'C!" !'sf'u!loplllfllllus), men let 
skælnes paa sin glatte, lyse Bark, sit fine, papirtynde 
Løv og sine gule, honningduftende Blomster. Jeg 
har i hvert Fald kendt det som Barn; thi jeg mindes 
grangiveligt, at jeg i sin Tid med Undren spekulerede 
paa, hvorfor den hellige Jomfru skulde krybe op i et 
Træ for at føde sit Barn, naar jeg sang: "En fattig 
Jomfru sad i Løn og fødte Himlens Kongesøn. 
Halleluja". Ogsaa af den ligeledes sent udspringende 
Eg (mest (Ju(,I"CUS sf's8ilijlom) findes der endnu Lev
ninger; men de fleste er fældede, og af unge Ege 
findes kun faa. Skulde saa tilfældigvis en Rødbøg, 
altsaa den ægte danske Bøg, have forvildet sig blandt 
disse sent udfoldede Træer, hvilket let kan ske, siden 
Bøgen blev indplantet paa Bornholm saavelsom 
Egernet, og hvilket ogsaa er Tilfældet paa Lehns
klinten for et enkelt Exemplars Vedkommende, saa 
er en saadan "Oljenbøj" i Maj Maaned et forunderlig 
skønt Skue med sine fuldt udfoldede, grønne Blade 
blandt alle de andre nøgne Træer. 

Der findes desuden nogen Underskov af Røn 
(801"b1ls mlcujiw'ia), Hassel (( 'OI'ylus Avellana), Slaaen
torn (PI'UnU8 bpin08((), og Hvidtjørn. De to Arter af 
denne sidste, den tvekærnede og den enkærnede 
"Hauentorn" (('ratu'fju8 o'l'yocantlta og Cl". monogyna), 
findes i Flæng i Bornholms Skove. Nogle Steder 
danner Avnbøgen næsten ufremkommelig Underskov. 

J 

L 
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Enkeltvis træffer vi Benved (Euonymus I'IlI'OPWlls) med. 
de grønne, firkantede Grene ogrøde Frøkapsler og den 
LiJle Gedeblad (!,onir,I'J'Il Xyloljtcwn) , der ikke som 
den egentlige Kaprifolium (!~. j JI'I'I'cly Jlu:nu III) , som vi 
gjorde Bekendtskab med i Sandflugtsskoven, slynger 
sig op ad Træerne, men voxer som Busk eller lille 
Træ og i Juni Maaned udfolder sine meget mindre 
og ikke stærkt lugtende, gulhvide, parvise Blomster, 
og endelig adskillige Buske af den højst ejendomme
lige Fjæld-Ribs (Ribes a ljYinum) , som har meget 
mindre og finere takkede Blade end den almindelige 
Ribs (Ribcs l"ubl'1Im) og desuden udmærker sig ved 
sine oprette, gulgrønne Blomsterklaser. Bærrene 
ligner i Udseende Ribs baade paa Størrelse og Farve; 
men der er færre i Klasen, og de har en fad, sød
agtig Smag; men De maa godt smage paa dem, om 
De har Lyst dertil, for de er ikke giftige, Denne 
sjældne Plante voxer her i Danmark næsten ude
lukkende paa Møens Klint, hvor den findes i Mængde; 
men man kan ogsaa træffe den flere Steder i Born
holms Klippeskove f. Ex. i Paradisdalen ved Ham
mershus og her. Endnu en træagtig Plante maa jeg 
nævne, inden jeg gaar over til "Blomsterne" i Al
mindelighed og Foraarsblomsterne i Særdeleshed, 
nemlig Vedbenden (Jle/lem lIdi.I), der her som i 
alle Bornholms Skove findes krybende paa Skov
bunden, men kun sjældent naar at sætte Blomst og 
Frugt. Den kan nemlig kun blomstre, naar den kan 
naa op over Trætoppene. Den gulgrønne Blomster
skærm udfolder sig da i Oktober, og de sorte Bær, 
som De ikke maa spise som Ribsens, da de er 
giftige, modnes Aaret efter i Maj. Bladene paa 
Blomsterskuddene er ikke som de øvrige Blade 
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kantede, men smallere og helrandede, og vil man 
plante Stiklinger af disse, fa ar hele den nye Plante 
samme Slags Blade. Her kan De glæde Dem ved 
flere Steder at se Vedbenden i Blomst og Frugt paa 
Klippesiderne. 

Vi har altsaa nu betragtet de vigtigste af Træerne 
og nogle under disse voxende Buske baade dem, 
der er almindelige i den bornholmske saakaldte 
"blandede" Skov, og dem, som vi kun træffer i denne 
Skov i Særdeleshed og derved allerede forstaaet, at 
Lehnsklinten har sin Interesse. Hvis De nu vil følge 
med derhen en Foraarsdag, mens "Skovbunden" 
staar i Flor, saa skal jeg prøve paa at vise Dem 
baade Underfloraen i en bornholmsk Løvskov, som 
er noget forskellig fra vort Fædrelands i det hele, 
og de enkelte Sjældenheder, hvoraf vi her ikke møder 
saa helt faa. Vi maa da gennemgaa Skoven to 
Gange, første Gang forinden og anden Gang sam
tidig med Løvspringet. 

Vi glæder os da første Gang ved at gense den 
sædvanlige Skovbund, hvorover "øjet studser og 
frydes ved hver en fornyet Vaar", og Botanikeren 
maa have baade Tid og øje til at studse og frydes 
ved atter at møde sine Venner paa ny, samtidig med 
at han søger efter det særlige, og derfor kan Turen 
hver Gang ikke beregnes til mindre end en hel Dag, 
om det kan slaa til. Vi glæder os altsaa ved at 
gense vore Venner Anemonerne, der som et hvidt 
Tæppe dækker den visne Skovbund. Vi træffer imid
lertid her ikke alene den Hvide Anemone (Anernone 
nernol:oso), men ogsaa den paa Bornholm ikke sjældne 
Blaa Anemone (A. llepatica) , som i tidlige Foraar 
allerede blomstrer ud i Marts og senere frem skyder 
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sine kløverlignende Blade (Blaakløver, Blaasimmer) 
og endelig den Gule Anemone (.,J. ranunculoidcs), 
som danner de iøjnefaldende, gule Pletter i det 
grønne; den sidste findes ellers mest paa Vest- og 
Nordlandet. Fremdeles Vaarblomsternes øvrige Hær: 
Den blaa og røde Lungeurt (Pulrnonai"la ojficinalis) , 
den røde og hvide Store Lærkespore (Col'ydalis cava), 
som De maa grave op for at se den store, indvendig 
og forneden hule Rodknold, den gulgrønne Desmer
urt (LldoxCl mosc1wtellina) med sit mærkelige. tærning
formede Blomsterhoved, altid bestaaende af 5 enkelte 
Blomster og sine fine Blade, der ligner Anemonens, 
Bingelurten (Macul'ialis paennis) med en Dusk af 
savtakkede Blade i Spidsen af den ugrenede Stængel, 
mellem hvilke de tyndtblomstrede Ax af smaa, 
grønne Blomster staar paa fine Stilke, Surkløver 
(Skovsyre, Gøgemad, O<mlis Acetocella), som fra Rod
stokken opskyder sine langstilkede, kløverlignende, 
syrligt smagende Blade og smaa, violetaarede Blomster, 
Guldstjærnerne (Gagca) med deres gule, stjærne
formede Blomst, hvoraf vi finder to Arter, en med 
et fladt Rodblad (G. lutea) og en med flere, traad
formede Rodblade (G. spatlwcea); den sidste, som 
knap er saa hyppig og blomstrer noget senere, voxer 
paa fugtigere Steder, Smørblomsterne (FicaJ'ia ranun
culoides) , Skovfrytlen (L~lzula pilosa), som flygtigt 
ligner et Græs med sine smalle, hvidhaarede Blade, 
men har smaa, brune Blomster paa eenblomstrede 
Stilke samlede i en Slags Skærm. Hvor der er Væld, 
f. Ex. ved Klinterenden, voxer den paa Bornholm 
ikke almindelige Milturt (Chrysospleninrn alternifoli7lm) 
med sine kredsrunde, langstilkede Rodblade og sin 
flade, gulgrønne Blomsterstand (Majguld). Af noget 
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mærkeligere Ting ses den for de bornholmske Løv
skove ejendommelige, i det øvrige Danmark sjældne 
Skælrod (l_llt//J'({'(t 81JIlilIJ/(lJ·ill). Fra Roden, som sva
rer til Navnet, skyder den en kødrød Blomsterklase 
uden Blade lige op af Jorden; den ligner "Herrens 
Hænder" (Gøgeurt, Orchide), men har iøvrigt ikke 
det mindste med disse at gøre. Heller ikke den 
Fingerbladede Lærkespore (f'oJ'ydalil1 jJllmilu) er al
mindelig andre Steder i Danmark end paa Bornholm; 
den voxer gærne i Skove og Krat rr.ellem Klipper 
og udmærker sig ved sine blaagrønne Blade og 
korte, hvid-rødlige Klase med smaa, fingrede Blade 
mellem de enkelte Blomster; paa Bornholm blom
strer den· meget tidlig, først i April. Af Violer 
(Viola) træffer vi ved Udkanterne og paa aabne 
Pletter den lyseblaa Haarede Viol (V. "iJ'/a), samt den 
mere mørkeblaa, glatbladede Hunde-Viol (V. eanina) ; 

men den sidste voxer ogsaa gærne inde i Skoven 
og er da ikke altid let at kende fra den paa Born
holm ikke slet saa hyppige SkoveViol (V. sil/)((tii'u). 
Den sidste blomstrer ud lidt senere, men da den 
første blomstrer længe og de ofte voxer mellem hin
anden, kan man bedst skælne dem ved at sammen
holde dem. Skov-Violen har i Almindelighed noget 
smallere Stængelblade end Hunde-Violen og mere 
violet Blomst med smallere Kronblade, medens 
dennes Krone er renere blaa; men det bedste Kende
tegn er Sporen, som hos Hunde-Violen er hvidagtig, 
medens den hos Skov-Violen har Kronens Farve. 
Men nu kommer jeg til Skovens største Mærkvær
dighed, den forunderlige Viol (V. mil'Ubilis), som De 
finder i temmelig betydeligt Antal omtrent lige ud 
for 0sterlars nordre Skole. l Maj udskyder den fra 
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Rodstokken sine store, brede, men sjældent helt op
rullede Blade og temm~1ig korte Blomsterstilke med 
blegblaa, vellugtende Blomster - jeg glemte nok 
før at fortælle, at samtlige tidligere nævnte Violer er 
lugtløse. Længere hen paa Sommeren skyder den 
højere, bladbærende Stængler med kronløse, frugt
bærende Blomster; men denne sidste Kunst kan nu 
forresten baade Skov-Violen og Hunde-Violen lejlig
hedsvis ogsaa finde paa til Forundring og Forvirring 
for den mindre kyndige Botaniker. Men se "den 
Forunderlige" een Gang, og De tager aldrig fejl 
mere; den er ikke før angivet at være fundet paa 
Bornholm. 

Vi har nu gennemgaaet Skoven sidst i April eller 
først i Maj Maaned, inden Træerne er udsprungne, 
og vi maa nu berede os paa at komme igen, naar 
de lige knap er udfoldede, altsaa de første Dage i 
Juni Maaned; vi kan ogsaa sige, naar Liljekonvallen 
lige er udblomstreL 

Inden vi gaar ind i Skoven, vil vi lige se os om 
paa Klippebakkerne Syd derfor, som staar i umiddel
bar Forbindelse med den, og som til Dels er bevoxet 
med Enebærbuske (Jum:peJ'us eomJnunis). Vi træffer 
her først to af de for Bornholm ejendommelige 
Potentiller (Potentilla), som ellers er store Sjælden
heder, nemlig Vaar-Potentil (I). V~J'1w), som er al
mindelig paa Bornholms Bakker, og som jeg allerede 
har omtalt ved Besøget paa Arnagebakkeu, og Jord
bær-Potentil (J>. Pra.(j}·w·i((sfJ'1lJn) , som ligeledes paa 
Bornholm er almindelig p3.a Græsrabatter og i Skov
rande; den sidste ligner ved sin hvide Blomst, sine 
trekoblede Blade og sine Ranker gånske Jordbærret 
(FmgmJ'ia ve.\'ca) , men Kronbladene er smallere og 

Bornholmske Samlinger, Femte Bind, Rønne 1910

www.vang-hansen.dk



oprette og den har intet "Bær", men en tør Frugt. 
Har De først een Gang faaet øje paa den, vil De 
opdage den rundt omkring. Men det, som jeg egentlig 
skulde vise Dem, og som jeg ved vil interessere Dem, 
er den overordentlig mærkelige og sjældne, men paa 
Bornholm temmelig hyppige Bakke-Gøgeurt (()J'(.!t1:1-i 
sarnlmcilw) , som De finder her, dog kun i faa Exem
plarer. Paa Bakker, hvor Klippen er saa nær, at 
Deres Skridt giver Genlyd (" bumper"), vil De sjæl
dent søge den forgæves sidst i Maj. Jeg mindes, 
at jeg allerede som Barn undredes over de fler
farvede "Herrens Hænder", som jeg fandt i Lyng
kanten, naar jeg var i Højlyngen med min Fader for at 
"sjæra Bretorru " , en Industri, som nu er gaaet helt 
af Brug sammen med Bilæggerovnene. Bakke-Gøge
urten ligner i Voxemaade de andre "Herrens Hæn
der", men dens Rodknolde er ikke helt haandformige, 
kun tvedelte i Spidsen. Dens Stilk er ganske kort, 
hvorfor Klasen synes at staa blandt det visne Græs, 
som den voxer imellem. Det mærkelige, ja jeg kan 
vist godt sige enestaaende, ved den er, at Blomsten 
nuancerer fra gult - omtrent som de "gule" Haar
lem er-Hyacinters Farve - til teglstensrødt, højrødt, 
ja mørkerødt. Gult angives i Floraerne at være 
Grundfarven og er det altsaa ogsaa andet Steds; 
men paa Bornholm er de røde Nuancer snarest de 
hyppigste. Dens latinske Navn stammer fra, at den 
angives at" have en svag Hyldeduft" (8{(1Itbllc/ls~ lIy1d); 

men her maa Eftertrykket sikkert lægges paa Til
lægsordet; thi uagtet jeg, uden at rose mig selv, 
har en god Næse og ofte har snuset til den, har jeg 
aldrig kunnet observere Duften. Vi begiver os saa 
ind i Skoven og glæder os ved at plukke en Buket 
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af de dejlige Liljekonvaller (Convallw'ia 1noja lis) , idet 
vi passer nøje paa ikke at lade nogen Blomsterstilk 
blive siddende i de grønne Blade som følerer med, , b , 

thi saa visner Blomsterne næsten strax, naar de 
kommer i Vand. Men vi glemmer ikke derover at 
se os nøje om og bemærke Floraens Forandring. 
Den dejlige Skovforglemmigej (Myosotl:S silcatica) er 
lige udsprunget og kappes i Skønhed med Konvallen. 
Men de bornholmske Løvskoves særlig ejendomme
lige og mest iøjnefaldende Blomst af anden Omgang 
er sikkert Skov-Storkenæb (Gcranium silv{(ticum), en 
over fodhøj, meget smuk Plante med en Fylde af 
langstilkede, fligede Blade og store, violetrøde Blom
ster, som det ikke kan nytte at plukke, da de strax 
visner. Ligeledes har Skovmærke (Bukkar, ASpr'l"ula 

odorata), som ellers ikke er hyppig i Bornholms Skove, 
men paa Lehnsklinten findes i Mængde, lige udfoldet 
sin hvide Blomstertop. Fremdeles er lige udsprungen 
den dejlige, nellikeagtige, laadne Røde Pragtstjærne 
(Mdandl"iurn diurnulIl) og den paa sin Vis lige saa 
smukke, meget fine og ganske glatte, hvide Stor
blomstrede Fladstjærne (Stellaria Holol-itea). De ken
der dem begge, saa snart De ser dem. Derimod er 
dette maaske ikke Tilfældet med den smukke Gule 
Barsvælg (Galeobdolon luteurn) , som ogsaa er karak
teristisk for Bornholms Klippeskove og udmærker sia 

, b 

ved sine hvidplettede Blade og kransstillede, gule 
Blomster. Af Pragtblomster lægger De fremdeles 
Mærke til, foruden den Almindelige Gøgeurt (O/'dds 

nWllcula), at her findes ikke blot den Almindelige 
Kodriver (Pl'im1l1a ojj1:dnalis), fejlagtig paa Bornholm 
kaldet "Kjælinjatænner" (se Bind IV Pag. 94 øverst), 
men ogsaa den Storblomstrede Kodriver (P. [Jrandi-
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fl ) Have-Primula'ens Stammernoder, som kun fin, .ora, 
des i 0st- og Sydlandets Skove, og hvor disse to 
voxer sammen danner de altid Mellemformer, Ba
starder (P. NII'z:aln:lis) af forskellig Form, men altid 
vel adskilte fra den paa Sjælland og Fyen voxende 
Fladkravede Kodriver (l~ d(d/O}'), som ikke findes paa 
Bornholm; ja, "ikke findes" skal man nu altid sige 
sagte og i Særdeleshed, naar Talen er om Born
holm' men den er da endnu ikke funden. Paa de 
fugti~e Pletter, hvor der er Væld, har Ramsløgen 
(.illliwn 111 's'inu 111) begyndt at udbrede de smukke, 
hvide Blomsterskærme paa trekantede Stilke mellem 
de brede, gitterribbede, løglugtende B-lade. Ogsaa 
den højst ejendommelige Druemunke (. l('tICa 8}!i('((flt) 

med sin store Bladfylde - det er for at fange Lyset, 
naar Skoven er udsprungen - af tredelte, brede Løv 
og sin lille, korte Klase af fjerformige, hvide Blom
ster kan jeg maaske have Lov til at henregne til 
Pragtblomsterne. Som ejendommelige, men hverken 
sjældne eller særlig smukke Fremtoninger noterer vi 
Fireblad (PariIi 1j1lwlJ'1j()lia) og Ægbladet Fliglæbe 
(Usi(')'(( ovata) med de to modsatte Blade midt paa 
Stængelen og den lange, tynde, grønblomstrede Klase. 
Samtidig med Liljekonvallen udspringer de to nyde
lige Arter af Flitterax (M('hm mlttms og il! Il mjl o I'il) , 
som altid voxer i Flæng i hinandcns Selskab i Born
holms Skove; medens den første (Hængeax) ellers 
regnes for sjælden i Danmark, skal den være den 
hyppigste Art i Norge, De maa nu bare ikke være 
bange for Græsserne, naar De skal bestemme Plan
ter; de er akkurat lige saa nemme at finde Rcde i 
som de øvrige "Blomster". Flitteraxet og Hængeaxet 
er begge saa smukke, at de kan pryde i Konval-
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buketten. Den sidste har en smal Top med hæl1-
gende, den første en udbredt Top med oprette, mø:ke 
Smaaax. Jeg ved virkelig ikke, hvilken af de to Jeg 
skulde regne for den smukkeste. Men vi er endn~ 
langtfra færdige med "anden Omgangs" Planter. Vl 
har endnu de mærkeligste og sjældneste tilbage. 
Lad mig fortsætte med Græsserne, siden vi er ved 
dem, og først vise Dem den lille, nydelige Finger
Star ((f({j'f,/' (!lf/dlda), som De finder overalt i Skoven. 
Læg Mærke til dens trefingrede, brune Ax, og De 
vil sikkert give Rostrup - vor fælles Ven - Ret, 
naar· han kalder den "en fin, ejendommelig Art". 
Sammen med denne finder vi i Almindelighed to 
andre, ligesaa ejendommelige og sjældne Planter, 
hvoraf i hvert Fald den sidste er overordentlig smuk. 
De findes alle tre - baade Finger-Star og de to 
følgende - pletvis i Almindingen, paa Skrænten ved 
den nye Spadseresti fra Gudhjem over Salene til 
Rø, i Dynddaleskoven og her. De to Planter, jeg 
sigter til, er Tandrod (])('nf(lI'l:a fmluljint) og Vaar
Fladbælg (()muu8 /)(')'nus). De blomstrer i den tidlige 
Forsommer og voxer een for een, ikke selskabeligt. 
Den første er en rank Plante med store, sortebrune 
Løgknopper i Bladhjørnerne og røde Blomster af 
Form og Farve som smaa, røde Levkøjblomster ; den 
sidste derimod har store, meget smukke, røde eller 
tilsidst blaalige Ærteblomster. Er der saa endnu 
flere Mærkeligheder her paa dette Tidspunkt? Vist 
er der saa, og jeg har langtfra paapeget alle dem, 
jeg har optegnet. Den Danske Calla Walla pult/sln',I) 

findes næppe - jeg siger aldrig "ikke" - paa Born
holm, men en Slægtning af den, .111'111n 1IU/clliotum, 

som paa Grund af sit grønlige og tillukkede Blom-
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flom), Have-Primula'ens Stammemoder, som kun fin
des i 0st- og Sydlandets Skove, og hvor disse to 
voxer sammen, danner de altid Mellemformer, Ba
starder (1). (,({J'ia{f/:LiiS) af forskellig Form, men altid 
vel adskilte fra den paa Sjælland og Fyen voxende 
Fladkravede Kodriver (P. c!atioJ'), som ikke findes paa 
Bornholm; ja, "ikke findes" skal man nu altid sige 
sagte og i Særdeleshed, naar Talen er om Born
holm; men den er da endnu ikke funden. Paa de 
fugtige Pletter, hvor der er Væld, har Ramsløgen 
(Lllli/lm 1lJ'iSin1l1n) begyndt at udbrede de smukke, 
hvide Blomsterskærme paa trekantede Stilke mellem 
de brede, gitterribbede, løglugtende Blade. Ogsaa 
den højst ejendommelige Druemunke (, 11'f1l'({ silimllt) 

med sin store Bladfylde - det er for at fange Lyset, 
naar Skoven er udsprungen - af tredelte, brede Løv 
og sin lille, korte Klase af fjerformige, hvide Blom
ster kan jeg maaske have Lov til at henregne til 
Pragtblomsterne. Som ejendommelige, men hverken 
sjældne eller særlig smukke Fremtoninger noterer vi 
Fireblad (PaJ'is fjlwdnfoLl'a) og Ægbladet Fliglæbe 
(lJiste}'(t ovata) med de to modsatte Blade midt paa 
Stængelen og den lange, tynde, grøn blomstrede Klase, 
Samtidig med Liljekonvallen udspringer de to nyde
lige Arter af Flitterax (Mehm 1111111l1S og ,II muj/om), 
som altid voxer i Flæng i hinandens Selskab i Born
holms Skove; medens den første (Hængcax) ellers 
regnes for sjælden i Danmark, skal den være den 
hyppigste Art i Norge. De maa nu bare ikke være 
bange for Græsserne, naar De skal bestemme Plan
ter; de er akkurat lige saa nemme at finde Rede i 
som de øvrige "Blomster". Flitteraxet og Hængeaxet 
er begge saa smukke, at de kan pryde i Konval-
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buketten, Den sidste har en smal Top med hæt1-
gende, den første en udbredt Top med oprette, mørke 
Smaaax. Jeg ved virkelig ikke, hvilken af de to jeg 
skulde regne for den smukkeste. Men vi er endnu 
langtfra færdige med "anden Omgangs" Planter. Vi 
har endnu de mærkeligste og sjældneste tilbage. 
Lad mig fortsætte med Græsserne, siden vi er ved 
dem, og først vise Dem den lille, nydelige Finger
Star (('W 'f, I' (hg"itata), som De finder overalt i Skoven. 
Læg Mærke til dens trefingrede, brune Ax, og De 
vil sikkert give Rostrup - vor fælles Ven - Ret, 
naar W han kalder den "en fin, ejendommelig Art". 
Sammen med denne finder vi i Almindelighed to 
andre, ligesaa ejendommelige og sjældne Planter, 
hvoraf i hvert Fald den sidste er overordentlig smuk. 
De findes alle tre - baade Finger-Star og de to 
følgende - pletvis i Almindingen, paa Skrænten ved 
den nye Spadseresti fra Gudhjem over Salene til 
Rø, i Dynddaleskoven og her. De to Planter, jeg 
sigter til, er Tandrod (])fnta J'ia lndlnji'I'II) og Vaar
Fladbælg (()I'ubu8 Vf!'nU8). De blomstrer i den tidlige 
Forsommer og voxer een for een, ikke selskabeligt. 
Den første er en rank Plante med store, sorte brune 
Løgknopper i Bladhjørnerne og røde Blomster af 
Form og Farve som smaa, røde Levkøjblomster ; den 
sidste derimod har store, meget smukke, røde eller 
tilsidst blaalige Ærteblomster. Er der saa endnu 
flere Mærkeligheder her paa dette Tidspunkt? Vist 
er der saa, og jeg har langtfra paapeget alle dem, 
jeg har optegnet. Den Danske Calla (( '({/fa palw,tris) 
findes næppe - jeg siger aldrig "ikke" - paa Born
holm, men en Slægtning af den, jlJ'um 17wcu[atum, 

som paa Grund af sit grønlige og tillukkede Blom-
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sterhylster, hvoraf kun Blomsterkolbens violette Spids 
rager lidt op, ikke vækker den Opmærksomhed som 
dens Frænde med det hvide og aabne Hylsterblad, 
er ikke sjælden i Bornholms Skove og træffes ogsaa 
her. De kan let finde Bladene, naar De tænker Dem 
almindelige Callablade afrundede foroven i Stedet 
for spidse. Om Efteraaret, naar baade Blomst og 
Blade er visnet, vil De i Skovbunden finde paa bare 
Stilke den iøjnefaldende Klase af røde, giftige Bær. 
De husker fra Arnagebakken den dejlige Tveskæg
ged e Ærenpris (VI'!"on'ira ('1w7/urd!"!js), hvis store, him
melblaa, let affaldende Blomster nævnedes især af 
Damer som et Symbol paa "Mandens Troskab"; 
men foruden denne finder vi her og i enkelte andre 
Skove paa Bornholm en nær beslægtet, sjælden Art, 
Bjærg-Ærenpris (Vl'!'onim 11!ontana), med langstilkede 
og mere langhaarede Blade og mindre, blegblaa 
Blomster samt en tyndt fladtrykt Kapsel. Naar jeg 
saa endnu har nævnet den "aparte, men ikke sjældne" 
Rederod (Nrottia NidllS ac'is), hvis Rod ganske svarer 
til Navnet, og som derfra opskyder en brun, bladløs 
Stængel med en Klase af brune Blomster, begge 
Dele ganske af samme Farve som det visne Bøgeløv, 
mellem hvilket den voxer, og jeg har advaret Dem 
imod at regne den for en vissen "Herrens Haand", 
eftersom den ganske vist er en Orchide, men den er 
slet ikke vissen, saa har jeg efter eget Skøn paa

,peget det ejendommeligste og mærkeligste af Lehns
klintens Foraarsflora, idet jeg dog med Vilje har 
oversprunget flere smukke Arter af Græ::'l og Star 
(Poa ncmo!"((h8, A[j/'ostl:8 !'((n1:na, ('((J'!',/, silL'{(tico, eU/'e,c 

remota m. fl.). Ja, jeg skulde maaske dog endnu 
have nævnet, at De overalt i Bornholms Skove -
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ogsaa her - om Foraaret og Forsommeren vil træffe 
i Mængde foruden den før nævnte, hvide Ramsløg 
yderligere to Slags Løg, en mere bredbladet og en 
smalbladet, næsten traadbladet Art. De kendes begge 
paa Lugten. Den første er det, som bornholmske 
Drenge plejer at plukke under Navn af "Gederams" 
for at spise til Spegesild, naar de ikke har "Græs
løg" (L1lli1l11l, StlW('7lojJJ"{{sum) ved Haanden i Haven. 
Sent paa Sommeren skyder den bredbladede Løg 
(.!lll1:um Sco"odojiJ'asUJn) en lang Blomsterstilk med rødt 
Blomsterhoved og runde, røde Yngleknopper, mens 
den smalbladede (Llllhl1n ol('J"{{l'eum) har hvid brunt 
Blomsterhoved og spidse, hvidlige Yngleknopper. 
Men ved den Tid er Bladene forlængst visnede, og 
Plailterne har i det hele taget ondt ved at skyde 
Blomsterskaft under Træernes Skygge, saa de nøjes 
ofte med om Foraaret at skyde Blade i store Masser. 

Efter Midsommer, naar vi gør vort tredje Besøg, 
træffer vi jo ikke saa mange smukke Blomster i 
Løvskoven, og de fleste af disse holder sig til de 
aabne Pladser. Derimod maa jeg paa denne Aarstid 
endnu fortælle Dem om et Par meget sjældne Græs
ser. Af "Blomster" nævner jeg lige den fra Sand
flugtsskoven kendte Liden Vintergrøn (Py/'o{a mino!"), 

den store Skov-Burre (LajiJla n('JnOI"08a), den ikke al
mindelige, meget smukke, henved to Alen høje 
Bredbladede Klokke (Campanula lail/olia) med store 
Klaser af vældige, næsten to Tommer lange, blaa 
Klokkeblomster, meget større og smukkere end den 
almindelige Nældebladede Klokke (C 1'J"{/ch('lium); 
det er navnlig denne sidste, man paa Bornholm plejer 
at kalde "Fingerbor" , uagtet den intet har med den 
ægte Fingerbøl (Di[jit((h~ purpu/'cu, Rævebjælde) at 
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.gøre. Fremdeles Steffensurten (Cil'e(N!. 11lfft1:({na) , en 
smuk Plante med langstilkede, hjærteformige, spidse 
Blade og hvide Blomsterklaser med kun to Kronblade 
i hver Blo~st, Almindelig Koføde (MelampYl'1l'ln pl'l1tensf) 

med parvIse, læbeformige, bleggule Blomster samt en 
ikke smu~, temmelig stor og busket Art af Fladbælg 
(Orubu8 mgeJ') med røde Blomster, meget mindre og 
meget. mindre rene i Farven end Vaar-Fladbælgens og 
heller Ikke at forvexle med den lille, Knoldede Fladbælg 
(~~(1tl!YI'1l8 1)/{(('J'odri:::lls). Paa Klippekanterne groer hyp
pIgt den fra Sandflugtsskoven bekendte Stinkende 
Storkenæb (UI'I'({/11:U1)/ Robf'J't?:llnum.); men desforuden 
finder vi neden for Stenbruddet ved Lehnsbjerregaard 
en anden, noget lignende, særdeles sjælden Art Skin
nende Storkenæb (Cl. lw:idum) , som i Form, Størrelse 
og yoxemaade ligner Stinkende S., men har en glat, 
r~dhg, gennemskinnelig Stængel og rundagtige, ikke 
fmdelte, ogsaa rødlige Blade. Endelig bemærker vi 
sent i Avgust den mærkelige Skov-Hullæbe (EpipuCt1:S 

llelleboJ'ine), som træffes ret hyppigt i Bornholms 
Skove, men ikke særlig bemærkes, fordi den altid 
voxer i faa Exemplarer og altid i Skovens dybeste 
Skygge. Den hører til Orchideerne, har en rank 
Stængel med mange, bueribbede Blade og en Klase 
af slet ikke smukke, grønlige, indvendig skidenrøde 
Blomster.' Blandt Eftersommerens røde Bær maa De 
ogsaa smage paa det smukke og sjældne Fruebær 
(Uabu8 8({,mtih8). Planten er ganske lille og spæd, 
men ligner ellers meget Hindbærret (Hubu8 i(!le1ls) 

~aa.de paa Blade og Blomster, og den træffes af og 
hl I Bornholms Skove især paa Nordlandet. Frugten 
bestaar ligesom Hindbærret af flere Smaabær men 
disse er færre og større end Hindbærrets, ~g de 
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smager ret godt, syrligt nærmest som Ribs; men 
Stenen i hvert enkelt Smaabær er saa stor, at de ikke 
har megen Værdi som Spise. Eftersommerens store 
Skovgræsser tør jeg ikke indlade mig paa at beskrive, 
skønt de er lette at kende og slet ikke "alle ens", 
som den, der ikke har øjne til at se med, paastaar. 
Jeg nævner lige Navnene paa tre, som overalt er 
hyppige: Skov-Stilkax (HJ'([cl!ypodilllll 8ilvaticum), Skov
Hejresvingel (Sl'hfdonol'1I8 Renekeni og Seh. 8('J'otinu8, 

begge Underarter ofte sammen) og Kæmpe-Svingel 
(Festum [/(r;antm) , trods sit Navn langtfra saa stor 
som den førstnævnte. Men nu kommer jeg til de to 
før antydede, særlig mærkelige Græsser, og dem skal 
De nu se, jeg havde nær sagt, enten De vil eller ej. 
l de øvrige danske Øers Bøgeskove træffer vi hyp
pigt ved og efter Midsommer (Rostrup siger "i For
sommeren") et højt, meget fint Græs, Miliegræs 
(Milium ('jj1l8U1J/). Dets Blade er usædvanlig brede 
af Græsblade at være, som før bemærket for at fange 
Lyset under Træernes Skygge, og det danner, hvor 
det voxer, iøjnefaldende, grønne Pletter, hvoraf en
kelte over alen høje Straa skyder op med en stor, 
udbredt Top af meget smaa, lidt hvidgrønlige Smaaax 
paa haarfine Grene. Dette nydelige og let kendelige 

. Græs angives ligesom Bøgen selv ikke at findes paa 
Bornholm; men læg Mærke til en Plet paa venstre 
Haand, naar De gaar ned ad Ekkodalsstien og er 
kommen forbi H. C. Ørsteds Kilde, og saa er det 
der alligevel. En lignende Plet vil De træffe længere 
nede, hvor Almindingsbanen skærer Skoven; men 
helt mærkeligt er det, at en saa anselig Plante har 
kunnet voxe paa et saa befærdet Sted som først
nævnte uden tidligere at opdages af nogen Botaniker. 
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t:Iar De saa set den der, vil De bemærke en ganske 
lIgnende Plet ved "Klinterenden ", altsaa en af Born
holms største Sjældenheder. En anden, endnu mærke
ligere Græsart vil De træffe ikke som den fore
~aaende paa en enkelt Plet, men i store Mængder 
l hele Skoven, paa selve LehnskIinten endog i saa
danne Masser, at man kunde høste den hvis man 
vilde; men det er formentlig ogsaa den ~neste Skov 
paa Bor.nholm, hvor den findes, og den er ogsaa i 
det øvnge Danmark en stor Sjældenhed, nemlig 
S~ov-Byg (llordCll1n silvutic1l1n). Den ligner sin Slægt
mng den Dyrkede Byg (llordl'wn distl:cltUrn) paa sit 
smalle, toradede Ax med de lange Stakke (Bornh. 
Avner), men dette er meget mindre end hos denne. 
Selve det modne Korn ligner ogsaa ganske smaat 
Byg. Paa den Tid, den blomstrer, tager den sig 
smukt ud og er let kendelig. 

Ja, De har nok forstaaet hele Tiden, at det be
roer paa et Skøn, hvilke Planter jeg nævner eller 
overspringer. For Videnskabsmanden vilde det selv
følgelig have været ulige mere interessant, om jeg 
havde opramset Navnene paa samtlige af mig i Sko
ven fund~e Plantearter paa Latin; men jeg frygter 
for, at mm nu forhaabentIig forholdsvis velviIIige 
Læser da aldeles vilde have tabt Taalmodigheden. De 
mindre fremtrædende Planter, selvom de er ganske 
hyppi?e: har jeg altsaa helt oversprunget. Men' jeg 
skal hlsldst endnu fortælle lidt om Skovens Bregner. 
Det er blevet mig citeret fra Bergstedt, at der skulde 
være "sytten Slags Bregner" i Klinterenden. Dette 
er nu nær ved at være umuligt, al den Stund der 
ikke findes stort over sytten Bregnearter paa hele 
Bornholm. Jeg har ikke engang med Sikkerhed 
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bemærket, at samtlige bornholmske Klippebregner 
(AIsJlll'n'ium Lldianfum ni:Jnl111, .'lsplcniu11t sl'Jltentrionalc 
o. S. v.) findes her. Men nede i "Renden" viI vi finde 
to nydelige Arter af Egebregnen, som begge voxer 
Blad for Blad, nemlig den Laadne E. (polypodinrn 

Pllp,I/ojdl'l'is) og den glatte Tredelte E. (J>. lJry
ojifcris) foruden de almindelige store Skov bregner 
(Lustræa Fili,v 111 as, Athyrium Firi.)} foonina o. s. fr.), 
og paa Klippesiderne vil vi navnlig overalt bemærke 
den slørfine Bægerbregne (CY8topteris fr{/gilis), som 
ogsaa er ejendommelig for Bornholm. Den har sit 
Navn efter Frugthobenes ejendommelige Form, hvor
paa det vil være unyttigt her at komme ind. . 

Lad mig til Slutnfng paapege, skønt det VIst er 
overflødigt, da De allerede selv har bemærket det, 
at det højst ejendommelige og brogede Plantebillede, 
som jeg har prøvet i Smaatræk at tegne, væsentlig 
fremkommer ved Sammentræf af tre særlige Omstæn
digheder, som kun sjældnere findes forenede paa 
samme Sted. Skoven har nemlig dyb Muldbund 
samtidig med at den voxer paa et højt liggende og 
stærkt kuperet Terræn med Kildevæld forneden, og 
endelig er Grundklippen alle Vegne ganske nær, de 
fleste Steder kun lige dækket af Skovmulden. Hvis 
der under saadanne Forhold ikke fremkom noget 
særligt, vilde det være mere end mærkeligt. De vil 
i hvert Fald have forstaaet, at Lehnsklinten vel er 
et Besøg værd, og jeg tør paa Forhaand love Dem, 
at De ikke vil fortryde et saadant. 
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Men tillad mig, idet jeg slutter, endnu at indbyde 
Dem til paa Hjemturen at lægge Vejen gelmem Rø 
Plantage. Bliv ikke bange! Det var kun to Ting, 
hver for sig højst interessante, jeg havde Lyst til at 
fortælle Dem om som Exempler paa, hvor let en 
Botaniker kan komme til at "gjorra i Næljerna". 
I Modsætning til LehnskIinten, Sandflugtsskoven, 
Arnagebakken og flere andre lignende Lokaliteter er 
nemlig Rø Plantage en i floristisk Henseende ganske 
fattig Egn, hvilket Botani.keren ved et Besøg øje
blikkelig ser. 

Som jeg nu en hed Sommerdag, vistnok i 1898, 
igen har vandret gennem Rø Plantage uden at finde 
det mindste, kommer jeg pludselig til en lille Sø, 
i hvilken der voxer gule Aakander. Nu er det be
kendt, at hverken den Hvide Nøkkerose (NympTlLe(l 
alba) eller den Gule Aakande (NnphaJ' luteum) findes 
paa B6rnholm. Den førstnævnte er som alle ve' d , , 
indplantet i Aaremyre i Almindingen. Medens den 
f min Ungdom, altsaa for 25-30 Aar siden, her kun 
fandtes i et Hjørne, har den nu snart fyldt hele Søen 
og er derfra atter udplantet flere Steder. Den sidst
nævnte skal i gamle Dage have voxet i Hammersø, 
men er derfra forlængst forsvundet. Med største For
undring ser jeg derfor den gule Blomst ude i Vandet 
og tænker: Der har saa atter en Tosse været paa 
Spil og "forvansket Naturen". Disse Planter er 
nemlig meget lette at udplante, idet vedkommende 
"Tosse" kun behøver at smide et Stykke Rodstok, 
hvorpaa der findes et. Led, ud i en Sø med Dynd
bund, saa skal den nok formere sig. Jeg spørger 
Skovfogden: "Hvor længe har den gule Aakande 
voxet der?" og fa ar til Svar: "Altid". Jeg meddeler 

,-

IOS 

Bergstedt, som dengang endnu levede, Fundet; men 
denne erklærer kategorisk, at den Gule Aakande "kan 
ikke findes" paa Bornholm. Alt dette gør jeg; men 
jeg gør ikke det eneste, som en retskaffen Botaniker 
i et saadant Tilfælde altid gør. Han trækker ganske 
simpelthen Sko og Strømper, og hvis det viser sig 
fornødent og Velanstændigheden paa nogen Maade 
tillader det, ogsaa Benklæder af og vader ud i Søen 
for at se paa vedkommende Plante. Men lad Dem 
advare, min Læser! En saadan Forsømmelse er 
ganske utilstedelig. Hvad ser jeg nemlig? Nogle 
Aar derefter læser jeg i et botanisk Tidsskrift, at der 
"i en Sø paa Bornholm" er fundet ikke den al
mindelige Gule Aakande, men den Lille Aakande 
(Nuji/wl' zmnlilll/m), som altsaa har voxet her i uminde
lig Tid. Det var i og for sig slet ikke saa urime
ligt, al den Stund den findes baade i Tyskland og 
i Skaane, selvom den hidindtil ikke var fundet i 
Danmark; men havde jeg bare vadet ud efter den, 
saa havde jeg baade paa Blade, Stilk og Blomst 
set, at det ikke var den rette Gule Aakande, og saa 
havde Undertegnede haft Æren af at have fundet 
den sjældne Plante, hvilken Ære nu maa overlades 
til en anden. Nu, det Tab kan bæres! Men har De, 
min Læser, Lyst til at se Aakanden, saa ved jeg ikke 
bedre Raad, end at De beder Skovfogden, som er 
meget velvillig, vise Dem Søen, hvor den voxer; 
thi det er mig umuligt at beskrive Vejen for Dem 
paa Papiret. 

Jeg skulde altsaa fortælle Dem, hvor galt det 
kan gaa, naar man regner et Fund for ringe; men 
man kan ogsaa komme til at handle modsat, mene 
at have gjort et stort Fund, som saa reducerer sig 

8 
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til Ingenting, og ogsaa denne sidste Genvordighed, 
som enhver Botaniker kender fuldt saa godt som den 
første, hændte mig i Rø Plantage, dette "uinter
essante" Sted. Som jeg en Høstdag gaar gennem 
Plantagen, kommer jeg til at give Agt paa de smukke 
Skovpadderokker (I<Jquis('tullt 8ill'oticllm), som voxer i 
Mængde der som alle Vegne i sumpede Skove. De 
kender jo den almindelige Agerpadderokke, "Ledda
græz (EquisptulIl UI'cense), som jeg forresten ogsaa 
nævnede ved Beskrivelsen af Arnagebakken. Men 
saa kan De heller ikke undgaa at lægge Mærke til 
Skovpadderokken, dens nærmeste Slægtning, som 
imidlertid er meget smukkere og finere, idet den ikke 
som Leddagræz'et er enkelt, men dobbelt kransgrenet. 
Rostrup siger med Rette om den, at "den er ved 
sin sirlige Forgrening en Pryd for Skovene". Jeg 
giver altsaa tilfældigvis Agt paa denne fine, men 
ganske almindelige Plante og finder saa to Former, 
nogle i Omkreds nærmest tøndeformige, andre nær
mest kegleformige. Hvad er det? Her synes jo at 
være to Arter, noget højst interessant. Jeg foretager 
kort derefter en Tur til Rø Plantage alene med det 
Ærinde at se paa Padderokker, og efter nøje Under
søgelse opdager jeg saa Sammenhængen, som jeg 
i Virkeligheden burde have vidst i Forvejen. De to 
Arter, Skov- og Agerpadderokken, har nemlig ganske 
forskelligVoxemaade. Begge skyder om Foraaret frugt
bærende Stængler med "Ax", som" ryger" ved Berøring. 
Agerpadderokkens er brune, mens Skovpadderokkens 
er tykkere og graagrønlige. Og begge har derefter 
om Sommeren de før omtalte, kransgrenede, grønne 
Stængler uden Ax, altsaa golde. Men nu kommer 
Forskellen, som jeg ikke havde taget mig i Agt for. 
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Mens Agerpadderokkens Axstængler strax visner, naar 
Axet har udtømt sit Støv, saa visner hos Skovpadde
rokken kun Axet, medens selve Stænglen vedbliver 
og saa udskyder Kransgrene ligesom de golde 
Stængler. De "tøndeformede" Exemplarer var altsaa 
ganske simpelt Planter, hvor Axet var visnet, og som 
derfor manglede Top. Hvem der blev lang i An
sigtet ved den Opdagelse, se det var nok mig; 
men jeg siger endda: Hellere dette end det med 
Aakanden. 

Og jeg siger til Dem, min Læser: Bliv ved at 
søge paa Bornholm; der er endnu mange inter
essante Planter at finde; und Dem selv Søgerens 
og Finderens Glæde! 

Af Pastor Hans Møller. 

8* 
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Hammershus Birk. 
Af 

Sagfører J. BULMER. 

Bornholms nordligste Del udgør fra langt tilbage 
i Tiden en særlig Jurisdiktion (Retskreds), som kal
des Hammershus Birk. Dette Birks Omraade er ogsaa 
efterhaanden kommet til at danne et eget Kirke- og 
Kommunedistrikt. 

Hammershus Birk omfatter dels Købstæderne 
Allinge og Sandvig med deres Markjorder og dels 
et fra disse Markjorder forskelligt Landdistrikt, som 
hovedsagelig bestaar af Hammeren, Hammersholm 
og Slotslyngen. Jfr. efterstaaende Kort. 

Landspidsen Hammershus Birk, som har en sær
egen Natur og en særegen Historie, er sikkert en af 
de interessanteste Dele af Danmark. I det følgende 
skal i kortere Træk gives en Omtale af Birket. Det 
synes naturligt at dele en saadan Omtale i to Hoved
afsnit, saaledes at Birket i Afsnit I omtales i rets
kredslig, kirkelig og kommunal Henseende, medens 
der i Afsnit II gøres forskellige Bemærkninger om de 
forskellige Dele af Birket. 

Ifølge det nys bemærkede findes under B i efter
staaende Afsnit II en særskilt (væsentlig historisk) Om
tale af hver af Allinge-Sandvig Landdistrikts følgende 
Dele: 1) Hammershus Slots banke med Ruiner, 
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2) Gaarden Hammersholm, 3) Slotslyngen, 4) Ham
mersøen, 5) Hammeren. 

Før videre bemærkes, aftrykkes her et Kort: 

Ovenstaaende u-detaillerede Kort over Hammers
hus Birk (i Maalestok -~) tilsigter kun at tJ·ene som (i(),OOD 

et simpelt Oversigtskort. De punkterede Linier an-
giver Hammersholms oprindelige Udstrækning. Ved 
Kortet er føjet en lille Plan over Bornholm. 
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I. 
I Henhold til de foregaaende Bemærkninger skal 

Birket i dette Afsnit omtales under A, B og C i rets
kredslig, kirkelig og kommunal Henseende. 

A. Birket i retskredslig Henseende. 

Fra gammel Tid har Bornholm, som angivet paa 
den lille Plan foran, været delt i 4 Herreder (Juris
diktioner, Retskredse). Det nordligste af disse, Nor
dre eller Nørre Herred (i gammel Tid kaldet Hasle 
Herred), omfattede oprindelig ogsaa den hele Nord
spids af øen. Senere blev der imidlertid ved Ham
mershus oprettet et særligt Ting (Ret, Domstol), 
hvorunder navnlig Slottet og Byerne - de senere 
Købstæder - Allinge og Sandvig kom til at henhøre. 
Der fremkom saaledes af et forhen under Nordre 
Herred hørende Omraade en ny, mindre Retskreds. 
En saaledes af en Del af et Herred dannet Retskreds 
plejede at blive kaldt et Birk (et Navn, der i gammel 
Tid ogsaa er blevet anvendt om Købstæder og Køb
stadslove). Nævnte nye Retskreds har altsaa faaet 
Navnet Hammershus Birk. 

Hammershus Birks geografiske Udstrækning ses 
af Kortet foran. Da de bornholmske Jorder i forrige 
Aarhundredes første Halvdel skulde matrikuleres (op
maales og optegnes paa Kort etc.), blev det i 1826 
af Øvrigheden erklæret, at den saakaldte Slotslyng 
og Gaarden Hammersholm burde anses at være hen
hørende under Hammershus Birk og Allinge Sogn. 
Ved denne Lejlighed fremkom paa hele Strækningen 
fra Østkyst til Vestkyst en - ikke hidtil fastslaaet -
officiel Markgrænse mellem Hammershus Birk og 
Nordre Herred. 

i 1 i 

Medens fornævnte ny-etablerede Ret blev holdt 
ved Hammershus, blev Retten, i alt Fald en Tid lang; 
almindelig kaldt Hammershus Broting, fordi Retten 
holdtes i en Bygning, som laa inde paa Slotsbanken 
lidt nedenfor selve Slottet i ringe Afstand fra Slots
broen. Af bemeldte Tinghus (Domhus) ses endnu 
lave Murrester til venstre for Vejen, som i en Bue til 
højre fører op til Slottet. Husets Beliggenhed er an
givet paa Kortet foran. Forskelligt viser hen paa, 
at Birkeretten er blevet holdt i heromtalte Bygning. 
En bornholmsk Provst Jens PeBersen skriver i 1624, 
at der ved Hammerhus er et Birketing, kaldet Bro
ting, hvortil ogsaa Allinge og Sandvig henhører. Og 
bornholmsk Degn Rasmus Pedersen Ravn bemærker 
i sin haandskrevne "Chronica Boringiaca" af 1671, 
at Hammershus med Allinge og Sandvig holder Birke
ting straks nedenfor Slotsporten. Det ligger i det 
anførte, at Navnet Broting er kommet af Slotsbroen, 
jfr. Thuras(h)s Bornholmsbeskrivelse Side 46. 

Hammershus Broting (der altsaa egentlig var et 
Birketing) har sikkert sin Oprindelse i de Tider, da 
Bornholm blev regeret af Ærkebisperne i Skaane, 
altsaa i Tiderne før 1525, og der findes næppe nu 
Dokumenter angaaende Tingets Oprettelse. Tinget 
nævnes i en Indberetning af 1545 fra den lybske 
Høvedsmand paa Hammershus til Regeringen i Ly
bæk, idet Høvedsmanden i Indberetningen meddeler, 
at han i et vist Retsanliggende har efter den danske 
Lov holdt Broting udenfor Slottetl). I "Bornholmske 
Samlinger" 4. Bind Side 64 og 106 omtales et Par 
ved Brotinget behandlede Sager. 

1) Jfr. Hiibertz's Aktstykker til Bornholms Historie Side 160. 
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Da Hammershus i Tiden omkring Aaret 1700 
mere og mere tabte sin Betydning, blev Birketinget 
flyttet fra Slottet til Sandvig. Denne Flytning af 
Tinget er sandsynligvis sket allerede nogen Tid før 
nævnte Aar. Selve Aaret for Flytningen har der ikke 
ved disse Bemærkningers Nedskrivning været Lejlig
hed til at konstatere. I Sandvig blev Birkeretten holdt 
i en eller anden privat Stue, indtil det nedenfor om
talte Tinghus i Sandvig blev opført. 

I Tiden 1782-1796 blev der truffet visse For
anstaltninger, sigtende til Opførelse af nye Tinghuse 
i flere bornholmske Købstæder, deriblandt Hasle; og 
det saa da en Tid ud til at være Regeringens Me
ning, at Hammershus Birks Ret fremtidig skulde 
holdes i det tilkommende nye Tinghus i Hasle. I 
Anledning heraf ansøgte Allinge og Sandvig ved 
deres Formænd (Byraad) indtrængende om at maatte 
beholde deres egen Jurisdiktion som hidtil, idet det 
i Ansøgningen bl. a. anførtes, at en Flytning af 
Byernes Tingsted til Hasle vilde betyde, at Byerne 
tabte en af deres største Herligheder og Rettigheder. 
Til Svar paa omtalte Ansøgning fremkom en Kan
celliskrivelse af 22. September 17982), som bl. a. 

2) Skrivelsen er trykt i den saakaldte store Reskrip!samling. 
Den i Skrivelsen ommeldte Resolution er ikke, som Skrivelsen 
siger, af 28. Juni 1783, men af 28. Sept. 1782. løvrigt ses Skri
velsen fejlagtig at forudsætte, at Allinge-Sandvig er en Købstads
jurisdiktion ved Siden af HammersllUs Birk. Den samme fejle 
Forudsætning ytrer sig ogsaa jævnlig i Aktstykker fra den nyere 
Tid. Det ·faktiske er, at Allinge-Sandvig er en Del - i Hen
seende til Befolkning den vigtigste Del - 3f Hammershus Birk. 
Denne Jurisdiktion er imidlertid nu i Virkeligheden en Købstads
jurisdiktion- noget i Lighed med Aakirkcby, hvis Byfoged bor 
i Nexø - - men altsaa med dc1 i Nutiden for en Købstadsjuris-
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gaar ud paa, at da Allinge-Sandvig Beboere hellere 
vil bære Omkostningerne ved et nyt Tinghus end 
underkaste sig den Besværlighed i Rettergangssager 
at rejse til Hasle, saa kan det tillades dem at beholde 
deres gamle Værneting, mod at de paa egen Bekost
ning opfører og vedligeholder et passende Tinghus, 
hvor Retten m ed Anstændighed kan holdes. 

Der blev saa i Henhold til nævnte KancelIiskrivelse 
opført i Sandvig et Tinghus for Hammershus Birk. 
I 1881 blev imidlertid nær ved Kirken i Allinge op
ført et nyt Raad-, Ting- og Arresthus, hvor Ham
mershus Birks Ret nu holdes. Sandvigs omtalte 
(endnu staaende) gamle Tinghus, der ogsaa har tjent 
som Raadstue (Byraadshus), og hvori desuden har 
været Arrestrum, ejes af Kommunen og tjener nu til 
forskellig anden Brug end den oprindelige. Huset, 
som ligger lidt nordligere end Ijavnen nær Havet 
med Bagsiden vendende mod dette, er en lav, glat
spækket og kalket Kampestensbygning, som midt i 
Forsiden har en Indgangsdør, Nord for hvilken er 
to Fag Vinduer af almindelig Størrelse, medens der 

. Syd for Døren er to smalle Vinduesfag, indenfor 
hvilke har været Arrestrum. Husets Tagetage har 
skraatliggende Gavle, der ligesom Taget iøvrigt er 
belagte med Teglsten. Omtrent midt paa Huset er 
en Skorstenspibe. 

Hammershus Birk har utvivlsomt fordum til Tider 
haft sin egen Birkefoged. Et Reskript for Bornholm 

diktion særegne Navn Birk, f o fim hvilket Navn der tilmed i 
nærværende Tilfælde ikke sættes Allinge-Sandvig, men Hammers
hus, ligesom da Retten holdtes ved Hammerhus. (I Lønningslov 
for Retsbetjente af I. Juli 1870 Tavle D er fejlagtig i Punkt 8 
tilføjet Allinge og Sandvig, 111en i Punkt 9 udeladt Aaldrkeby). 
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af 1686 bestemmer, at Byfogden i hver af Købstæderne 
Rønne, Nexø, Svaneke og Hasle ogsaa skal være 
Herredsfoged i d~t til Købstaden stødende Herred iJ), 

~g at. Byfogden 1 Nexø tillige skal forvalte Retten 
1 AakIrkeby. ?m Hammershus Birk - som dengang 
~avde egen BIrkefoged - udtaler Reskriptet derimod 
mt et ; men noget senere blev det fast Regel at lade 
den, d~r ansattes som Byfoged i Hasle og Herreds
foged 1 Nordre Herred, tillige blive Birkefoged i 
H.ammershus Birk. I "Bornholmske Samlinger" 1. 
Bmd S~de 31 omtales en Mogens Clausen Torn, By
fo.ged 1 H~sle, Herredsfoged i Nordre Herred og 
BIrkefoged 1 Hammershus Birk fra 1718-1736. Over
ensstemmende med det anførte har Forholdet længe 
været og er for Tiden saaledes, at Byfogden i Hasle 
tillige er ~irkefoged eller, som det nu sædvanlig 
hedder, Blrkedo~mer i Hammershus Birk. Fra sin 
Bopæl ~ Hasle rejser han altsaa til Allinge for at 
holde Blrkeretten4

). Under Hensyn til den Udvikling, 

3) Rønne og Vester Herred har senere igen faaet hver sin 
Foged. 

4) Birkets ordinære Ret holdes ugentlig Mandag Formiddag 
KJ 10, jfr. Bekendtgørelse af 5. Aug. 1897 (i Lovtidende 00-

andetsteds). Om Birkets nuværende Tingsted jfr. Bekendtgørels~ 
af 9. Januar 1882. I flere retslige Anliggender er Birkets Beboere 
henviste til at indfinde sig paa Birkedommerens Kontor i Hasle. 
A! nævntc. Beboere f. Eks. maa findc sig i at tagc til Hasle for 
der paa BIrkedommerkontoret at møde til Skiftesall1linaer i Boer 
fra Birket frcll1gaar af en Skrivelse fra Justitsll1inister~et af 16. 
Decbr. 18~1 (i Ministerialtidende A for 1881 Side 168). _ For
hen, navnhg før Lønningslov for Retsbetjente af 19. Februar 1861 
udkom, var der almindelig i Danmarks Jurisdiktioner ved Siden 
af Dommeren en Embedsmand, som kaldtes Retsskriver eller blot 
Skriver, og som altsaa navnlig skulde forestaa Rettens Skriveri. 
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Allinge og Sandvig i nyere Tid er undergaaede, har 
Byerne ytret Ønske om at faa en Retsbetjent (Foged, 
Dommer) med Bopæl i Allinge. 

B. Birket i kirkelig Henseende. 

Hammershus Birk udgør, som foran berørt, eet 
Kirkedistrikt (Sogn) under Kirken i Allinge, altsaa et 
Allinge Sogn. Dette Sogn danner i Forbindelse med 
Ol sker Sogn eet Pastorat, J: begge Sogne er under
lagte een Præst. I Efteraaret 1908 afbrændte den da 
ved Ols-Kirke beliggende Præstegaard, hvor Præsten 
hidtil havde haft Bolig, og derefter fik Præsten mid
lertidig Bopæl i Allinge. Endnu da dette skrives, er 
det uafgjort, om der atter skal opbygges Præstebolig 
ved Ols-Kirke, eller saadan Bolig skal opbygges i 
Allinge. Der er imidlertid Tegn paa, at Præste
boligen fremtidig bliver i Allinge. 

Ols-Kirke har sikkert været til en Tid, før der 
kom nogen Kirkebygning paa det Distrikt, som nu 
danner Hammershus Birk; og hele dette Distrikt har 
saaledes sikkert en Tid hørt under Ols-Kirke og altsaa 
ligefrem været en Bestanddel af Olsker Sogn. Det 
bemærkes, at Rutsker Sogns nuværende Nordspids 
tidligere har hørt under Olsker, og at Allinge og 
Sandvig i ældre Tid var Fiskerlejer (Fiskerbyer). 

Ifølge kg!. Resolution af 2. April 1822 skulde den, som var By
skriver i Hasle, Herredsskriver i Nordre Herred og Birkeskriver 
i Hammerslllls BIrk, have Bopæl i Allinge for i paatrængende 
Tilfælde at fungere som Politimester i Birket. I 1875 bortfaldt i 
nævnte bornholmske Jurisdiktioner det særlige Skriverembedc, 
idet dette forenedes med Dommerembedet. 
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Allinge Kirke antages at være opført i Tiden ved 
Aaret 1500. Den har oprindelig været en mindre 
Kirkebygning, men har senere faaet betydelige Til
bygninger. I en gejstlig Jordebog fra Tiden ved 
Aaret 1570 er Allinge Kirke (ligesom flere andre 
bornholmske Bykirker) benævnt Kapel, jfr. den i 
Note l nævnte Bog Side 358. 

Af nedlagte Kirkebygninger i Hammershus Birk 
bliver først at nævne Salomons Kapel. Dettes ensomt 
liggende Ruiner, der af en Kirkebeskriver er blevet 
betegnede som en i Danmark omtrent enestaaende 
Levning, findes nær Havet paa en Lavning, som 
Hammeren danner paa en Del af sin Nordvestkyst. 
Herommeldte Kapel, hvis Beliggenhed ses af Kortet 
foran, er formodentlig omkring et Par Hundrede Aar 
ældre end Kirken i Allinge. 

Salomons Kapels Hovedbygning har indvendig 
maalt fuldt 181/ 2 Alen i Længden og 81/ 2 Alen i 
Bredden. Paa Hovedbygningens Sydside har været 
en Tilbygning, Vaabenhus. Dettes - omtrent mod 
Syd vendende - Gavl, med Dørhul i, staar endnu 
temmelig hel, medens Kapellets øvrig~ Mure for 
Størstedelen er nedbrudte, idet det vigtigste af det 
nedbrudte er bortført. Kapellets Mure, hovedsagelig 
af Kampesten, har været ca. 11/2 Alen tykke. Over 
Indgangsdøren i omtalte Vaabenhusgavl har med 
brændte Sten været muret en Spidsbue. 

Forskellige Beretninger gaar ud paa, at der ved 
Salomons Kapel har været en Kilde, Salomons Kilde, 
hvortil syge Folk i ældre Tid har valfartet for at søge 
Helbredelse ved at drikke af eller to sig med Vandet 
fra Kilden. (Det var fordum meget i Brug, at Folk 
til bestemte Tider, især St. I-Ians Aften, valfartede til 
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Kilder). Lige ved Kapelruincrne ses nu en lille sten
sat Brønd med stillestaaende urent Vand, og denne 
Brønd - som har været tilfyldt nogle Gange, men 
atter er blevet oprenset - menes at være den gamle 
Salomons Kilde. Maaske har tidligere en Vandaare 
haft sin Vej til Havet gennem den saaledes gravede 
Kilde, saa at der stadig er tilført Kilden nyt Vand. 
I Thuras Bornholmsbeskrivelse af 1756 Side 33 og 
108 siges, at Salomons Kilde udvælder af et Grav
sted og endnu har meget sødt og klart rindende 
Vand, hvoraf de søfarende som oftest, naar de kom
mer paa denne Kant, tager Forraad med sig af paa 
deres Skibe. 

Efter Salomons Kapels Beliggenhed er det rime
ligt at antage, at Kapellet er opført væsentlig i det 
Øjemed at tjene som et Gudshus for dem, der søgte 
til omtalte Kilde. Det forekom oftere i ældre Tid, at 
man ved en Kilde, hvortil der valfartedes, byggede 
et Kapel, for at de valfartende deri kunde hengive 
sig til Andagt. For Eksempel var der bygget et lille 
- nu helt forsvundet - Kapel i Nærheden af Hellig
domskilden i det bornholmske Sogn Rø. 

Men Salomons Kapel, der har været en ret rumme
lig og meget solid kirkelignende Bygning, er vistnok 
opført tillige i det Øjemed at tjene som Kirke for en paa 
Hammeren boende Fiskerbefolkning, saaledes at Ka
pellet bl. a. i Henseende til den deraf gjorte Brug har 
kunnet til en vis Grad sidestilles med den gamle Kirke i 
GudhjemfJ). Beretninger gaar ud paa, at der i fordums 

G) Ovennævnte gamle Kirke (Kapel) i Gudhjem, som i 1893 
blev afløst af en ny Kirke nær ved den gamle, antages at være 
grundlagt i Tiden ved Aaret 1300 (jfr. Traps Danmarksbeskrivelse 
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Tid har staaet en Del Huse nær Salomons Kapel, og 
at der i Kapellet er blevet holdt Prædiken for Om
egnens Fiskere. I Thuras fornævnte Beskrivelse 
Side 33 siges iøvrigt, at Salomons Kapel i forrige 
Tider skal have haft sin egen og særdeles Præst. 
Hvis der imidlertid ikke har været en særlig Præst 
ved Salomons Kapel, saa kan Præsten ved Ols-Kirke 
til bestemte Tider have kommet til Kapellet for i 
dette at prædike for en paa Hammeren boende Fisker
befolkning, som havde en lang og besværlig Vej til 
Ols-Kirke. 

At Egnen ved Salomons Kapel i den fjerne Oldtid 
(Stenalderen) har tjent som menneskelig Boplads maa 
formentlIg anses for bevist ved forskellige paa Stedet 
skete videnskabelige Søgninger efter Oldtidslevnin
ger6

). Derimod er det ganske vist mindre klart, om 
der i den kristne Middelalder virkelig har boet en 
Fiskerbefolkning paa Hammeren. Imidlertid siges det, 
at der paa Hammeren findes Spor (Husfundamenter, 
Havediger) af en bymæssig Bebyggelse, som har be
staaet senere end Hedenskabet. Det er, som antydet 
i det foregaaende, heller ikke usandsynligt, at der i 

3. Udgave 3. Bind Side 87), altsaa et godt Stykke Tid før Kir
kerne i Bornholms egentlige Søkøbstæder (jfr. den i Note 13 
nævnte Bornholms Historie 1. Bind Side 32, 34, 55). Salomons 
Kapel paa Hammeren har været lidt bredere og noget kortere 
end omtalte gamle Kirke i Gudhjem, men har iøvrigt, navnlig i 
Murene, været en Kirkebygning omtrentlig af Karakter som nys
nævnte gamle Kirke. Af denne er bevaret de nederste Dele af 
Murene, efterdi deslige gamle Kirkebygninger er sjældne i 
Danmark. 

6) Jfr. det af tidligere bornholmsk Amtmand E. Vedel i 1897 
udgivne Tillægsskrift om Bornholms Oldtidsminder og Oldsager 
Side 105 flg. 
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Kristentiden - før Allinge og Sandvig havde faaet 
nogen Betydning som Byer - har boet paa Ham
meren en Fiskerbefolkning, som har anvendt de 
naturlige Smaahavne nær Salomons Kapel som 
Fiskerihavne, og som har afsat en Del af Fiske
fangsten til Hammershus, men som senere, væsentlig 
paa Grund af Flyvesands Hærgen, efterhaanden er 
rykket over til de næsten bedre Naturhavne paa øst
kysten og der har bidraget til Udviklingen af Byerne 
Sandvig og Allinge. J. C. Urne, Amtmand paa Born
holm fra 1740-1778, har forresten i efterladte Op
tegnelser berørt et Sagn om, at en By paa Ham
meren er blevet afbrændt. 

Som Sporene af et Gærde eller Dige angiver, har 
der omkring Salomons Kapel været en indhegnet 
mindre Plads. Mulig har denne været en egentlig 
Kirkegaard (Begravelsesplads). Begravelser fra et 
gammelt Fiskerleje paa Hammeren med Salomons 
Kapel som Kirke kan dog ogsaa have fundet Sted 
paa Ol sker Kirkegaard. Omtalte Plads ved Salomons 
Kapel vides ikke, hidtil at være blevet nærmere 
undersøgt. Det forlyder imidlertid, at Nationalmuseet 
paatænker, i Forbindelse med en Restaurering af 
Kapelruinen, at lade Pladsen videnskabeligt under
søge. Viser Pladsen sig at have været Begravelses
plads, bestyrkes derved i særlig Grad Formodningen 
for, at Kapellet har været Kirke for en Befolkning 
paa Hammeren. 

I et af Ærkebisp Nicolaus (Niels) af Lund (i Skaane) 
i 1379 paa Hammershus oprettet Testamente be
stemmes bl. a., at Ols-Kirke paa Bornholm og Salo
mons Kapel samme Steds skal have efter ham hver 
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en Sølvske7). Af denne Udtalelse kan imidlertid 
vanskelig udledes noget nærmere om, hvilken gude
lige Brug der paa vedkommende Tid gjordes af Salo
mons Kapel. Som Kirke for en Fiskerbefolkning har 
Hammer-Kirken sikkert mistet sin Betydning senest 
straks efter, at Allinge Kirke var blevet opført. 

Blandt Hammershus Slotsbygninger har været en 
Kirkebygning. Denne, hvoraf endnu staar betydelige 
Mure, strakte sig Vest paa fra det store firkantede 
Taarn (Manteltaarnet) og udgjorde saaledes nordre 
Fløj af den indre Slotsgaard. Hele heromtalte Kirke
bygning har dog ikke tjent som Kirke, idet der oven
over Kirkerummet var en "Riddersal", "Kongesal ". 
Det ses, at Hammershus tidlig har faaet sin egen 
Kirke (Kapel). Ærkebisp Karl af Lund oprettede i 
1334 sit Testamente og udtalte deri bl. a., at han 
skænkede til Bedste for Præsten ved det paa Hammer
Borgen nyopførte St. Margrete Kapel 10 Mark rent 
SølvS). Paa Hammershus var saaledes allerede i 1334 
en ~irke eller Kapel, som da benævntes St. Mar
grete KapeI9). Denne Bygning var dog næppe den 

7) Jfr. "Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450" 
(udgivne i Trykken af Kr. Erslev, 1901) Side 151 5--G. 

8) Jfr. den i forrige Note nævnte Bog Side 68 2. Begge de 
ovenfor i Teksten ommeldlc Testamenter er skrevne paa Latin. 
Hammershus kaldes i Testamenterne "castrum Hammarensi". 

9) Ovennævnte Sf. Margrete Kapel maa ikke forveksles med 
det lille Kapel af samme Navn, som en ærkebisp eli g Høveds
mand paa Bornholm Aage N'ielsen senere lod opføre tæt 0st 
(lidt til Nord) for den ham tilhørende Maglegaard i 0stermarie 
Sogn, af hvilket Kapel - der muligvis særlig har haft Betyd
ning for en nærboende Fiskerbcfolkning -- endnu ses Murrester, 
omgivne af høje Piletræer. (Et Par Dokumenter vedrørende dette 
Kapel omtales i Tllllras Bornholmsbeskrivelse Side 58 og 120; 
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samme Slotskirke, hvis Ruiner nu paavises. Sidst
nævnte Kirke er sikkert fremstaaet ved de væsentlige 
Bygningsarbejder, som til forskellige Tider siden 1334 
er foretagne paa Hammershus tildels som Følge af 
krigerske Ødelæggelser. Den lybske Høvedsmand 
paa Hammershus minder i en Skrivelse af 1548 sine 
Foresatte i Lybæk om at sende en Præst, idet hari 
tilføjer, at Kapellet atter er færdigt 10). Naar Ham
mershus Slotskirke er blevet bygget som den sidst 
var - med Loft af tre murede Krydshvælvinger 
etc. - er imidlertid vistnok vanskeligt bestemt at 
afgøre. 

Til Hammershus har næppe nogensinde hørt en 
egentlig Kirkegaard. Ældre Skrifter synes ikke at 
melde noget om en saadan til Slottet hørende Kirke
gaard. Det er imidlertid i nyere Tid blevet bemærket, 
at Hammershus's gamle Kirkegaard kan paavises 
mellem Gaarden Hammersholms Have og Sandvig
vejen 11). Ved denne Udtalelse maa være sigtet til 
det nu ryddede og dyrkede Grundstykke mellem 
Hammersholms nordvestlige Havegærde og Lande
vejen, hviket Grundstykke har faaet Navnet Kirke
gaardsageren. Tegn paa en virkelig Kirkegaard (al
mindelig Begravelsesplads) vides imidlertid ikke at 
have vist sig i denne Ager. Men den foran ved Om
talen af Salomons Kapel nævnte Amtmand Urne har 
i sine Optegnelser bemærket, at tæt Nordvest for 
Slotsladegaarden ligger Hammershus's Misdæderes 

et i 1432 tIdstedt paveligt Afladsbrev vedrørende Kapellet findes 
aftrykt i Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 3. Bind Side 35). 

10) Jfr. den i Note 1 nævnte Bog Side 169. 
ll) Jfr. Traps Danmarksbeskrivelse 3. Udgave 3. Bind Side 43. 

9 
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Begravelsessted med Rester af et nedfaldet Gærde. 
Det er saaledes meget muligt, at Misdædere er blevet 
begravede i nysommeldte Grundstykke. Tidligere var 
det Regel, at visse Misdædere ikke maatte begraves 
paa nogen almindelig Kirkegaard. I den foran i 
Note 1 nævnte Bog Side 265 forekommer en Ud
talelse fra 1557 om, at en Mand, der døde i Fængsel 
paa Hammershus, blev jordet "udenfor Slottet". 

I Forbindelse med foranstaaende kan bemærkes, 
at ved krigerske Angreb mod Hammershus har sik
kert undertiden mange baade af Angriberne og af 
Hammershus's Besætning mistet Livet; og det er ret 
tænkeligt, at de saaledes faldne ikke har faaet en 
regelmæssig Begravelse, men er blevet jordede et 
eller andet tilfældig valgt Sted ikke langt fra Ham
mershus. 

Almindelige Begravelser fra Hammershus er an
tagelig foregaaede paa Olsker Kirkegaard, indtil Al
linge havde fa aet Kirke, og derefter paa Allinge 
Kirkegaard 12). 

Indtil Aaret 1648 var der ofte ansat en særlig 
Præst ved foromtalte Kirke paa HammershusliJ). 

12) Eksempler paa, at Folk, som er døde paa Hammershus, 
er blevet begravede i Allinge, ses af Thuras Bornholmsbeskrivelse 
Side 118-119 og af "Bornholmske Samlinger" 4. Bind Side 72. 
Jfr. ogsaa efterstaaende Note 14. 

13) Den bornholmske HistorikG'f J. A. Jørgensen anfører -
jfr. hans Bornholms Historie 2. Bind Side 65 og hans "For
tegnelse over Præsterne paa Bornholm siden Reformationen" 
(1907) Side 86, 80 og 69 -- at en Olsker-Allinge Præst Jacob 
Jensen Sode (død 1693) i 1685 ansøgte Kongen om en Godt
gørelse, fordi han (Præsten) i de sidste 16 Aar havde ydet de 
paa Hammershus værende Folk og Soldater kirkelig Betjening; 
og ved at anføre dette udtrykker Jørgensen, at nævnte Olsker-
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Bornholmsk Degn Rasmus Pedersen Ravn bemærker 
i sin haandskrevne "Chronica Boringiaca" af 1671, 
at naar der ingen Præst er paa Hammershus, søger 
Slotsherren med sin Frue, Børn og Folk Ols-Kirke 
til Gudstjeneste og Sakramentets Brug. Overensstem
mende hermed meddeler Thura i sin Bornholms
beskrivelse af 1756 Side 108, at naar der ingen Slots
præst var beskikket ved Hammershus, søgte Slots
menigheden (Guvernøren og de øvrige til Slottet 
hørende) Ols-Kirke. Denne Thuras Meddelelse har 
fornævnte Amtmand Urne imidlertid rettet derhen, at 
det var Allinge Kirke, som Slotsmenigheden søgte. 
Desuden fremgaar det af andre Udtalelser af Urne 
samt af forskellige historiske Momenter iøvrigt 14), at 
Forholdet i alt Fald fra den Tid af, da Hammershus 
nedlagdes, har været saaledes, at hele Hammershus 
Birk har hørt under Kirken i Allinge. Som angivet 
i 2. Stykke under A foran blev der i 1826 fastslaaet 

Allinge Præst tillige var Slotspræst eller Garnisonspræst paa 
Hammershus. At tillægge omtalte Præst en af de sidste tvende 
Benævnelser er dog næppe naturligt, idet denne Præst sikkert 
ikke har haft nogen Beskikkelse som Slotspræst (Garnisonspræst) 
paa Hammershus. Den kirkelige Betjening, han har ydet Ham
mershus's Indvaanere, er sikkert - i alt Fald i Almindelighed _.
ikke foregaaet i Hammershus Slotskirke, men er foregaaet enten 
i Ol s-Kirke eller - snarere - i Allinge Kirke. Jlr. Teksten 
ovenfor. 

Il) Eksempelvis skal nævnes - i Forbindelse med en Hen
visning til Note 12 - at i Olsker-Allinge Kirkebog fra ved
kommende Tid findes paa Blad 191 indført følgende: Den 24. 
November 1737 "blev Jons Hustru under Slotsbroen begravet 
paa Allinge Kirkegaard". - (Ved i nyere Tid foretagen Restau
rering af Slotsbroen har det kunnet ses, at Folk i tidligere Tid 
har haH de to større Buer under Broen indrettede til Beboelseshus). 

9* 
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en officiel Markgrænse mellem Allinge Sogn og de 
tilstødende Sogne (hvilken Grænse ogsaa blev Juris
diktionsgrænse). 

c. Birket i kommunal Henseende. 

Hele Hammershus Birk kan anses som een Kom
mune: Allinge-Sandvig Købstadskommune med til
hørende Landdistrikt. 

Ifølge historiske Beretninger har de nær ved hin
anden liggende Byer Allinge og Sandvig længere 
tilbage i Tiden været Fiskerlejer og iøvrigt haft Be
tydning som bornholmske Endepunkter for en mellem 
Bornholm og Skaane jævnlig stedfindende Færgefart. 
Omtalte Byer kan ikke antages at have faaet konge
lige eller ærkebispelige Købstadsprivilegier (Love, 
Statuter Stadsret) som de i gammel Tid gængse, men 
maa an~ages uden saadanne Privilegier at have lidt 
efter lidt udviklet sig til at blive Købstæder. I 1780 
skrives 15), at Allinge og Sandvig længe har tilegnet 
sig Købstadsrettighed~r. I 1810 skrives 1fj

), at Alli~ge 
og Sandvig Købstadsrettighed i de senere TIder 
har været indirekte anerkendt. I 1868 blev det ved 
en Lovudtalelse bekræftet, at Allinge og Sandvig er 
Købstæder, idet § 1 i Købstadskommunalloven af 
26. Maj 1868 bl. a. udtaler, at "Købstæderne" Allinge 
og Sandvig vedbliver at udgøre een Kommune, men 
af Kongen kan adskilles i to Kommuner. - Ved kg!. 

15) af tidligere bornholmsk Amtmand Fjeldsicd, jfr. Thaarups 
Materialier til Danmarks Statistik, 1794, 1. Hæfte Side 80. 

In) af tidligere bornholmsk Amtmand Thaarup i hans kort

fattede Beskrivelse over Bornholms Amt. 
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Resolution af 22. April 1897 blev der approberet et 
Vaaben og Segl for omtalte Købstæder. 

Af det tidligere - bl. a. i Note 2 - bemærkede 
fremgaar, at som Jurisdiktion bliver Allinge-Sandvig 
med Markjorder og Landdistrikt kaldt et Birk (Ham
mershus Birk), idet Jurisdiktionen har bevaret sit 
gamle Navn fra den Tid, Retten holdtes ved Ham
mershus. Da Birkedommeren som foran oplyst bor 
i Hasle, skal han ikke være Borgmester (Byraads
formand) for Allinge-Sandvig. En af disse Byers 
Borgere bliver efter fornævnte Kommunallov be
skikket af Kongen til at være Byernes Borgmester17). 

Som i det foregaaende ommeldt er der forbundet 
med Allinge-Sandvig Købstæder et fra disses Mark
jorder forskelligt Landdistrikt, der væsen.tlig bestaar 
af Hammeren, Hammersholm og Slotslyngen ; jfr. 
Kortet foran. Nogle Aar efter, at der ved kgl. An
ordning af 13. Aug. 1841 var blevet indført et offent
ligt Kommunalvæsen i de danske Landsogne, frem
satte nogle Gaardmænd i Ol sker Sogn i en Henven
delse til Øvrigheden den For~ening, at Hammeren, 
Hammersholm og Slotslyngen (J: fornævnte Land
distrikt) burde anses at høre under Olsker Sogn. 
Allinge-Sandvigs daværende Byraad protesterede imid
lertid bestemt imod, at nævnte Gaardmænds Opfat
telse blev anset for rigtig. I Anledning af den saa
ledes opstaaede Meningsforskel fremsendte Indenrigs
ministeriet en Skrivelse af 1. Februar 1850 til Born-

17) Den saaledes for Allinge-Sandvig beskikkede Borgmester 
- ligesom den for Aakirkeby beskikkede -- har ikke nogen 
Funktion som Øvrighed udenfor de kommunale Anliggender, jfr. 
herom en Skrivelse fra Justitsministeriet af 3. Oktbr. 1870 (i "Bi
lag" til Ministerialtidende for 1871 Side 1). 
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holms Amtmand, i hvilken Skrivelse bl. a. udtales, 
at det maa anses for tilstrækkelig godtgjort, at det 
paagældende Distrikt henhører under Allinge og ikke 
under Olsker Sogn. Skrivelsen henviser til den i 
1826 af Øvrigheden afgivne Erklæring med Hensyn 
til Allinge Sogns og Hammershus Birks Omraade, 

jfr. 2. Stykke under A foran. 
Naar det altsaa var en afgjort Sag, at den om

handlede Strækning fra tidligere Tid var (kirkeligt) 
et under Allinge Kirke henliggende Distrikt, fulgte 
dermed af Kommunallovgivningen, at Distriktet heller 
ikke kommunalt var at behandle som en Del af 

Ol sker Sogn. 
Det Spørgsmaal kunde imidlertid særlig stilles, 

om Distriktet var at betragte som Købstadsjord 
("Markjord ,,), eller det, til Trods for sin Forbindelse 
med Allinge-Sandvig, dog i Principet var juridisk at 
betragte som "Land" i Modsætning til "Købstad". 
Navnlig Hammersholms Ejer havde foranlediget, at 
Ministeriet ogsaa i fornævnte Skrivelse af 1. Febr. 
1850 udtalte sig om hernævnte Spørgsmaal. Om 
Spørgsmaalet tilkendegives i Skrivelsen, at det maa 
anses for hævet over Tvivl, at det omspurgte Terræn 
(Hammeren, Hammersholm og Slotslyngen) ikke er 
at betragte som Købstadsjord, men blot er at betragte 
som et til Købstæderne Allinge-Sandvig føjet "Land

distrikt" . 
Overensstemmende med Kommunallovgivningen 

vælger Landdistriktets Beboere ud af deres Midte en 
Komm unalrepræsentant, som navnlig i Skole- og 
Fattigvæsenssager optræder som Medlem af Allinge
Sandvig Byraad, medens han ~ ifølge et af Amts
raadet i Henhold til Kommunallovgivningen givet 
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Regulativ ~ selvstændigt som kommunal "Distrikts
forstander" bestyrer visse af Landdistriktets kommu
nale Anliggender. Fra Allinge-Sandvigs Side har der 
i de seneste Aar ytret sig Stemmer for at søge Land
distriktet indlemmet i nævnte Købstæder. 

II. 
I dette Afsnit skal gøres forskellige Bemærk

ninger om de forskellige Dele af Hammershus Birk. 
Under A skal berøres Allinge-Sandvig med Mark
jorder, og under B skal omtales det til nævnte Køb
stæder hørende Landdistrikt. 

A. Allinge-Sandvig med Markjorder. 

Om Købstæderne Allinge-Sandvig med Markjorder 
skønnes der ikke at være Anledning til her at anføre 
noget væsentligt, idet der allerede i det foregaaende 
findes bemærket adskilligt herom. Den sydvestligste 
Del af Markjorderne ~ jfr. Kortet foran ~ har tid
ligere hørt under Olsker Sogn. Ved den i 1848 fuld
endte Deling af de bornholmske Lyngmarker (Ud
marksjorder18) blev bemeldte Grundstykke tillagt 
Allinge-Sandvig Kommune, der senere solgte til Pri
vate dels dette Areal og dels det høje Klippedrag 
Langebjerg i den nord'vestlige Del af Markjorderne. 

18) De bornholmske Udmarksjorder omtales i "Bornholmske 
Samlinger" 2. Bind Side 104 og 3. Bind Side 55. 
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Sydvestlig paa Markjorderne ligger to smaa Gaarde, 
Egeløkkegaard og Kokkeløkkegaard, hvilke er af
mærkede paa Kortet foran. 

. B. Allinge-Sandvig Landdistrikt. 

Naar man - f. Eks. paa Matrikelskort og ellers 
i offentlige Dokumenter - har angivet Allinge
Sandvig Landdistrikt (ogsaa kaldet Allinge Landsogn) 
som bestaaende af de tre Dele: Hammeren, Ham
mersholm og Slotslyngen, har man regnet Hammer
søen som en Del af Hammeren, og Hammershus 
Slotsbanke (den høje Klippebanke, hvorpaa Ham
mershus Ruiner findes) som en Del af Slotslyngen. 
Det er imidlertid naturligst nu at behandle Hammer
søen og Slotsbanken som særlige Dele af Land
distriktet. Desuden kan bemærkes, at der - som 
det følgende nærmere viser - efterhaanden i Land
distriktet er opstaaet forskellige mindre Ejendomme, 
bestaaende af Parceller af henholdsvis Hammersholm, 
Slotslyngen og Hammeren. 

Ved den væsentlig historiske Omtale af Land
distriktdelene, som det er Øjemedet i det følgende 
at give, synes det naturligst at begynde med Ham
mershus Slotsbanke som det historisk vigtigste Punkt 
og derefter lade følge Hammersholm og Slotslyngen, 
hvilke tre nævnte Dele har udgjort det gamle Slots
distrikt eller Slotssogn, hvortil dog maaske ogsaa. 
har været at henregne Hammersøen. I Henhold til 
det her bemærkede vil, ved den følgende Omtale 
af Landdistriktdelene, Hammeren blive behandlet 
sidst. 
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1. Slotsbanken med Ruiner. 

Hammershus Slotsbanke med derpaa værende 
Ruiner samt Størstedelen af Dalsænkningerne omkring 
Slotsbanken er Qg har stadig været Statens Ejendom. 
Ved Statens Salg af Slotslyngen - jfr. efterfølgende 
Punkt 3 - blev Slotsbanken (med nævnte Del af 
Dalsænkningerne) udskilt fra Slotslyngen- og for
beholdt Staten. 

Det gennem flere Aarhundreder betydningsfulde 
Hammershus Slot (Borg, Fæstning) antages at være 
opført af Lunds Ærkebisp omtrent ved den Tid, da 
Lilleborg i Almindingen blev ødelagt, hvilken Øde
læggelse skete ca. Aar 1260. (At der tidligere har 
ligget en Oldtidsborg paa Hammershus Slotsbanke 
er ikke usandsynligt). Indtil 1525 var Hammershus 
den meste Tid under de Lund'ske Ærkebispers Raa
dighed. Fra sidstnævnte Aar og indtil 1576 besad 
Lybækkerne Slottet. Derefter kom dette under den 
danske Krones fri Raadighed, men var dog senere 
et Par Gange (1645 og 1658) kortvarigt i Svenskernes 
Magt. Historien viser, at Hammershus og dets Omegn 
adskillige Gange har været Skuepladsen for mere 
eller mindre hæftige krigerske Optrin. 

Da Bornholmerne i 1658 havde vundet deres Ø 
tilbage fra Sverig, til hvilket Land den samme Aar 
ved Fredsslutning i Roskilde var blevet afstaaet, var 
Hammershus temmelig forfaldet, og senere lod man 
det i det store og hele forfalde mer og mer, saa at 
det snart helt mistede sin Betydning som Fæstning. 
Forhen, medens Slottet stod i sin Velmagt, var det 
regelmæssig Sædet for Bornholms højeste stedlige 
Øvrighed, Lensmanden, der navnlig ogsaa havde til 
Opgave at modtage de af Øen gaaende Naturalskatter 
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af Smør, Sæd m. m., hvilke Bornholmerne altsaa 
skulde føre til Hammershus. Sædvanlig lod Lens
manden en i sin Tjeneste staaende Skriver ~ under
tiden ogsaa kaldet Ridefoged ~ tage imod Skat
terne .. Den paa Hammershus's Østside staaende høje 
Bygn1l1gsmur, som særlig viser sig, naar Slottet ses 
øst fra, er østmuren af Slottets gamle, af flere 
Etager bestaaende Naturalskatte-Magasin, hvori altsaa 
bl. a. den af Bornholmerne ydede Skattesæd er blevet 
indlagt paa dertil tjenlige Lofter. I Sænebugten, hvor 
nu Hammerhavnen findes, var i ældre Tid nogle 
Træbolværker, saaledes at der her kunde ske Udskib
ning af Skattesmør og -Sæd m. m. fra Hammershus 
jfr. "Bornholmske Samlinger" 3. Bind Side 125. I Slut~ 
ningen af fornævnte for Bornholmerne bevægede Aar 
1658 blev der imidlertid for Øen ansat en særlig 
kongelig Skattemodtager, og Hammershus ophørte 
vistnok allerede hermed at være Ydested for de born
holmske Skatter til Staten, idet Rønne blev Stedet, 
hvor Skatterne fremtidig skulde erlægges 19). Den 

19) Efterat Bornholmerne den 8. December 1658 havde i 
Rønne nedskudt den daværende svenske Landstyrer paa Born
holm Prinsenskjold og derpaa havde bemægtiget sig det med 
svenske Folk besatte Hammershus, rejste i sidste Halvdel af 
nævnte Maaned nogle udvalgte bornholmske Mænd til Køben
havn for at overgive Øen til den danske Konge. Blandt disse 
Mænd var ogsaa en Peder Jensen, og det var ham, der af Kon
gen blev udnævnt til bornholmsk Skattemodtager, jfr. Teksten 
ovenfor. Hans Embedsbrev (Bestalling) blev udfærdiget den 28 
Decembe~ 1658, medens han og de andre Udsendinge endn~ 
opholdt sIg I København. Bestallingen lyder paa, at han antages 
og tIlforordnes hl at være "Skriv~r og Ridefoged" paa Bornholm, 
og at han I denne sin Tjeneste har at gøre Kongen god Rede 
og RIgtIghed for Landets Indkomst, og bevilges der ham for 

131 

øverste stedlige bornholmske Ledelse blev efter 1658 
spaltet i et civilt Amtmands- og et militært Kom
mandantembede, hvilke Embeder imidlertid gennem 
længere Tid oftest var forenede hos en og samme 
Mand, der undertiden benævntes Guvernør. De saa-

hans Tjeneste den samme Løn, som Øens forrige Skriver og 
Ridefoged har nydt (herved maa være sigtet til Skriveren hos 
Bornholms sidste danske Lensmand Joachim Gersdorff, der som 
bornholmsk Lensmand ikke skal have boet paa Bornholm; om 
sidstnævnte Skrivers Løn m. m. indeholdes nogle Oplysninger 
af Prinsenskjold i Nya Handlingar rorande Skandinaviens Hi
storia, 29. Del, Stockholm 1858, Side 391--93). Som kongelig 
udnævnt "Skriver og Ridefoged" svarede Peder Jensen til de 
Embedsmænd, der senere benævntes først "Amtskrivere" og 
siden "Amtsforvaltere". Visse Data tyder paa, at omtalte Peder 
Jensen ejede en Gaard i Rønne og var hjemmehørende i denne 
By, og der er en Del Sandsynlighed for, at det allerede fra Be
gyndelsen af hans Embedstid blev Regel, at Skatterne skulde 
erlægges i Rønne i Stedet for som tfdligere paa Hammershus. 
Et kongeligt Magasin til Naturalskatterne fik Rønne ganskevist 
ikke før 1684-85 (efter Indholdet af en Skrivelse af 7. Aug. 
1684 fra General-Kommissariatet [ved Sehested] til Amtskriver 
Decimer i Rønne sendte Regeringen i nævnte Maaned fra Køben
havn til Rønne en Ladning Bygningsmaterialier til hurtigst mulig 
Opbygning af et nyt Korn- og Smørhus sidstnævnte Sted). Men 
det er utvivlsomt, at Skatterne allerede før den Tid er blevet er
lagte i Rønne. Det ses f. Eks. af gamle Dokumenter, at Amt
skriver Hans Christensen - som fik Amtskriverembedet i 1663, 
og som nævnes i "Bornholmske Samlinger" 3. Bind Side 149 og 
158 - har oplagt Skaitesæd i en ham selv tilhørende Bygning 
i Rønne. Før der kom et kgJ. Skaltemagasin i Rønne, har Amt
skriveren mulig ogsaa undertiden lejet hos Borgere i Byen nogen 
Lofts- og andcn Plads til Naturalskatterne. - Den skrevne Hi
storie giver mærkeligt nok ingen Oplysning med Hensyn til, 
naar den væsentlige Forandring indtraadte i Forholdene paa 
Bornholm, at Skatterne skulde erlægges i Rønne i Stedet for paa 
Hammcrshus. 
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ledes beskikkede højeste bornholmske Myndigheder 
(Amtmand-Kommandant) havde som Hovedregel deres 
Embedssæde paa Hammershus indtil 1682. Siden 
blev Rønne - efterat Lensgaard i 0sterIarsker i 
Mellemtiden i 2-3 Aar havde tjent som Guvernør
bolig - det almindelige Sæde for Bornholms Amt
mands- og Kommandantskab. Der opstod imidlertid 
ogsaa efter 1658 et - senere i Tiden atter nedlagt -
bornholmsk Vicekommandantembede ; og efterat for
nævnte øverste Embedsmænd som anført havde for
ladt Hammershus, var i Reglen en Vicekommandant 
den stedlige Bestyrer her indtil 1743. I sidstom
handlede Periode (1682-1743) tjente Hammershus 
nærmest kun som Arrestanstalt og militært Vagtsted. 
I nævnte Aar 1743 blev der i Rønne opført en endnu 
staaende Hovedvagtsbygning, som tillige - indtil 
der i andre bornholmske Købstæder kom egentlige 
Tinghuse - blev civilt Arresthus for hele Bornholm 
i Stedet for tidligere Fængselsindretninger paa Ham
mershus. Ved Hovedvagtens Opførelse i Rønne flyt
tede Vicekommandanten ogsaa til denne By, hvor
efter en for ham særlig opført Bolig paa Hammers
hus blev nedbrudt. Efter det anførte blev Hammers
hus fuldstændig nedlagt i 1743. 

Baade før og efter omtalte Aar 1743 blev der af 
Slottets Bygninger og Mure nedbrudt og bortført 
mere og mere til Anvendelse som Bygningsmateriale 
andet Steds paa 0en. Af Slottets Skattemagasin er 
vistnok en Del blevet nedbrudt allerede kort efter 
1658. Det siges iøvrigt, at omtalte Hovedvagt i Rønne 
er opført af Sten fra Hammershus. Ved kg!. Resolu
tion af 21. April 1822 blev imidlertid Hammershus's 
tilbageværende Ruiner fredlyste, saaledes at navnlig 
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ingen maatte nedbryde og bortføre mere af Ruinerne. 
I de senere Tider har Staten (gennem National
museet20) paa forskellig Maade ryddeliggjort og re
staureret Slotsruinerne. Til at have Opsyn med disse 
er der ansat en Mand, som bor i en af Staten opført 
Opsynsmandsbolig, beliggende mellem de to andre 
Ejendomme nær Slotsruinerne. Hammershus, som 
det nu er, anses for Nordens betydeligste gamle 

Borgruin. 
I Hammershus's store Slotsgaard er i de seneste 

Aarhundreder opskudt Træer og andre Vækster. Den 
Fred, der nu hersker paa Slotspladsen, bliver kun 
behagelig forstyrret i Sommertiden af Stemmer fra 
Gøg og Sangfugle. 

Med Hensyn til nærmere Omtale af Hammershus 
kan henvises navnlig til Bogen "Bornholm" af P. Hau

berg. 

2. Ha mmersholm. 

Gaarden Hammersholms Jorder, som for en Del 
dækkes af Skov, har tidligere hørt under Slottet 
Hammershus. Gaarden kaldes ogsaa undertiden Slots
vangegaard og benævntes ofte i tidligere Tid Slottets 
Ladegaard eller Slotsladegaarden. Som nedenfor nær
mere angivet blev Gaarden (Jorderne) først efter 1724 
forsynet med selvstændige Bygninger. 

I 1680 blev det bestemt, at Slotsladegaarden 
skulde bortforpagtes for nogle Aar ad Gangen. 
Efterat Gaarden derpaa i henved en Snes Aar havde 

2U) Nationalmuseet er en under Kultusminisieriet hørende 
Statsinstitution, som har at gøre med Oldsager, gamle Borg

ruiner m. m. 
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været bortforpagtet, blev den bortfæstet (givet i Livs
fæste). I 1724 fik en ny Fæster Gaarden i Fæste for 
sin Livstid. I det til ham udstedte Fæstebrev hedder 
det bl. a., at eftersom der hidtil ingen Bygning har 
været paa dette Avlingssted eller Slotsvang, saa er 
det nu bevilget denne Fæster, at han for desbedre 
at kunne tilse Skoven og konservere Avlingen maa 
- p~a egen Bekostning - opføre fornødent Hus og 
Bygnmg paa det fæstede. Gaardens forrige Fæster 
havde boet i Sandvig. 

I 1744, da Staten ved offentlig Auktion solgte 
mange Gaarde, som den ejede paa Bornholm21), 

blev Slotsvangegaarden ved samme Lejlighed stillet 
til Auktion. Den omtalte Fæster, som tiltraadte 
Gaarden i 1724, besad endnu paa Auktionens Tid 
Gaarden, som han havde forsynet med Bygninger, 
der altsaa var hans egne. Ved Auktionen - som 
var betinget bl. a. af nærmere Approbation fra Re
geringens Side - blev ikke Fæsteren den højst
bydende. Men under Hensyn til, at han havde be
kostet Bygninger til Gaarden, erholdt han efter sit 
Ønske kongeligt Skøde paa denne, mod at give for 
den, hvad der ved Auktionen højst var budP). 
------

21) Jfr. "Bornholmske Samlinger" 4. Bind Side 51 flg. 
22) Det højeste Auktionsbl1d vedrørende Slotsvangegaarden 

lød paa 86 Sletdaler pr. Td. Hartkorn. Gaarden var ansat for 
14 Tdr. 5 Skpr. Hartkorn. Den bornholmske Hartkornstønde 
deltes paa vedkommende Tid i 6 Skpr. Sletdaleren deltes i 4 
Mark il 16 Skilling. Købesummen for Gaarden (J: dens Jorder, 
ca. 300 Tdr. Land) blev altsaa ifølge det nys bemærkede 1275 
Sletdaler 2 Mark 10% Skilling. Denne KøbesllIn afgjordes ved 
at Køberen betalte kontant 605 Sleldaler 2 Mark 11 Skilling o~ 
udstedte Panteobligation for 670 Sletdaler. Ved Beregningen af, 
hvad der gaves for Gaarden, maa imidlertid tages i Betragtning, 
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Paa Kortet foran er angivet den oprindelige Ud
strækning af Hammersholms Jordtilliggende. Der er 
imidlertid til forskellige Tider afhændet visse Dele af 
Gaardens Jorder. Som de vigtigste af disse Dele kan 
nævnes følgende: Nærmest Slotsbanken er fraskilt 
Gaarden en større Parcel, hvorpaa er opstaaet den 
Ejendom, som senere er blevet benævnt "Møllers Pen
sionat"; (som Kortet viser, ligger denne Ejendoms 
Bygninger øst for Vejen, hvor denne danner tre 
Arme). Vest for Hammersholms Gaardbygninger er 
fraskilt Gaarden et bakket Areal (Galgebakkerne), 
hvorpaa nu findes det i 1887 opførte "BlanchsHotel" 
med omliggende Skovpark. Mellem Hammersøen og 
Hammerhavnen er fraskilt Gaarden et Areal, som er 
overgaaet til det Selskab, der, som nærmere omtalt 
i det følgende, driver Stenværk paa Hammeren. Af 
Hammersholms sydøstlige Grund er afhændet et Areal 
til Stenbrud. 

Mellem Hammersholms Gaardbygninger og Slots
ruinerne er i nyere Tid opstaaet paa Parceller af 

at den Fæsteafgift af 30 Rigsdaler aarlig, som hidtil havde været 
svaret af Gaarden, skulde efter Salget vedblive at paahvile Gaar
den som en Grundbyrde, Landgilde eller Jordebogsafgift. Naar 
denne Afgift kapitaliseres ved at multipliceres med 25, repræ
senterer Afgiften et Beløb af 750 Rigsdaler (Afgiften 30 Rigs
daler er som 4 0/O Rente af en krediteret Købeslllnsdel paa 750 
Rigsdaler). Med Hensyn til Værdien (Metalindholdet) af de 
nævnte Mønter bemærkes, at paa vedkommende Tid svarede 
1 Rigsdaler (Kurant) til omtrent 3 Kr. 25 Øre og 1 Sletdaler til 
omtrent 2 Kr. 17 Øre i nugældende dansk Mønt. Rigsdaleren 
deltes i 6 Mark, og de 4 Mark heraf svarede til 1 Sletdaler. 
Ifølge Beretning j Thuras Bornholmsbeskrivelse Side 5 regnede 
man paa hin Tid paa Bornholm sædvanlig med Sletdaler i Stedet 

for Rigsdaler. 
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Gaarden et Par Villaejendomme. løvrigt aabnede der 
sig i 1906 Udsigl til, at der med Fordel kunde sæl
ges til Villabebyggelse yderligere en Del Parceller 
af Hammersholms vestlige Grund. Det var navnlig 
Udlændinge, som kunde ventes at være Liebhaveie 
til Parcellerne. En mod Slutningeu af nævnte Aar 
stiftet Forening "Bornholm" ~ indenfor hvis For
maal det laa at søge at bevare Hammershus's Om
givelser væsentlig i deres hidtidige landlige Til
stand ~ greb imidlertid virksomt ind 2iJ) og skaffede 
i det følgende Aar Gaardens Ejer en større Sum 
Penge, mod at han ved tinglæst Dokument paalagde 
Gaarden det Baand (Servitut), at Gaarden navnlig 
ikke maa deles eller afhændes til Udlændinge eller 
bruges til Anlæg af Stenværker. Foromtalte Ejendom 
"Møllers Pensionat" blev ogsaa paa Foreningen 
"Bornholm" s Foranledning belagt med lignende Ser
vitut som den nævnte, idet samtidig denne Ejendoms 
Kyststrækning mellem Slots banken og Hammer
havnen bragtes over i Statens Eje. 

Det følger af det foran mod Slutningen af Punkt C 
bemærkede, at Hammersholm som liggende i et til 
Allinge-Sandvig hørende "Landdistrikt" ikke er en Køb
stadsejendom, men en Landejendom. Gaarden, hvis 
nuværende Areal udgør noget over 200 Tdr. Land, kan 
kaldes en Selvejergaard eller en Proprietærgaard24). 

Som Kortet foran angiver ligger Gaardens Stuelænge 
og Have mod Nord, noget til Vest. Nær Fyrbetjente
Husene vestlig paa Hammeren haves i Sommertiden 

23) Foreningen "Bornholm" og dens Virksomhed findes om
talt i tvende Smaaartikler i Dansk Aarbog for 1907, redigeret 
af Vilh. la Cour. 

21) Jfr. "Bornholmske Samlinger" 4. Bind Side 48. 

I 
_l_ 

I 
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en fængslende Udsigl til den skovomhyllede Ham
mersholmgaard, over hvilken den runde, hvidkalkede 
Ols-Kirke ses hæve sig i Vejret i nogen Frastand. 

3. Slotslyngen. 

Den sydlige Del af Allinge-Sandvig Landdistrikt 
er den saakaldte Slotslyng (tidligere undertiden kal
det Slotsgrunden), en høj, klippefuld, tildels skov
bevokset Strækning. Som det ses af Kortet foran, 
løber Slotslyngen ud mod Syd til ikke langf fra 
Fiskerlejet Vang. Slotslyngens Sydøstgrænse falder 
paa en længere Strækning fra Sydenden og op i 
Landet i den ejendommelige Skovdal Finnedalen, 
hvilken Dal naturlig adskiller Slotslyngen fra det syd
østligere Land. Fra Sænkningen omkring Hammers
hus Slotsbanke udløber mod Sydøst en Dal eller 
Kløft, Paradisdalen. Det Terræn, der falder Vest for 
nævnte Dale, bliver vistnok ofte anset for at være 
den egentlige Slotslyng. Under Slotslyngen i videre 
Begreb hører imidlertid ogsaa et ~ skovbevokset ~ 
Terræn øst for Paradisdalen, jfr. Kortet foran. løvrigt 
kan her bemærkes, at det nær ved Slotsruinerne 
~ Syd for Vejarmen til disse ~ beliggende Hotel 
"Hammersh us" 25) staar paa en Parcel af den op-

25) Hvor Hotel "Hammershus" nu findes, laa oprindel~g ~t 
simpelt Husmandshus. Siden kom her et beskedent GæstgIven. 
Og i 1890'erne blev den nuværende Hotelbygning med Fa<;ade 
mod Nordvest opført. Ejendommen, hvortil hører en Del Jord 
af Slotslyngen, er blevet servitutbehæftet i Lighed med Ham
mersholm. Nævnte Hotelbygning synes mindre bekvemt anlagt 
tæt op til den til offentlig Brug udlagte Holdeplads, hvo~over 
Sidevejen til Slottet fører. Hotellet er, da disse Bemærknmger 

skrives, under Udvidelse. 

10 
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rindelige Slotslyng (Slotsgrund). Efter det bemærkede 
kan det siges, at Paradisdalen deler Slotslyngen i en 
vestre og en østre Slotslyng. I den østre Slotslyng 
findes den lille seværdige, af Klippehøjder og Skov 
omgivne Sø eller Dam Ankermyren. 

Slotslyngen maa antages i fordums Tider at have 
ligget som Statens Ejendom i Forbindelse med Slottet 
og været benyttet af dette paa forskellig Maade. 
Slotslyngens vestlige Del har maaske i ældre Tid 
været mere skovbevokset end nu. Dr. Panum be
mærker i den i efterstaaende Note 28 nævnte Be
skrivelse Side 23 og 44, at paa Slotslyngens sydligste 
Bjærg, som kaldes Egebjærg, skal efter Sagnet have 
staaet stor Egeskov. 

Ved Hammershus's betydelige Forfald fik Born
holms Vicekommandanter - hvoraf der kun var een 
ad Gangen - Ret til at gøre Brug eller oppebære 
Indtægter af Slotslyngen. Efterat det i 1778 var blevet 
bestemt, at der ikke skulde beskikkes flere born
holmske Vicekommandanter, gik den Ret, som Vice
kommandanterne hidtil havde haft med Hensyn til 
Slotslyngen, over til Bornholms egentlige Komman
danter; (jfr. Note 29). De nu til Hotel "Hammers
hus" hørende, Syd og øst for Hotellet beliggende 
Jorder - som tidligere har været Forpagtningsjorder 
af Slotslyngen - var paa vedkommende Tid bort
forpagtede til Indtægt for omtalte Militærembedsmænd. 
Paa den udyrkede Slotslyng blev til Tider holdt Horn
kvæg og Faar. Ifølge ældre Optegnelser blev tidligere 
Hammershus Slotskirke om Sommeren brugt til 
Nattelejr for Vicekommandantens paa Slotslyngen 
græssende Kreaturer. I Tiden hen mod Aaret 1800 
styrtede Kirkens Murloft ned, saaledes at Bygningen 
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blev utjenlig til Ophold for Kreaturer. I sine Born
holmsbeskrivelser af 1810 (Side 29) og 1839 (Side 204) 
beretter Thaarup, at der, ogsaa om Vinteren, plejer 
paa Slotslyngen at opholde sig en Mængde Faar fra 
Gaarde i Ol sker Sogn. Et stort hvælvet Rum i det 
nordøstlige Hjørne af Hammershus's ydre Slotsgaard 
tjente en Tid som Faarehus, før den foran i Punkt l 
nævnte Resolution af 1822 forhindrede, at Slots
ruinerne kunde benyttes til Husly for Kreaturer. Naar 
Bønder i Olsker har haft Husdyr gaaende paa Slots
lyngen, har de formodentlig svaret en Afgift herfor til 
foromtalte Vice- og Ene-Kommandanter. - I Panums 
i Note 28 nævnte Beskrivelse af 1830 bemærkes, at 
Slotslyngen er et af de ikke faa Steder paa Landet, 
der særdeles godt egner sig til Skovplantning, og at 
det er ynkeligt at se de nye af sig selv fremskydende 
Birke, hvoraf her findes ikke faa, kæmpe med det 
forsultede Kvæg, som afgnaver alting. 

Ifølge kg!. Resolution af 25. Maj 1842 angaaende 
Deling mellem Staten og Bornholmerne af de saa
kaldte Udmarksjorder (Højlyngen m. m. 2(j) skulde 
der ved denne Deling forlods tilmaales Staten for
skellige Arealer til Skovanlæg, blandt hvilke Arealer 
Resolutionen ogsaa nævner ca. 238 Tdr. Land af 
Bondelyngen - beliggende langs Slotslyngen - i 
Rutsker og Olsker Sogne. (Navnet Bondelyngen er 
senere gaaet af Brug). Det ses at have været Tan
ken, at nævnte Areal af Bondelyngen passende -
naar Kommandantens Ret over Slotslyngen bragtes 
til Ophør - kunde forenes med Slotslyngen, saa
ledes at der paa disse forenede Arealer tilvejebragtes 

26) Jfr. Note 18 foran. 

10* 
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et Stykke Statsskov. Denne Tanke kom man imid
lertid snart bort fra igen, idet man skønnede, at det 
vilde betale sig mindre godt, at tilvejebringe nævnte 
Stykke Statsskov. Ifølge kg!. Resolution af 29. Juli 
1846 blev det omtalte Areal af Bondelyngen ved den 
i 1848 fuldendte Deling af Udmarksjorderne be
handlet paa lignende Maade som de øvrige ikke til 
Skovanlæg bestemte Udmarksjorder, medens Staten 
til Gengæld fik mere Lyngmark til Udvidelse af 
Almindingsskoven end ved Resolutionen af 1842 
bestemt. 

Med Hensyn særlig til Slotslyngen, da blev der 
allerede i 1843 udkastet Planer om dennes Salg, 
(Kommandanten, der selv foreslog Salg af Slots
lyngen, skulde i Stedet for denne have anden Em
bedsjord ved Rønne). Efterat Hammershus Slotsbanke 
med Størstedelen af de den omgivende Dalsænk
ninger var fraskilt Slotslyngen, og denne var afdelt 
i forskellige Parceller, udbød Staten i 1846 ved Auk
tion Slotslyngen til Salg. Ved kg!. Resolution af 
20. Oktober sidstnævnte Aar blev Salg af hele Slots
lyngen til et Interessentskab for budt Købesum 1700 
Rigsdaler approberet. I Salget var ogsaa indbefattet 
de nu til Hotel "Hammerhus" hørende, Syd og øst 
for Hotellet beliggende Jorder, idet disse Jorder, som 
foran omtalt, var Forpagtningsjorder af Slotslyngen. 

Det Interessentskab - med en Bager Grønbech 
af Allinge i Spidsen - der saaledes erhvervede Slots
lyngen, solgte senere noget af denne, nemlig dels 
Hotel "Hammershus" s i det foregaaende omtalte 
Jorder og dels Slotslyngens Sydende (godt 50 Tdr. 
Land), hvilken sidste Del - der er utjenlig til Avls
mark - senere kom til at ejes i Forbindelse med 
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det udfor samme i Rutsker Sogn beliggende Hotel 
"Finnedalen " Gfr. Note 28). 

Samtidig med, at der, som foran omtalt, i Slut
ningen af 1906 foretoges Skridt med Hensyn til at 
forhindre Udstykning til Bebyggelse af Gaarden 
Hammersholms Jorder, blev der ogsaa, navnlig fra 
Nationalmuseets Side, virket for, at Staten skulde 
tilbagekøbe Slotslyngen27). Efterat der senere paa 
Finanslovene (§ 26) var bevilget de fornødne Beløb 
til Købet, erhvervede Staten først den Størstedel 
(207 Tdr. Land) af Slotslyngen, som omtalte Inter
essentskab ejede, og derefter tillige næsten hele det 
godt 50 Tdr. Land store Slotslyngsareal, som ifølge 
det foran bemærkede ejedes sammen med Hotel 
"Finnedalen '(28). For den saaledes tilbagekøbte Slots
lyng har Staten betalt noget over 50,000 Kr., og 

27) Jfr. den i Note 23 nævnte Aarbog Side 16. 
2R) Umiddelbart udfor Slotslyngens Sydende - som ikke nu 

gaar helt ud til Finnedalsbækken (med et Vandfald nær Havet) -
ligger i Rutsker Sogn en lille i nyere Tid opstaaet Gaard, Finne
dalsgaard. Mellem denne og Havet findes (ligeledes paa Rutsker 
Sogns Grund) det for ikke mange Aar siden opførte Hotel 
"Finnedalen ". Omtrent hvor Finnedalsgaarden nu træffes laa for 
en Tid tilbage et Hus, om hvilket Hus med Naturomgivelser 
tidligere bornholmsk Doktor Panum ytrer sig beundrende i sin 
Bornholmsbeskrivelse af 1830 Side 38. Da Staten i 1744 ved 
Auktion solgte Hammersholm og mange andre bornholmske 
Gaarde, solgte den ogsaa et Hus (med Jord) paa Slotsgrunden, 
og dette Hus var sikkert det nys foran nævnte. Efter det anførte 
har Stedet, hvor Finnedalsgaarden og Hotel "Finnedalen" ligger, 
antagelig i tidligere Tid været Slotslyng (Slots grund), men er 
senere blevet adskilt fra Slotslyngen og gjort til en Del af Ruts
ker Sogn. Slotslyngens Sydende er derved kommet til som nu 
at grænse til Rutsker Sogn i en bugtet Linie, jfr. Kortet foran. 
Som antydet ovenfor i Teksten beholdt imidlertid Ejeren af Hotel 
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Strækningen er blevet indlemmet i Bornholms (Stats-) 
Skovdistrikt, hvilket i Forvejen hovedsagelig omfat
tede Almindingen (med Indlæg), Rø Plantage og 
Blykobbe Plantage. 

I det foregaaende er nævnt, at man i 1842 tænkte 
paa at anvende SlotslYllgen og en tilstødende Stræk
ning af Rutsker og Olsker Sogne til Statsskov, men 
at man kort Tid efter kom til at nære finansielle 
Betænkeligheder ved denne Plan. Naar Staten nu, 
som omtalt, har generhvervet Slotslyngen, saa er det 
egentlig ikke sket som Følge af en Formening om, 
at Generhverveisen nu kunde betale sig godt for 
Staten. Tilbagekøbet er, som i det foregaaende an
tydet, sket nærmest for, at Slotslyngell som en Del 
af Hammershus's mærkelige Omgivelser kan blive 
bevaret væsentlig i sin hidtidige Naturtilstand og være 
tilgængelig for Publikum, idet den Opfattelse i senere 
Tider i vidt Omfang er blevet levende, at der rettelig 
bør forholdes med Slotslyngen, som det nu sker. 
Det er bl. a. bestemt, at der ikke maa opføres Bo
liger for Private eller anlægges Stenværker paa Slots
lyngen. Skoven paa denne skal behandles forst
mæssigt i Lighed med Statens andre Lystskove. 

4. Hammersøen. 

Hammersøen - hvis Overflade maaler omtrent 
18 Tdr. Land, og som maa anses for Bornholms 
største egentlige Indsø - ejes af Staten og har sikkert 

"Finnedalen " ved det paagældende Orundsalg til Staten et lille 
Stykke af Slatslyngens Sydende, saaledes at Statens Slotslyng 
afsluttes mod Syd i en lige Linie. 
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ingensinde været i nogen andens Eje. Da Hammers
hus var befolket, har man sandsynligvis fra Slottet 
drevet lidt Fiskeri i Hammersøen og betragtet denne 
som hørende til Slottet. Senere blev Retten til Fiskeri 
i Søen - hvilken Fiskeriret næppe nogensinde har 
været af synderlig Værdi - overladt først til Born
holms Vicekommandanter og siden til Øens egent
lige Kommandanter, sammen med Retten til Indtægts
nydelse af Slotslyngen2n). Da der i 1840'erne blev 
Tale om, at Staten skulde sælge Slotslyngen, kom 
ogsaa det Spørgsmaal til Overvejelse, om det vilde 
være naturligt, at Staten tillige solgte Kommandantens 
Fiskeriret over Hammersøen. Om dette Spørgsmaal 
blev der imidlertid fra Statens Side gjort den Be
tragtning gældende, at da Hammersøen særlig egner 
sig til et Havneanlæg og derfor mulig kan blive af stor 
Vigtighed for det offentlige, saa bør der ikke skabes 
en saadan Hindring imod det offentliges Disposi
tioner over Søen, som et Bortsalg af Fiskeriretten 
vilde betyde, men bør der i alt Fald kun kunne 
være Tale om en Bortforpagtning af Fiskerirettep 
paa Aaremaal. Kommandantskabet vedblev da som 
forhen at beholde omtalte Fiskeriret og har senere 
til Tider bortlejet Retten aarsvis for en ringe Afgift. -
I Sommertiden sejles der paa Hammersøen lidt til 
Lyst med Baade. 

Som allerede antydet har man tidligere beskæf
tiget sig med den Tanke at omdanne Hammersøen 

29) Det var ved en efter Oeneraliteteis Forestilling (Nr. 133 
i 1778) afgiven kg!. Resolution af 22. April 1778, at Komman
dantskabet blev begunstiget med ovenomtalte Ret over Slots
lyngen og Hammersøen ; jfr. iøvrigt Thaarups Beskrivelse (af 1839) 
over Bornholms Amt og Christiansø Side 319. 
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til en Havn ved at sætte den i Forbindelse med 
Havet. Zar Peter den Store af Rusland skal i 1716 
have spadseret ved Hammersøen og fundet denne 
bekvem til en Orlogshavn:lO). Thaarup anfører i den 
i Note 29 nævnte Beskrivelse Side 105 bl. a. følgende 
om Hammersøen : "Man har troet, at i denne Sø 
skulde kunne, ved at sætte den i Forbindelse med 
Havet, dannes en god Havn endog for Fregatter; 
men overordentlig store Summer vilde dertil udfor
dres. I Aaret 1809 blev en nøjagtig Undersøgelse 
derover foretaget af daværende Ritmester, nu Kammer
herre og Oberst v. Salchow." Jørgensen bemærker 
i den i Note 13 nævnte Bornholms Historie 2. Bind 
Side 236, at den sømilitære C. A. Rothe, som under 
Krigsuroligheder i østersøen var Guvernør (Kom
mandant) paa Bornholm fra 1808-1814, foreslog at 
omdanne Hammersøen til en Orlogshavn. Ifølge Be
retning i nyt Arkiv for Søvæsenet 1. Bind (af 1842) 
Side 269 sendte nævnte Rothe den 28. December 1809 
til Kongen et Brev, hvori udtales bl. a. følgende: 
"Fordi det saa almindelig er sagt og lært, at Hammer
søen ved at forenes med Havet kunde afgive en god 
Orlogshavn, ligesom og fordi Situationen af og Ter
rænet omkring denne Sø er overordentlig indbydende 
til denne Formening, attraaede jeg det oplyst, hvor
vidt dette Værk kunde udføres. Jeg beder Ds. Maje
stæt tillade mig allerunderdanigst at forelægge det af 
Divisionskvartermester, Ritmester v. Salchow til dette 
Øjemed foretagne Arbejde. Resultatet deraf er efter 
min allerunderdanigste Formening, at Ideen, af 
Hammersøen at danne en god Orlogshavn, kunde 

30) Jfr. "Bornholmske Samlinger" 4. Bind Side 179. 
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udføres, men at Udførelsen vilde kræve et stort og 
meget kostbart Arbejde." -- Det ses imidlertid ikke, 
at der paa hin Tid er kommet noget nærmere ud af 
nysnævnte Ide. Og nu, efterat Hammerhavnen er 
anlagt i Sænebugten (jfr. efterfølgende Omtale af 
Hammeren), vil der næppe fremkomme Planer om 
at cyøre Hammersøen til en Havn. 

b 

I Tider, hvor Sandflugt har hersket ved Hammer-
søen (jfr. Omtalen af Hammeren i det følgende), skal 
en Del Sand være blæst i denne Sø og have for
mindsket dens oprindelig betydelige Dybde. Langs 
Hammersøens sydlige Bred løber nedenfor en - paa 
Størstedelen af Strækningen kratbevokset - Skraa
ning en smuk "Strandvej". Landevejen løber syd
ligere. Paa nævnte Skraaning overfor Hammersøens 
østlige Del er i 1906 opført et Hotel "Hammersø" . 

5. Hammeren. 

Efter gammel fæstnet Opfattelse forstaas ved Ham
meren det Landhovede, som Bornholm danner paa 
sin Nordende, jfr. Kortet foran. Det er altsaa ikke 
nøjagtigt, naar man undertiden beskriver Hammershus 
Slotsbanke og den Syd derfor liggende Slotslyng som 
Dele af Hammeren. 

Paa Hammeren - hvis Areal overstiger 350 Tdr. 
Land - hæver sig flere tildels lyngbegroede Granit
Bjærgknuder. Efter Angivelse i ældre Skrifter h~r 
Flyvesand tidligere været i Virksomhed ved SandVig 
og paa Hammerens nordlige Del og navnlig ved 
Salomons Kapel. For Tiden ligger Sandet paa de 
nævnte Strækninger, som tildels er Lavninger, dæm
pet nogle Steder af fint Græs og andre Steder af 
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Lyng. I Rawert & Garliebs Bornholmsbeskrivelse af 
1815 (trykt 1819) udtales Side 182: "Fordum har 
Hammeren været bedækket med Skov; nu ser man 
kun Træernes Rødder og nøgne Klipper hist og her 
stige op af Sandet." Betydelige Dele af Hammeren 
er utvivlsomt egnede til Skovplantning. 

Ved Omtalen af Salomons Kapel foran under I-B 
er angivet, at der i Oldtiden og formodentlig ogsaa 
i Middelalderen har boet paa Hammeren en Del 
Mennesker, navnlig Fiskere. I nævnte Omtale ligger 
ogsaa, at Middelalderens Forhold paa Hammeren 
trænger til en nærmere historisk Belysning. I Bøger 
eller Papirer findes imidlertid næppe betydningsfulde 
Momenter til en saadan. Men har i Middelalderen 
en Hammer-By virkelig eksisteret, kunde der mulig 
af Hammerens Jord fremgraves tydelige Vidnesbyrd 
herom. Ved Amtmand Vedels foran ved Note 6 be
rørte Undersøgelser og Meddelelser synes blot Old
tiden haft for øje. 

Efter den omtalte gamle Befolknings Forsvinden 
fra Hammeren har denne en rum Tid ligget som en 
Udmark (Fælled, "Frihed ") til Allinge og Sandvig, 
dog saaledes at det har staaet som usikkert, om 
Byerne havde mere end en hævdvunden Brugsret til 
Hammeren. I 1843-44 forelaa der for Regeringen et 
Andragende fra Byerne om, at de udtrykkelig maatte 
blive erkendte for ejendoms berettigede til Hammeren. 
Den i Anledning af dette Andragende afgivne kgl. 
Resolution af 10. Januar 1844 udtaler imidlertid, at 
Andragendet efter de foreliggende Oplysninger ikke 
kan anses for retlig begrundet, hvorfor der ikke fin
des tilstrækkelig Anlednillg til at indrømme Byerne 
den ønskede Ejendomsret, hvorimod de fremdeles 

~ r
I 
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skal forblive i uforstyrret Nydelse af den af dem 
hidtil udøvede Græsningsret over Hammeren. Ved 
nævnte Resolution blev altsaa holdt for, at Staten og 
ikke Allinge-Sandvig Kommune var rette Ejer af 
Hammeren. 

Efterat Byerne paany havde andraget om at blive 
Ejere af Hammeren, overdrog Staten imidlertid ved 
Skøde af 18. September 1873 Ejendomsretten over 
Hammeren til Allinge-Sandvig Kommune, uden at 
denne skulde svare noget Vederlag for Overdragelsen. 
Kommunen solgte derpaa i 1875 Hammeren for 
32,000 Kr. til Grosserer J. C. Martens af København. 
Martens solgte i 1884 Hammeren til H. v. Ohlendorff 
af Hamburg; og fra denne overgik Hammeren i 
1891 til Aktieselskabet "Bornholms Granitværk", hvis 
Aktier menes for Størstedelen at være paa tyske 
Hænder. 

Fra omtalte Overdragelser af Hammeren har imid
lertid været undtaget et ikke ganske lille Grundstykke 
omkring Hammerens store Fyrtaarn, hvilket Grund
stykke Staten forbeholdt som Fyrvæsensgrund. Ved 
Overdragelserne er iøvrigt ogsaa fra Overdragernes 
Side taget visse Forbehold med Hensyn til Fredning 
af Salomons Kapels Ruiner, Opretholdelse af offentlig 
Vej til Fyret etc. 

Ikke længe efter, at Kommunen havde solgt Ham
meren, begyndte man at drive Granitbrud paa denne; 
og efterat Hammeren var overgaaet til fornævnte 
Aktieselskab, har dens Granitbrud udviklet sig til et 
Sten værk i større Stil. Aktieselskabet har med Statens 
Billigelse anlagt i Sænebugten en Selskabet tilhørende 
Havn ("Hammerhavnen ,,) til Brug ved Udskibning 
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af Sten. (l Sommertiden gaar nu ogsaa jævnlig 
Turistskibe ind i Havnen!);). Stenværksdriften paa 
Hammeren har hidtil hovedsagelig været rettet paa 
Hammerens Klippehøjder nær Hammersøens nord
vestlige Hjørne. 

Hammerens nuværende høje Fyr ("Hammershus 
Fyr"), paa det saakaldte 0rnebjerg, afløste i 1872 
et til den Tid paa Hammeren værende ældre Fyr. 
Ved nævnte nuværende Fyr er Flag-Signalstation for 
forbisejlende Skibe. Sydvest for Fyret ses i en Sænk
ning i Klippehøjderne flere smaa frodige, Fyrvæsenet 
tilhørende Haver, hos hvilke forhen har ligget Fyr
bet j ente-Boliger. 

Paa Hammerens Nordspids er i 1895 opført et 
mindre Fyr ("Hammerodde Fyr"). Ved dette Fyr 
gives Taagesignal (Knald). 

Ved Sandvig har ovenomhandlede Aktieselskab 
opført paa Hammerens Grund en Del sammenbyg
gede Huse, nærmest bestemte til Boliger for Arbejdere 
ved Selskabets Stenværksdrift paa Hammeren. 

Til Hammeren - saaledes som denne blev be
stemt ved Matrikelskontorets Skrivelse af 27. Marts 
1869, der tillagde Hammeren Matr.-Nr. 369 f - hører 
ogsaa den sandede Lavning fra Hammersøen til 
Sandvig og Nord om denne By. (Skønt Hammeren 

31) I' Lovtidende for 1893 Side 807 er bekendtgjort et af 
Indenrigsministeriet den 28. Okt. nævnte Aar stadfæstet Regle
ment for Hammerhavnen, hvoraf bl. a. fremgaar, at Koncession 
til Havnens Anlæg er udfærdiget under 19. Juli 1890, og 
at Adgang til Havnen i Almindelighed staar aaben for et
hvert Skib. 
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hører til Landdistriktet, har den dog Matr.-Nr., som 
om den hørte til Markjorderne). 

l den sandede Bugt, Aasandsbugten, Nord for Sand
vig er om Sommeren Badeetablissement (,,0stersø
badet Bornholm "). 

(Færdigskrevet i København i Begyndelsen af 1910). 

11 
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Store dal og I{:lintløkken 
i Olsker. 

Bornholms Østkyst er overordentlig rig paa 
smukke Naturpartier ; og iblandt disse er Storedal 
og Klintløkken i Olsker ikke de ringeste. 

Kommer man med en Baad til Sandkaas eller ad 
Allinge-Tejn-Vejen til samme Sted, vil det lønne 
sig at foretage en lille Udflugt gennem de nævnte 
Partier. - Fra Havet gaar Storedal op i Landet som 
en Fure i Grundfjældet, der her bestaar af blaagraa 
mørkspættet Granit med enkelte Feldspatstriber. Den 
har samme Retning som Dalsænkningen om Ham
mersø, Borgdalene i Rø, de større Dale i Paradis
bakkerne samt den berømte Ekkodal, nemlig N. N. ø. 
-S. s. V. Geologien lærer os, at Graniten hører til 
Jordklodens ældste (arkæiske) Dannelser. Al Granit 
er gennemtrukken af Revner. Disse bidrager til at 
opløse den faste Masse; og jo mere revnet Klippen 
er, des lettere smuldrer den hen. Desuden kan der 
findes løsere Partier, f. Eks. Grønsten, hist og her 
i Granitten. -- I den første Istid, da mægtige Isbræer 
eller Gletschere gled hen over Bornholm, gik de 
netop i ovennævnte Retning; og det er da let for
staaeligt, at de har kunnet bortskure de løse Klippe-
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masser og derved dannet Begyndelsen til denne og 
andre lignende Dale. Hvad Bræerne har begyndt, 
har Havet og Vandløbene fuldendt. Den Gang Havet 
stod 16 Meter (50 Fod) højere end nu, gik det selv
følgelig ogsaa op i Storedal-Sænkningen; og Bøl
gerne skyllede op og ned ad denne saalænge, til 
Grus, Smaasten og større Klippedele til Dels var 
fjernet og ført ud i Havet. Storedal bærer ogsaa Præg 
af alt dette. De øverste Dele af Fjældsiderne er 
ganske glatte og afrundede (efter Isbræernes Skuren), 
medens de nedre Dele af Væggene er stejle og ujævne 
følgende Revnerne i Grundfjældet (efter Havets Skyl
len). Senere har Havet trukket sig tilbage og efter
ladt Sand (findelt Kvarts) og Ler (pulveriseret Feld
spat og Glimmer) i Dalbunden og paa Klippefladerne. 
Luften, Regnvandet og Frosten bidrager endnu stadig 
til at forvitre og omdanne mere af Graniten til Jord; 
og denne formuldes ved Planters og Dyrs Hen
smuldren, saa den bliver bedre og bedre skikket til 
Voksested for Planterne. Forøvrigt er meget af Nord
bornholms Jord af fremmed Herkomst, idet den er 
ført her til med Isbræerne og rimeligvis stammer fra 
Fastlandet mod øst, Gotland og Øland (Grønwall: 
Grundrids af Bornholms Geologi). 

østen for Allinge-Tejn-Vejen er Storedal kun 
en lille Rende med Lyngskrænter langs Bækken; men 
saa snart man kommer Vest for Vejen, begynder 
Klippevæggene at vise sig i en Højde af 5-6 Meter 
(16-20 Fod) vekslende med bratte Jordskraaninger. 
Disse og Dalbunden frembyder straks en rig Mark 
for botaniske Undersøgelser. Fra den pæne Fodsti, 
der følger langs Bækken, kan man iagttage aILi det 
store og finde det smaa ved at gøre smaa Afstikkere 

11* 
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til Siderne. Da Dalbunden somme Steder er tæt be
vokset af Skov, vil man ubetinget finde Storedal 
kønnest om Forsommeren, før Træerne helt har ud
foldet deres Løv. Vi vælger altsaa en sollys Morgen 
sidst i Maj Maaned. Gennem lave buskede Elletræer, 
der er. i Udspring, hvide Birke med lysegrønne Blad
snipper, slanke nøgne Popler og enkelte blomstre1.1de 
Kirsebærtræer naar Solstraalerne ned til Bækken, 
spiller i dens rislende blanke Vand og kalder Blom
ster frem ved dens Bredder. 

Hist og her er disse næsten skjult af Brombær-, 
Hindbær-, Hyben- og Blaabærbuske, som pranger 
med grønne Blade, og Slaaen, der skinner med sit 
hvide Flor; men der findes ogsaa mange aabne 
Pletter, hvor de smaa Blomster straks smiler en i 
Møde. Saaledes vil man lige ved Vejen finde den 
lille ret sjældne Vaarpotentil-X

) (Potentilla verna) med 
de fingrede Blade og gule Kroner samt den tre
nervede Sandvaaner (Arenaria trinervia) og den ejen
dommelige Flipkrave (Teesdalia nudicaulis), som 
begge har hvide Blomster. Der er hele hvide Tæpper 
af Femhamnet Hønsetarm (Cerastium semidecandrum), 
Andre Blomster optræder som Broderi i det Grønne, 
saasom: de pæne blaa Tveskægget Ærenpris (Vero
nica Chamaedrys), Hundevioler (Viola canina), pra
lende gule Mælkebøtter (Taraxacum Dens Leonis 
Desf), uanselige Brandbæger (Senecio) o. fl., medens 
selve Bunden dannes af Gulaks (Anthoxånthum 

*) Jeg var i Tvivl om, hvorvidt jeg burde medtage de la
tinske Navne eller ej, da jeg ikke er Botaniker af Fag, For Fuld
stændigheds Skyld besluttede jeg dog at anføre de vigtigste efter 
Rostrups Flora; men Læseren kan godt. overspringe dem, om 
han vil. 
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odoråtum) og andre Græsser. - Lige ved Bækken 
stikker den høje hvidblomstrede Vandkarse (Carda
mine amåra) sit lyse Hoved op mellem et Overtal 
af Mynter (Menta), Nælder (Urtica), Agerpadderokker 
(Ekvisetum arvense), Burrer (Lappa) og Mjødurt 
(Spiræa). Andre Steder kommer den kraftige Kab
beleje (Caltha palustris) med de store nyreformede 
Blade og gule Kroner og tager Magten, medens den 
slanke lila Engkarse (Cardamine pratensis) rejser sig 
beskedent ved Siden af. Plettet Gøgeurt (Orchis 
maculatus) pranger her og der med sine rødlige Aks
toppe. Dalens Sideskraaninger er heller ikke nøgne, 
men der er Lyngen (Calluna vulgaris) paa de tørre 
Steder den dominerende. Dog under den ogsaa hist 
og heT andre Planter lidt Jord. Forskelligfarvet For
glemmigej (Myosotis versicolor) hilser med sine smaa 
blaa eller violetgule Kroner og smiler om Kap med 
Haarrig Høgeurt (Hieracium Pilosella) med gule og 
Fleraarig Knavel (Scleranthus perennis) med grønne 
Blomster. Ud af Klipperevnerne stikker smaa Bregner 
frem, saasom Engelsød og Radeløv (Asplenium), en 

-Bregneart med meget fint Løv paa mørke Stilke. 
Selve Klippefladen er dækket med Lav og kranset 

med Mos eller klædt med mørkegrøn Vedbend (He
dera Helix). - Saaledes er Forgaarde,n til Hellig
dommen. 

Naar man er kommet c. 50 Meter (150 Fod) 
frem i Dalen, bøjer Fodstien til Højre ind i en Vej, 
som fører fra Storedals Stenbrud til Allinge. Denne 
Vej følger man et lille Stykke mod Vest, til man 
naar Stenbrudet, som man selvfølgelig maa standse 
ved og tage i øjesyn. Stenhuggerne sprænger og 
kløver Klippeblokke ud, som tildannes til Bygnings-
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og -Brosten og føres ud over Allinge. Naar man 
betænker, at begge Fjældsider paa dette Sted tid
ligere har staaet lige højt og stejlt over for hinanden, 
aner man, at det ikke er faa Læs, der er kørt bort 
fra den Side, hvor Brudet er. Store dal er imidlertid 
saa stor, at det ikke kan siges, den har lidt noget 
større Tab ved dette Stenbrud. 

Følger man nu Stien langs Bækken videre op ad, 
fa ar man den mest karakteristiske og skønne Del af 
Storedal at se. Her staar Fjældvæggene mange Steder 
næsten lodret og hæver sig til en Højde af 15 Meter 
(c. 50 Fod) over Dalbunden. De fa ar en Afstand af 
indtil 20 Meter (64 Fod) og har ofte et vildt og 
sønderrevent Udseende. Mægtige Klippeblokke, løs
revne fra Grundfjældet, ligger hulter til bulter og 
danner mærkelige Huler og Trapper. Smaasten og 
Brokker findes spredt rundt omkring; Sand og Jord 
danner Bakker og Skraaninger op og ned. 

Men midt i denne vilde Natur fremvokser en 
Vegetation saa yppig og afvekslende, at det er helt 
vidunderligt. Et mægtigt Elmetræ krænger sig ud af 
en Klipperevne og hæver sin brede Løvkrone op i 
Solen. En fin jomfruelig Birk forsøger det samme 
et andet Sted; men den naar ikke saa højt. Store 
Træer, saasom: El, Elm, Ask, Poppel, Kirsebærtræer, 
Røn og Birk' skyder op fra Dalbunden og danner en 
Mangfoldighed af Søjler, der bærer det lysegrønne 
Løvtag foroven, medens Hvidtjørn, Hyld, Dunet 
Gedeblad, Brombær og Slaaen præsenterer sig som 
pæne Busketgrupper i Krogene her og der. De 
aabne Pletter i Dalbunden er dækket med forskellige 
Slags blomstrende Tæpper. Fjældvæggene er smykket 
med Buketter, Kranse og Guirlander i mange Slags 
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Sammensætninger; - og over alt dette hvælver sig 
den Iyseblaa Himmel; og den varme Sol oplyser det 
hele med et Væld af Straaler, der spejler sig i de 
klare Dugperler og danner de nydeligste Farveskat
teringer rundt omkring i Dalen. Fra de blomstrende 
hvide Kirsebærtræer slaar Fjældstavnen (Nattergalen) 
sine Triller, Bogfinken assisterer fra de høje Popler, 
og Gulspurven bader sig i Bækkens blanke Vand. -
Den, som har bemærket alt dette, maa indrømme, 
at her har Naturen dannet en lille dejlig Sidehal i 
sit Tempel. -

Vil man nu give sig Tid og betragte de smaa 
Urter, der pipper frem, opdager man snart, at her 
er et helt Eldorado for Botanikere. Paa solaabne 
Pletter myldrer det med Tusindfryd (Bellis pe
ren nis), Kornet Stenbræk (Saxifraga granulåta) med 
mærkelige røde Yngleknopper og Lundfladstjerne 
(Stellaria ncmorum) med hjerteformede Blade, alle 
tre Arter med hvidlige Kroner. Langs Bækkens 
Bredder fremspirer en Vrimmel af vandelskende Plan
ter; vi ser: den lille Surkløver (Oxalis Acetosella) 
med de fine runde Blade og lila Kroner, der dækker 
hele Strækninger af Bunden, Bingelurt (Mercurialis 
perennis) med ru modsatte Blade og grønne Blom
ster i smaa Nøgler, Milturt (Chrysoplenium alterni
folium) med gulgrønne Blomster i en flad Kvast, der 
ogsaa dækker større Pletter, Løvefod (Alchimilla acu
tangula) med lignende Blomster i gaffeldelte Kvaster, 
Skælrod (Lathraea Sqvamaria) med røde Blomster i 
en eensidig og Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava) 
med rødlige do. i en endestillet Klase. Den sidste 
udmærker sig ved honningfyldte Sporer, der hid
lokker Bier, som skal føre Blomsterstøvet fra en 
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Blomst til en anden; og den formeres aldrig ved 
Selvbestøvning. Alle disse Arter er dog ikke samlede 
paa et Sted. De veksler stadig med andre tidligere 
nævnte, saasom Kabbeleje, Vandkarse og Gøgeurt 
samt den blomsterløse Agerpadderokke og Vildløg 
(Allium oleraceum), der somme Steder præger og 
dækker Dalbunden. Andre Steder er Jorden dækket 
af de tidlige Foraarsblomster, den hvide Anemone 
(Anemone nemorosa), der snart har afblomstret og 
den gule do. (Anemone ranunculoides), der skinner 
gyldent om Kap med Ager-Ranunkel (Ranunculus 
arvensis) og Guldstjerne (Gagea). Hist og her er det 
grønne Græstæppe spættet med de himmelblaa Skov
og Engforglemmigej. Burre-Snerre (Galium Aparine) 
optræder ogsaa paa de fugtige Steder; den ligner 
Skovmærke en Del, men har en større to.rnet Stæn
gel og smaa Blomster, som ikke er udfoldede endnu. 

Hæver man saa Blikket lidt opad, ser man, at 
der paa Afsatser og Klippeskraaninger vokser helt 
andre Slags Blomster. Derfra pranger de skinnende 
Storkenæb (Geranium lucidum) med glatte og de 
stinkende do. (Geranium Robertianum) med lang
haarede røde Stængler. Den gule Hanekro (Gale
opsis ochroleuca), som ellers er temmelig sjælden, 
ser man ogsaa her. Ligeledes pyramideformet Læbe
løs (Ajuga pyramidalis) med blaa Læbekroner. Tjære
Pragtstjerne (Lychnis Viscaria) med de røde Blom
sterkvaster i en Top nikker bekendt ned' til en, den 
kornede Stenbræk lyser med sine hvide Kronblade; 
og den lille Mat-Potentil (Potentilla opaca) med de 
rødlige laadne Stængler hilser med sine smaa gule 
Kroner. Desuden møder man her mange af de tid
ligere nævnte, saasom: Knavel, Høgeurt? Vedbend, 
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Mos, Bregner, Lyng, Ener og Gedeblad i de om
talte Buketter og Kranse paa Klippesiderne. Selv 
det haarde Fjæld bærer Blomster, blot der er en 
lille Revne, hvor de kan holde sig fast. Stenurter, 
f. Eks~: Sedul11 Stellatum med de tykke runde Blade 
og blegrøde Blomster, benytter saadanne. St. Hans
urt (Sedum Telephium) med den store rød prikkede 
Stængel og ovale takkede Blade vælger de større 
Klipperevner ; og den minder en om, at man ikke 
skal blomstre for tidlig. - Dens gulgrønne Blomster 
udfolder sig nemlig først om Efteraaret. 

Ser man saa højere endnu, opdager man, at der 
ogsaa ovenpaa Dalens Sidevægge vokser et Mylr af 
Planter; Blomster og Buske af tidligere nævnte Arter 
samt Vildjordbær og den slyngende Gedeblad danner 
de prægtige Guirlander, som hænger ned over Klippe
randen og smykker det sønderrevne Fjæld. 

C. 100 Meter (300 Fod) Sydvest for Stenbrudet 
udvider Storedal sig i en Slags Tværdal. Skoven 
svinder ind til et enligt Elmetræ, der staar midt i 
Dalen og udbreder sin løvrige Krone. Neden under 
og deromkring findes smukke græsklædte Flader og 
Skraaninger, der er spraglede af Gøgeurter, Ra
minkler, Fladstjerner og Tusindfryd; og her er en 
meget søgt Festplads om Sommeren. Ved den ene 
Side har Naturen selv dannet en Talerstol af en 
Klippe og et Træ med passende Afstand. Denne 
udsmykker man yderligere med Blomster og Grønt 
ved festlige Lejligheder; og herfra er talt mangt et 
bevinget Ord til lyttende Skarer, der har lejret sig i 
det grønne. - Fra denne Plads er det Storedals
billede taget, som findes blandt "Danske Billeder fra 
Land og Sø". Man ser der en aaben Græsplads med 
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nogle græssende Faar ved Siden af nogle nedstyrtede 
Klipper, medens Baggrunden dannes af Fjældvæggene 
og Havet. Den Gang var Dalen nemlig ikke skov
bevokset. Kun et lille Birketræ stak ud af Klippe
revnerne hist og her. Stedet er let at kende igen 
fra Billedet. Man ser de samme Klipper og det 
samme Grønsvær; men Faarene skal man ikke være 
sikker paa at finde paa Pladsen! - og Udsigten til 
Havet er forsvunden! -

Lige øst om denne hyggelige Festplads skal 
Jernbanen gaa over Dalen. Hvis denne bliver lagt 
paa en Jernbro fra Fjældvæg til Fjældvæg, vil det 
blive et malerisk Syn at se Togene køre derover, 
medens man samtidig har Udsyn og Passage fri nede 
i Dalen. Bliver Jernbanen derimod lagt paa en Jord
opfyldning, vil Storedal tabe meget af sit Naturpræg. 

Før man forlader dette interessante Sted, bør man 
betragte en Mærkelighed af botanisk Art. I Nærheden 
af Talerstolen og videre langs den nordre Fjældvæg 
findes nemlig en kalla-agtig Plante, som kaldes Dansk 
Ingefær (Arum maculatum). Den udmærker sig ved 
sine tOriangel-pilformede Blade med en Kolbe, som 
forneden bærer Hun- og foroven Hanblomster. I 
Hylsteret om'kring Kolben udvikles i Blomstringstiden 
en Varme, der kan blive indtil 9 Grader over Luftens. 
I dette varme Rum nedlokkes Smaafluer, som Planten 
holder indespærrede der, til de bliver overpudrede 
med Støv fra Hanblomsten. Dette fører de saa efter 
Frigivelsen over til Hun blomsten i en anden Plante; 
og saaledes foregaar Befrugtningen. -

Har man lagt Mærke til det skildrede, vil man 
med Glæde fortsætte Turen videre gennem Dalen 
for at se mere baade af smaat og stort i denne 

.. 
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lille Naturkirke. Storedal skuffer heller ikke, for den 
er hele Vejen rig paa Afveksling. Selvom man 
møder de samme Jord-, Sten- og Plantearter, op
træder de altid i ny Opstillinger og Grupperinger, 
saa det aldrig virker trættende for Beskueren. Snart 
har man de høje Klippevægge ved Siderne, smyk
kede med Blomster og Grønt, snart lave Jordskrænter 
bevoksede med Græs. Snart er Dalen skovfyldt og 
skyggefuld, snart møder man fri aabne Pladser, 
hvor der er nok af varm Sol og ren Luft. - Somme 
Steder siver Vandet ned over Klipperne, som om 
Fjældet græd; men Stenurter og andre Blomster, 
Bregner og Mos skynder sig at tørre Taarerne bort. -' 
Af Planter foruden de førnævnte vil man i Dalbun
den støde paa Storkonval (Convalaria multiflora) med 
de eensidig hængende hvide Klaser under de brede 
Blade og Kantet Konval (Convalaria Polygonaturn), 
der knejser med sine stolt i Vejret. Bækkens grønne 
Bredder er næsten overalt spættet med Forglemmig
ejer, Karser og Ranunkler. Græsser og Mynter dæk
ker hele Partier af Bækkens Bund, og Ørnebregnen 
danner smaa Buskadser deromkring:') 

Naar man en Tid har færdedes i lave Regioner, 
føler man uvilkaarlig Trang til at komme op "over 
de høje Fjælde" for at faa "videre Syn"; og den, 
som besøger Storedal, gør bedst i at imødekomme 
den Trang, før han har naaet til Bækkegaardshegnet, 
der gaar tværs over Dalen. - Den nordlige Dal
skrænt bestiges; og fra dens øverste Del kan man 
faa et klart Overblik over Storedal. Til Venstre ser 
man et langstrakt Krat af forskellige Slags Træer og 

*) Ifølge Bergstedts "Bornholms Flora" findes Bregnen: Poly
podium Dryopteris i Store dal. Det er muligvis den, Rostrup 
kalder Tredelt Mangeløv. 

Bornholmske Samlinger, Femte Bind, Rønne 1910

www.vang-hansen.dk



160 

Buske; i Midten har man selve Dalen med Havet 
til Baggrund; og til Højre en nydelig Bræm af hvid
stammede smaa Birketræer. Solstraalerne leger med 
det lysegrønne Løv foroven, mens Fjældet kaster' 
mørke Skygger ned i det dybe Gab. Det kan ikke 
nægtes, at der til Tider er skummelt i Storedal. 
Folketroen har derfor gjort den til Hjemsted for 
Troldtøj og Underjordsfolk, men en sollys Majdag 
gruer ingen for sligt. 

Vil man saa til Slut tage et samlet Indtryk af det, 
man har set, saa bliver det dette: Storedal er ikke 
saa majestætisk og storslaaet som f. Eks. Ekkodalen ; 
den er heller ikke saa lys og aaben; men dens Stor
hed bestaar i dens Mangfoldighed af vegetabilsk Liv 
og dens Rigdom paa Form- og Farvenuancer, som her 
kun er skildret i korte Træk, men som den mere ind
gaaende Kender bedre vil kunne gøre opmærksom paa. 

Før man forlader dette Udsynssted, bør man dog 
endnu lægge Mærke til en ret sjælden. Slaaenbusk, 
en Varietet, som bærer smaa hvide Blomster, der 
udvikler sig senere end hos de almindelige Slaaen 
og samtidig med Bladene; den vokser her: Desuden 
findes her i Nærheden en Mængde Gøgeurter med 
Blomsteraks i mange forskellige Farver; men under
søge disse nøjere bliver der næppe Tid til; thi den, 
som vil se Klintløkken i Morgenbelysning samme Dag, 
kan ikke godt dvæle hele Formiddagen ved Storedal. 

Gaar man nu langs den smalle Skovstrimmel, 
som forbinder de to nævnte Steder med hinanden, 
vil man snart naa sit Maal. Over Smaabakker og 
Lavninger kommer man til en Dal, der er gennem
strømmet af en Bæk og omgivet af bevoksede Fjælde 
og Jordskrænter. Det er Storedal om igen; det hele 
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træder blot frem i mindre Format, omend ikke mindre 
skønt. Dette gælder dog kun det sydvestlige Parti. 
Følger man nemlig den lille Dal neden om Klinten 
mod Nordøst, ser man snart, at det naturskønne 
brydes af et mægtigt StenbIlld. Stenindustrien har 
jo sin Berettigelse; og man bør altsaa se paa Værket. 
Det, der her vækker mest Interesse, er de røde Striber 
af Feldspat, som gaar tværs over den mørkegraa 
Granit i Fjældmassen. Saadanne kaldes Pegmatit
gange. Ellers kun dette, at Klipperne kløves; og de 
brugelige Stykker bearbejdes og udføres, medens de 
ubrugelige spredes rundt om i en kaotisk Forvirring. 
For godt en halv Snes Aar siden henlaa dette Terræn 
urørt, som det var dannet af Naturen; og da besteg 
man let Klintløkkebjærget ved at kravle op ad de 3 
smukke Terrasser, som her hævede sig opad, den 
ene over den anden. Hver Terras var flere Meter . 
bred, jorddækket og rigt bevokset. Til den ene Side 
havde man en stejl Fjældvæg nedad og til den anden 
en do. opad. Nu er alt dette sprængt bort af Sten
værket; og man foretager derfor sin Bjærgbestig
ning længere mod Sydvest. Over Klipper og Skræn
ter mellem Ener, Slaaen, Hvidtjørn og knudrede 
Egepurrer kan man snart naa Toppen; men man 
burde egentlig standse lidt og studere Blomsterne 
paa sin Vej; thi den mod Syd liggende I:jældskraa
ning har ikke ringe botanisk Interesse. Foruden de 
fra Storedal nævnte Blomster kan nævnes: Lyngvikke 
(Vicia Orobus), vistnok en Varietet, med rødlige 
Blomsterklaser samt den meget almindelige Hulkravet 
Kodriver (Primula officinalis) med de brandgule 
Blomsterskærme, og den smukke blaakronede Mælk
urt (Polygala vulgare) med det farvede Bæg€r og 
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den kamdelte Kroneflig. Havde man god Tid, kunde 
man sikkert finde mange flere. -

Turisten higer imidlertid efter at komme højere 
op. - Den, som første Gang er kommen ovenpaa 
Klinten, vil maaske studse over dens Fladhed. Han 
vil maaske heller ikke beundre dens Vegetation der
oppe; men det er jo heller ikke derfor man bestiger 
den. - Klinlløkken er en Slags flad Højslette paa en 
halv Snes Tønder Lands Størrelse; og den er for
oven næsten udelukkende bevokset med Lyng og 
Ener, hvorimellem smaa Egepurrer, Birke og Tjørn 
hist og her stikker op og danner et halvt forkrøblet 
Krat. Det nordvestlige Hjørne er dog dækket af en 
lille Granskov, og Rensdyrlav og Stjernemos om
kranser mange af de nøgne Klipper. Før var denne 
Højslette et ensomt Sted, hvor Haren, Lærken og 
Gærdesmutten kunde have deres Reder og Unger i 
Fred for Kulturens Fremtrængen. Lundegaards Ung
kvæg tilbragte Sommeren der som paa en Sæter; og 
alt var Idyl og Naturstemning. 

For længere Tid tilbage brugtes Klintløkken som 
Bavnebakke ; og med dette Navn betegnes den paa 
Generalstabens Kort. Bavnen var Fortidens Signal
apparat. Den bestod af en Tjæretønde eller en Bunke 
Brænde, som blev anbragt paa Bakkens Top og 
stukket i Brand, naar Folket skulde allarmeres. Ilden 
og Røgen skulde saa være et Varsko om at møde 
til Kamp mod Fjenden. Som Bavnebakke maa Klint
løkken have været ypperlig; for den kan ses langt 
borte. Den hæver sig til en Højde af 87 Meter 
(278 Fod) over Havet og er altsaa 10 Fod højere 
end Stejlebjerg paa Hammeren, som vel regnes for 
at være et af Bornholms stolteste Bjerge. Det er 

, 
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ogsaa denne bratte Stigning, der er det imponerende 
ved Klintløkkebakken. -

Naar man bestiger en af de højeste afrundede 
Klipper mod Nordøst og vender sit Blik ud ad mod 
Havet, vil man frydes ved det herlige Rundskue, 
man faar for sine øjne. Man vil glæde sig over at 
være kommen op paa det "høje Fjæld" med det 
vide Udsyn, hvor Himmel og Hav ligger aabent for 
ens Blik. Ting, som i Virkeligheden er langt borte, 
sync:s at ligge ga.nske nær. Man har set meget kønt og 
herltgt paa den hUe Udflugt; men her ser man allige
vel noget endnu større i Naturens uendelige Rige. 

Den Stemning");), man kan faa ved Udsynet fra 
ovennævnte Sted, har jeg søgt at skildre i følgende 
Vers: 

Søg engang KlintJøkkeloppen fra Dalene! 
se mod det venlige Tejn! 
Landskabet straaler fra Sandvig til Salene' 
som en vidunderlig Egn! 

Se det en Morgen, naar Himlen er gryende 
rød over Krisliansø! 
dvæl i den Stemning, der daler fornyende 
ned over Kystland og Sø! 

Græs- eller skovklædt gaar Landskabet skraanende 
nedad med Kløfter og Hæld. --
Fjernere bølger sig østersøen blaanende 
blødt om det urgamle Fjæld. 

Hvide smaa Huse 'er spredt over Vidderne; 
Veje som slyngende Tov 
gaar gennem lysgrønne Felter mod Siderne 
ender i Byer og Skov, ' 

'i') Nu er der imidlertid bygget et Par tyske Villaer og en 
Kafe, som let kan forstyrre det gode Indtryk. 
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Allinge luer' med Glans over Tagene; 
Gudhjem' har Skær af det blaa; 
Røskoven blaaner mod Himmelen dragende, 
Olskirke stirrer derpaa. --

Rigt spreder Solen sit Guld hen ad Voverne, 
favner den rødmende Kyst. 
kysser smaa Blomster og vækker Syvsoverne, 
giver til Morgensang Lyst. -

Fjældstavnen synger bag Løvet, det glitrende: 
"Danmark mod østen er bedst!" 
Bjærgmanden gri1:Jtr sin Hammer med sitrende 
Hænder til Arbejdets Fest. -

Jordbundne Tanker som Taager saa tyngende 
løses ved storladent Syn. -
Toner og Farver, som mødes foryngende, 
tænder Livsfunker som Lyn. 

Solen og Himlen kan spejles i Draaberne, -
smaa! kan faa Hvile i stort, -
Himmelglansstorheden tabes af Taaberne, -
Barnet gaar ind ad dens Port. --

Vil man blive i denne Stemning, kan man fore
tage Nedstigningen i samme Retning som Udsynet. 
Der er ogsaa noget stort at se længere nede. De 
brede afrundede Klippeflader bærer her Mærker efter 
Isbræernes Skuren derover for mange Tusind Aar 
siden. Neden for er det store Stenbrud, som arbejder 
paa at søndersprænge Fjældet. Fortid og Nutid 
mødes her. Vi har set, hvorledes Naturen med næn
som Haand hæger og dækker over det sønderrevne. 
Gid Kulturen vilde gøre noget lignende, saa vi kunde 
bevare og redde saa meget som muligt af Naturens 
Helligdom. 

Karl 111. K(~llJd. 
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