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BornholnlS middelalderlige Kirker. 
Hovedtræk af et Foredrag, 

afholdt den 5te Marts 1911 i Foreningen .Bornholm" 
i København. 

F oreningens behagelige Anmodning om her i 
Hovedstaden at tale om de gamle bornholmske Kir
ker, især Rundkirkerne, efterkommer jeg gerne, men 
maa forudskikke, at jeg ikke er Historiker, kun hi
storieinteresseret, hvorfor jeg beder om mine Til
høreres Overbærenhed. Det, jeg fremfører, skulde 
være et Forsøg paa at vække Interesse for vor dan
ske Fødeø Bornholm, og jeg tænker, at mine Ud
talelser kan være Indledning til eller danne Baggrund 
for den Redegørelse af mine Iagttagelser af Øens 
Kirker gennem 35 Aar, som jeg forhaabentlig i de 
nærmeste Aar maa faa Lejlighed til at fremsætte. 

Naar Foreningen "Bornholm" paa Bornholm og 
Foreningen "Bornholm" i København har den Op
gave at være medvirkende i Arbejdet for at bevare 
Bornholms rige Natur og Kulturminder, saa maa vi 
anmode enhver dansk Kvinde og Mand om at støtte 
os i disse Bestræbelser, ogsaa - og ikke mindst
for at bevare Øen for vort fælles Fædreland. 

1 
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I vor rastløse Tid bør vi tage os saa megen Ro, 
at vi under alvorlig Sammenslutning kan sige hver
andre: Elsker vi vort Hjem og vort Land, da bevarer 
vi det, og kun da vil vi der finde den Hvile, den 
Næring og de Kræfter, der bærer os sikkert fremad. 

Det ligger i den gode Menneskenatur at søge Op
lysning. Det uklare og det helt ubekendte vil man 
have klaret. Man vil have sin Viden forøget og sin 
Synskreds udvidet. 

Ved min Færden paa Boruholm og mange an
dre Steder i Danmark har jeg med Glæde erfaret Be
folkningens Trang til at faa Besked om det, der i 
vort Land findes af Natur, men ogsaa om hvad der fin
des af Minder fra vore Forfædre. Jeg har derved 
tillige erfaret, at mine Landsmænd elsker deres Land, 
og saaledes elsker ogsaa Bornholmerne deres ø. Ret 
ofte er jeg blevet mindet om det, Grundtvig har sun
get: "Og den har aldrig levet, som klog paa det er 
blevet, han først ej havde kær." 

Maa jeg da ved denne Lejlighed have Lov til at 
sige vore københavnske og øvrige Landsmænd, at 
vi danske Bornholmere elsker vor ø saa meget, at vi 
ikke kan lade være med at ville være kloge paa al 
dens Eje. Men ligesaa gerne ønsker vi, at alle Dan
ske og Danmarks Venner maa blive fortrolige med 
den Værdi, vort Land har i denne sin i østersøen 
ret udsat beliggende Klippeø. 

Hvad skønt Øens Natur byder os paa sine Klipper 
og Sandklitter, sine bakkede Marker og bugtende 
Aaløb, ved sine meget forskelligartede Skove og i sin 
Mangfoldighed af Planter, ligesom ogsaa i sin friske 
Natur paa Land og ved Sø, ja, alt dette vil De kunne 
se og nyde. Tænk, hvad d~r kan indhentes af Glæd~ 

,,--
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og Sundhed! Har De været paa Bornholm en Gang 
og set rigtig, da vil De atter derover for at se endnu 
mere, og sikkerlig vil De blive endnu mere beriget. 

Men kommer vi nærmere ind paa vor ønaturs 
Mangfoldighed af Sten- og Jordarter, Menneskelivet, 
Dyre- og Plantelivet, og hvad der i og paa Jorden 
findes af vore Forfædres efterladte Tilvirkning fra 
Oldtid, Middelalder og senere Tider, da maa vi om 
disse Ting i Reglen have al den Oplysning, der kan 
tilvejebringes, med paa Rejsen. 

Af skreven Bornholms-Historie, fra Sagn som fra 
Fakta, fra Vesets Dage og fremefter gennem Konge-, 
Bispe-, Lybækker- og Svenskeperioden til vore Dage, 
har vi vel hørt og læst adskilligt, saavelsom ogsaa 
noget om vor monumentale Kulturhistorie. Men 
vi maa tilegne os langt mere for blot nogen
lunde at kunne faa en Overbliks-Forstaaelse af vore 
Forfædres efterladte Mindesmærker. Disse kan for
tælle os meget; thi Stenene kan ogsaa tale, og de 
taler et interessant, paalideligt og lærerigt Sprog 
overfor de Videnskabsmænd, som ved deres Gransker
arbejde har faaet Lykke til at kunne oversætte det 
for os. 

Bornholms monumentale Kulturhistorie har vi i 
vore Oldtidsminder, saaledes som disse findes spredte 
om os i og paa Jorden af mangeartede Genstande 
og i de endnu uudtydede Helleristninger, i Gravhøje, 
i Stensætninger, i Bopladser, i Bauta- og Runestene, 
i Folke-, Konge- og Bispeborgene samt i vore Kir
ker, Kapeller, og hvad senere Tider har medført. 

Alt er det Led eller Afsnit, omend kun smaa, saa 
dog værdifulde, i den store, sammenhængende monu
mentale Verdens-Kulturhistorie. Gennem Tidsperio. 

1* 
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derne fra Ægyptens og Asiens Kulturcentre, vest- og 
nordpaa gennem Euvopa, ogsaa til os i vort lille 
Land og paa vor lille ø, har Folkeslagene tilkende
givet deres Tilværelse og Kultur ved efterladte Frem
bringeiser: Ægyptens Pyramider, Templer og andre 
Monumenter, andre Landes større og mindre Byg
ningsværker, og vort lille Lands smaa Kirker ere 
først rejste efter en lang Udviklingsperiode. 

Hine store Landes Befolkning har, ligesom vort 
Land med sine Beboere, haft saare beskeden Begyn
delse, med tarvelige Jordhuler, Hytter af Planter eller 
Dyrehuder, og Redskaber af Ben, Træ og Sten -
Ægypten for ca. 10,000 Aar tilbage, og vi for 
4 å 5000 Aar tilbage i Tiden. Og saa forskellig er 
Udviklingen, at der den Dag i Dag findes Folkeslag, 
som nøjes med lignende, som de foran nævnte Hyt
ter og mangelfulde Redskaber. 

Indenfor Folkenes Historie har man en Afdeling, 
der betegnes som Kunsthistorie, der giver de for
skellige Tidsaldres og Folkeslags Form-, Farve- og 
Stof-Frembringelser i Bygninger, Husgenstande, Drag
ter, Vaaben, Smykker og Mønter m. v. Karakter af 
Stil og Navnebetegnelser efter Landene, Folkene og 
Begivenheder. 

Den gennem Tiderne fremadskridende Kulturs Stil
formers Hovedtræk kan nogenlunde og ret overfladisk 
anskueliggøres i Beskrivelse og ved Billeder, men 
studere dem saaledes, at Aarsagerne til deres Frem
komst og deres Vandring med Folkeslagene og Om
formning Folkene imellem, hvor Ideerne mødes og 
fører til Kampe eller Samarbejde gennem længere 
eller kortere Tidsperioder, staar klart for ens Blik, 
det er ulige vanskeligere. 

5 

Men for mere og mere at klarlægge alt dette 
arbejdes der utrættelig af Landenes Arkæologer og 
Historikere, netop fordi det mere og mere erkendes, 
hvor paalideligt og betydningsfuldt et Fortællestof 
om Kendskabet til Fortidens Mennesker der findes 
i de monumentale Efterladenskaber, i det, der er byg
get jordfast, saavelsom i Løsøre. 

Billedlig talt staar den paapegede Kulturbevægelse 
som et vældigt Verdenstræ, der har sin Næring i 
Folkesjælens mægtige Aand, sine Rødder vidt ude 
i de næringsgivende Aandsværdier, sin herlige Stam
me og sine kraftigste Grene i de rigeste Kultur
centre, hvorfra saa yderligere mindre eller smaa 
Grene er skudt ud til og har forenet sig med Jordens 
forskellige livskraftige Folkestammer, hvor der ved 
Indkrydsninger og Viderevækst fra Hovedtræet gen
tagende og atter gentagende er frembragt herlige, 
forskelligartede og mangfoldige Frugter. 

Denne mægtige Plante, Livstræet, vil vedblive at 
leve og sætte nye Skud og nye Frugter, saalænge 
Næringskilden, Menneskeaanden, med sin usynlige 
Beriger og sit uundværlige Redskab, Haandens Ar
bejde, faar Lov til at virke her paa Jorden. 

Men vedkommer alt det foranførte de bornholm
ske Kirker? 

Ja! Bornholms Kapeller og Kirker, saavelsom vore 
Borge, Hammershus, Lilleborg, Gamleborge, Ring
borgen, Rune-, Bauta- og Helleristningsstene, Grav
høje og Oldtidsfundene, hører ubestridelig med til 
alt det mangfoldige, der skal ses mod og plukkes 
ud af den folkehistoriske Baggrund. Og fra Væks
terne der vil jeg da forsøge at plukke det, jeg for
maar at meddele om de bornholmske Landsogne-
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kirker, men kan dog ikke undlade forud at bemærke: 
For ca. 2 Aar tilbage fandtes syd for Melsted et 
meget fortrinligt Broncesværd, der blev indleveret 
til Bornholms Museum, men som Nationalmuseet 
gjorde Krav paa at eje, og jeg maa erkende, med 
Fortrinsret, uanset om Betegnelsen "Dannefæ" kan 
indskrænkes til Guld- og Sølvfund alene, hvad næppe 
er sandsynligt, naar det gælder særlig værdifulde 
historiske Fundgenstande. Og saaledes var Tilfældet 
med Melsted-Broncesværdet; thi husker jeg rigtig, 
saa var der hidindtil kun fundet et tilsvarende an
det Sted her i Danmark, og disse Sværd svarede til 
lignende Fund paa Akropolis ved Athen. Paa Born
holm er, i Forhold til Øens Størrelse, fundet meget 
af stor kulturel Værdi, saaledes Tusinder af romer
ske Perler, der er indsendte til Nationalmuseet, for
uden mange Mønt-, Guld-, Sølv- og Broncefund m m., 
der ligeledes er indsendte, og hvoraf vi eje en Del 
fortrinlige Kopier i Bornholms Museum, og hvoraf 
de bedste i disse Tider (Marts 1911) sammen med 
Kopier fra Nationalmuseet og Kopier fra enkelte an
dre danske Provinsmuseer er udstillede paa den 
arkæologiske Jubilæums-Verdensudstilling i Rom, og 
hvor den danske Afdeling sikkerlig vil bringe vort 
Nationalmuseum og vort Land betydelig Ære. 

Vort danske Nationalmuseum, der har Verdens
anerkendelse, udretter et meget stort kulturelt Oplys
ningsarbejde. Og selvom vi Bornholmere 'til Tider 
bedrøves over, at vi ikke maa opbevare i Bornholms 
Museum alt, hvad der findes paa vor ø, saa maa 
vi dog bøje os for og erkende vort Fædrelands Na
tionalmuseums Fortrinsret og Krav paa saadanne 
Genstande, der har videnskabelig Betydning. 

Nationalmuseets store Interesse for Bornholm mær" 
ker vi stadig, ogsaa saaledes at forstaa, at det gerne 
hjælper os i vore stedlige Bestræbelser for at bevare 
det vi eje, og som der er Mulighed for at bevare. 

Amtmand, Kammerherre Vedel har i Skrifter og 
Foredrag og ved stort personligt Arbejde ude paa 
Øens Marker ved Gravninger fundet og undersøgt, 
meddelt, forevist og belært os meget om vore Old
tidsminder; hans Medhjælpere Lærerne J. A. Jørgen
sen og L. Pedersen ligeledes. 

Om Lilleborg og Hammershus har vi vor Viden 
særlig fra Museumsinspektør P. Hauberg, der i mange 
Aar har arbejdet med en utrættelig Nidkærhed for 
Kendskabet til og den bedst mulige Bevarelse af de 
to Bygningsanlæg: Kongeborgen i Almindingen og 
Bispeborgen paa Slotsbjerget imellem Hammeren og 
Slotslyngen. 

Men hvad de forannævnte saaledes har meddelt 
os, er i alt væsentligt fremkommet gennem de be
sværlige og langsomt fremkommelige monumentale 
Undersøgelses- og Samlerveje. 

Ad lignende Veje maa man ogsaa gaa frem for 
at faa Kendskab til vore bornholmske Middelalders
kirker, idet disse ingen skreven Egenhistorie har, og 
af andre Kildeskrifter kan kun opnaas sparsomme 
relative Uddrag. Etatsraad Herholdts Arbejde sam
men med Professor H. Holms og flere interesserede 
Arkitekters Opmaalinger i 1874, saavelsom de mange 
senere foretagne Undersøgelser, har givet os et sam
let Overblik over disse Bygninger. Dernæst er Pro
fessor L. Wimmers Kæmpeværk om vore Runestene 
blevet en fortrinlig Støtte til Bedømmelse af Kirker
nes Alder, paa de Steder, hvor Runesten har været 
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benyttet som Bygningssten, og hvor Runer er an
bragte i Inventar. 

Hovedtrækkene i Danmarks gamle Kirker burde 
vi alle kende, og her kunde vore Skoler være vore 
Vejledere. Ingen dansk Skolemand eller Præst burde, 
historisk set, være uvidende om den eller de Kirke
bygninger, der findes indenfor deres Virksomheds
kreds. I den katolske Tid var Kalkmalerierne Menig
mands Bibel. Men i vore Dage burde de gamle 
Kirker være en Del af vor Historiebog. 

Disse gamle Bygninger, hvori smaalige Hensyn 
til Enkeltheders Regelrethed og Finpilleri oftest er 
helt uænset og udeladt, er i Hovedanlægene og 
Interiørerne gennemført med en Forstaaelse af Alvor 
og Værdighed, der sikkerlig den Gang formaaede, 
ligesom de i vore Dage formaar, at stemme Sin
det til Ro og Alvor. Og jo mere vi bliver bekendt 
med disse Kirker, vil vi erfare, hvad de kan fortælle 
os om Tidernes Omskiften i vort Land og ude i den 
store Verden. 

Man lærer Tid efter anden at forstaa at vore 
Arkæologer og mange af vore Bygningskunstnere 
arbejder med stigende Interesse og Grundighed for 
at bevare det, vi eje i vor gode gamle danske Byg
ningskultur i Kirkerne, som ogsaa i de gamle Herre
gaarde, og meget af det, der har været og endnu er 
i de gode gamle Borger- og Bondehuse. 

Vi dp.nske burde have det saaledes, at vi, naar vi 
rejser ud i vort Land for at glæde os over dets 
rige Natur, da tillige at kunne glæde os over alt det, 
man kan læse og lære af Landets Historie i de For
tidsbygninger, som man hist og her faar at se. 

Af gamle bornholmske Kirkehuse har vi haft 15 

Landsognekirker, mindst 6 Kapeller og 5 Bykirker 
(efter Hilbertz nævnes 1569 Svanike og Nexø som 
Kapeller, det sidste som Set. Nicolaj), alle af Sten, 
der utvivlsomt hos os, ligesom andre Steder, har 
afløst gamle Trækirker. 

Landsognekirkerne og Kapellerne, alle med Hel
gennavne, er: Set. Knud (Knudsker), Alle Helgener 
(Nyker), Set. Clemen (Clemensker), Set. Andreas 

/ 

(Rutsker), Set. Olaf (Olsker), Set. Michael (Rø), Set. 
Laurentius (0sterlars), Set. Marie (0ster Marie), Set. 
Jacob (Ibsker), Set. Bodil (Bodilsker eller Bolsker), 
Set. Poul (Poulsker), Set. Peder (Pedersker), Set. Jo
hannes (Aaker), Set. Marie (Vester Marie, hvor der 
1863 fandtes Relikvier af de 11,000 Jomfruer), Set. 
Nicolaj (Nylars). Rigtigheden af "Set. Nicolaj" kriti
seres af Magister P. Thorsen, der tænker sig det 
rigtigere med N y Set. Laurentius, da denne Helgen, 
hvortil Domkirken i Lund blev indviet, var stor nok 
til at have to Opkaldelser her paa 0en. Af disse 
Kirker er Clemens, V. Marie, Rø og 0. Marie helt 
ombyggede, men af 0. Marie staar en Ruinrest til
bage. 

Kapellernes Navne og Beliggenhed er: Salomons 
ved Hammeren, Trefoldigheds i Rø, Set. Anna i 
Gudhjem, Set. Margrethe i 0. Marie, Set. Anders 
i Ibsker og Set. Jørgens i Aaker. Kun af Salomons, 
Annas, Margrethes og Jørgens kan ses Ruiner. (Set. 
Anders er mig angiven af Hauberg). Bykirkerne er: 
Rønne, Nexø (begge indviet til Set. Nicolaj), Svanike, 
Allinge og Hasle. 

De 15 Landsognekirker kan deles i Grupper, og 
som en fra min Side foreløbig Inddeling anføres: 
4 Rundkirker, der hver for sig er ret egentypiske. 
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De øvrige 11 Kirker med rektangulære (bacilik<t
formede) Grundplaner kan vel efter deres Enkelt
heder deles i flere Karaktergrupper, men ved denne 
Lejlighed anføres kun 2 saadanne, de der skønnes 
oprindelig opførte med Taarne, og de uden Taarne. 
Af de sidstnævnte ses Poulsker endnu uden Taarn; 
men de med senere tilbyggede Taarne, der som saa
danne er undersøgte, er Rutsker, Vester Marie, Aaker 
(sidstnævnte efter Løflers Angivelse) Pedersker og 
Bodilsker (denne sidste blev først iagttaget under 
Restaurationen 1911). Paa dette Omraade staar Knuds
ker for mig ret tvivlsom, den nedbrudte Clemens 
Kirke blev i denne Henseende ikke undersøgt, lige
som der ikke har forekommet særlig Lejlighed til at 
undersøge Ibsker. Om ø. Marie og Rø kan man 
med rimelig Sikkerhed antage, at de har haft deres 
Taarne samtidig med Kirkens Opførelse. 

Adskilligt i disse Kirkebygninger vidner om irsk 
Paavirkning, men ingen dansk Landsbykirke skønnes 
at være saa irsk i hele sit Anlæg, som øster Marie; 
og Aa Kirke har haft en Midtmur, der desværre er 
nedbrudt, men som paafaldende henledede Opfattel
sen i samme Retning. 

Danmark har flere Kirker med mere eller mindre 
centraliserede Hovedformer, men kun 7 egentlige 
Rundkirker, hvoraf Bornholm har de 4. Skandina
vien har vel haft omkring en Snes saadanne Kirker, 
hvoraf flere er nedbrudte og de andre betydelig 
ændrede; men saaledes som de bornholmske nu 
staar, nogenlunde bevarede i deres oprindelige Skik
kelse, kan disse betragtes som ret enestaaende i Eu
ropa, og de er jævnlig Genstand for danske og uden
rigske Videnskabsmænds Undersøgelser. Der er fore-

11 

taget Opmaalinger og Afbildninger af disse Kirker, 
og der er skrevet om dem af danske, svenske og 
tyske Forfattere, ligesom der blandt Undersøgerne 
har været Østerrigere og Franskmænd. 

Hvorfra stammer da Grundformen til disse vore 
Kirker, især Rundkirkerne? 

Den centrale Bygningsform findes mange Steder 
i den førkristne som i den kristne Tid, saavel inden
for religiøs som indenfor verdslig Bygningskunst fra 
meget tidlig Tid. Rundformen er i stor Udstrækning 
benyttet ved Forsvarsbygninger, i Enkeltværker og 
som Murtaarne i større Anlæg. Disse Rundbygnin
ger findes i Asien fra langt mod øst og til Middel
havet, i Nordafrika og i Kulturlandene mod Middel
havets Nordkyster, hvor de i stor Udstrækning er 
benyttede i den kirkelige Bygningskunst; tænk blot 
paa Italiens Centralkirker og de mange prægtige 
Bapisterier (Daabskapeller). Fra Middelhavslandene 
er Rundbygningen ført nordpaa og vestpaa, ind gen
nem Frankrig og andre Lande, hvor den ogsaa disse 
Steder er anvendt til Kirker og til Forsvar. Vi kan 
se den billedlig fremstillet i det middelalderlige Paris, 
og fra befæstede Bymure og Bispesæder ; og derfra 
er Bygningsformen utvivlsomt kommen til de nord
ligere Lande, og derved ogsaa til Bornholm, hvor 
vi foruden de 4 Rundkirker har Rundhus-Reminis
censer i Befæstningsanlæget Hammershus, og senest 
1689 i Rønne Kastel, ligesom ogsaa paa Christiansø. 

Vore 4 Rundkirker - ogsaa de oprindelige 11 fir
kantede -, er opførte som Kirkehuse, men tillige med 
stærkere eller svagere Forsvarsanlæg, som i Ufreds
tider kunde være Befolkningen et Tilflugtssted og 
midlertidigt Støttepunkt. 
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ber spørges, og med stigende Interesse: Naar er 
disse Bornholms Kirker opførte? Men dette kan 
endnu ikke opgives bestemt. 

De indvundne Resultater ved de forhen foretagne 
Undersøgelser peger hovedsagelig paa det 13de Aar
hundredes 1ste Halvdel, selvom enkelte, til Ekspl. 
Pouls Kirke og de tilbyggede Taarne, maa henføres 
til samme Aarhundredes sidste Halvdel. 

Under de Tidsaldre, da det kristne Romerrige 
mødtes med Folkeslagene fra Vest og fra Nord her 
i Europa, har den Virkning af Kulturblanding og 
Kulturforplantning, der under Kristendommens mæg
tige Paavirkning dannede den romanske Periode 
under Kirkens og Pavedømmets Overherredømme, 
skudt sin Virksomhed ud til de omliggende Hed
ningelande, og saaledes ogsaa til os. Og dermed 
paafulgte Bygningen af Kirkehuse, de første af Træ, 
hvor dette Materiale var lettest at tilvejebringe, rime
ligvis ogsaa ved at omdanne de gamle hedenske 
Gudehuse ; men derefter byggedes af Sten, først 
smaat, senere stort, ja, Kirker med Taarne og rigt 
Udstyr. 

Ansgar, vor første kristne Apostel, kom til Dan
mark 826. I Aarene fra 847-52 byggede*) han sin 
første Kirke i Hedeby. Ansgar var i Sverri g, men 
om han eller hans Medarbejdere var paa Bornholm 
vides ikke. 

Svend Estridsen (1047-76) opfordrede Biskop 
Egino i Dalby i Skaane til at arbejde for Kristen
dommens Fremme paa Bornholm. 

Efterat Ærkebispesædet for Norden blev flyttet 

*) Byggede ogsaa i Ribe. Døde 3/U 865. 
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fra Bremen til Lund, fik vi først Ærkebiskop Asker 
1103-37, og derefter Eskild 1137-77. Begge ar
bejdede nidkært for Kristendommens Udbredelse og 
Fæstnelse, utvivlsomt ogsaa paa Bornholm. Det kan 
ses paa de fleste af vore mange Runestene fra den 
Tid, paa de Stene med Korsformer og med kristne 
Paakaldelser og Bøn om Helgenes Hjælp. 

I Tiden fra ca. 1145-67 byggedes de prægtige 
Domkirker i Lund, Viborg og Ribe. (Lund Set. Lau
rentis første Indvielse foretoges 1145). Disse Kirkers 
Stil hjemførtes fra de tyske Rhinlande, fra Kirker, 
hvis Bygningsformer var grundlagte i Lombardiet. 
Men ogsaa Smaakirker blev byggede i den Tid; vi 
har saaledes Gellerup i Midtjyllands Hedeegn med 
Aarstallet 1140. 

Efter den Tid tøvede dog Bornholmerne ca. 100 
Aar, inden de fik de omtalte Stenkirker (3 å 400 
Aar eller mere efter Ansgars Virksomhed). I denne 
Mellemtid har vel ogsaa Bornholm haft Trækirker, 
hvis disse har kunnet holdes i Fred for Sørøvere. 

Men i det 12te Aarhundrede fik Danmark sin 
Absalon, Hvideslægtens største og mægtigste Mand, 
der fødtes 1128 i Fjenneslevlille paa Sjælland og 
som ganske ung drog til Paris, for der i en Aar
række at blive uddannet i Kristenkundskab og Stats
kyndighed. Allerede havde Eskild, der selv var ud
dannet i Hildesheim, knyttet Forbindelser med Frank
rig; men med dette Land knyttede Absalon i Sær
deleshed nye og stærke kirkelige Forbindelser og 
formaaede franske Klosterledere til at flytte til Dan
mark. Og under sin Uddannelsestid i Paris fandt 
Absalon ogsaa Venner blandt indflydelsesrige Irere. 

Da Absalon kom hjem fra sit lange udenrigs 
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Studieophold, tog han i Forening med sin kongelige 
Fostbroder, Valdemar den store, for Alvor fat paa 
at samle vort uenige og forarmede Land, rense det 
for Fjender og tugte disse, samt materielt og aande
ligt at genrejse, udvide, styrke og befæste Landet, 
saaledes at det for os og Europa fik Betydning. Ja, 
noget af det største, Danmark har oplevet. Absalon 
var altid foran med Raad og med personlig Daad, 
til Lands og til Vands, med Haandens og med Aan
dens Arbejde. Ca. 30 Aar gammel blev han Biskop 
i Roskilde. Men han var ikke alene Bisp, han var 
ogsaa Stridsmand og han var Statsmand, og faa har 
vel som han haft Blik for og formaaet at forene 
Kristendom med Statsstyre, Bispemagten og Konge
magten med Hverdagslivets mangfoldige Pligter, til 
virkelig Opkomst og Landegavn. Hjemme som ude 
var Absalon virksom og en af de største, om ikke 
den største Foregangsmand, som vort Land har fostret. 

Under denne Periode fik Danmark en materiel 
og mægtig kulturel Fremgang, hvorfra vi den Dag 
i Dag har mange store og lærerige Minder. Absa
lons og hans samtidige Slægtninges og Venners Kirke
bygning studeres stadig, beundres og beskrives af 
vore Kunst- og Kulturhistorikere og opmaales af 
Arkitekter og Arkæologer, der paa mange Maader 
søger at berige vor Historie og at friske og gen
føde vor Bygningskunst, ogsaa ved Sammenarbejd
ning med andre Kunstformer, og vor Tids Betragt
ning og Ny teknik til virkelig Nyskabelse. Betragt 
til Ekspl. Raadhuset og Andreaskirken i København 
og mange andre danske Nybygninger, hvorved mær
kes en glædelig Opgang i vor Bygningskunst, der 
altfor længe har været langt nede. Saa mærkeligt 
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det end lyder, har ogsaa Absalons Aand og hans 
Stenhuse kunnet tale, de har været med til at raabe 
os op til bedre Overvejelser og til bedre Handling. 

Men netop under eller i nær Sammenhæng med 
Absalonstidens mægtige Fremstød, der satte sine 
Spor i de nærmeste Slægtled, var det, at de born
holmske Landsognekirker blev byggede. 

De opførtes paa en enligt liggende dansk ø, der 
mere end de andre danske, mere samlede Landsdele 
var udsat for de Røvere, der paa den Tid hærgede 
paa østersøens Øer og Kystlande. 

Derfor blev ogsaa disse vore omtalte bornholm
ske Bygninger ikke alene Kirker, men i nogen Maade 
og saa meget, som Forholdene tillod, tillige Tilflugts
eller Værnesteder for Befolkningen under røveriske 
Strand hug. 

Oberstløjtnant Otto Blom har fremsat Tvivl om 
Fæstningsanlæget i disse Kirker; andre Forfattere 
har derimod betragtet det som ret betydningsfuldt. 
Det kan imidlertid næppe bestrides, at de er saameget 
Fæstningsanlæg, at de kan tænkes som midlertidige 
Støttepunkter overfor periodiske Angreb, væsentlig 
fra Søen. Ogsaa den ret begrænsede Vandmængde, 
der har kunnet tilvejebringes og opbevares i disse 
Bygninger, maa støtte Betragtningen for kun et kort
varigt Værnested. Egentlige Vandkilder har man hid
til ikke fundet i disse Kirker. 

Kirkebygningerne blev opførte af Natursten, Gra
nit, Sandsten, Grønskifer og Silurkalksten, hvilken 
sidste tillige brændtes paa Byggestedet for at benyt
tes som Mørtel. Om Hjemstedet for en fin, grøn 
Sandsten, hvoraf V. Marie Kirke var opført (tilhugne 
ti! hele Kirken) har danske og sv~nske Geologer 
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været meget i Tvivl, hvilket ikke helt har været 
Tilfældet med en til Enkeltheder i Ruts Kirke be
nyttet Frodsten (Kildekalk), der kan tænkes at være 
hidført fra Samsingsaa (Biskops Kilde) i Clemensker 
eller fra Bennesta ved Ystad. 

Bygningsstilen blev romansk, om end Overgangs
former til Gothikken er kendelige, til Ekspl. i Set. 
Pouls Kirkes Dørportaler, især den nordre. 

Men det overvejende Antal af de 15 bornholmske 
Langsognekirker (derunder de runde og de fleste af 
de taarnløse basilikaformede) er efter mit Skøn op
førte fra Slutningen af Absalonstiden og indtil Ærke
biskop Jacob Erlandsens Tid, indenfor det 13de Aar
hundredes første Halvdel. Jeg maa da antage, at 
disse Bygningers Anlæg og Former er hentede, om 
end over Ærkebispestaden Lund, saa dog fra Absa
lons Venskabslande Frankrig og Irland. Arkitekten 
Professor V. Kok har paavist, hvor1~des den gamle 
øster Marie Kirke har et afgjort irsk Hvælvings- og 
Taganlæg. Man tør sikkerlig anføre, at denne Kirke 
er den af de kendte danske Smaaskirker, der har 
haft den mest udprægede irske Karakter; og den op
rindelige Midtmur i Aa Kirke - som desværre fjer
nedes under Restaurationen Aar 1874 - pegede i 
samme Retning. 

De fire bornholmske Rundkirker, der er forskel
lige fra de øvrige danske Rundkirker, er utvivlsomt 
af fransk Oprindelse. Adskillige Kirker i Frankrig, 
i Irland og paa Ørknyøerne, maatte nemlig der, lige
som her paa Bornholm, være byggede saaledes, at 
de var nogenlunde modstandssikre overfor Strand
huggeres Angreb. Ols Kirke, som jeg ikke kan 
frigøre mig for at betragte som den ældste (fra 

I . 
- .... 

r 
; 

17 

Overgangstiden fra 12te til 13de Aarhundrede) har 
fortrinsvis Lighed med de franske Bymurstaarne. 
Nykirkes øverste Stokværk henleder Opmærksom
heden paa Muligheden af et nedbrudt 3die frem
springende Stokværk af Træ, hvilket heller ikke er 
ukendt i Frankrig; og Nylars .Kirkes Kalkmalerier, 
der angives at være samtidige med Kirkens Byggetid, 
er paafaldende franske. Sammenlignes Bygnings
formen og Kalkmalerierne med gamle franske Ar
bejder, der er behandlede henholdsvis af Arkitekterne 
Viollet-Ie-Duc og P. Gelis-Didot et H. Laffilles, da 
erfares umiskendelig den franske Lighed. 

De 4 bornholmske Runåkirkers Hovedformer er 
nogenlunde ensartede, men ved nøjere Betragtning 
er de dog ret forskellige i Enkelthederne. Nyker og 
Olsker har firkantede Korhuse, medens disse i øster
lars og Nylars er ovale i Planformen. Sidstnævnte 
Kirkes Midtpille er hul og kan tænkes som et Bapi
sterium (Daabshus), som ved 6 aabne BJler har For
bindelse med Kirkerummet, der har haft Stenbænke 
langs Ydermuren. Alle disse Kirker har haft en op
rindelig Dør mod Nord for Kvinder, og en mod Syd 
for Mænd; udfor sidstnævnte er senere opført Vaa
benhuse. I Østerlars Kirke er Norddøren bevaret, og 
der findes ogsaa en Rest af et oprindeligt Stenalter. 
Under Nylars Kirkes Restauration i 1881 fandtes et 
helt og velbevaret Stenalter, der desværre af Prov
stiet blev beordret nedbrudt og Stenene fjernede, 
hvorefter det erstattedes med en Trækasse. I Mur
opbygningen har Nykirke 2 og de andre Kirker 3 
Stokværk; i det 3die har øster- og Nylars en ydre 
Skyttegang med kendelige Spor af Brystmur og Mur
tinder, hvorunder findes Spygatter for Vandafløb fra 

2 
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Skyttegangens udadfaldende og mørtel belagte Gulv
flade. Hvorvidt 0ster- og Nylars har haft centralt 
Vagttaarn, opført over Midtpillen op igennem Kegle
taget, kan ikke bestemt afgøres. Efter malede Taarne 
i de oprindelige Kalkmalerier i Nylars maa det vel 
nærmest betragtes som tvivlsomt; og efter en fore
løbig Undersøgelse af samme Kirkes Midtpilles øver
ste Parti skønnes det ogsaa som tvivlsomt, forsaa
vidt som et Vagttaarn har været af Murværk, medens 
enkelte Trædele henleder Opmærksomheden paa, at 
et Taarn af Træ har været muligt. 

Ogsaa Møntfund kan i nogen Maade være vej
ledende ved Bedømmelsen af Kirkernes Alder, hvor
for det meddeles, at i Nylars, 0sterlars og Vester 
Marie Kirker fandtes Mønter fra Valdemar Sejers 
Tid, og i 0ster Marie og Rø fra Ærkebiskop Uffe 
Trugotsøns Tid. 

Ret morsomt er det at iagttage, at Vinduer og 
Døre har et skraat Tilløb opefter (smallere foroven 
end forneden); man kommer derved til at tænke paa 
etruskiske Reminiscenser, der ogsaa har fundet Vej 
til os, og som ogsaa bekræfter Julius Langes Ord: 
"at selv den ringeste Bygmester ikke har kunnet 
frigøre sig 'fra Antikkens Paavirkning." 

Mange er de Spørgsmaal, der har paatrængt sig 
under Arbejdet med disse Kirker, og de senere til
byggede Taarnes Tidsalder bliver et af dem, som 
jeg tænker mig henført til den Tid, hvor Jacob Er
landsen eller hans nærmeste Efterfølgere, i sidste 
Halvdel af det 13de Aarhundrede, søgte saa stærkt 
som muligt at haandhæve og befæste deres Herre
dømme over Bornholm. 

r. 

I 
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Videre Enkeltheder om hver af de behandlede 
Kirker haaber jeg, som i min Indledning anført, at 
jeg maa faa Lejlighed til at fremsætte i de nærmest 
følgende Aar. 

Det bør dog bemærkes, at der er handlet ilde 
mod disse gamle Mindesmærker. Trods den store 
Interesse og Forsigtighed, der fra de overordnede 
Myndigheders Side har været Grundlaget for Behand
lingen af disse Kirkers Byggesager, saa er Resul
tatet dog blevet, at tre af de gamle Kirker er helt 
nedbrudte og en staar som en Ruinrest, medens alle 
disse fire er erstattede af nye Kirker. Ligeledes er det 
gamle Kirketaarn i Rutsker erstattet af et helt nyt. 
Ja, ydermere er flere af de fritstaaende, mindre brøst
fældige Klokketaarne, der var særlig typiske for de 
bornholmske Kirker og Kirkegaardsanlæg, bleven 
nedrevne. 

Nu maa jeg sige, det var ikke nødvendigt at 
nedbryde disse Kirketaarne saa lidt som de fritstaa
ende Klokketaarne; de kunde og de burde have 
været behandlede med større eller mindre Istand
sættelser, og langt hellere med en Støttepille mere, 
end et helt nyt Taarn eller intet Klokketaarn. 

Hvad har da Aarsagen været til det, der er sket, 
og hvorved Bornholm har mistet alt for mange af 
sine kulturhistoriske Monumenter? 

Svaret maa blive: Tidernes Omskiften og util
strækkeligt Kendskab til de paagældende Bygningers 
historiske Betydning. 

Kirkerne var opførte til Middelalderens katholske 
Oudstjeneste; saa kom Reformationen og medførte 
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den første Forandring, der forøgedes under Rational
ismen. Men allerværst var det med de mangeartede 
Krav, som Menighedernes Vækst og Moderniserings
trang førte med sig, saaledes at sidste Halvdel af 
det 19de Aarhundrede, særlig Perioden fra 1860 til 
1893, medførte de største Forandringer, hvorved alt 
for meget gik tabt. Menighedernes Fortrinskrav paa 
Kirken, som det Kirkehus, de skulde bruge ved deres 
Nutidsgudstjeneste - men med manglende Forstaa
else af det værdige, alvorsfulde og kønne, der fand
tes i disse Bygninger, saavelsom deres historiske 
Betydning - mødtes vel med adskillige arkæologi
ske Krav, men Mægling mellem det gamle, der 
var, og de nye Krav, der fremsattes, blev i Reglen 
uænset. Heller ikke var der eller kunde paa det 
Tidspunkt hos nogen Myndighed være tilstrækkelig 
klart Overblik over disse Smaabygningers historiske 
Værdi*), og dette maatte utvivlsomt føre til, at Me
nighedskravene blev de sejrende. Restaurationerne 
og Nybygningerne blev da udførte efter den Tids 
Synsmaade. Man mærker dog - om end sent -
kendelige Fremskridt i Forstaaelsen inden for den 
seneste Tid af den angivne 33 Aars Periode. 

Meget af det, der saaledes er foretaget, har med
ført Tab, der maa beklages, men det kan ikke æn
dres. Med Rette kan Hovedaarsagen ikke tillægges 
nogen. Kirkernes højeste Styrelse kunde næppe 
handle anderledes. Overfor Kirkernes Brøstfældighed 

*) Til Eksempel kan anføres, at man tog Laan, uden Renter 
og Afdrag, af disse Smaakirkers Formue til Hjælp til at restau
rere andre, større monumentale Kirker udenfor Bornholm, hvil
ket man næppe havde gjort, hvis man tilstrækkelig havde kendt 
de bornholmske Kirkers kulturelle Betydning. 
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og Menighedernes Krav stod Arkæologerne vaklende, 
og de vejledende Arkitekter, fra dem med størst Sag
kundskab til de ringere, fulgte Datidens Behandling, 
vel nærmest Viollet-Ie-Ducs Restaurationsbetragtning. 
Ingen paaviste anden Fremgangsmaade; andre Mid
ler og andre Veje forsøgtes ikke, kort sagt, vi var 
ikke den Gang naaet saa vidt i Forstaaelsen og Be
handlingen af disse Bygninger som nu. Nu bagefter 
er vi klogere og maa beklage, at vi ikke forstod bedre 
at bevare det, vi ejede*). 

Men lad dette være os en Lære til bedre at faa 
det bevaret, som vi nu har til Rest; og lad os alle 
være behjælpelige med at lære Menighederne og Be
folkningen at forstaa, hvilke befydningsfulde Kultur
minder vi har i disse vore Kirker. 

Rundkirkerne har klaret sig bedst; den runde 
Form er anvendt som heldigst til Forsvar mod Mid
delalderens Strandhuggere, men dens Sluttethed har 
ogsaa vist sig modstandsdygtig mod Nutidens For
andringsangreb. 

Rønne, April 1912. 
Mathias Bidst1'Up. 

*) I Aaret 1886 leverede Museumsinspektør P. Hauberg et 
skriftligt Indlæg for at faa bevaret de gamle Kirketaarne i Rø og 
i Rutsker, ligesom ogsaa Klokketaarnet sidstnævnte Sted; men kun 
Ruts Klokketaarn lykkedes det at bevare. 
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Konge borgen i Almindingen") 
(Lilleborg). 

Omtrent midt paa Bornholm ligger den store 
ejendommelige Statsskov Almindingen, hvori Born
holmerne plejer at holde Møder og Fester, og hvor
til der kommer Turister i betydeligt Antal. En Gæst
giveripavillon og et anselig Hotel er opbygget i 
Skoven. Inde i Almindingens gamle (vestlige) Del 
findes paa en klippig Banke nogle Murrester af 
en Borg fra Danmarks Middelalders Dage, hvilken 
Borg maa antages at have været Kongen (Kronen, 
Staten) tilhørende. Ruinerne af denne Borg kaldes 
i nyere Tid Lilleborg, hvilket Navn i det følgende 
jævnlig vil blive anvendt om Borgen. Som det efter
følgende vil vise, gik Lilleborg tilgrunde i 1260 
efterat have været i Brug i antagelig over 100 Aar. 
Det var vistnok først efter, at denne Kongeborg i 

*) Nærværende Bemærkninger om Lilleborg var allerede 
skrevne, da Museumsinspektør Haubergs Omtale af Borgen frem
kom i forrige Bind af "Bornholmske Samlinger". Bemærkningerne, 
der maaske ikke er unyttige ved Siden af Haubergs Omtale, 
fremsættes her, næsten ganske som de forelaa, inden nævnte 
Bind udkom. 
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Almindingen var gaaet under, at Bispeborgen ved 
Hammeren, Hammershus, opstod, jfr. nærmere det 
følgende. 

Historieskriverne har ikke udviklet synderlig meget 
med Hensyn til Lilleborg, og Ruinerne heraf synes, 
navnlig i tidligere Tider, overhovedet kun at være 
blevet i mindre Grad paaagtede. I det følgende skal 
først i et kortere Afsnit I gøres en Del Bemærkninger 
vedrørende Lilleborg, hvorefter der i et noget længere 
Afsnit II skal fremsættes en Række historiske Be
mærkninger, der staar i nærmere eller fjernere For
bindelse med Borgen. Under disse sidste Be
mærkninger vil ogsaa blive medtaget en kort Omtale 
særlig af Hammershus og Bornholms Vester Herred. 
Nedenfor findes et li!1e simpelt Oversigtskort og noget 
længere fremme et Fotografi fra Lilleborg. 

I. 

Den Banke, hvorpaa Lilleborgs Ruiner findes, ses 
af nedenstaaende Kort - der vender Nordsiden 

opad - at have Bund
fladeform noget lig en 
venstre Fodsaal og at 
strække sig omtrent i Ret
ningen Sydvest- Nordost. 
Bankens største Længde 
er ifølge Generalstabskort 
henved 450 Alen (henved 
280 Meter). I det føl

gende vil ofte for Nemheds Skyld Bankens (og Bor
gens) Ender blive betragtede som en nordre og en 
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søndre og dens Sider som en vestre og en østre. 
Med andre Ord: det vælges her at betragte Banken 
og Borgen som strækkende sig i Nord og Syd. (Tid
ligere har man undertiden valgt at omtale Banken 
og Borgen som gaaende i øst og Vest). Den egent
lige Borg har ikke strakt sig over nær hele Banken. 
Hvor Borgen ligger, er Banken temmelig høj med 
ret stejle Sider, men nordefter aftager Højden, saa
ledes at Banken er helt lav nordligst. Hele Banken 
Nord for Borgen samt Størstedelen af Skrænterne 
omkring Borgen er nu skovbevokset. 

Omtalte Banke med Lilleborg er beliggende et 
lille Stykke Vej Sydvest for Almindingshotellet. Amts
landevejen, som i nogle Bugtninger fører Vest paa 
ud af Almindingen, løber - som den efter foran
staaende Korts Udvisende i nyere Tid er anlagt -
tæt Nord og Vest om Borgbanken. 

Omtalte Borgbanke omgives nu dels af den saa
kaldte Borresø (Borgsø) og dels og navnlig af Eng
drag. I gammel Tid har Banken fremtraadt som en 
af Sump og Sø opragende ø. Den dybe Borresø, 
som har nogle Vandtilløb fra Vest, har tidligere 
været betydelig større end nu; men blank Sø har 
dog næppe staaet omkring hele Borgbanken, hvorimod 
der, som angivet, antagelig omkring Bankens nord
lige Del har været Sump, maaske med høje Siv
vækster. Med Tiden har Sumpdragene forvandlet sig 
til Eng. 

Daværende Skovrider Hans Rømer lod i Be
gyndelsen af forrige Aarhundrede anlægge en meget 
stor Grøft øst paa fra Borresøen, saaledes at det er 
muligt væsentlig at udtømme denne Sø for Vand. 
Nævnte Grøft, der tildels er dannet ved Borlspræng-
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ning af Klipper, er til en vis Dybde forblev.et aaben, 
men Vandløbet i Bunden er paa en Del af Stræk
ningen lukket. Fra den meget fugtige Eng omkring 
Borgbankens Nordende skaffede Rømer desuden Vand
afløb Nord paa (under Landevejen) til en lille Al
mindingssø kaldet Aaremyr. 

Højest har den Banken omgivende Dalbund været 
paa sit smalle Sted øst for Banken, der hvor en Vej 
øst fra nu fører ind paa Banken, og mulig har her 
i Borgens Levetid været ligesom nu en fast Jordvej. 
Dalens nuværende Højde paa herommeldte Sted kan 
dog skyldes, at der i senere Tider er foretaget nogen 
Opfyldning paa Stedet, og det er saaledes ogsaa 
muligt, at der paa dette Sted har været en Træbro 
paa nedrammede Pæle, dengang Lilleborg stod i sin 
Vælde. Der har i alt Fald Nord fra ført en Vej ind 
i Borgen, jfr. nedenfor. Antagelig har der fra selve 
Borgen været en Udgang til Bankens Sydende; men 
denne Del af Banken, der stødte ud til den dybe 
Borresø, har sikkert ikke haft nogen Vejforbindelse 
med Omverdenen. Det bemærkes her, at den Dæm
ning gennem Borresøen, som foranstaaende Kort 
viser, er opkastet i senere Tider, efterat Søens Vand
stand var blevet betydelig sænket. 

Selve Lilleborg har, som Kortet foran viser, ud· 
gjort en oval Borggaard med Bygninger paa de to 
Sider indenfor Fæstningsmuren. Ved Borgens nord
lige Ende har staaet et næsten lige-firkantet Taarn 
med svære Mure. Langs Taarnets ene Yderside har 
en smal Vej nær Bankens Østskrænt ført ind i Borg
gaarden, der hvor Stien nu gaar. Ved at passere 
forbi Taarnet ad nævnte Sti, som er vist paa Kortet, 
kommer man ind i Borggaarden gennem en Slags 
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Porthus. Passagen her fører over skraanende Klippe
flader og maa have været saa ejendommelig ubekvem, 
at det endog synes at kunne have været noget 
vanskelig at trække en ubelastet Hest ind og ud 
gennem Porthuset. At køre ind i eller ud af Borg
gaarden med Heste og Vogn har i alt Fald sikkert 
ikke kunnet lade sig gøre. Udenfor den egentlige 
Borg har (paa Borgbanken) været forskellige Udhuse 
(Stalde m. m.) især Nordost for Borgen, hvilke Ud
huse formodes at have været byggede væsentlig af 
Træ. Mulig har ogsaa visse nu helt forsvundne Byg
ninger inde i Fæstningsgaarden været byggede hoved
sagelig af Træ. Borgens Stenbygninger antages at 
have haft Spaantage, da der ikke paa Borgtomten 
er fundet Spor af ubrændbart Tagmateriale. - Fra 
Lilleborg har rimeligvis Nord om Borgbanken ført 
en Vej til Rønne, maaske forbi Vestermarie Kirke. 

Da Lilleborg i 1260 blev angrebet af Kongens 
Fjender og ødelagt, skete Ødelæggelsen navnlig ved, 
at Borgen afbrændtes, hvilket kan skønnes af, at 
der i Ruinerne er fundet forkullet Korn, forkullede 
Bjælkestykker og ildpaavirkede Mursider. I senere 
Tider har man successivt revet ned af Borgens Mure 
og ført de nedrevne Sten bort til Brug andet Steds. 
Efterat Borgens Bygninger og øvrige Mure saaledes 
i Hovedsagen var nedbrudte, og en Mængde Mur
fyld ved Nedbrydningen havde opdynget sig omkring 
de tilbagestaaende lave Mure, har der været en lang 
Tid, gennem hvilken man - medens Træer og Buske 
m. m. har haft Lejlighed til at opvokse paa og om
kring Borgen - hverken i Literaturen eller paa 
anden Maade har skænket Borgen nogen videre Op
mærksomhed. 
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Efterat fornævnte Hans Rømer i Aaret 1800 var 
blevet ansat som Skovrider i Almindingen, blev det 
hans Opgave paa forskellig Maade at ophjælpe den 
før hans Tid i saa høj Grad forfaldne Almindings
SkOVl). Han gav sig ogsaa til efterhaanden at røre 
ved selve Lilleborg. Nysgerrig efter at finde gamle 
Sager ryddede han, navnlig i Aarene 1820-22, op 
paa Borgtomten og opnaaede bl. a. derved, at de 
resterende Borgmure kom til at træde synligere frem 
end tidligere. 

Efter Rømers omtalte Oprydninger kom Lilleborg 
til at ligge i Ro indtil 1887, i hvilket Aar National
museet2) paabegyndte fornyede Udgravninger paa 
Borgen, hvilke med Undersøgelser og Istandsættel
ser forbundne Udgravninger har været fortsatte i 
senere Aar og mulig vil blive yderligere fortsatte. 
Det bedst bevarede Parti af Lilleborg er det foran 
omtalte Taarn. Iøvrigt er de tilbageværende Mure 
af Bygningerne Østlig i Borggaarden ret betydelige 
og klart synlige. Samtlige andre Bygningsfundamenter 
saavelsom en Del af Murlevningerne omkring Borg
gaarden m. m. ligger imidlertid i deres ringe Højde 
atter overgroede og usynlige, især om Sommeren. 
Paa efterstaaende Fotografi ser man over Borre
søens nordøstlige Del det vigtigste af Lilleborgs 
Ruiner (til højre Taarnet) ovenfor K1ippeskrænten. 
Trætoppene navnlig over Taarnet er kun svagt syn

lige paa Billedet. 
Ved Skovrider Rømers foran omtalte Oprydninger 

l) Jfr. om Almindingen "Bornholmske Samlinger" 2. Bind 
S. 102 og 6. Bind S. 47 Note 12. 

2) En under Kultusministeriet hørende københavnsk Stats
institution, som har at gøre med Oldsager, gamle Borgruiner m. m. 
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paa Lilleborg og hans dermed forbundne Søgninger 
efter gamle Sager, hvilken Virksomhed støttedes af 
Bornholms daværende Kommandant Hoffmann, blev 
der fundet et Antal gamle Mønter og en hel Del 
andre Ting, hvilke Mønter m. m. blev oversendte 

til København3
), hvor de nu forefindes i National

museet. Ved de fornævnte af Nationalmuseet fore
tagne Undersøgelser paa Lilleborg er der yderligere 
fundet en Del Mønter og andre Genstande fra Bor
gens Levetid, hvilke Mønter etc. ligeledes er tagne 
i Bevaring i Nationalm useet. 

3) Jfr. Antiqvariske Annaler 4. Bind, Kbhvn. 1827, S. 165-68, 
189-94, 223-27. . 
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Af de Mønter, der i det hele ved Skovrider 
Rømers og Nationalmuseets Undersøgelser er fundne 
mellem Lilleborgs Ruiner, er de ældste prægede i 
Knud d. V's Kongetid (1146-57) og de yngste i 
Erik Glippings Kongetid (1259-86). 

De forskellige andre Ting, der er fundne paa 
Borgtomten og er blevet bestemte til Opbevaring 
hos det Offentlige, findes i Nationalmuseets Ud
stillingslokaler i København samlede paa Hylder i 
et særskilt Skab med Glasdør for. Der ses i dette 
Skab Knive, Sakse, Kamme, Benfløjter, Laase, Nøgle
skilte, Nøgler, Hængsler, Bolte, Spiger, Kramper, 
Bor og andre Smaaredskaber, Fiskekroge, Segle, 
Pilespidser, Spydspidser, Spænder, Stumper af Ring
brynjer, Sporer, Stigbøjler, Hestemundbid, Hestesko, 
Strigler og meget andet. 

Et Stykke Vej Sydost for Lilleborg ligger, inden
for Almindingens sydlige Udkant, Nord (lidt til 
Vest) for Skovridergaarden Rømersdal, den saakaldte 
Gamleborg4), en stor klippig, nu skov bevokset Banke, 
rundt om hvis ujævne Overdel løber - afbrudt af 
et Par Portgab .---- en gammel Vold, der paa Ban
kens Vestside har haft en Stenmur udvendigt. Denne 
Banke har sikkert langt tilbage i Tiden været et be
fæstet Sted med Træbygninger5) af den Slags, man 

4) I nogen Afstand øst (lidt til Syd) for Almindingen findes 
ved Sydsiden af Paradisbakkerne en høj Banke (med en Kende 
Voldrester paa), som ligeledes kaldes Gamleborg. Dette gamle 
Voldsted henregnes til de saakaldte Bondeborge fra Oldtiden, 
hvoraf der findes flere andre paa Bornholm. 

5) Jfr. C. G. Brunius: Konst-anteckningar under en resa till 
Bornholm år 1857, Lund 1860, S. 94-95. Denne Bog vil i 
nogle følgende Noter blot blive betegnet med Navnet Brunius, 

Bornholmske Samlinger, Syvende Bind, Rønne 1912

www.vang-hansen.dk



30 

i gamle Dage, da der var betydelig Skovrigdom, 
plejede at bygge af Bjælker og Planker6). Gamle
borg er ældre end Lilleborg. Sandsynligvis er Lille
borg opstaaet - maaske kort efter Aar 1100 - i 
nær Sammenhæng med Gamleborgs Nedlæggelse. 
Den Omstændighed, at Gamleborgbanken fremtræder 
som ~tørre end Banken, hvorpaa Lilleborgs Ruiner 
findes, og at Gamleborg tilsyneladende har indtaget 
en større Plads end Lilleborg, har antagelig foran
lediget, at Navnet Lilleborg er opstaaet. 

Som - tildels illustreret - nyere Literatur om 
Lilleborgs Ruiner kan nævnes følgende: a) Bogen 
"Bornholm" af P. Hauberg, i flere Udgaver. b) Traps 
Beskrivelse af Danmark (Vestermarie Sogn, Born
holm), i flere Udgaver. c) Fra Arkiv og Museum 
1. Bind, Kbhvn. 1899-1902, S. 83. d) National
museets anden Afdelings Redegørelse for dens Virk
somhed siden 1892, Kbhvn. 1908, S. 43. e) "Born
holmske Samlinger" 6. Bind for 1911, S. 133. 
- Endvidere kan henvises til det i efterstaaende 
Note 12 nævnte Foredragsreferat samt til en Artikel 
i "Bornholms Avis" for 18. Juli 1888. 

Det skal endnu i dette Afsnit bemærkes, at for
skellige Fund paa og ved Lilleborg viser, at dette 
Sted i Oldtiden, endog i Stenalderens Dage, har 
været en Boplads. Særlig skal nævnes, at da Skov
rider Rømer i sin Tid lod producere Tørv af Borre
søen, opdagedes der i Tørvedyndet en Klump af 
Mønter og Ringe. Det lykkedes af denne Klump at 
opfange en Spiral-Guld-Fingerring og 16 romerske 

6) lfr. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1869 
S. 185, 1894 S. 377. 

I 

I 
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Sølvmønter, prægede i Tiden ca. 100-190 efter 
Kristi Fødsel, hvilke Ringe og Mønter derefter over
sendtes til de offentlige Samlinger i København. 
Omtalte i Søen forefundne Mønter og Ringe - hvilke 
Genstande, som angivet, ikke alle blev opfangede -
er antagelig i gammel Tid sænkede ned i Søen som 
et Offer til Guderne 7). 

II. 

Overensstemmende med Indledningsbemærknin
gerne foran skal i dette Afsnit gives en historisk 
Fremstilling, der vil komme til at omhandle Lille
borg. 

Det er ganske troligt, at der senest henmod Aar 
800 fremstod under en Enekonge et samlet Konge
rige Danmark, indbefattende tillige Skaane, hvilken 
sidste Landsdel var adskilt fra det nordligere be
folkede Land ved store ufarbare Skovstrækninger og 
havde en Befolkning lig den øvrige danske8). 

Bornholm har sikkert oprindelig faaet sin Befolk
ning fra Skaane, som er det Øen nærmestliggende 
Land. Angaaende Øens statsretlige Forhold i gammel 
Tid haves der i en engelsk Rejseberetning fra ca. 
Aar 890 en Udtalelse om, at Øen da havde sin egen 

7) lfr. angaacnde ovenomtalte Oldtidsfund navnlig Nordisk 
Tidsskrift for Oldkyndighed 2. Bind, Kbhvn. 1833, S. 259-60, 
og 3. Bind, Kbhvn. 1836, S. 312-13. 

8) Skaane (med Halland og Bleking) vedblev næsten uafbrudt 
indtil 1658 at være en Bestanddel af Danmark. 
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Konge. Denne Rejseberetning9), der er afgiven til 
den engelske Kong Alfred af en Mand Wulfstan, 
som havde været paa Opdagelsesrejse i østersøen, 
plejer at blive anset for paalidelig, og det kan altsaa 
være, at Bornholm stadig indtil nævnte Tid havde 
bevaret og endnu en Tid derefter opretholdt Stil
lingen som et eget uafhængigt Høvdingedømme eller 
Kongerige. Senest i Kong Harald Blaatands Tid 
(936-85) er Øen imidlertid - maaske ved krigersk 
Erobring -- blevet indlemmet i Kongeriget Dan
mark. Efter denne Forening med Danmark blev 
Øen paa Danekongens Vegne bestyret af Høveds
mænd (Lensmænd, Jarler) en efter en. Af saadanne 
bornholmske Høvedsmænd nævner Historien særlig 
en ved Navn Veset(e) og en senere (fra 1080'erne) 
ved Navn Egil, ogsaa kaldet Blod-Egil. 

Som naturligt var, kom Bornholm i offentlige 
Forhold i nær Forbindelse med den danske Lands
del Skaane. Kristendommen blev i den nærmeste 
Tid efter Aar 1050 udbredt paa Øen ved den skaanske 
Bisp Egin. Efterat Skaane en kort Tid havde været 
delt i bispelig Henseende, blev hele Skaane10) tillige
med Bornholm nogen Tid før Aar 1100 gjort til et 
Bispedømme (Stift) med Bispesæde i den skaanske By 
Lund, og i 1104 blev Biskoppen af Lund og hans 
Efterkommere i Embedet ophøjede til Ærkebisper. 

Den overordnede Gejstlighed besad i hine - ka-

9) Jlr. Værket "Scriptores rerum Danicarum" 2. Bind S. 118 
samt iøvrigt f. Eks. Danmarks Riges Historie af Steenstrup m. Il. 
1. Bind S. 282 og 291. 

10) Skaane tages her i videre Begreb som omfattende ikke 
blot det egentlige Skaane, men ogsaa de dermed lorbundne 
t,andsdele Halland og Bleking. 
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tolske - Tider betydelig Magt og Indflydelse og 
stræbte navnlig ogsaa efter Rigdom. Den danske 
Kong Svend Grade havde ved en vis Lejlighed i 
1149 fundet Anledning til at lade Ærkebispen af 
Lund midlertidig fængsle; og efter denne Fængslings
affære syntes det nødvendigt for Kongen at skaffe 
Ærkebispen tilfredsstillende Oprejsning, hvorfor Kon
gen i nævnte Aar afstod til Lunds Ærkebispe
sæde bl. a. 3 af Bornholms Herreder, nemlig Øens 
Nordre, øster og Sønder Herreder, hvilke Herreder 
.forresten paa den Tid havde andre Navne. Det 4de 
bornholmske Herred, som Kongen forbeholdt sig, 
var altsaa Vester Herred, dengang kaldet Rønne 
(Rothnæ) Herred efter det da i Herredet liggende 
Havnested og Fiskerleje Rønne, der senere har ud
viklet sig til Bornholms Hovedstad. 

Ved den saaledes skete Overdragelse til Ærke
bispesædet af de 3 af Bornholms 4 Herreder blev 
Ærkebispen berettiget til at tage de kongelige Skatter 
(Afgifter) af nævnte 3 Herreder og iøvrigt udøve et 
kongeligt Herredømme over disse Herreder, jfr. 
"Bornholmske Samlinger" 6. Bind S. 50. 

Efter den omtalte Overdragelse i 1149 af 3 born
holmske Herreder til Ærkebispesædet, kom der en 
godt 100-aarig Periode, der forsaavidt kan siges at 
have været en Fredsperiode for Bornholm, som det 
synes, at Ærkebisperne i denne Periode har siddet 
i uforstyrret Besiddelse af de 3 omtalte Herreder , 
medens paa den anden Side Danmarks Krone er 
forblevet i uanfægtet Besiddelse af Øens Vester 
Herred. Der foregik imidlertid i nævnte Periode den 
vigtige Begivenhed paa Bornholm, at der i de 15 
Landsogne, hvori Øens 4 Herreder var eller blev 

3 
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delte, opførtes en Sten kirke omtrent i Midten af 
hvert Sogn, af hvilke Kirker det vigtigste Antal endnu 
er i Brug, men ganskevist i udvidet og restaureret 
Skikkelse. Øens Befolkning har sikkert haft en Del 
ulønnet Pligtarbejde (navnlig Kørsler) at udføre ved 
Stenkirkernes Opførelse. 

Ærkebispesædet har vel i den nævnte Periode 
holdt en Foged paa Bornholm til at indkræve Skat
terne af og iøvrigt bestyre Øens under Sædet hørende 
3 Herreder, men Ærkesædet har næppe i omtalte 
Tidsrum haft nogen befæstet Borg eller deslige paa 
øen. Hammershus antages ikke at være bleven op
ført før over 100 Aar efter, at de 3 bornholmske 
Herreder var komne under Ærkebispesædet, jfr. 
nærmere det følgende. 

Det er derimod ret antageligt, at Lilleborg i Al
mindingen er bleven anlagt, allerede inden Ærkebispe
sædet i 1149 fik Raadighed over de 3 bornholmske 
Herreder, og at denne Borg derpaa indtil 1260, alt
saa i mere end 100 Aar, har været beboet som en 
Kongen tilhørende, i Bornholms Vester Herred be
liggende Borg. Inde i Bornholms Midtland, hvor 
der var Lyng og Skov, kendte man ganskevist i 
ældre Tider ikke bestemte Herredsgrænser ll); men 
i alt Fald den Del af Almindingen, hvori Gamleborg 
og Lilleborg findes, har efter de stedlige Forhold 
naturlig maattet henregnes til Øens Vester Herred 
og er utvivlsomt ogsaa i herom handlede Tid blevet 
betragtet som hørende under nævnte Herred. I vore 
Dage hører hele Almindingen - altsaa ogsaa den 

11) Jfr. "Bornholmske Samlinger" 2. Bind S. 106 Note 7, og 
5. Bind S. 110 i Slutningen. 
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østligste, nyere, Del - under Vestermarie Sogn, 
som er det østligste af Vester Herreds Sogne. I 
"Bornholmske Samlinger" 5. Bind S. 109 findes en 
lille Plan over Bornholm, som viser Øens nuværende 
Herredsgrænser. 

Ved et offentligt Møde, som Foreningen "Born
holm" den 30. August 1908 havde foranstaltet i Al
mindingen, holdt Inspektør ved Nationalmuseet i 
København P. Hauberg et Foredrag 12) om Gamle
og Lilleborg, i hvilket Foredrag han oplyste, at Lille
borg maa antages at være anlagt, før de 3 born
holmske Herreder i 1149 afstodes til Ærkebispesædet. 
Naar denne Antagelse fastholdes, kan det altsaa for
modes, at Lilleborg før nysnævnte Aar har været be
boet af en kongelig Høvedsmand (Lensmand), som 
fra denne Borg har styret hele Bornholm, medens 
Borgen fra 1149 og til henved 1260 har været beboet 
af en Høvedsmand, der nærmest kun har haft til 
Opgave paa Kongens Vegne at styre Øens Vester 
Herred, hvori Borgen efter det foran bemærkede laa. 
Umiddelbart før Lilleborgs Ødelæggelse (i 1260) har 
Høvedsmanden paa denne Borg imidlertid sikkert 
atter haft det stedlige Styre over hele Bornholm som 
Følge af, at Kongen havde taget de 3 bornholmske 
Herreder fra Ærkebispesædet, jfr. nærmere det føl
gende. I "Bornholmske Samlinger" 6. Bind S. 47 
Note 12 og S. 72 er angivet, at Almindingen maaske 
i Danmarks tidligere Middelalder, da Kongerne tog 
meget ud paa Jagt, har (indtil 1260) været en af 
de Jagtparker, som Kongerne i hine Tider havde 

12) Foredraget er refereret i "Bornholms Tidende" for 31. 
August og 1. Sep!. 1908 og findes vel ogsaa referere! i andre 
bornholmske Blade. 
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omkring i Rigets forskellige Deie, og at Lilleborg 
saaledes maaske tildels har staaet som en Slags be
fæstet kongeligt Jagtslot, der, foruden til Stadighed 
at være beboet af Høvedsmanden, ogsaa har været 
bestemt til at huse Kongen og navnlig yde ham et 
sikkert Natteherberg, naar det behagede ham til visse 
Tider med et større eller mindre Følge at indtræffe 
til Almindingen for her at nyde Jagtlivets Adspredel
ser. Paa Bornholm og navnlig i Almindingen fandtes 
i gammel Tid Vildsvin og store Hjorte. 

Skrevne middelalderlige Oplysninger om Lille
borgs Anlæg og senere Liv haves ikke. Men imidler
tid haves der nogle gamle Dokumenter om Borgens 
Undergang, jfr. det følgende. 

En lignende Rolle, som Lilleborg efter det be
mærkede antagelig har spillet lige før 1149, har for
modentlig Gamleborg i Almindingen spillet, da den 
før Lilleborgs Anlæg stod ved Magt. Som foran i 
Afsnit I 3die sidste Stykke berørt er Gamleborgs 
Nedlæggelse og Lilleborgs Anlæg sandsynligvis sket 
ved samme Tid. Gamleborg har muligvis t j ent som 
Høvedsmandssæde bl. a. for den i det foregaaende 
nævnte Høvedsmand Blod-Egil. 

I det foregaaende er talt om en godt 100-aarig 
bornholmsk Fredsperiode efter Aar 1149, i hvilket 
Aar som omtalt 3 af Bornholms Herreder blev af
staaede til Lunds Ærkebispesæde. Nævnte Periode 
kan regnes at gaa til i alt Fald i 1250'erne. -
Efterat Lunds Ærkebispesæde i disse sidstnævnte 
Aar var blevet ledigt, skete der det, at den gejstlige 
Stab (Kapitlet) ved Lunds Domkirke udvalgte med 
Pavens Tilslutning den sjællandske Bisp i Roskilde 
Jakob Erlandsen til at være Ærkebisp i Lund. Dette 
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Valg var imod Kongens Vilje, men Jakob Erland
sen indtraadte ligefuldt i 1254 i Ærkebispestillingen. 
Mellem den nye Ærkebiskop og Kongen opkom der 
snart en stor og langvarig Strid, som i flere for
skellige Henseender drejede sig om Magtforholdet 
mellem Kongetronen og Ærkebispestolen. Der fore
ligger om denne gennem mange Aar fortsatte saa
kaldte store Ærkebispestrid en Del Dokumenter, som 
en dansk Videnskabsmand Jørgen Olrik har oversat 
fra Latin, og som derpaa i 1906-08 er udgivne i 
en Bog kaldet "Valdemar Sejrs Sønner og den store 
Ærkebispestrid "13). I Begyndelsen af 1259 var Kon
gen af mere eller mindre vægtige Grunde blevet saa 
opbragt paa Ærkebispen, at Kongen Natten før den 
5. Februar nævnte Aar lod Ærkebispen tage til 
Fange i Skaane og lod ham føre over til Fyn og 
der indsætte i Fangenskab. Der blev nu indenfor 
Gejstligheden et betydeligt Røre for i Anledning af 
Ærkebispens Fængsling at sætte haardt imod Kongen 
og derved søge at skaffe Ærkebispen fri af Fangen
skIbet. Det var navnlig Sjællands Bisp i Roskilde 
Peder Bang, der var virksom i anførte Henseende. 
Til Øjemedets Opnaaelse søgte han bl. a. visse For
bindelser med Fyrsten af Rygen. 

Rygen har i tidligere Tider hørt til Danmark, men 
er nu en tysk ø, beliggende nær ved det tyske Fast
land omtrent Sydvest for den bornholmske By Rønne. 
(Paa Rygen udgør i Nutiden Byen Sassnitz et vigtigt 

13) Bogen, der er udgiven i København og er ca. 400 Sider 
stor, har til Undertitel: "Udvalgte Kilder til Danmarks Historie 
i Aarene 1241-74". For Kortheds Skyld vil denne Bog i efter
følgende Noter blive betegnet med det enkle Ord Ærkebispe
strid. 
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tysk Trafikpunkt, der om Sommeren har Dampskibs
forbindelse ogsaa med Bornholm). - Da Rygen 
levede i Afgudsdyrkelse, og der, danske Handel led 
Skade ved Sørøveri fra Øen, erobrede den danske 
Konge Valdemar den I. i 1169 Rygen ved at angribe 
Øens befæstede Stad Arkona, hvis Træbefæstning 
han stak i Brand, saaledes at Staden og derved hele 
Øen bragtes til Overgivelse. Rygen blev herved føjet 
til Danmark. I gejstlig Henseende blev Øen lagt 
under det sjællandske Bispedømme. Øen blev 
imidlertid et Len eller Fyrstendømme med indfødte 
Fyrster, der altsaa kom til at staa under den danske 
Konges Overhøjhed. I 1259, da Ærkebisp Jakob 
Erlandsen blev fængslet, var Jærmer den II. dansk 
Lensfyrste paa Rygen. Hans Navn skrives ogsaa 
Jaromar, Jarimar, Jarmar, Jarmer, Jermer. 

Nævnte Fyrst Jærmer blev efter Jakob Erlandsens 
Fængsling foranlediget til at tage Parti for Ærke
bispen imod Kongen. I April 1259 drog Jærmer, 
støttet af Kongens Brodersøn Erik, med Krigsfolk 
til Sjælland. Den 18. i nævnte Maaned trængte 
Jærmer med sine Folk ind i København. Hvor stor 
eller liden Skade, de anrettede her, er ikke klart. 
Byen var dengang ikke videre stor; den var hverken 
Konge- eller Bisperesidens. Byen havde imidlertid 
en Borg, omtrent hvor Kristiansborg nu ligger. Ved 
Sankt Pedersstrædes Vestende findes nu paa et lille 
med Jerngitter indhegnet og tildels med Træer be
vokset Jordstykke visse Rester af et gammelt Taarn, 
der - skønt Taarnet er bygget senere end 1259 -
efter omtalte Fyrst Jærmer kaldes Jærmers (Jarmers) 
Taarn, idet det var her ved Byens daværende Vest
hjørne, at Jærmer ved foromtalte Lejlighed trængte 
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ind i København. Før Taarnet blev bygget, kaldtes 
Stedet Jærmers Gab. 

Noget senere end omtalte Indfald i København, 
nemlig den 14. Juni 1259, gik Jærmer ved Næstved 
i Kamp med en stor sjællandsk Bondehær, som var 
samlet for at staa imod ham. Den sjællandske Hær 
led stort Nederlag overfor Jærmers Overmagt. 

Foruden disse Krigsbedrifter paa Sjælland foretog 
Fyrst Jærmer ogsaa - senere end Jakob Erlandsens 
Fængsling - et Krigstog til Bornholm, hvorved han 
i Forening med Ærkebispens Broder Anders Erland
sen ødelagde en Kongen tilhørende Borg paa øen. 
Ældre Historieskrivere (Hvitfeldt, Suhm m. fl.) be
retter, at dette Krigstog til Bornholm foregik i Aaret 
1260, og at det var Borgen Hammershus, der ved 
dette Tog ødelagdes. Væsentlig paa Foranledning 
af den svenske Professor C. G. Brunius H ) er Historie
skrivningen imidlertid senere kommet til det Resultat, 
at det maa anses for utvivlsomP5), at det ikke var 
Hammershus, men derimod Lilleborg i Almindingen, 
som Fyrst Jærmer og Ærkebispens Broder ødelagde. 

Inden der gaas videre med at tale om bemeldte 
Krigstog til Bornholm, skal her omtales det Spørgs
maal, om Kongen før eller ved Ærkebispens Fængsling 
(Febr. 1259) havde frataget Lunds Ærkebispesæde 
de 3 bornholmske Herreder, der som foran omtalt 
blev Ærkesædet overdragne i 1149. Historieskriv~ 

ningen udtaler sig ikke klart og enstemmigt om 
dette Spørgsmaal, men indeholder dog vægtige Stem
mer for, at nævnte 3 Herreder var Ærkesædet fra-

14) Jlr. hans foran i Note 5 nævnte Bog S. 68 og 97 flg. 
15) Jfr. Nationalmuseets anden Afdelings Redegørelse for dens 

Virksomhed siden 1892, Kbhvn. 1908, S. 44. 
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tagne, da Fyrst Jærmer og Ærkebispens Broder kom 
paa Krigsfærd til Bornholm. 

Under de i det foregaaende omtalte Stridigheder 
mellem Kongen og Ærkebisp Erlandsen holdt Kon
gen ved Paasketid i 1257 en Rigsdag (Danehof) i 
Lund. Medens Kongen og en Del tilrejste Stor
mænd saaledes opholdt sig i Lund, var forskellige 
af de mellem Kongen og Ærkebispen bestaaende 
Stridspunkter under Behandling; og en Dag lod 
Kongen en gejstlig Mand træde frem paa Lunds 
Landsting og oplæse et kongeligt Brev, der indeholdt 
følgende Slutning16): 

Den Herre Ærkebispen og hans Klerke har vi 
fundet for godt at fratage alle Fribreve og Fri
heder, der er indrømmede dem af Kronen eller 
af Danmarks Konger, idet vi byder og befaler, at 
de fremtidig skal tjene Kronen eller Kongens Ret, 
saaledes som de vides at have tjent, inden Fri
brevene blev givne. Vi byder ogsaa alle Riddere 
og andre, der ved Tjenesteed er bundne til den 
nævnte Herre, at de inden 14 Dage møder hos 
os for at· gøre Tjenesteed til os, for saa vidt de 
vil undgaa at miste alle deres Ejendomme og for 
Fremtiden tjene aldeles som andre Bønder. 

Om det har været Kongens Mening med dette 
aabne Brev ogsaa at fratage Ærkebispesædet de i 
dettes Besiddelse værende 3 bornholmske Herreder 
kan efter det anførte Brevstykkes Ordlyd synes noget 
tvivlsomt. Men imidlertid kan det efter alt det under 
Ærkebispestriden foreliggende næppe betvivles, at 
Kongen enten nogen Tid før Ærkebispens Fængsling 
eller omtrent samtidig med Fængslingen har iværk
sat en Fratagelse fra Ærkebispestolen af omtalte 3 

16) Jfr. Ærkebispestrid S. 124. 
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bornholmske Herreder. Denne Fratagelse behøver 
imidlertid ikke at være sket ved Vaabenmagt. Kongen 
kan f. Eks. gennem Høvedsmanden paa Lilleborg 
have ladet forkynde for Indbyggerne i de omhandlede 
Herreder dels en Underretning om, at Kongen havde 
ophævet Ærkebispens Beføjelse til at besidde disse 
Herreder, og dels en Befaling om, at Indbyggerne 
fremtidig skulde skatte og skylde til Høvedsmanden 
paa Lilleborg i Stedet for til Bispefogden, og at de 
nu skulde betragte og adlyde nævnte Høvedsmand 
og Kongen som deres eneste rette Overherrer i 
verdslige Anliggender. Naar Indbyggerne har rettet 
sig efter et saadant Paabud, saa har omtalte 3 
Herreders Inddragelse under Kronen kunnet foregaa 
uden Anvendelse af Vaabenmagt. Som berørt i det 
foregaaende er det ikke antageligt, at Ærkebispe
sædet paa heromhandlede Tid har haft nogen be
fæstet Borg paa Bornholm eller holdt nogen særlig 
Krigsmagt her. 

Naar altsaa hele Bornholm laa inddraget under 
Kronen, da Fyrst Jærmer og Ærkebispens Broder 
drog til Øen, saa maa disse Hærførere antages ved 
deres Tog til Øen ikke blot at have haft til For
maal at angribe Lilleborg og erobre Vester Herred, 
men de maa antages især at have haft til Øjemed, 
ved at erobre hele Øen at bringe dennes 3 andre 
Herreder tilbage under Ærkebispestolen. Jfr. om 
Vester Herred i det følgende. 

Der kan nu særlig spørges, naar det var, at Fyrst 
Jærmer og Ærkebispens Broder Anders Erlandsen 
kom i Krigshensigt til Bornholm og ødelagde Kongens 
derværende Borg (Lilleborg). Som berørt i det fore
gaaende anfører ældre Historieskrivere (saaledes 
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fornemlig Suhm), at Borgens Ødelæggelse skete i 
1260. Som senere - kritiske - Historieskrivere, 
der ogsaa henfører Borgens Ødelæggelse under Aaret 
1260, kan nævnes den i det foregaaende omtalte 
svenske Professor Brunius17) og den danske Pro
fessor C. Paludan-Muller18). Af tysk Literatur, der 
ligeledes har den anførte Tidsangivelse, kan nævnes 
den rygiske Dokumentbog19) og Artiklen Jaromar i 
den almindelige tyske Biografi20). l de seneste Tider 
er den danske Historieskrivning imidlertid kommet 
ind paa at berette, at det var i 1259, at de ommeldte 
Hærførere (Jærmer og Anders Erlandsen) ødelagde 
Lilleborg21). Ja man fjerner sig endog undertiden 
saa vidt fra den omtalte ældre, men af senere For
fattere stadfæstede Historieskrivning, at man anfører22), 

at Lilleborgs Ødelæggelse fandt Sted, forinden Fyrst 
Jærmer i April 1259 foretog sin i det foregaaende 
omtalte Krigsfærd til Sjælland, at Borgens Ødelæg
gelse altsaa skete ganske kort Tid efter Ærkebispens 
Fængsling, der som tidligere oplyst fandt Sted i Be
gyndelsen af Februar 1259. Denne sidstomtalte Tids-

17) Jfr. hans foran i Note 5 anførte Bog Side 68 og 97. 
18) .lIr. Videnskabernes Selskabs Skrifter, historisk-filosofisk 

Afdeling, 5. Række 4. Bind S. 279 og 327. 
19) Bogen, der foreligger i 4 Bind af C. Fabricius, udgivne 

i 1841~69, kaldes: "Urkunden zur Geschichte des Fiirstenthums 
Riigen unter den eingebornen Fiirsten". 

20) Allgemeine deutsche Biographie, 13. Bind, Leipzig 1881. 
21) Jfr. f. Eks. følgende Literatursteder: a) Artiklen Jaromar 

i Salmonsens Konversationsleksikon. b) Danmarks Riges Historie 
af Steenstrup m. fl. 2. Bind S. 51. c) Den i Note 13 nævnte 
Bog S. 167. d) Den i Note 15 nævnte Bog S. 43. 

22) Jfr. de i forrige Note under a) og b) nævnte Literatur

steder. 
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angivelse for Lilleborgs Ødelæggelse kan nu imidler
tid ikke fastholdes. Om denne Tidsangivelses Urigtig
hed vidner mægtigt den Omstændighed, at der 
mellem Lilleborgs Ruiner er fundet over 20 Mønter 
fra Erik Glippings Kongetid, der tidligst begyndte 
ved Kristoffer d. L's Død den 29. Maj 1259. Men 
ogsaa de angaaende den bornholmske Kongeborgs 
(Lilleborgs) Ødelæggelse foreliggende gamle Doku
menter gør det særdeles betænkeligt at antage, at 
Borgen blev ødelagt allerede i første Halvdel af 1259. 
De nævnte Dokumenter er en Klageskrivelse af 1260 
eller 1261 fra Kongen til Paven og en Formanings
skrivelse af 4. April 1264 fra Paven til Ærkebisp 
Jakob Erlandsen, hvilken sidste Skrivelse antagelig 
støtter sig ikke blot til nævnte Klageskrivelse fra 
Kongen, men ogsaa til andre fra Danmark til Pave-
stolen indkomne Beretninger. _ 

l nævnte Klageskrivelse fra Kongen hedder det 
vedrørende Bornholm 23): 

Jærmer og Ærkebispens Broder Anders tillige
med samme Ærkebiskops Mænd har paa Øen 
Bornholm dræbt henved 200 af Kongens Mænd, 
lagt de øvrige haardt i Skat og sløjfet Kongens 
Virke24) der paa Øen; og han25) har tilstaaet, at 
disse Ting var skete paa hans Bud. 

l Pavens foromtalte Formaningsskrivelse til Ærke
bispen hedder det vedrørende Bornholm26): 

Du har med en for Din egen Regning samlet 
Hær sendt Din Broder Anders i Forbindelse med 

23) Ærkebispestrid S. 167. 
24) Fæstning. Paa Latin staar "munitio". 
25) J: Ærkebispen. 
26) Ærkebispeslrid S. 185. 
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Ryboernes Fyrste Jærmer til en Kongen tilhørende 
ø i Lunde Stift, der kaldes Bornholm, hvor Du, 
som det siges, grumt har ladet omtrent 200 af 
Kongens Mænd dræbe, har lagt de tiloversblevne 
af Kongens Mænd i Skat og har ladet hans 
Borg27) der paa Øen lægge i Bund og Grund 
øde. Ydermere har Du ej blot indtaget denne ø 
med Vold til almindelig Forargelse og til Skade 
og Tynge for Kongens Højhed, men som den, 
der ret praler af sine onde Gerninger, blues Du 
ikke ved offentlig at erklære, at alt dette er ud
ført paa Dit Bud. 

Efter de to foranstaaende Dokumentsstykker var 
Lilleborgs Ødelæggelse en Følge af, at Ærkebisp 
Jakob Erlandsen havde for sin egen Regning samlet 
en Hær og havde budt sin Broder Anders drage i 
Spidsen for denne Hær og sammen med en af 
Fyrst Jærmer anført rygisk Hær ind paa Bornholm. 

Efterat Kong Kristoffer var død i Slutningen af 
Maj 1259 slap den fængslede Ærkebisp vistnok i 
Løbet af den følgende Maaned fri af sit foran om
handlede Fangenskab og overtog derved paany det 
ærkebispelige Styre. Men i alt Fald medens han 
efter sin Tilfangetagelse sad under Laas og Lukke 
i et "trangt Fængsel" 28) paa Fyn, har han sikkert 
ikke kunnet finde nogen Lejlighed til at hverve 
Krigsfolk eller udstede Befalinger om, at der med 
disse Krigsfolk skulde drages over til Bornholm for 
bl. a. at forstyrre Kongens Borg dersteds. Efter det 
her anførte og det foran om Møntfundet bemærkede 
maa det uden Tvivl antages, at Lilleborgs Øde-

27) Paa Latin staar her "castrum", jlr. Note 24. 
28) Ærkebispestrid S. 161. 
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læggeIse er foregaaet i hvert Fald senere end lste 
Halvdel af 1259. 

Det er en gældende Sætning i dansk-tysk Historie
skrivning, at Fyrst Jærmer d. II. døde i 1260, og at 
hans Død skete ved, at han under en Krigsfærd 
borte fra Rygen blev dræbt af en Kvinde, (Dagen 
eller blot Maaneden for hans Død synes imidlertid 
ingen at kunne paavise). Forskellige Historieskrifter2n) 
gaar ud paa, at da Jærmer var paa Bornholm og 
ødelagde Lilleborg, drog han med det samme over 
til Skaane, hvor han blev dræbt af en Kvinde som 
nys berørt. Det er maaske ogsaa rigtigt - skønt 
Rigtigheden deraf mulig ikke kan bevises - at 
efterat Jærmer havde forladt Rygen for bl. a. at tage 
til Bornholm og der i Forening med Ærkebispens 
Broder angribe Kongeborgen i Almindingen, kom 
han ikke mere levende tilbage til Rygen. Men 
Lilleborgs Ødelæggelse er da sket i den sidste ca. 
Tredjedel af Aaret 1260. Thi som tyske Dokument
bøger30) udviser, var Fyrst Jærmer til Stede i 
Schaprode31) paa Rygen den 20. August 1260 og 
udstedte et vigtigt Dokument (Lejdebrev) til Fristaden 
Lybæks Indvaanere. 

Efter alt det foran om Tidspunktet for Lilleborgs 
Ødelæggelse anførte maa det naturligst antages, at 
Borgens Ødelæggelse er sket hverken før eller senere 
end Aaret 1260. Det er derfor uden Betænkelighed 
---------

29) F. Eks. Hvitfeldts og Suhms og de foran i Noterne 18-20 
anførte. 

30) Den foran i Note 19 nævnte samt "Urkundenbuch der 
Stadt Liibeck", 1. Del, Lybæk 1843, S. 231. 

31) Jfr. om Schaprode f. Eks. Aarbøger for nordisk Oldkyndig
hed og Historie, 1878, S. 329. 
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bemærket flere Steder i det foregaaende, at Borgen 
blev ødelagt i 1260. 

Som det ses af de to foran nær hos hinanden 
fremsatte Dokumentstykker, dræbte Jærmer og Anders 
Erlandsen ved deres Indfald paa Bornholm henved 
200 af Kongens Mænd og lagde de øvrige haardt 
i Skat. Hvorledes dette nærmere skal forstaas kan 
være tvivlsomt. Der har - saaledes tilsyneladende 
hos foromtalte Professor Brunius - været Tilbøje
lighed til at gaa ud fra, at i det mindste de omtrent 
200 dræbte Mænd var en fast Borgbesætning (Gar
nison). Nævnte Historiker ytrer imidlertid, at Lill e
borg sikkert ikke har kunnet rumme en saadan 
større Besætning, og derhos udtrykker han den An
tagelse, at Gamleborg og Lilleborg har i 1260 be
staaet som to sammenhørende Borge, saaledes at 
Gamleborg var Hovedborgen, medens Lilleborg var 
et Udenværk til Gamleborg, og at begge Borge alt
saa er blevet ødelagte af Jærmer og Anders Erland
sen32). Denne Antagelse, at Gamleborg og Lilleborg 
har bestaaet samtidig med hinanden, har dog ikke 
senere vundet nogensomhelst Tilslutning. Men der 
er heller ikke nogen særlig Grund til at antage, at 
tilnærmelsesvis de omtrent 200 af Kongens Mænd, 
som blev dræbte, var en fast Borgbesætning. Da 
Lilleborg laa i Almindingen omtrent midt paa Born
holm, kan der, inden Jærmer og Anders Erlandsen 
naaede til Almindingen, være kommet ridende Bud 
til Lilleborg med Meddelelse om, at fremmede Krigs
folk var landede paa Øen; og Embedsmanden paa 
Borgen kan da straks have sørget for, at der ude 

32) Brunius S. 97-99. 
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fra Øen blev sammenkaldt Krigsmandskab (navnlig 
yngre Bønder) til at træde op mod Fjenden. Der 
kan efter det bemærkede ikke være nogen Nødvendig
hed for at antage, at de omtrent 200 dræbte Mænd 
alle eller for Størstedelen var faste Krigsfolk paa 
en Borg. 

Som berørt kan det tillige være tvivlsomt, hvad 
der skal forstaas ved, at de øvrige af Kongens 
Mænd blev lagte haardt i Skat. Maaske tog Fjenden 
en Del bornholmsk Mandskab til Fange og slap det 
først fri igen, efterat der var betalt betydelige Løse
penge for Mandskabet. 

Ved Oprydning mellem Lilleborgs Ruiner har det, 
som foran i Afsnit I angivet, kunnet konstateres, at 
Borgen er blevet ødelagt ved Brand, idet der i 
Ruinerne er fundet forkullet Korn, forkullede Bjælke
stykker og ildpaavirkede Mursider. Det kunde tænkes, 
at Borgens egne Folk, efterat det var blevet klart, 
at de uhjælpelig vilde falde i Fjendens Hænder, 
havde set Lejlighed til selv at stikke Ild paa Borgen, 
for at Fjenden ikke skulde kunne gøre sig denne 
nyttig bl. a. ved at opslaa Bolig i den. Men da det 
i det foran fremhævede Stykke af Kongens Klage
skrivelse til Paven hedder, at Fjenden sløjfede Borgen, 
kan det antages, at Borgen er blevet stukket i Brand 
af Fjenden. Som allerede foran i Afsnit I nævnt an
tages Borgens Bygninger at have haft Spaantage, 
idet der ikke er fundet Spor af ubrændbart Tag
materiale paa Borgpladsen. Om Jærmer og Anders 
Erlandsen først - i Lighed med Kong Valdemars 
Indtagelse af den rygiske Stad Arkona, jfr. foran -
har sat Lilleborg i Brand og derved har bragt de 
paa Borgen værende Folk til Overgivelse, eller 
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nævnte Hærførere før~t har overmandet den paa 
Borgen værende Forsvarsstyrke og derefter har stukket 
Ild paa Borgen, kan vanskelig afgøres. Dersom de 
fjendtlige Hære har medbragt gode Krigsmaskiner 
(Ballister, Blider, Katapulter) og dermed har slynget 
Stene, Brandpile og deslige33) ind paa Borgen, har 
de antagelig kunnet faa sat Ild paa denne, uden at 
endnu nogen fjendtlig Kriger var kommet nær selve 
Borgen. Ved de senere Tiders Udgravninger paa 
Lilleborg er der et Sted i Borggaarden fundet en 
hel Del Pilespidser, hvilket Fund man har anset for 
et Tegn paa, at Bueskytter her har opført en heftig 
Kamp ved Borgens Indtagelse. Det kan ogsaa være, 
at Fjenden er trængt ind i Borgen og har bekriget 
og besejret den derværende Forsvarsstyrke, inden 
Borgen er blevet sat i Brand. 

Efterat Fjenden havde udført sit Ødelæggelses
værk, har Lilleborg altsaa staaet tilbage som en Ruin. 
Foruden at bortbrænde Borgens Træværk har Fjenden 
maaske ogsaa revet noget af Borgmurene ned og 
foretaget forskellig anden Ødelæggelse ved hele 
Borganlæget, for at der ikke lettelig paany skulde 
kunne skabes et brugbart Fæstningsværk paa Stedet. 
Efterat Borgen som omtalt var ødelagt, er der - som 
foran i Afsnit I berørt - i senere Tider brudt mere 
og mere ned af Borgens Mure, hvorefter det ned
brudte er bortført for andet Steds at tjene til Hus
bygning og anden Brug. I nyere Tid er Lilleborgs 
Ruiner imidlertid blevet et fredet Mindesmærke. 

Om den kongelige Høvedsmand paa Lilleborg 

33) Jfr. om Fortidens Krigsvaaben Aarbøger for nordisk Old
kyndighed og Historie, 1867, S. 102 flg. 
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mistede Livet ved Borgens Ødelæggelse, eller han 
bevarede Livet og var blandt dem, der blev lagte 
haardt i Skat, vides ikke. Men beholdt han Livet, 
var hans Rolle som kongelig bornholmsk Høveds
mand i alt Fald indtil videre udspillet ved Borgens 
Ødelæggelse. Thi jævnsides med Ødelæggelsen af 
Lilleborg gik utvivlsomt en fuldstændig Indtagelse 
af hele Bornholm fra Fjendens Side. De 3 born
holmske Herreder, der tidligere havde ligget under 
Lunds Ærkebispestol, blev nu atter ved denne Krigs
bedrift tvungne ind under Ærkestolen. Hærføreren 
& Erobreren Anders Erlandsen blev sat til paa Ærke
bispens Vegne at bestyre disse Herreder. Og hvad 
Bornholms Vester Herred angaar, da maa det an
tages, at omtalte Fyrst Jærmer af Rygen har for sin 
Part i Forstaaelse med Ærkebispen tiltaget sig et 
Herredømme over dette Herred lig det Herrdømme, 
Ærkebispen fik over de andre af Øens Herreder, 
jfr. det følgende. 

Det er i Nutiden almindelig antaget, at Borgen 
(Fæstningen, Slottet) Hammershus - hvis Ruiner 
nu paavises paa Vestsiden af Bornholm nær ved 
Øens nordligste Landhovede Hammeren - først er 
blevet opført under Ærkebisp Jakob Erlandsen. Det 
er imidlertid sandsynligt, at Hammershus endnu ikke 
var opført, da som omtalt Kongeborgen i Almindingen 
gik under. Ja Opførelsen af Hammershus var næppe 
engang paabegyndt ved dette Tidspunkt. Under den 
store Ærkebispestrid beklagede Kongen sig i 1256 
over, at Ærkebisp Erlandsen havde bygget 3 BorgeM). 

34) Ærkebispestrid S. 120. 

4 

Bornholmske Samlinger, Syvende Bind, Rønne 1912

www.vang-hansen.dk



50 

Historikere synes at mene, at Kongen herved delvis 
har sigtet til Hammershus. Men Kongens nævnte 
Beklagelse var vistnok ikke begrundet. Ærkebispe
sædet besad skaanske Herreder med iværende Borge35). 

I 1256 eller 57 fremsatte Ærkebispen følgende Svar36) 

til Kongens nysommeldte Beklagelse: 

Vi har ingen Borg bygget, men vi har, saa
saaledes som vi paa Tro og Love er pligtige til, 
stræbt at vedligeholde og forbedre de Huse, vi 
har modtaget fra tidligere Tid, hvad der ingen 
volder Men uden dem, der drives af Nag til Kirken. 

Ærkebispen benægtede altsaa at have bygget 
nye Borge, og denne Benægtelse maa formodes at 
være rigtig. Det 'staar saaledes som meget sand
synligt, at Opførelsen af Hammershus ikke engang 
var paabegyndt, da Lilleborg ødelagdes. Efterat 
Kongen før eller ved Ærkebispens Fængsling havde 
frataget Ærkebispesædet de 3 omtalte bornholmske 
Herreder, har Ærkesædet sikkert ikke kunnet komme 
til at paabegynde Opførelsen af nogen Borg paa 
Øen, før altsaa nu ved Lilleborgs Ødelæggelse og 
Øens Indtagelse. Men det er antageligt, at Anders 
Erlandsen lige straks efter Lilleborgs Ødelæggelse 
har paa Ærkebispens Vegne taget kraftigt fat paa 
at opføre Hammershus, for at Ærkesædet ved Hjælp 
af denne Borg des bedre kunde være i Stand til at 
haandhæve sin nu genvundne Besiddelse af de3 
bornholmske Herreder37). Hammershus har efter det 
bemærkede oprindelig været en Ærkebispen af Lund 

35) Ærkebispestrid S. 141-42, 150. 
36) Ærkebispestrid S. 147. 
37) Jfr. om Hammershus's Opførelse Brunius S. 96, 100-101. 
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tilhørende Borg og har som saadan kunnet kaldes 
en Bispeborg. 

Nogle Aar efter Hammershus's Opførelse indtraf 
der en Periode, hvor denne Borg tilligemed de om
talte 3 bornholmske Herreder kom til flere Gange 
med visse Mellemrum at gaa frem og tilbage mellem 
Ærkebispen og Kongen. Det menes, at Kongen ind
tog Hammershus første Gang i 1265. 

Om Bornholms Vester (Rothnæ, Rønne) Herreds 
Skæbne i den nærmeste Tid efter Lilleborgs Øde
læggelse haves der ikke bestemte historiske Op
lysninger. Men som berørt i det foregaaende er der 
Grund til at antage, at Fyrst Jærmer af Rygen straks 
efter Lilleborgs Ødelæggelse bemægtigede sig dette 
Herred for at besidde det paa lignende Maade, som 
Ærkebispesædet kom til at besidde de 3 andre af 
Øens Herreder. Og ved Jærmers kort efter indtrufne 
Død er Vester Herred efter al Sandsynlighed - jfr. 
Brunius S. 70 og 100 - overgaaet som Arv til hans 
Søn Fyrst Witslaf d. II. af Rygen, der senere synes 
at have faaet den danske Konges Tilladelse til i Fred 
at besidde Herredet. Nævnte Fyrst Witslaf overdrog 
i 1277 sin Myndighed over Herredet til en dansk 
Stormand Niels Uffesen, og Danekongen stadfæstede 
denne Overdragelse. Historieskriveren Arild Hvitfeldt 
(død 1609) har haft et Doknment om denne Stad
fæstelse foran sig og har i sin Danmarkshistorie an
ført noget af Dokumentet, hvilket sidste ikke vides 
nu at eksistere. Efter Niels Uffesens Død gik Vester 
Herred i Arv til hans Efterkommere. I 1303 over
drog Kongen betingelsesvis Vester Herred til Ærke-

4* 
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bispesædet. Men da en Efterkommer af Niels Uffe
sen hævdede sin Ret til Herredet, kunde Ærkebispen 
ikke denne Gang faa det. I 1327 lod Ærkebispen 
ved en Dom prøve, om den Mand - Johan (Jens) 
Uffesen - der da tilholdt sig Vester Herred, havde 
Ret til Herredet. Dommen faldt ud til Gunst for 
Uffesen, og Ærkebispen betalte saa til ham 1000 
Mark nye skaanske Penninge imod, at han (Uffesen) 
gav Afkald paa sine Rettigheder over Herredet. Ærke
bispesædet, der paa den Tid besad de 3 andre af 
Bornholms Herreder, kom herved for første Gang i 
Besiddelse af hele Bornholm, som Sædet derefter 
beholdt næsten uafbrudt indtil 1525. 

Anmærkning: Med Hensyn til de ovenomtalte forskellige 
Overdragelser af Vester Herred og den angaaende Herredet af
sagte Dom kan nærmere Oplysning findes under Behandlingen 
af Aarene 1303 og 1327 i Hvitfeldts Danmarkshistorie. Jfr. ogsaa 
Hiibertz's Aktstykker til Bornholms Historie S. 1. Under Vester 
Herred hørte paa hin Tid Byen Rønne (Rothnæ, Rodne), der 
næppe endnu i 1327 var blevet Købstad (egen Jurisdiktion) og 
iøvrigt næppe endda havde faaet egen Kirke. Med Hensyn til 
de 1000 Mark nye skaanske Penninge, som Ærkebispen efter 
det ovenanførte betalte ifor Vester Herred, bemærkes, at disse 
Mark ingenlunde var af den Slags smaa Mark, som var gæl
dende i Danmark, umiddelbart før den nugældende Kronemønt 
blev indført, men derimod var en Slags store Mark, som man 
havde i gammel Tid. Den paagældende gamle Mark (Sølv) var 
ikke et Møntstykke, men betød en vis (kølnsk) Vægtmængde 
ren1 Sølv (ca. 1/2 nyere dansk Pund), svarende til 37 nugældende 
danske Kroner. Det Antal Penninge, der udmøntedes som gaa
ende paa en Mark og altsaa som udgørende "en Mark Penninge", 
gaves imidlertid efterhaanden til de forskellige Tider og i de 
forskellige Provinser et meget betydelig ringere samlet Sølv
indhold end den Sølvmængde, hvoraf "en Mark Sølv" bestod. 
I 1327 svarede vistnok l Mark nye skaanske Penninge til godt 8 
nugældende danske Kroner, jfr. Thuras Bornholmsbeskrivelse af 
1756 S. 207 og Hauberg i Aarbøger for nordisk OIdkyndighed 
og Historie, 1884, S. 252 flg. 

Joh. Bttlme1'. 

Rønne Latinskole 
1512-1912. 

De Bornholmere, som have prentet deres Navne 
i Dansk Aandslivs Historie, ere hurtigt talte. Den 
retslærde Pedel' Kofoed AncTter (1710-88), Dansk 
Lovhistories Forsker, Filologen Jolwn Nir:olm: Jllad

V1:g (1804-86) Oldtidssprogenes og den romerske 
Forfatningshistories Tolk, begge tillige kyndige Stats
mænd, skulle mindes frem igennem Tiderne. Paa 
sit Omraade skal ogsaa huskes Jacob JUb:U8 PeteJ'8en 

(1840-1912) som den vidt skuende Fører ad hidtil 
næsten utraadte Stier ind i Lægekunstens Historie. 
Dem alle tre laa historiske Forskninger nær. Har 
saaledes netop Historien draget Universitetets Born
holmere til sig, tør denne deres fælles Kærlighed 
have sit Udspring i, at Bornholm har en skæbnerig 
Historie for sig selv, og den omfattes af Øens Sønner 
med Stolthed. I Dansk Sprog- og Malerkunst er 
først i Nutiden Bornholm traadt ind med Dyrkere, 
hvis skarpe Særpræg tyder tilbage til Klippelandets 
særegne Natur og Menneskeliv. 

Selv den i Livets Dont indpassede Videnskab vandt 
kun faa Dyrkere blandt Bornholmerne. Deres Fødeøs 
særskabte Forhold i snart sagt Alt kaldte ellers lydt 
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paa Landets Børn; men disse lod fremmede Viden
skabsmænd sætte deres Virke ind paa at udforske 
Bornholms Geologi, Urte- og Dyreverden, Sprog, 
Oldtidsminder, Historie, Kortlægning og Topografi. 
Tallet paa videnskabeligt skolede Bornholmere bliver 
ogsaa her lavt. Det bornholmske Sprog kaldte først 
Pede]' Nikolai Skougaanl (1783-1838) frem, og Johan 
Christian Subrlejf Espersen (1812-59) lagde den faste 
Grundvold til dets videnskabelige Undersøgelse; Vi.qgo 
Hansinius Holm føjede nye Sten ind i Espersens 
Bygning. Bornholms Geologi udforskedes flittigt og 
med Held af Niels fli1'ch (1724-93, Inspektør ved 
Frederiks Stenbrud, urigtigt kaldt Brock i Traps 3. 
Udg., 3. B., S. 99), 'grundigt og kyndigt af Johan 
Pedel' jlfagnus Jespersen og af ,Andreas LCtJ'sen Hjorth 
(1823-1904). Midt i sit travle Arbejdsliv inde i ÅI
mindingen tog Hans Rømpl' (1770-1836) sig Tid 
til at udgrave denne Skovs Fortidsborge og om
hyggeligt skildre sine Fund. Af den bornholmske 
Arveret gav Landsdommer HanfJ Jøl',qen Skougaa1'Cl 
(1701-76) en klar Fremstilling, der lagdes til Grund 
for dens Lovfæstning i Forordning af 14. Oktober 
1773. 

Skulde end andre have et Navn eller to at ind
føje i denne Række: knapt Tylvten fuld, det er den 
liden Høst. Videnskabeligt Liv slog ikke fast Rod 
i Landets Klippegrund. 

Bornholm bød sine Børn Opgaver nær for Haan
den i det daglige Livs Dont. Øens Natur, karrig 
eller rig, alt som de tog den, bød dem en Kamp 
for at afvinde den Brødet, for at skabe sig Bygge 
og Hygge, for at gøre den til Menneskers lune Hjem. 
Kan vel være, at Kampens barske Nævetag jævnt 
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ad gav deres Aandsliv et Drag hen imod tungt 
Grubleri og navnlig førte deres TrosIiv bort fra det 
vidunderligt milde Kærlighedsrige og ind i barsk 
dømmesyg Sektsplids golde Ørk: i dem hærdedes 
ogsaa Bornholmerens frodigste Aandsevner, hans sin
dige Overlæg, hans sejge Udholdenhed, hans lune 
Vid, hans Snarraad, Daadsdrift, Selvfølelse. Han blev 
Mand for at ride en Storm af, baade til Lands og 
til Vands. I Livets Skole blev han Førstemand i den 
Kunst: af Knaphed at skabe Rigdom, som driftig 
Fisker, som dristig Skipper, som ihærdig Plovkører, 
som Erobrer af Øens golde Højlyng for Sædavl og 
Skovdrift, som Udnytter af dens Sten-, Skifer-, Kul
og Lerlag. 

Bornholm skabte sine Bornholmere. Bornholmerne 
skabte vor Tids Bornholm. 

Mænd af Bornholmernes Støbning følte ringe Trang 
til en lærd Skole, den liden Laage, som skulde aabne 
dem Vej til Videnskabens Højsal. Men Nød lærer 
den nøgne at spinde. Der blev Præstenød paa Born
holm, og Præster var ganske uundværlige i Daglig
livets Gøremaal, ved Bryllup, Barsel og ØfrøI. Der 
rejste sig almindeligt Misnøje med Landets udue
lige Præstestand, og Bornholmerne klagede deres 
Nød ror Landsherren Æ'l'kebisp Byrge i Lund. Hvor
ledes nu denne søgte at fremme Landets Tarv, læses 
i følgende Brev: 

"Vi Byrge, med Guds Naade Ærkebisp i Lund, 
Sverigs Fyrste og Pavens Legat, gjør vitterlig for 
aIle, at for den store Brøsts Skyld, som Vi har for
faret der paa Landet Borringholm om Sognepræster 
og Degne, at somme Kirker stande vaareløse [uvarede, 
forsømte], og til somme ere tyske Præster, og at 
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saadan Brøst er mest for det, at Landsens Indbyggere 
sætte faa [af] deres Børn og sjældent til Skole; -
Og klagede menige Almue til Landsting, at det er 
for det, at der er ingen Skole paa Landet, som for
dum Tid plejede at være, og være dem tungt at 
sende deres smaa Børn [ud] af Landet; og bede Os 
derfor ydmygeligen, at Vi vil naadeligen unde og 
tilstede, at der maatte holdes en Skole paa Landet 
i Rødtne til al menige Landsens Indbyggeres Børn 
allenest; - Og lovede de og tilsagde Os, at alle 
Frimænd, Bønder, Købstædmænd og Vornede ville 
hver give een Skilling Penninge om Aaret og ant
vorde Sandemanden udi hvert Sogn [den] inden Sankt 
Mortensdag til Skolemesteren, som saadant skulde 
regere og opholde. 

Thi for saadan Landsens Lejligheds Skyld og alle 
menige Borringholms Indbyggeres ydmyge Bøn og 
Begæringer under og tilsteder Vi, at udi Vor Køb
stad Rødtne maa og skal opbygges et Hus til en 
Skole, til Landsens Indbyggeres Børn allenest og 
ikke til andre, som og Skolemesteren kan have sin 
bekvemme Værelse [Bolig] udi; - Og beder Vi og 
byder alle fornævnte Borringholms Indbyggere, som 
nu ere og derefter kommende vorde, at agte paa at 
sætte nogle af deres Børn til Skole til samme Rødtne, 
saa længe [til] de vorde femten Aar gamle; siden 
maa de sende dem andet Steds, om dem saa tykkes. 

Og byder Vi Eder ogsaa alle fornævnte Lands 
Indbyggere, at I redeligt aarlig Aars udlægge saadan 
een Skilling Penninge Skolemesterløn og antvorde 
ham [:>: den], som sagt er, Sandemanden i hvert 
Sogn og Byfogederne der i Købstæderne; - Thi 
skulle I fremdeles antvorde saadan Penning Skole
mesteren, som under [Frem] Tiden kommende vorder, 
og tilhjælpe at opbygge Skolen og holde hende 
[:>: den] færdig [i Stand], som nødtørftelig er og Be
hov gjøres. 

Til denne Sags Vidnesbyrd har Vi ladet hænge 
Vort Segl under nærværende Brev. Givet paa Lands-
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tinget ved Aa Kirke Sankt Bartholomei Aften [23. 
Avgust] Aar 1512." (L. Engelstoft: Universitets og 
Skole-Annaler. 1811,2. Bind, S.48-50. - Regesta 
diplom. hist. Danicae, l. Bind, S. 615). 

Uden at krænke den lærde Skole, som tidligere 
havde været i Rønne, men som var sunket saa dybt 
i Jorden, at nu end ikke dens Bygning fandtes, tør 
man sætte den 2:3. Avgust jb12 som Dagen for Rønne 
Latinskoles Grundlæggelse. Den udgik af Landtings
rnødet mellem Bornholmerne og Ærkebisp Byrge. 
Denne bornholmske Bartholomeusaften er idel glæde
lig, var det ikke de mange slidte Birkeris. Gennem 
Latinskolens Port aabnedes gennem fire Hundredaar 
en af de faa Veje, ad hvilke Bornholm droges sit 
danske Moderrige i Møde. 

Uden Tvivl har den myndige Ærkebisp Byrge 
Gunnarsøn holdt Hævd over Rønne Skole lige til 
sin Død 1519. Da laa selve Katholicismen i Dan
mark i sin stride Dødskamp; den kunde ikke give 
sit Foster varig Livskraft. Latinskolen i Rønne lukke
des under eller efter den voldsomme Kirkeomvælt
ning 1536, da ingen Haand fandtes, som kunde styre 
den' uskadt fra Katholicismen over i den lutheriske 
Kirkes Skød. Den liden Laage til Videnskabens Høj
sal stod forsvarligt skoddet, dog kun nogle Aar til 
Ende. 

Bornholmernes Mangel paa højere Aandsliv syner 
særligt skarpt i den lutheriske Kirkeomvæltnings Dag
gry. Rundt om i de andre danske Landsdele vakte 
dette slumrende Kræfter i Folket til Liv og Daad. 
Koftemændene traadte frem, Husmandsdrengen fra 
sin Plov, Haandværkssvenden fra sin Læst, rustede 
til drabelig Kamp mod den gamle Pavedom ; som 
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nu i Skaane, hvor Malmø saa en tæt Skare af Al
muens Sønner slaa sin kække Riddervagt om den 
nye Lære. Ingen Bornholmer meldte sig til de unge 
Stridsmænds Rækker. Og paa Bornholm fandtes 
ingen ret skikket til at bære Forkyndelsens flam
mende Tale frem i Sognefolket. Præstenøden sved 
paany, haandgribeligere end tilforn. Da lykkedes 
det en af hine unge Stridsmænd fra Malmø at gen
skabe Rønne lærde Skole, levekraftig, om end tidt 
nok hjemsøgt af livsødende Tæring. 

A Nid Pederssøn hed han, Skaaning af Fødsel. 
Som en af de første Danske havde han ved Uni
versitetet i Wittenberg 1524 og 25 hørt Luthers egen 
Forkyndelse og her mødt en anden dansk Student, 
Adelsmanden Stig Pors. Efter sin Hjemkomst havde 
han medvirket i Udarbejdelsen af den første danske 
Psalmebog, der udkom i Malmø 1529. Han talte 
med blandt hin Tids bedste Psalmedigtere; en af hans 
Sange, i Grundtvigs Omarbejdelse: "Vel mødt, I 
kristne fromme!", har Roskilde Psalmebogen holdt 
i Live ind i vor Tids Kirketjeneste. Han kom til 
Bornholm som Øens første I utheriske Provst og tog 
flittigt op det store Arbejde med den nye Kirke
tjenestes Indøvelse. Atter her mødte han Stig Pors, 
der nu sad som Kong Kristian den Tredjes Lens
mand paa Lunde Domkirkes Gods og fra Lunde
gaard styrede Bornholms kirkelige Forhold; de to 
Mænd fik at afværge talrige Misligheder, som Øens 
lybske Høvedsmænds voldelige Overgreb førte med 
sig. I sin Gerning som Sognepræst i Ibsker og 
Svanike døde den fromme og lærde Provst omkring 
Aar 1558 (Danske Magazin, 5. B., 1751, S. 345-52. -
Kirkehist. Saml., 5. R, 2. B., S. 48-55). 
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At denne nidkære Landsprovst først har undfanget 
Skoletanken, er der god Grund til at tro. I det 
mindste blev det ham givet at vaage over dens Gen
nemførelse i Skolens første spæde Livsalder. En 
kraftig Støtte vandt han i sin Biskop, den kendte Frans 
VOJ"monlsen. Født i Amsterdam 1491 var denne tidligt 
kommen til Danmark, hvor han levede som Munk 
i Helsingør og senere blev Lærer ved Københavns 
Universitet. Som en af Trosomvæltningens stærke 
Penneførere sattes han 1537 til Skaanes første lutheri
ske Biskop og optog sin Gerning med utrættet Iver, 
udstedte Vejledning for Præsternes Levned og Virk
somhed og for Kirketjenestens Udøvelse og kom 
gentagne Gange til Bornholm. Han døde 1551 
(Kirkehist. Sam1., 5. R, 2. B., S. 452-54). 

En anden Støtte fandt Skoletanken i Bornholms 
lybske Høvedsmand Herman B01:tin, der selv havde 
gennemvandret Universitetslivet, var blevet lærd Ma
gister eller Mester og havde været det lybske Raads 
Sekretær, inden han 1547 blev dets Foged paa Born
holm. Var der mangen Tvist, i hvilken Landsprovsten 
Arvid Pederssøn maatte træde skarpt op imod lybske 
Overgreb, saa synes baade han og Boitin at have 
været glade ved at kunne samvirke i denne Skole
sag og give den et heldigt Udfald. Boitin forlod sin 
Stilling som Foged paa Hammershus 1556. 

Disse tre Mænd samledes Aar 1550, Fredag før 
Pinsen (23. Maj), paa Bornholms Landsting med Lands
dommer Hans Reymer, Frimændene Peder Gagge, 
Tønnes Wiltfang og Hans Berentssøn, Sandemanden 
Povl Kofoed og tre andre Sandemænd samt Almuen. 
Da fremstod inden for de fire Tingstokke Frans 
Vormordsen og gav til Kende efter Kongens alvor-
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lige Befalinger og paa sit Bispeembeds Vegne, hvor
ledes baade Kongen og han havde spurgt, at paa 
dette Land var et drabeligt og saare skadeligt Bræk 
[Mangel] paa Sognepræster, Degne og andre Kirke
tjenere alene af den Aarsag, at der ikke holdes Skole 
paa Landet, som der tilforn i salig Biskop Byrges 
Tid af menige Landskab selv begæret, forfordret og 
samtykket er; og begærede han paa Kongens og 
egne Vegne, at dette menige Landskab uforsømt 
vilde tænke dertil og forskaffe, at den Skole i Rødtne 
skulde optages igen og derefter med al Flid og Magt 
opholdes, efterdi nu samme Skole nogle Aar, dette 
Land til stort Fordærv, har været nedlagt. 

Derpaa ere strax paa menige Landsens Vegne de 
ypperste af Frimændene og de ældste Bønder med 
alle Sandemænd og nogle Købstadmænd udgangne, 
have sig raadført og derefter saadant et Svar fra sig 
sagt: Paa det at dette Land med en god, from og 
lærd Skolemester maatte blive forsørget og han 
Børnene udi Gudsfrygt og gode Kunster flitt eli gt 
lære vilde, saa var menige Landskab til Freds, samme 
Skole i Rødtne, som de sig i Biskop Byrges Tid 
forpligtet havde, derefter altid at opholde, og hver, 
hvad ham burde efter Biskop Byrges Brevs Indhold, 
til samme Skoles OpholdeIse uforsømmeligt at ud
lægge. Hvilket da Frans Vormordsen saa var til 
Freds med og tilsagde dem, at han med det første 
vilde oversende en god, from og lærd Skolemester, 
hvilken Høvedsmanden paa Hammershus skal an
namme med en Ed og Forpligtelse, at han samme 
Skole fIitteligt og troligen vilde forestaa nogle Aar, 
i det mindste tre Aar efter hverandre derhos blive. 
Blev og ydermere samtykket, at hver Sandemand i 
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sit Sogn samme Skolepenninge alle Aar med Flid 
indkræve og opbære skal og oplægge dem hos Borg
mesteren i Rødtne; denne skal fremdeles paa tvende 
Tider, som er Paaske og Mikkelsdag, hver Tid Halv
delen antvorde samme Skolemester trolige n foruden 
al Argelist. (Engelstoft, S. 50-54. - Regesta diplom. 
hist. Danicae, 2. B., L, S. 100). 

Dette Landstingsvidne, hvis Indhold her er gen
givet, blev Grundlaget for Rønne Latin8kole8 Gen
oprettelse 1550. Der gaar nu Aar, inden vi høre lidt 
om den igen. Skolemesteren gjorde sin Dont, saa 
godt han kunde. Maaske har han selv ikke altid været 
af den rette Støbning; Bornholmerbørnene var jo 
heller ikke støbte for Lærdom. Skolen vantrivedes; 
Bidragene til den indkom trægt eller udeblev ganske. 
Kong Frederik den Anden maatte 30. Maj 1578 lade 
et aabent Brev udgaa til Bornholmerne om, at de 
redeligt skulde udgive den vedtagne Enesteskilling 
aarligt hver til Skolemesteren i Rønne (Kancelliets 
Brevbøger 1576-79, S. 363). Heraf ses, at Skolen 
stadig var i Live paa de af Ærkebisp Byrge den 
givne Vitkaar. 

Mere høres ikke om Rønne Skole i det sextende 
Aarhundrede. Man overraskes derfor glædeligt ved 
i Begyndelsen af det følgende Aarhundrede, ved 
Lundebispen Mester Poul Mortensen Ostrups Visitats 
10. Juli 1616, at finde 29 Drenge og 9 Piger paa 
dens Bænke. Desværre tilføjer Bispen, at Pogene 
under hans Overhøring viste sig yderst tarvelige og 
ukyndige, alle endnu i Staveklassen, og om Pige
børnene har han slet intet at sige. Fem Aar senere, 
9. Juli 1621, fandt. den nye Biskop, Doktor Mads 
Jensen Medelfart, Skolen intet værd og tom; Børnene 
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var forjagne af den store Byldepest, som 1619 havde 
bortrevet henved 5200 Bornholmere (Hubertz: Akt
stykker, S. 600, 601). 

Disse Bispevisitatser sammen med andre Optegnel
ser (F. C. Hundrup : Lærerstanden ved de lærde 
Skoler i Nakskov, Nysted og Rønne. Roskilde 1866. 
- S. V. Wiberg: Dansk Præstehistorie, 2. Bind, 1870, 
S. 686-87. - Kirkehist. Samlinger, 4. R., 1. B., S. 
465-67) lære os nogle Navne paa Skolens Rektorer: 

1. Niel8 ~nde},8en Jnul, født i Jylland, Rektor inden 
1609, død som Sognepræst i Olsker 14. Januar 1635. 

2. ~Jncler8 MikkeL8cn var Rektor i tre Aar, vakte 
Borgernes skarpe Anker over hans grove Forsømmelse 
af Skolegerningen, blev 1615 sin Faders Efterfølger 
som Sognepræst i Nyker og døde der 1620. 

3 . ./ør[;cn PouL8cn Colding, Rektor indtil Foraaret 
1616, da han 11. Maj tog Rusprøven ved Køben
havns Universitet. Han blev 1644 Hjælpepræst ved 
Helliggestkirken i København. 

4. David Tileman Jfalmø, Rektor 1616, "øvede 
flittigt sin Gerning, dog Skolebørnene svarede ikke 
til hans Flid; men grove ligt overtraadte han det sjette 
Bud". 

5. Jøn8 J/ikkeL8en var Rektor 1621, da han maatte 
love Biskopen større Flid og renere Sæder for Frem
tiden. Om han holdt sit Løfte, vides ikke; thi 

6. Jen8 0l8en blev indsat til Rektor 19. December 
1621. Han var her endnu 1623. 

7. Hans Han8en Varde blev fra Rektor 1627 Sogne
præst i Klemedsker og døde der 12. Marts 1645. 

8. Jen8 Han8en Sode, en Skaaning, kom som Rektor 
til Rønne, blev 1632 Sognepræst i Hasle og Rysl\er 

"'. 

l 
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og· døde 13. Oktober 1654. Han er Stamfader til 
den kendte bornholmske Slægt Sode. 

9. Ra8mu8 Pedel'8en Ravn, først Rektor i Nexø, der
efter i Rønne. 

Biskop PoulOstrups Visitatsrejse hidførte Stiftel
sen af en Latinskole i Ne.x:ø. Det har altid været saa, 
at hvad Rønne har, det maa Nexø ogsaa have, om 
muligt endnu bedre. Nexø Borgmester og Raad med 
hele Borgerskabet klagede 14. Juli 1616 højlydt for 
Bispen over, at det hidtil ikke var blevet dem til
stedt at underholde en Degn, som tillige kunde op
lære deres Børneflok, som der i Byen faldt særdeles 
talrig, i Katekisme og Skrivning; de udlovede i aarlig 
Rektorløn tyve Joakimsdaler, fri Bolig og Underhold. 
Og 1621 var Nexø forud for Rønne; trods Pesten 
havde den tolv Drenge i sin Skole, men - ganske 
vist - "de var ringe indøvede i deres Katekisme og 
forsømte Skolen om Sommeren for at vogte K væg". 
I alle Landets Kirker revsede Bispen med strænge 
Ord dette usømmelige Forhold uden stærk Tro paa 
sin Tales Kraft til at afvende det (Hiibertz, S. 602-04). 
Af Rektorer i Nexø kunne navngives: 

A. Pedel' Hat, født i København, indskrevet ved 
Universitetet 29. Maj 1620, Rektor i Nexø 1621. 

B. Ra8TnuIi Peder8en Ravn, der om ikke ved sit 
Skolevirke, det han selv lader uomtalt, saa dog ved 
sine Skrifter har Krav paa, at vi dvæle ved hans Liv. 

Født i København ved det Aar 1602 og vist nok 
indskrevet fra Sorø Skole 1624 ved Universitetet kom 
Ra8mu8 Peder8en Ravn omkring ved 1627 til Nexø 
som Rektor og blev nu for hele sit Liv knyttet til 
Bornholm. Hans Agt var vel nok at studere videre 
til Præst; men 1629 indførtes ved Universitetet Kravet 
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om theolo~isk Attestats, hvilken han næppe fik Tid 
o~ Raad hl at underkaste sig. Paa Bornholm præ
dIkede han nogle Gange, saaledes i Slotskirken paa 
Hammershus tredje Paaskedag 1635. Han fandt 
Støtte og Yndest hos Landets Lensmænd Holger 
~osenkrantz og Ebbe Ulfeid; og det skyldtes trolig
VIS den førstnævnte, at han i Begyndelsen af Trediverne 
~orflyttedes som Rektor til Rønne; denne Stilling 
mdehavde han 1639 og endnu 1653 (L. de Th h. 
B k· ura . 

es nveise o.ver Bornholm, 1756, S. 72, 137, 176). 
Han lod udg~ve i København et Par tykke Andagts
bøger samt I 1638 et Digt om en Blodregn som 
varslede Børnedøden og andre Ulykker for 'Born
holm. Aar 1654 flyttede han som Sognedegn ind i 
Aaker . Degn.egaard. Han maa allerede da have været 
svageltg; thI strax fra første Færd havde han sin Søn 
Peder Ravn til Medhjælp. Her fik han da Tid til at 
s~mle og nedskrive sit Hovedværk, Bornholms Krø
nIke, so~ han afsluttede Mikkelsdag 1671 og over
sendte hl Kong Kristian den Femte som et Bønskrift 
for de i ?ette Aarhundrede af Pest, Krig, Skattetynger 
~g nu SIdst Uaar haardt trængte Bornholmere. Det 
fIndes som Haandskrift i det Kongelige Bibliothek 
(Ny. k~1. Samling, Folio, Nr. 398); det fylder 127 
Foltoslder. 

. Lad være, at Ravn fører sin Bornholms Krønike 
tIlbage forud for det højtidelige Øjeblik, da Noah 
selvo~ten?e tren ud af Arken; lad ogsaa være, at han 
gør ngeltgt Brug af den senere af Holbergs Vid hud
flettede Skolemesterstil, der sætter fire Ord, hvor et 
er nok, . som naar han fylder Oldtidens Bornholm 
med "Klemper, Riser, HieIter og Heldte dem hvis 
hele Slægt omkom i Syndfloden": saa give~ han os til 

i , 
I 
i 
i 
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Gengæld levende og sandhedstro BiIIeder af de svare 
Tilskikkelser, til hvilke han selv havde været øjen
vidne (Bornh. Samlinger, 4. Bind, 1909, S. 117-74). 
Uden hans rige Væld af Oplysninger blev Historike
rens Viden kun Stykværk. Bornholms flittige Krønike
skriver døde i Aaker Degnegaard en af de første 
Oktoberdage 1677 (Kirkehist. Saml., 4. Række, l. 
Bind, 1890, S. 454-68, - og 6. Bind, 1900, S. 
604-08. - Bornh. Saml., l. B., 1906, S. 10. -
J. A. Jørgensen: Gamle Optegnelser om Bornholm, 
Rønne 1897). 

Rektorlisterne have Huller. De vise dog, at Born
holms Latinskoler levede, om end paa smal Kost. 
Man var allerede vidt fjærnet fra Frans Vormordsens 
Forskrifter, at Skolemesteren skulde være god og 
from og hellige sin Gerning mindst tre Aar efter 
hverandre. Nogle Rektorer (3. 5. A.) var unge Stu
denter, som i deres første Universitetsaar søgte Leve
brød i denne Stilling og derfra hastede tilbage til 
fortsatte Studier i København. Andre (l. 7.) sad som 
Hjælpepræster i Rønne og det dertil siden 1606 lagte 
Knudsker Sogn, mens til andre Tider (9.) Rektor
stillingen var skilt fra Præsteembedet. 

Kunde det monstro mærkes paa Bornholm, at 
Landet nu havde to Latinskoler, to Arnesteder, som 
kappedes om at blæse Videnskaben hæftigst i Glød? 
Aa jo, lidt. Ingen klagede i dette Aarhundrede over 
Præstenød paa Bornholm, end ikke i det fæle Pest
aar 1654, som lagde sex af Landets femten Sogne
præster i Mulde. Og i Præstelisterne taltes hele 
elleve Præster, som bar Kendingsnavnet Borringholm 
efter deres Fødestavn. Den dygtigste af disse var 
Jens Pedersen Borringholm, der 1620 blev Præst i 
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Nexø og Bolsker og døde 1654 som Landsprovst. 
Om nu ogsaa nogle af dem have nemmet deres 
første Latin hjemme i Faderens Præstegaard, saa fik 
Præstestanden ret rigelig Tilgang af Bornholmere 
ogsaa under andre Slægtnavne, og dette taler for, 
at de to smaa Skoler ganske kønt naaede det dem 
stillede Formaal: at uddanne smaa Præstemænd af 
de smaa Bornholmere. 

Allerede strax ved sin bævende Indtræden i Rønne 
Skole blev Pogen en lille Kirkens Embedsmand, op
tagen i det kirkelige Lav, som varetog Sangopvart
ningen under Gudstjenesten og ved Brylluper og 
Ligbærerdonten ved Jordefærd. Mest eftertragtet af 
de store Peblinge var den Værdighed at faa Prim
klokken hængt paa Maven for at ringe Menigheden 
sammen, op ad Storegaden og ned ad Sidegaderne; 
for denne Søndagens Morgendont fik Klokkebæreren 
fri Skolegang og to Daler til Jul. Den Pebling, som 
hver Søndag bar Tavlen i Rønne Kirke til Indsamling 
af fromme Pengegaver til Skolen, fik herfor 1 Rigs
daler 28 Skilling. De allerstørste Peblinge røgtede 
de to Degnekald ude i Nyker og Nilarsker Sogne; 
men 1715 klagedes der over, at disse Kald for længst 
var fratagne Skolens Disciple. Disse ikke blot følte 
sig som stovte Degne; Menigmand hædrede dem 
med Degnetitel. 

Degnen for alle Rønne Degne var imidlertid Rek
toren selv. Han kunde ikke leve af den Eneste
skilling, hver bornholmsk Bondegaard ydede ham 
aarligt; denne Afgift gik 1680 ind under Knægte
pengene, hvilke Bønderne havde paataget sig at ud
rede fra 1. Maj 1628 med 20 Skilling for hver Selv
ejergaard, 10 Skilling for hver Fæstegaard til særlige 
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bornholmske Formaal; blandt disse stod nu Rønne 
Rektor lavest med 8 Rigsdaler, mens Bornholms 
Skarpretter fik 331/;; R. og hver af de to Kapitajner 
for Landets udskrevne Knægte 83 1/ 3 R., at hæve aar
ligt paa Amtstuen. Endnu fik Rektoren ikke stort Leve
brød af den Fireskilling, hvert Hus i Rønne ydede 
ham i Rektol'penge, Hælften til Paaske, Hælften til Mik
kelsdag, og som knapt blev til 20 R om Aaret. Og
saa Tampel'pengene, som taknemmelige Peblinge skulde 
række ham hver af Aarets fire Tamperdage, faldt 
lidet og uvist; maaske turde det ikke være omsonst 
at oplyse, at disse Dage havde Navn af, at de dan
nede Skilsmisse mellem Kirkens fire Aarstider, tem
pora. Han fik først sit sikre Udkomme, d~ han 1606 
rykkede ind i KnudskeJ' Degnekald og fik det lagt 
til Rønne Degnecmbedc; det skaffede ham Indtægten 
af Degnegaarden, en Skæppe Korn aarligt af hver 
Bonde i Sognet for Kirkesangen, en Lod i de born
holmske Kirkers fælles Degnepensioner (Aar 1762 
var denne 131/ 3 R. stor), dertil Offer og Akcidenser, 
Paaskemad og Sankt Hans Rettighed eller i Bonde
sproget Ostogmælk. I Rønne Byvang havde h~n 
nogle Jordlodder. Var han tillige Hjælpepræst, fik 
han herfor af Sognepræsten 20 R. aarligt. - Knuds
ker Bønder paatog sig 9. Juli 1621 at give hver aar
ligt 1 Skilling til den Pebling, som ringede ~ro
klokken i Sognet (H. de Hoffmans Fundatser, 8. Bmd, 
1762, S. 548. - Hlibertz: Aktstykker, S. 601). 
. Skolens Driftsudgifter dækkedes af Tavlcpenyenl?, 

de ved Gudstjenesten i alle Bornholms Kirker ind
samlede Gaver. Kun Nexøbo trodsede alle bispeIige 
Formaninger og stod haardt paa, at deres Tavle
penge skulde ikke vandre til Rønne. Herigennem 
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fik Rønne Skole omkring 30 R. aarligt (1762). Gen
tagne Kongebud 1661, 78, 80 og 1700 havde hen
lagt Tavlepengene fra alle Kirkerne i Sjællands Stift 
til Helsingørs nødlidende Hospital og Skole; men 
Bornholm laa lidt udenfor Kongens Magtvidde, og 
Helsingør saa lidet eller intet til disse Penge. Chri
stian Gedde, Amtmand paa Bornholm 1678-82, 
stræbte at fremhjælpe Rønne Skole, men fandt kun 
lunken Hjælp hos Biskop Hans Bagger, som ytrede 
sin Misnøje med de træge Børnefædre paa Bornholm 
og ikke fandt Rønne værd at forskaffe en skikkelig 
Rektor; dog forundte Bispen Rønne Rektor og Skole
børn den Tavle, som i Følge Kongens Breve skulde 
gaa fra de bornholmske Kirker til Helsingør, og be
falede i Sommeren 1681 dette tillyst fra alle Øens 
Prædikestole. Det fornyede Kongebud Aar 1700 
virkede ingen Forandring heri. Dette fandt Baggers 
Efterfølger, Biskop Henrik Bornemann, lovligt galt 
og bød 1706, at Kongen skulde lystres. Men da 
Borgerskabet klagede lydt, og lidt overdrevent, over, 
at "Rønne Skole er saa brøstfældig, at hverken Rektor, 
Hørere eller Disciple kunne derinde være af Frygt, 
at den skal falde over deres Hoveder", bød Kongen 
17. November 1708 om igen, at disse Tavlepenge 
skulde blive ved Skolen som tilforn (Bornholmiana, 
6. Binds Pakke, og Sjællandske Tegneiser Numer 
365, 1708 17/11 , - begge i Rigsarkivet). Den havde 
god Brug for dem til Skolehusets Vedligeholdelse; 
aarligt gik 4 til 7 R. til Indkøb af Papir og Bøger 
til Latindrengene. I Aaret 1759 ejede Skolen 525 R., 
dertil nogle smaa Lodder, 4 Skæpper Rugjord og 1 
Læs Enges Bund, i Byvangen (H. de Hoffmans Fun
datser, 8. Bind, S. 546-48). Skolen havde Ret til 

1 

at faa udvist Brænde og Tørv af Kongens Almindings
skov. En enkelt Gave var skænket den 1673 af 
Rønne Borgmester Peder Lavridsen Møller (død 1674). 

At Rønne Latinskole og Kirke hang sammen, fik 
sit ydre Udtryk deri, at 81wlehuset stod paa Kirke
pladsen som Kirkens nordre Genbo, øst for Hjørnet 
af Byens Storegade. Paa dette Sted findes det paa 
den kobberstukne Grundplan af Rønne, som er op
taget i Resens Danske Atlas fra 1680 (gamle kg!. 
Samling, Folio, Nr. 735). Der er al Grund til at 
tro, at vi her have Ærkebisp Byrges Skolehus fra 
1512 for os. Man kan se det ret tydeligt for sig 
efter en Beskrivelse fra 1715 i den dette Aar paa
begyndte "Rønne Schole Regnskabs Bog" (Lands
arkivet i København). Et dobbelt Stengærde, med 
Tørv paa, skilte mellem Gaden og Skolegaarden, til 
hvilken man gik ind gennem en god Port med Laage 
i. Det otte Stolperum store Skolehus laa med sin 
søndre Gavl ud mod Gaden. Det havde murede 
Vægge mellem Egestolper, dobbelt Tømmer i den 
vestre Længdemur ud imod Havet, Teglstenstag og 
en muret Skorsten samt ti Vinduer. Traadte man ad 
Indgangen med dens to Halvdøre ind i Bygningen, 
fandt man paa sin højre Haand to mindre Kamre, 
et med Trægulv og Kakkelovn, et med Lergulv, og 
paa sin venstre Haand den tre Fags Skolestue med 
Trægulv, Bilæggerovn, to lange Borde, fem Bænke, 
gamle, nye eller nygjorte af gamle Brædder, en stor 
sort Tavle og en brøstfældig Kathederstol. I Husets 
nordre Ende, op til Skolestuen, laa et Brænderum 
med en Stige op til Loftet. Aar 1723 blev det for
faldne Skolehus oprejst fra Grunden. 

Hvad vilde de ni Pigebørn fra Aar 1616 blandt 
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de smaa Præstemænd ? Bispen kymrede sig ikke 
stort om dem; de hørte sikkert ikke Landets Latin
skole til. Som de sad der, fortalte de højlydt, at 
Skolen tillige gjorde Gavn som Byens Danske Skole, 
som Dansk Kristendoms-, Skrive- og Regneskole. 
At heller ikke alle Drengene gik Præstevejen, ses 
deraf, at kun Latinerne fik Del i Tavlepengene til 
Udstyr med Bøger og Papir. Rønne Borgere kunde 
med Styrke hævde, at Rektorpengene udrededes af 
hvert Hus i Byen, for at dets Børn der kunde lære 
Læsning, Skrivning, Regning, Logik og lidt Navigation. 

Skolens latinske Undervisning var i Reglen kun for
beredende til Optagelse i sjællandske Latinskoler, 
til hvis Stipendier Rønnepeblingerne fandt forlods 
Adgang sammen med Færingerne (Kongelig Re
solution 13. Juli 1742). Derfor bliver det en sjælden 
Glæde at finde Rønne Studenter indskrevne i Køben
havns Universitets Matrikul. Først 1679, 11. Juli, 
optoges ved Universitetet som Borringholmensis e 
schola Rønnoviana den ellers ukendte Mads Jensen 
Kaltoft. Derefter indskrives fra Bornholm i Aarene 
1693-1712 ialt elleve Studenter: 1693 Jørgen Poul
sen Ancher, 1695 Jens og Herman Jørgensen Sode, 
1700 Clemmed Didriksen Funch og Oluf Baltsersen 
Bech, 1701 Jens og Hans Rasmussen, 1703 Jens 
Aalborg, 1710 Lars Lyster og 1712 Ole Hansen 
Sonne og Mogens Ipsen. Tylvten fuld, det er den 
liden Høst, som Aarene indtil 1740 ikke øge. Men 
samtidigt, 1668-1738, indtegnes dels fra privat 
Undervisning, dels fra sjællandske Skoler en god 
Snes paa Bornholm fødte Studenter. 

Rønne Latinskoles fortsatte Tilværelse giver sig mest 
til Kende gennem Rektorlisten. 
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10. JJads JhHelsr'1l Borringholm, født i Hasle Præste
gaard, fra Rektor kaldet 1654 til Sognepræst i Ni
larsker, hvor han døde 25. September 1663. 

11. Jens Knudsen, der, 57 Aar gammel, døde 30. 
September 1666 som Hjælpepræst i Rønne, har trolig
vis tillige styret Skolen. 

12. lJrcrid.s Thommesen træffes 1680 som latinsk 
Skolemester i Rønne og forlod Skolen 1682, da den 
myndige Sognepræst Christen Schotving faldt ham 
for haard, medens Biskop Hans Bagger gerne vilde 
beholde ham. 

13. Baltse!" OlUfSr'1l Bech var Rektor fra 1682 til 
1. Maj 1686, da han blev Sognepræst i Persker, hvor 
han døde 13. Januar 1696. 

14. Christi({n Sdl )'pil var Rektor fra 1. Maj 1686 
til 1704. I hans Tid indskreves ved Universitetet 
otte Studenter fra Bornholm. 

15. Nids Frpd{'}'ik Jliorth, Magister, var hans Efter
mand til Sommeren 1706, da han tiItraadte Ibsker 
Præstekald, i hvilket han døde 2. Maj 1729 .. 

16. Jør.qpn Hansen JJfedf'{fw·t blev Rektor 1706. 
[Nr. 12-16 efter Jordebogsregnskaber for Knægte
pengene.] 

17. Clemmed Didl'ikspn Funell, født i Marts 1681, 
Søn af Aaker Sognepræst Didrik Svendsen Funch 
(1654-87), blev af Rektor Schreil indstillet til Uni
versitetet 16. Juli 1700 og menes at have været 
Rektor i Røime, inden han 2. Maj 1709 tog theolo
gisk Examen. Samme Aar ansat som Garnisonspræst 
paa Kristiansø, blev han derfra 10. August 1715 for
flyttet til Sognepræst i 0stremarker, hvor han døde 
28. Februar 1732. I Følge P. N. Skougaard (Born
holms Saga, 1834, S. IV.) har han ført Overleveringen 
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paa Maglegaard i Pennen i den Relation om Op
standen 1658, som udgives skrevet af Jens Peder
sen Kofoed. Han blev gift 20. Juni 1710 med Elsebe 
Marie Mortensdatter Kofoed (1690-1765) fra Svanike 
og var Farfader til Oberstlieutenant Johan Christian 
Funch (1746-1808), Kommandant paa Bornholm 
1802-07. 

18. Hans Rasmussen Marcher, født 21. December 
1684 i Vestremarker Præstegaard, udnævntes 8. Av
gust 1710 til Rektor i Rønne, kaldtes 22. Oktober 
1714 til Sognepræst i Nyker og døde der 8. Marts 
1742. Gift 11. Oktober 1715 med Elisabeth Sophie 
Eilersdatter Holck (1693-1774). 

19. Peder Rasmussen, Bondesøn fra Tingfoged
gaard i Ibsker Sogn, født 4. Februar 1680, tog theolo
gisk Examen 4. Oktober 1703, nævnes 1715 som 
Rektor i Rønne og blev herfra 16. Juni 1727 kaldet 
til Sognepræst i Aaker, 1740 til Provst i Rønne, hvor 
han døde 15. Marts 1741. Han blev gift med Prov
sten i Rønne, Magister Hentik Lauridsen Hiorths 
Datter Rebekka Marie, og deres Børn optog Slægts
navnet Hiorth (se Nr. 23). 

20. Josias Lehrnann, født 9. December 1684 i 
København, Student fra Helsingørs Skole 1708, Hører 
ved Rønne Skole 1719 og dens Rektor fra 4. Avgust 
1727 til 1739; død i Rønne 19. April 1742. Hans 
Hustru Barbra Bohn (1701-80) var Datter af Kæmner 
og Borgerkapitajn i Rønne Herman Clausen Bohn 
(1682-1751) og ElsebetPhilipsdatter Rasch (1676-1756). 
Han forsømte Skolen; Latinundervisningen ophørte 
næsten helt. 

21. Peter Rase" Bohn, født i Rønne 1718, Broder 
til Forgængerens Hustru, Student fra Helsingør 1737, 
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blev konstitueret som Rektor 1. Februar 1740 og 
nævnes ogsaa som saadan 1744, sagtens under Efter
følgerens Ophold ved Universitetet. Han døde som 
Sognedegn i Aaker 21. September 1786. Han ægtede 
21. Marts 1766 Barbra Agnete Kofoed (1747-81), 
Datter af Købmand Jørgen Peter Kofoed i Svanike 
og Magdalene Margrethe Miiller. 

22. Hans Jørgen Hkou,qaal'd, født 1701 af born
holmsk Bondeslægt, troligvis Søn af Jørgen Madsen, 
der døde 1742 som Ejer af 7. Frivornedgaard i 
Aaker Sogn, blev 17. Juli 1723 Student fra Metro
politanskolen, fik 12. Marts 1726 første Karakter ved 
sin theologiske Examen, blev 24. Avgust 1742 Rek
tor i Rønne og tog i denne Stilling Magistergraden 
29. Juli 1746. Hans Skoledrenge gjorde god Frem
gang i de akademiske Videnskaber, og han førte 
en af dem (Hører e.) frem til Optagelse ved Uni
versitetet 1750. Han havde i Reglen omkring 30 
Skoledrenge at undervise, heraf over to Tredjedele 
i den Danske Skole og kun 7 til 9 i Latinskolen. 
Efter den samtidige Amtmand Urnes Udsagn drev 
Forfølgelser fra Præsteskabets Side ham 1755 ud 
af Skolegerningen. Han var blevet gift med Johanne 
Cathrine Topp (1734-81), Datter af Tolder i Rønne 
Johan Christian Topp (død 1754) og Margrethe 
Elisabeth Ancher (1708-88), Søster til Professor 
Peder Kofoed Ancher). For at kunne underholde 
Hustru og Børn tog han i sin fremrykkede Alder 
juridisk Examen ved Universitetet og blev 1758 By
og Herredsfoged i Hasle, 1773 Landsdommer paa 
Bornholm. Hans lille Skrift: Kort Afbildning paa 
Bornholms Vedtægt om Adgangsret til Selveyer
gaarde (Kbh. 1771, 24 Sider i Oktav), blev Grund-
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laget for Kongelig Forordning om Selv-Eyer Gaardes 
Arv paa Bornholm af 14. Oktober 1773 (ophævet 
ved Lov af 8. Januar 1887). Han døde i Hasle 7. 
November 1776. 

23. jlfaJY·llS [.ludvig Hl:0I'th, født 10. November 
1724, Søn af Peder Rasmussen (Nr. 19), indskrevet 
fra Helsingørs Skole 31. Juli 1742 ved Universitetet, 
tog 15. Avgust 1752 Magistergrad en og 17 . Februar 
1755 theologisk Examen, var Rektor i Rønne fra 16. 
Maj 1755 til 19. September 1766, da han blev Sogne
præst i 0stremarker, hvor han døde som Provst 29. 
December 1791. Han var gift med Mette Kirstine 
Ipsen (1724-91), Datter af Kapitajn Jørgen Ipsen i 
Aakirkeby. Mens Skougaard kun havde været Degn, 
blev Hiorth som en Række af de tidligere Rektorer 
(10, 11, 15, 17,19,20) Hjælpepræst i Rønne. Kirke
gerningen tog hans Tid fra Skolen, hvis daglige Ar
bejde han overlod til Hørere; disse drev Ungdommen 
frem mere ved Ris og Tamp, end ved grundig Un
dervisning og venlig Omgang. Disciple, der for det 
meste ved egen Flid og Duelighed havde gjort større 
Fremgang i de akademiske Videnskaber, end deres 
egen Lærer, blev ikke desto mindre efter dennes 
onde Lune ufortjent behandlede med tyrannisk Hug 
og Slag (Rektor Andresen i "Iris og Hebe", No
vember 1802, S. 180-81). - Ak ja! denne Over
tro paa, at mishandlede Sæder give gode Sæder! 

24. J/ads Kofoed, født 26. Avgust 1735 paa Alme
gaard i Knudsker Sogn, Søn af Sandemand og 
Kapitajn Sander Madsen Kofoed (1710-63) og 
Elsebet Carlsdatter (1713-61), optaget fra Frederiks
borg Skole 30. Juli 1749 ved Universitetet, tog 4. 
November 1758 theologisk Examen med tredje Karak-
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ter, blev Tredjepræst i Rønne 6. August 1763, Rektor 
5. Juni 1767. Han ægtede 14. Januar 1767 Rønne 
Byfoged Lorents Asmus Selmers Datter Mette Marie 
(1739-74) og 14. September 1774 en Gaardmands
datter Mette Marie Mortensen (1755-1836). I Følge 
Rektor Andresens ud fra lidet værdige Hensyn fæl
dede Dom ("Iris og Hebe", S. 182) forsømte han 
ganske Skolen, lod sine Hørere skøtte den, kom 
sjældent selv inden for dens Dør og manglede baade 
Lyst og Duelighed til Videnskaberne; tilsidst blev i 
nogle Aar aldeles ingen Undervisning givet, ikke en 
Gang i at skrive og at regne. Klagerne herover 
fremførtes, især af Andresens Farbroder, Sognepræsten 

,i Vestremarker, Magister Oluf Andresen Borrebye 
(1717-91), saa højlydt for Biskop Balle paa hans 
Visitatsrejse 1786, at denne fik Mads Kofoed for
flyttet 15. December dette Aar til Sognepræst i Hasle 
og udvirket samme Dag en kongelig Resolution, hvor
ved Rektor- og PræstestiIIingen skiltes, Rektor for 
Fremtiden udnævntes af Kongen, ikke som hidtil af 
Bispen, og hans Embede skulde modtage et Løn
tilskud fra Bornholms Præster og andre Embeds
mænd. Mads Kofoed døde i Hasle 14. Juni 1792. 

- Det mest opmuntrende ved denne Rektorliste 
er at se Bornholmerne selv, først enkeltvis, senere 
i sluttet Række, rykke ind i Skoleembedet; aaben
bart satte Skolens Gerning Frugt. Det samme ses 
af Listen over Ne,):ø Latinskoles RektoJ'Pl': 

C. Jørgen Poulsen Anchet, født 15. Maj 1673, Søn 
af den berømte Haslepræst Poul Hansen Ancher og 
Fader til den berømte Retslærde Peder Kofoed 
Ancher, indskrevet som Student fra Rønne Skole 24. 
Juli 1693 ved Universitetet, var Rektor i Nexø, inden 
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han 30. Juli 1700 kaldtes til Sognepræst i østre
larsker, hvor han døde i Marts 1718. Han blev gift 
11. Januar 1704 med Johanne Kofoed (1679~1762), 
Datter af Raadmand Peder Kofoed (1622~88) i 
Svanike (In Memoriam Petri Kofod Ancher, Kbh. 
1788). 

D. iYiels Fredel'il.; lliol'th var Rektor i Nexø indtil 
1704, da han kom til Rønne Skole (dennes Rektor 
Nr. 15). 

E. Jens Juul nævnes 2. Januar 1710 som Rektor 
i Nexø (Jordebogsregnskab 1709). 

F. D1:drik Rasmussen Ne,l'ø, født 1690, Student fra 
Metropolitanskolen 13. Juli 1715, døde som Rektor 
i Nexø 29. November 1731 af Blødning fra et Saar 
paa en Finger. 

G. Morten Kofoed Fune/I, født 23. Januar 1711 paa 
Kristiansø, Søn af Clemmed Didriksen Funch (Rek
tor Nr. 17 i Rønne), var Rektor i Nexø fra 18. De
cember 1731 til Juni 1734, da han rejste til Køben
havn for at studere" med al Magt". Han tog theolo
gisk Examen 6. December 1735 med anden Karakter. 

H. LVie18 Pedersen overtog i Følge Akkord Rekto
ratet efter sidstnævnte. 

I. Dadd WO(lj:~en, født 1703 i Svanike, Søn af 
Borgerlieutenant, Købmand Didrik Davidsen Wolff
sen (1669~ 1740) og Barbra Mortensdatter Bohn 
(1684~1710), indskrevet som Student fra Metropolitan
skolen 19. Juli 1727 ved Universitetet, indsattes 13. 
November 1735 til Rektor i Nexø og nævnes som 
saadan endnu 1748. Han overlevede Nexø Latin
skole, ikke omvendt. Den blev 1742 ene Dansk 
Skole. 

Under Kong Kristian den Sjette arbejdede stærke 
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Kræfter paa at skabe den danske Folkeskole. Til 
Danske Skoler omdannedes ved kongelig Resolution 
af 17. April 1739 en Række smaa Latinskoler. De 
to bornholmske Skoler gik endnu Ram forbi; de reg
nedes allerede nærmest for ene Danske Skoler; om 
Skolen i Nexø skrev Rentekammeret, at her nu det 
latinske Sprog og Studia ikke meget trakteres, men 
fast alene læres at læse og at skrive. Ved Rektor
skiftet i Rønne Skole indstillede Sjællands Biskop 
Peder Hers/eb, skønt selv de Danske Skolers ivrigste 
Talsmand, i 1742, at Bornholm burde beholde en 
Latinskole i Rønne, og at derfor ingen skulde ud
nævnes til Degn der, uden at han var tilstrækkelig 
duelig til at føre Skolens Disciple frem til Optagelse 

-i 4. eller 5. Lektie i en af de store Skoler paa Sjæl
land, medens en Hører under ham burde lede Sko
lens Undervisning i Dansk og Kristendom, samt at 
Nexø Skole burde gøres til en ren Dansk Skole. 
Paa Biskoppens Indstilling gav Statsraadet paa Hørs
holm 18. Juni 1742 det Svar: "Som Kongelig Maje
stæt gerne ser, at der bliver indrettet en latinsk 
Skole paa Bornholm, fivOifra Di8cipLe kan clemitteres 
til Univer8itetet, har Biskopen derom at gøre nær
mere Forslag, hvorledes det bedst kan lade sig gøre". 

Desværre maatte nu Biskop Hersleb svare, at til 
en saadan Skole fattedes ganske Penge; til Rektoren, 
som for sin Værdigheds Skyld ikke kunde være 
Degn, blev der kun 8 Rigsdaler fra Amtstuen og 8 
R. fra Degnepensionerne, og til Høreren, som.kunde 
blive Degn, gav dette Kald kun 30 R. Men selvom 
Skolen fik en Rektor og en Hører, vilde den mangle 
Disciple: "saa vidt jeg kender Bornholmerne, saa 
er det dem ikkun om at kunne fortjene eller og 
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have deres Børn frit, og derfor de, som lade deres 
Børn studere, de betinge sig altid Stipendier og 
Kostpenge til Børnene i en af Sjællands bedst be
midlede Skoler, hvilket dem og gerne er tilstaaet, 
naar de først der paa Landet have ladet dem in
formere til 3. Lektie, hvormed de ogsaa ere meget 
bedre tjente; og jeg tvivler meget paa, at der skulde 
findes mange uden for Rønne By, som vilde lade 
deres Børn studere paa den Maade, at de skulde 
holde dem og betale for dem i syv til otte Aar i 
Rønne". Endeligt maatte da ogsaa oprettes en anden 
Dansk Kristendoms Skole i Byen til fri Undervisning 
for Fattigbørn, hvortil heller intet Raad vidstes. "Jeg 
tænker derfor, at Deres Kongelige Majestæts Intention 
bedre opnaaas, naari Skolen i Rønne kan 1lnrlavi8c8 
l: de før8te Gmndlag, indtil Dl:8ciplene knnne vel for8vare 
.J. ella 4. Lektie, og 8iden r/ives dpm en Ret til at 
nyde Stiprndie)' i de mae bemidlede Sjcellands Skoler 
lige som Færingerne, hvilket de vel hidindtil have 
nydt, men mere af Sædvane end af nogen Ret". 
[Sjællandske Missiver Nr. 357, 13/7 1742]. 

Statsraadet bifaldt Biskop Herslebs Forslag, og 
ved kongdig Resolution af 1!J. Juli 174:2 indrettedes 
Rønne Latinskole i Overensstemmelse med dette. 
Samtidigt bliver det almindeligt at finde en Hører 
ansat ved Skolen; men først ved Resolution af 4. 
Januar 1799 udstyredes den med en fast Hører- eller 
Hjælpelærerpost; tidligere Hørere havde været løn
nede af Rektoren, nu tillagdes dem i Aarsløn 50 
Rigsdaler af Skolens Kasse. 

Hørerens Pligt var at undervise i de første Grunde 
af Mathematik, Astronomi og Naturhistorie, dertil i 
Skrivning, Regning, Musik og Sang samt under 
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Rektorens Anvisning i det danske Sprogs Grammatik 
og videre Dyrkelse. I det øvrige skulde han være 
Rektorens Medhjælper og ved hans Forfald forestaa 
hans Embede med muligste Flid og Opmærksomhed. 
Foruden de 50 Rigsdaler af Skolekassen maatte han 
af hver Discipel hæve 5 Rigsdaler aarligt, for s~a 
vidt Faderen var i Live og velstiIlet. Af Rønne Latzn

sk'01e8 Hø)'e!'e kendes følgende: 
a. ('a}'t RandbNg, som 1685 ved sit usædelige For

hold bragte Rektorens Tjenestepige til at staa aaben-

bart Skrifte. 
b. llans Ta.r;e, Student, som 1705 paa samme 

Vis bragte Ulykke ind over en hæderlig Embeds
mands Hjem i Rønne, idet Skifteskriver for Bornholm 
Henrik Brugmans Datter Sophie døde i Barselseng 
sammen med sit nyfødte Barn under Forhold, som 
bragte Rønne By ting til efter h~ndes. Død i Marts 
1706 at dømme hende til at mIste SIt Hoved efter 

Loven (Jordebogsregnskaber). 
c. Josias Lellrlzan 1719-27, derefter Rektor (Nr. 20). 
d. Feter Rascli Rolm maa have virket som Hører, 

inden han 1. Februar 1740 blev midlertidig Rektor 

(Nr. 21). 
e. Jø}'gen Sandbye Bohn, den foregaaendes Broder-

søn, født i Rønne 25. Februar 1733, Søn af Skipper, 
senere Landstingsskriver Claus Hermansen Bohn 
(1703-83) og Martha Cathrine Sandbye (1699-1788), 
Student (Rektor Skougaards eneste) fra Rønne Skole 
1750 derefter Hører ved samme indtil 1754, Degn 
i Po~lsker til 1771 og i 0strelarsker til sin Død 

9. Juni 1790. 
f. Mathia8 Ra8mn8sen Rømer nævnes som Hører 

1760. 
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g. ('ltl'z'stian Uitz, Søn af Sognepræsten i 0stre
larsker og død som Sognedegn paa Bornholm. 

h. Vilhelm llfal·ckmann. Han og Forgængeren roses 
som dygtige Lærere. 

i. Poul Al'boe, født 8. September 1729 i Rønne, 
Søn af Snedker PoulOttosen Arboe (1691-1772) 
og Barbra Jensdatter (1697-1778), Student fra Helsing
ørs Skole 1752, tog theologisk Examen 27. Maj 
1754 og var, Hører ved Skolen i Rønne fra 1767 til 
14. Avgust 1770, da han blev Hjælpepræst i Aaker 
Sogn. Han var en fortrinlig Lærer, som var inde i 
engelsk, fransk og tysk Sprog. Han blev ogsaa 
kendt som en fortrinlig Havedyrker. Han ægtede 
14. Maj 1771 Aaker Sognepræst Hans Severin Whittes 
Datter Johanne Cathrine (1750-1821) og blev 9. 
Avgust 1780 Sognepræst i Hasle, hvor han døde 
10. September 1786 (Jul. Bidstrup: Stamtavler over 
Familierne Hauberg og Arboe. Kbh. 1911. S.81-84). 

j. BØlge PosdoLan Kofoed, født 23. Januar 1752, 
Søn af Sognepræst i Povlsker Jørgen Pedersen Kofoed 
(1721-80) og Abigael Margrethe Poscholan (1730-67), 
Hører ved Rønne Skole 1771-76, død 11. Jan uar 
1839 som Doktor i Theologien og Sognepræst til 
Helliggestkirken i København. 

k. Clt'l'istian .Andl'esen, Hører 1798-1804, og 
I. .AndJ'ca8 F'ugl&tn.r; Rasclt, Hører 1804-08, ville 

blive omtalte i det følgende Afsnit. 

Vore Fædre havde endnu ikke nemmet den Sand
hed, at i en Skole ere Disciplene de vigtigste. Vel 
lød Talen til dem i Skolens Festsal "haabefulde 
Ynglinge, Rektors kære unge Venner, Skolens vakre 
og lovende Sønner", - men paa Skolebænken e 
" Stympere, Dovendidriker" m. m. m. Naar de her , 

I 
I 

I 
! 

i 
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i denne hastige Skildring, tages til sidst, s?m de ere 
vante til, er det kun, fordi vore Fædre mtet have 
fundet det værd at fortælle os om dem, ud over de 
spredte Smaatræk, som hist og her ere komne m.ed 
ind i Fremstillingen. Rønne Skole havde det hdt 
fattigt paa Disciple, især om Sommeren, da en Del 
var ude at tjene til Føden enten til Lands e~ler 

Vands' saa fandtes der kun en halv Snes stadIge 
Latine;e hjemme (1762. Hoffmans Fundationer, 8. 
Bind, S. 548). Nexø Latinskole tog næppe mange 
Drenge fra den. Mindre lysteligt for den var d~t, 

at Bornholmerne nu i det attende Aarhu.nd:ede sbl
lede større Krav til en ret Skoleundervlsnmg, en~ 
den kunde magte. Saa sendte de deres Sønner t~l 

D~gnen Alexander Icoman i Vestremarker eller hl 
Præsten Jørgen Sandbye i Klemedsker, ~er begge 
omkring 1710 havde Ry for at være dygt?ge Skole
mænd; Vestremarker Degnebos navnkundlgste Lær
ling blev Poul Mortensen Bohn, der begyndte som 
fattig theologisk Student i Købe?hav~ 1716 hog endte 
som østerrigsk Felttøjmester I WIen 17~9. Vel
staaende Borger- og Bønderhjem husede bl Børne
nes Undervisning deres egne Huslærere, Informatorer; 
saadanne findes nævnte i Rønne ved Aaret 1690 og 
senere og hos Slægten Kofoed paa Sømlegaard 1789. 
Det var i Reglen unge Studenter, som fandt en saa
dan Tilværelse lettere og bedre lønnet end Hører
stillingen ved Skolen. En enkelt, med hven: Skæb
nen havde tumlet stærkt, bør her nævnes .. NIls Pers
son Marry havde været Lærer i Mathemattk ved Dor
pats Universitet og senere tjent so~ Oberstvagtmester 
i den svenske Hær, inden han mIdt under den store 
nordiske Krig slog sig ned i København; her lod 
'. 6 
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den danske Regering ham fængsle og føre som 
Statsfange til Hammershus; han frigaves 28. Februar 
1721. Paa Bornholm blev han Lærer for den lille 
Peder Kofoed Ancher og indstillede 1722 den da 
tolvaarige Dreng til Optagelse i Sorø Akademi; 
igennem sin glimrende Universitetsbane kendte hans 
Lærling sig glad ved, hvad han skyldte den ret
tænkende fromme Mands Undervisning. Selv levede 
Peder Kofoed Ancher, skønt allerede juridisk Kandi
dat, endnu 1738 som Huslærer i sin Fætter, Hospi
talsstifter Herman Mortensen Bohns Købmandsgaard 
paa det søndre Hjørne af Store- og Krystalgade i 
Rønne. Landets Præster satte en Stolthed i at sende 
deres Sønner lige fra Undervisningen hjemme i 
Præstegaardene ind til Universitetet; Sognepræsten 
i østremarker Claus Jørgensen Steenbech (1708-66) 
drev sin saa vidt, at han lod sin Søns Overhøring 
som Konfirmand ske paa Latin, - hvilket tog sig 
saare lærdt ud for det uforstaaende Sognefolk. 

Alle disse Løsgængere paa Undervisningens Mar
ker formaaede dog ikke at tage Livet af den gamle 
Latinskole i Rønne. Den vaagnede til nyt Liv under 
Rektor Andresen; han omformede baade dens Indre 
og dens Ydre. Han indtager derfor en særlig Plads 
i dens Historie. 

25. Clu'istophel' Schl'øder Andresen var født 3. April 
1760 i Rønne, Søn af Generalavditør Christian 
Andresen (1720-77), Amtsforvalter paa Bornholm 
siden 20. Februar 1753 og i sine to sidste Leveaar 
tillige Amtmand ved Siden af den gamle r. C. Urne; 
hans Moder var Michella Otthilia Schrøder (1739-1823), 
Datter af en tidligere Amtsforvalter i Rønne. Han 
gik fra Rønne Skole over i Helsingørs, hvorfra han 
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1775 indstilledes til Universitetet. Her tog han 
philologisk Examen 9. September 1779 med første 
Karakter og efter en forbigaaende Sindssygdom i 1783 
("Iris og Hebe", 1801, 3. Bind, S. 193-253) theolo
gisk Examen 23. April 1787 med anden Karakter 
samt Magistergraden i Philologi kun to Maaneder 
senere. Saaledes tredobbelt rustet med Lærdom fik 
han gennem Biskop Balles Indflydelse 14. December 
1787 kongelig Udnævnelse til Rektor ved Rønne 
Latinskole. Her ægtede han 16. September 1789 
Louise Cathrine Nansen (1760-1833), Datter af Øens 
Kommandant, Oberstlieutenant Hans Michelsen Nan
sen (1723-87) og Louise von Berbandt (1739-66). 
Baade Fødsel og Ægteskab knyttede ham saaledes 
til Bornholms øverste Embedsmandskreds. 

Det var hans Ærgerrighed som Rektor at omforme 
Skolen til en ægte Latinskole af lige Rang med 
Rigets andre lærde Skoler, med ubeskaaret Indstil
lingsret til Universitetet. Dette lykkedes ham; og 
selvom det varede kun hans Rektorat til Ende, er 
det ret utvivlsomt, at Bornholm uden hans Skole
gerning havde maattet sukke langt ud i Fremtiden 
efter Genoprettelsen af en lærd Skole for sine Søn
ner. Dette er hans store Fortjeneste; sikkert ejede 
han ogsaa lykkelige Evner som Skolemand, blandt 
andet ogsaa den at kunne undvære Riset og Tam
pen som sine sidestillede Medarbejdere. Men naar 
dette er sagt, bør det ikke dølges, at han paa 
uværdig Vis forstod lige overfor sine Byesbørn og 
sin Bisp at sætte sin Forgængers Lys under det 
Skæppemaal, ovenpaa hvilket han stillede sit eget j 

en høj Stage, hvilket de tidligere givne Uddrag af 
en Tale for Biskop Balle (i "Iris og Hebe", Nov. 

6* 
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1802, S. 173-90) tilstrækkeligt vise; og at hans 
trykte Frembringelser, hvoraf han nu maa kendes, 
vidne om en snæver og tør Aand. Af disse kan her 
nævnes "Trende Taler og Afhandlinger", Odense 
1808, der give nogle Skildringer af bornholmske 
Forhold. I sit senere Præstevirke kom han ved sin 
tørre rationalistiske Udlægning i alvorlig Strid med 
de Menighedslemmer, for hvilke Troen var Liv og 
Fylde (S. V. Wiberg: Dansk Præstehistorie, 2. Bind, 
1870). 

Som Rektor fejede Andresen ud af sin Skole alt, 
hvad kun var Dansk Kristendom-, Skrive- og Regne
undervisning. Alle hans Drenge skulde læse Latin; 
og for Piger var her ingen Bænk. Var Halvdelen af 
Drengene Stympere i de akademiske Videnskaber, 
nu vel: saa fulgte de med i Skrive-, Regne-, Re
ligions-, Historie- og Geografitimerne, og saa fik de 
i Græsk og Latin Karakteren "male" og ved Ud
gangen af Skolen dennes Vidnesbyrd, der kunde 
lyde saaledes: "Erik Georg Skierbeck er uduelig til 
Studeringer, hvorfor Jeg har raadet hans Forældre 
til enten at sætte ham til et Haandværk eller og at 
lade ham fare til Søes, hvortil han er duelig og har 
Lyst. C. S. Andresen". (Hans Fader Amtsforvalter 
S. sendte Drengen til Søes). Men Rønne Borgere 
paatalte skarpt, at Byen nu pludseligt stod uden en 
Dansk Skole, skønt Nexø forlængst havde sin, 
Aakirkeby havde bygget sin 1743, Svanike sin 1750, 
og Hasle fik sin 1790. Dette kunde den som Hoved
stad ikke være bekendt. 

Dernæst flyttede Andresen Skolen. Den gamle 
Bygning paa Kirkepladsen, hvis Egetømmer, ikke 
blot figurligt talt, men vist rent bogstaveligt, var 
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lagt i Bisp Byrges Dage 1512, stod for Fald. An
dresen købte sig den afdøde Byfoged Selmers Gaard 
paa Storegade, og mod en aarlig Husleje af 44 Rigs
daler for Rektorbolig og Skole overlod han Stedets 
rummelige Sal til Skolebrug. Endelig saa han sig 
ud efter de .godvillige Bidrag, Præster og andre Em
bedsmænd i Følge den kongelige Resolution af 1786 
burde yde til Rektorlønnnens Forbedring; de ude
blev næsten ganske. Der maatte nye kongelige Re
solutioner af 27. Juli 1792 og 25. September 1795 
til for at øge Lønnen gennem Tilskud fra sjælland
ske Latinskolers Midler. Hans Formænd havde haft 
en Aarsindtægt paa næppe 200 Rigsdaler, mest af 

_ det dobbelte Degnekald i Knudsker og Rønne. An
dresen kunde nu regne sine Indtægter til 500 R. 
aarligt samt fri Bolig. Ved kongelig Resolution af 
11. Juni 1802 fik han yderligere en Gave paa 300 
R., og for 1804 og 05 udbetaltes ham 814 R. 6 Skil
ling af Roskilde og Slagelse Skolers Midler (Amt
stueregnskab 1804). Den 28. Februar 1800 tillagdes 
ham Titel af Professor; da kunde Knudsker frem for 
andre Sogne bryste sig af at have en Professor til 
Degn. 

Hvert Fjerdingaar holdt Andresen streng Examen 
over sine Disciple; de vigtigste Examiner faldt midt 
i Juni og i Begyndelsen af Januar; der gaves Karak
terer for Græsk, Latin og Historie. De lød efter 
deres Rækkefølge: Optime et expedite, Optime, Bene 
bene, Bene, Male. Til Stiftamtmanden indsendtes 
fire Gange om Aaret Regnskab for hver enkelt 
Discipels Fremgang. Af et saadant for April Fjerding
aar 1789 ses, at der var 10 Drenge i Skolen; i Græsk 
var læst Testamentet, i Latin Ciceros "Om Pligterne", 
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Cornelius Nepos og Eutropius, i Historie Kalis og 
Badens Lærebøger; alle de 3 Drenge i øverste Klasse 
havde desuden udarbejdet Portugals, Spaniens og 
Frankrigs Historie. Der var 5 Drenge i Mellemklassen; 
nederste Klasses 2 Drenge indøvede kun Grammatica 
et Syntaxis. Et Par Maaneder senere havde Andresen 
den Sorg at miste sine to ældste dygtige Disciple 
Knud Michael Sonne, Søn af Købmand Herman Mag
nus Sonne i Nexø, og Carl Ludvig Rogert, Søn af 
Landsdommer Ditlev Ludvig Rogert paa Tornbygaard 
i Klemedsker ; de druknede ved Badning 22. Avgust 
1789, "Quos lavantes Dolosa unda Simul absorpsit, 
Commilitones in Studiis, Vita, Heu! - in morte", 
som deres Rektor skrev i sin Mindetavle over dem. 
Men inden Aarets Udgang talte Skolen 20 Drenge, 
7 Sønner af bornholmske Præster, 7 Sønner af andre 
Embedsmænd, 2 Sønner af Gaardejere, 2 Sønner af 
Købmænd, og endelig 1 fattig faderløs Dreng fra 
Allinge, Niels Grønbech, som "optime et expedite" 
har over Maade meget udmærket sig i sin Skole
gang og døde 1858 som Sognepræst i Nilarsker og 
Vestremarker, samt 1 Søn af en Sognedegn, Ancher 
Anthoni MUller, skønt kun halvellevte Aar gammel 
"ypperlig og flink" baade i Græsk, i Latin og i Hi
storie, senere Rønne Danske Skoles første Lærer 
1808 og død 1832 som Sognepræst i Povlsker. To 
af de tyve fik det Vidnesbyrd: "Ere undertiden dovne 
og maae opvækkes". (Thaarups Papirer, Pakke 16, 
i Rigsarkivet). 

Andresen saa Discipeltallet vexle fra 12 til 24. 
Undervisningen, SOm gaves i 3 eller 4 Klasser, ydede 
han selv ganske alene indtil 30. Juni 1798, da han 
fik til Hører ved Skolen sin Broder 

87 

k. C11I'i:.;tian Andl'fSen, født 15. Juni 1773, den 
første, som han 1792 havde ført frem til Universitetet· , 
denne havde 5. Juli 1797 taget theologisk Examen 
med første Karakter. Kongelig Resolution af 4. Ja
nuar 1799 tillagde ham 50 Rigsdaler i Aarsløn af 
Skolens Kasse. Han virkede ved Rønne Skole ind
til 18. Maj 1804, da han blev kaldet til Sognepræst 
i Hylke; han døde 22. Januar 1832 og efterlod som 
Enke Elisabeth Charlotte Lorentzen (1787-1861). 

Skolen modtog i Reglen Børnene efter Konfir
mationen, i Fjortenaarsalderen, og førte dem inden 
tre eller fire Aars Forløb frem til Universitetet· for-, 
uden de tre nævnte Hovedfag lærte de alle tillige 

_ Hebraisk. I elleve Aar, fra 1792 til 1802, indstillede 
Rektor Andresen 28 Studenter til Universitetet, hvoraf 
16 fik første, 12 anden Karakter. Et lige saa stort 
Tal Disciple udgik fra Skolen med dennes Vidnes
byrd til Søfart eller anden lovlig Næringsvej. Han 
naaede at se sit ikke ringe Arbejde give et smukt 
Udbytte; og han saa tillige Skolens Kapital stige 
fra 2000 til 3200 Rigsdaler, hvorved dog maa mær
kes, at Skolen nu boede til Leje, uden brugeligt 
Skole hus ; han saa Tavlepengene til Skolen stige 
til 60 R., det dobbelte mod forhen. Han havde 1794 
den Glæde. at modtage til Skolen dens første egen
lige Legat, idet Gehejmeraadinde Margrethe Elisabeth 
Stampe (1727-98) skænkede den 400 R., hvis Ren
ter aarligt skulde udbetales en trængende Student 
fra Skolen med første Karakter i sin Examen artium 
("Iris og Hebe", Nov. 1802, S. 183-88. - C. S. 
Andresen: Trende Taler og Afhandlinger, 1808, S. 
143-44). Da han var naaet saa vidt, forlod Pro
fessor Andresen Skolen og Degnekaldet 27. April 
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1806 efter at have 18. Oktober 1805 faaet Præste
kald i Vissenbjerg i Fyen, flyttede derfra 5. Januar 
1820 som Sognepræst til Kærteminde og døde der 
18. Maj 1832. 

I de sidste Aar af Andresens Rektorat, omtrent 
fra 1801, spores der nogen Tilbagegang i Skolens 
Væxt. Han kaldte det "Danmarks besværligste Rek
torat". Navnlig trængte hans Byesbørn stadig stær
kere paa med deres Krav om en Dansk Skole. Men 
der maa ogsaa have været andet i Vejen. Skolens 
korte Blomstringstid var til Ende, og ved Andresens 
Afgang forblev Rektorstillingen ubesat. Otte Maa
neder senere udkom FOl'o/'(lninr;en af 12. Df'{'embe/' 
1806', som ophævede Rønne Latinskole og i dens 
Sted satte en Middelskole, hvis Undervisning under 
en Overlærers Ledelse skulde omfatte dansk og 
latinsk Sprog, Religion, Geografi, Historie, Arithme
tik, Skønskrivning og elementært Græsk; hertil kunde 
føjes tyske og franske Sprogtimer. Til Indretning af 
denne Middelskole afkøbte Universitetsdirektionen 
Professor Andresen Gaarden paa Storegade for 1400 
Rigsdaler. Men den til Skolen 5. December 1806 
udnævnte Overlærer Johannes Jacob Stephansen 
(1768-1845) kom slet ikke til Bornholm; han blev 
Halvaarsdagen derefter udnævnt til Overlærer i Nak
skov. Og der gik nu hele fem Aar, inden en ny 
Overlærer udnævntes. I denne Mellemtid brugtes 
Skolebygningen til andre Formaal; dens Genbo, det 
gamle Raadhus, var forfaldent, aabent for Vind og 
Vejr, saa flyttede Rønne og Vestre Herreds Ting 
tværs over Gaden og gjorde Skolesalen til Tingstue 
og Avktionssal, mens Guvernementet gjorde Skolens 
Ladelænge til en Stald for Militærets Heste. 

Helt standset var dog ikke Undervisningen i Rønrte 
Middelskole, der, som Navnet siger, var en Slags 
Mellemting mellem en Dansk og en Latinsk Skole. 
Midt i 1807 talte den 7, mod Udgangen af 1808 
endog 11 Elever; de kunde jo nok undvære den 
store Skolesal. Kun en af dem, Amtmand Thaarups 
tolvaarige Søn Christen, var bestemt for Universitets
studier. Skolens Leder var indtil Nytaar 1809 Pro
fessor Andresens Svoger Andreas liur;lsan9 Rcm'h, 
født i Maj 1766 i Rønne, Søn af Byfoged, Kancelli
raad Boye Tønnesen Rasch (1733-85) og Cathrine 
Georgine Fuglsang (1746-89), siden 3, December 
1790 Regimentskvartermester og Avditør i Rønne, 

- siden 28. Maj 1800 tillige Branddirektør for Born
holm, fra 1804 til 1808 Lærer ved Skolen, 15. Fe
bruar 1812 Overkrigskommissær, død 14. Oktober 
1831, gift 25, Januar 1795 med Ingeborg Christine 
Nansen (1765-1843), en Datter af Kommandant 
Hans Nansen i Rønne. Rasch overtog selv Under
visningen i Skrivning, Regning, Religion efter Balles 
Lærebog og Geografi. Tegneundervisning i fire uge
lige Timer gaves fra 4. Juni 1806 af Christophel' Bo/m, 
født i April 1753 i Rønne, Søn af Købmand Mads 
Bohn (1718-54) og Barbra Hermansdatter Bohn 
(1711-88), Proviantsforvalter paa Kristiansø 1786-94, 
efter sin Afsked bosat i Rønne, nu Timelærer med 
24 Skilling for Timen ved Middelskolen, hvilken han 
testamenterede sin store Samling af udstoppede Fugle 
inden sin Død 10. November 1834. 

Det var nærmest Amtmand Fl'ederik T/w({/'uP (1766 
-1845), som gennem Forhandlinger med Universi
tetsdirektionen holdt Middelskolen oven Vande. I 
sin korte Embedstid som Amtmand paa Bornholm 
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fra Maj 1804 til Februar 1809 kastede han sig med 
urolig Handlesyge over alle Øens i meget forældede 
Forhold for at omskabe dem. I noget vakte han 
god Fremgang, men hertil hørte ikke Rønne Middel
skole. Universitetsdirektionen var villig til at udnævne 
en Navigationslærer ved denne med 100 Rigsdaler 
i Aarsløn for 6 Timers Undervisning ugeligt. Til 
denne Stilling foreslog Thaarup 1807 Overformyn
der og Forligskommissær i Rønne, tidligere Skibs
fører Christian Leegaard Wolffsen (1746-1809), der 
havde uddannet sine fire Sønner, blandt disse Rid
der Caspar Henrik Wolffsen, i Navigation; men han 
døde 15. Marts 1809, uden at Udnævnelsen var sket, 
og nu var der "ingen paa det hele Land, som heri 
kunde paatage sig at undervise". Hvor stor Fattig
dom der var paa Lærerkræfter, ses deraf, at Thaarup 
1806 foreslog udnævnt til Lærer "den meget d ue
lige Student" Lars Hjorth Bohn (1763-1808, Bro
der til Etatsraadinde Marie Kofoed), hvem han ansaa 
meget skikket dertil, skønt noget sindssyg; denne 
døde fuldstændig sindssyg i Marts 1808 (Bornhol
miana, 6. Bind, i Rigsarkivet). Stort bedre hjulpen 
blev Middelskolen ikke, da den endeligt efter fem 
Aars Ventetid fik en Overlærer udnævnt, .Johan "In
dreas JlyhJ'c, født 10. Februar 1779 i København, 
Søn af Tømmermand Andreas Myhre, Student 1797, 
philosophisk' Kandidat 1799, Adjunkt ved Metro
politanskolen, 1806 ved Frederiksborg lærde Skole 
og derfra 27. November 1811 forflyttet til Overlærer 
ved Rønne Middelskole. Han blev her kendt som 
en Særling (J. N. Madvig: Livserindringer, 1887, S. 
15) eller endog som i høj Grad sindssvag (Rønne 
lærde Skoles Indbydelsesskrift 1851), og vist nok 

9i 

med god Grund; efter 5. Oktober 1818 at have ta
get sin Afsked levede han 37 Aar uden Stilling i 
København, hvor han døde l. Marts 1856. 

Stort Held fulgte derimod Amtmand Thaarups 
Forsøg paa at skabe Rønne Byen Dansk Skole. 
Af Byens Borgere lagde især Købmand Jochum An
cher Bohn (1756-1809) et ihærdigt personligt Ar
bejde og Penge i denne Skolesags Fremme, fik sin 
rige Slægt til at yde Tilskud til den, og ved Nytaar 
1808 optog Skolens første Lærer Ancher Anthoni 
Miiller (1779-1832) Undervisningen i den nye Danske 
Skole ved Byens Store Torv. Dette fik Middelskolen 
stærkt at føle. Primklokken gik over til at smykke 

_ de danske Skoledrenges Maver, idet den kongelige 
Resolution af 20. December 1805 havde paabudt, 
at Kordegne- og Kirketjenesten skulde overflyttes 
til den danske Skoles Lærere og Disciple. Herved 
mistede Latinskolen en rundelig Indtægtskilde; og 
den maatte ogsaa med Smærte se et andet gammelt 
Arvestykke vandre fra sig. Dansk Kancelli tillod 
nemlig ved Skrivelse af 11. April 1807, at det 
Grundstykke ved Kirken, hvor nu Ærkebisp Byrges 
Skolehus var faldet helt i Staver, maatte sælges for 
107 Rigsdaler til Indtægt for Rønne -- Danske Skole. 
Herved godkendtes Borgernes Paastand om, at Rønne 
Latinskole oprindeligt lige til Rektor Andresens Tid 
havde tillige tjent som Byens Danske Skole, hvilket 
ogsaa Stiftamtmand Knuth havde udtalt i en Skri
velse af 27. Oktober 1764. 

Røvet ogsaa dette sidste Klenodie fra 1512 kunde 
Middelskolen ikke tænke paa at holde Trehundrede
aarsfest for Latinskolens Grundlæggelse. Den laa 
dybt i en Bølgedal og maatte kæmpe for blot at 
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trække Vejret midt i de overstyrtende Braadsøer. 
Men som det var sket tidligere, og som vil blive 
set senere i Skolens Historie, lykkedes det den ret 
hurtigt at hæve sig af sin Fornedrelse. Provst Johan 
Jensen (1756-1824, Amtsprovst paa Bornholm siden 
1808) blev denne Gang dens Redningsmand ved at 
stille sig i Spidsen for Kampen for at vinde Latin
skolen tilbage. 

Kun tolv Aar var Kong Frederik den Sjettes Mænd 
om at komme til Erkendelse af, at Nedlæggelsen af 
Rønne Latinskole var en Uret mod Bornholm - og 
mod Danmark, for saa vidt dens Port havde aabnet 
en af de alt for faa Veje, som førte Bornholm Moder
riget i Møde. Under Fredsovervejelserne i Decem
ber 1813 havde den danske Regering tænkt paa at 
købe Freden ved at afstaa Bornholm til Sverig, men 
var blevet standset af Frederik den Tredjes Konge
løfte af 3. Maj 1659, at han og hans Arvinger vilde 
aldrig overgive Bornholmerne til de Svenske (Danske 
Magazin, 5. Række, 4. Bind, 1901, S. 126). Nu da 
Freden var sluttet, og Danmark' atter rejste sig lang
somt af sin Nød, knyttedes som et Baand mellem 
Riget og dets fjærne ø paa ny, i det den lconpelipr' 
Resolution af 8. illII) li')l k bød, at Rønne Middelskole 
skulde blive en fuldstændig lærd Skole, og at der 
skulde udbetales af den almindelige Skolefond 3915 
Rigsbankdaler Navneværdi til at indrette i Skolebyg
ningen tre Læseværelser og Boliger for to ugifte 
Adjunkter; Middelskolens Ladebygning (paa nuvæ
rende Rektorboligs Plads) gjordes ved denne Om
bygning til Skolehus. Til Latinskolens Rektor ud
nævntes 6. Oktober 1818 P. G. Bohr; dens to Ad
junkter blev Johan Nicolai Beyer (1783-1826, an~at 
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ved Rønne Middelskole 1814, Forfatter af Sangen: 
"Borgundarholm fra Arilds Tid var Gud og Kongen 
tro") og Bornholmeren Mogens Sommer (1791-1883). 
For det følgende Tidsrum vil imidlertid kun Rektor
rækken blive ført ned; for Overlærernes og Adjunk
ternes Vedkommende maa henvises til C. G. Koefoeds 
fra Rønne Statsskole 1906 udsendte værdifulde Samle
værk: Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde 
Statsskolers Lærerpersonale siden 1818. 

26. Pete/' Geol',I/ Bolll', født 8. August 1776, Søn 
af Gartner Christian Bohr i Helsingør og Johanne 
Engelke Bomholt, Student 1794, tog theologisk 
Examen 18. Januar 1803 med første Karakter, blev 
12. Juni 1807 Adjunkt i Helsingør, senere i Nak
skov, hvorfra han 6. Oktober 1818 udnævntes til 
Rektor i Rønne, hvor han 26. November aabnede 
Undervisningen i Latinskolens to første Klasser. Han 
søgte og fik sin Afsked 12. April 1844, udnævntes 
til Professor og døde i Rønne 31. Juli 1847. 

Bohrs levende Sans for Tidens ideelle Rørelser 
virkede langt ud over Skolemurene. Han var Born
holms selvskrevne Festtaler og Lejlighedsdigter. Han 
iværksatte lidet selv; men han traadte til, saa snart 
der kaldtes paa ham. Han blev paa Bornholm, hvor 
sligt kun fandtes i ringe Maal, Tolk for dansk Stem
ningsliv og navnligt for Tidens Hyldest af Danner
folkets Fader, af hele den Høje Elskelige Familie. 
Han blev herigennem selv Fader til den første paa 
Bornholm trykte Bog : Skole-Taler og Leiligheds
Digte, Rønne 1831, 184 Sider. Af dens Fylde hid
sættes her hans Indskrift paa Mindestenen ved Prins 
Christians Kilde: "Milde Glæder Kilden spreder om 
sin Bred. Ynde hViler, Blomsten smiler l dens Fjed. 
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Folket ærer Hver, som nærer Livets Væld; Med Ham 
iler, Om Ham smiler Liv og Held. Følger nøie 
Førstens Øie Kildens Spor, Hver en Alder Ham da 
kalder God og Stor". Rektor Bohr skrev sin endnu 
mere kærnetulde Indskrift over Scenen paa Rønne 
Theater, bygget 1823: "Lær Viisdom af Livets Op
trin" . 

En stor Fest timedes Rektor Bohr, da han 1824 
modtog Prins Christian Frederik som Gæst i sin 
Skole. Da dette er den første Fest, som kan om
tales i Skolens Aarbøger, tør den her skildres ud
førligt: "Søndag den 18. Juli behagede det Hans 
Høihed naadigst at indfinde Sig paa Rønne lærde 
Skole. I Portens grønne Bue modtoges Hans Høi
hed af Skolens Rector og øvrige Lærere, hvilke 
tilligemed Hans Høiheds talrige Følge ledsagede 
Høistsamme ind i Skoleværelserne, hvor en Sang at 
Skolens Rector blev afsiungen af Disciplene. Lige
for Hans Høiheds Stoel var en hvid oliemalet Støtte, 
omvunden med Egeløv og Roser, anbragt, hvorpaa 
det første Vers af Rectorens Sang læstes med for
gyldte Bogstaver. Efter Sangen holdt Rectoren en 
kort Tale til Prindsen, som synligt rørte Høistsamme. 
Efterat Hans Høihed havde naadigst yttret Sin Tak 
og udbragt de bedste Ønsker for Skolens Velgaaende, 
forlod Høistsamme Skolen. - Den 19. Juli behagede 
det Hans Høihed igien at beære den lærde Skole 
med Sit naadigste Besøg. Hans Høihed lod exami
nere i Latin, Historie og Religion, yttrede Sin Tak 
til samtlige Lærere og forlod Skolen med naadigst 
Tilfredshed". ("Dagen", 1 O. August 1824, Nr. 190). 

Ogsaa i Skolens daglige Gerning gjorde Bohrs 
l~tfænge1ige, ideelle Sind hal11 til en dygtig Lærer, 

I 
1 , 
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hvis Undervisning satte Frugt. Han sendte 1823 
sine første 6 Studenter ind til Universitetet, i alt 32 
Studenter i Tiaaret 1823-32 og 28 i det følgende 
Tiaar samt 2 i 1843. Af disse 62 fik de 32 første 
Karakter. Skolen naaede 1824 sit største Discipeltal 
50; siden sank Tallet stadigt, i hans Afgangsaar 
1844 var der kun 24 Disciple, som undervistes i 4 
Klasser af Rektoren med 4 Adjunkter og 3 Time
lærere, og hvoraf 6 ikke tænkte paa at arbejde sig 
frem til Universitetet. I sine 26 Rektoratsaar havde 
han i alt undervist 176 Disciple, af hvilke noget 
under Halvdelen havde Universitetsbanen for øje. 
Det hjalp ikke Discipeltallet i Vejret, at kongelig 
Resolution af 14. Oktober 1825 bestemte, at en 
Fjerdedel af de aarlige Skolepenge, der samtidigt 
sattes op fra 10 til 20 Rigsbankdaler af hver Di
scipel, skulde henlægges til Understøttelse for træn
gende Skoledrenge. Inden Skolen 1. August 1835 
kunde aabne Undervisningen i en ny Klasse, den 
fjerde, maatte Bygningerue udvides. De kongelige 
Resolutioner af 23. Januar og 29. April 1835 tillod 
at købe Naboejendommen mod Syd for 1440 Rbd. 
og at ombygge og udstyre den til Gymnastikrum og 
Bibliotheksværelse for 538 Rbd. 76 Skilling. Gymna
stikundervisningen var indført 1829; den dreves ude 
ved Arsenalet, hvis Gymnastikredskaber Kommandant 
Poul Magnus Hoffmann (1778-1842) stillede til 
Skolens Raadighed, ligesom han udvirkede, at Kon
gen skænkede 40 Kadetgeværer til Brug ved Elever
nes Vaabenøvelser og 40 Patrontasker med Bando
lerer, der omarbejdedes efter Disciplenes Størrelse. 
Nu sørgede disse næppe over den tabte Primklokke. 
Skolens Bibliothek grundedes 14. Avgust 1819 v~d 
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Modtagelsen af en Boggave fra den kongelige Skole
direktion; det fik 1834 som Gave fra Raadmand Ro
gert i Helsingør en Del af hans Fader, Landsdom
mer Ditlev Ludvig Rogerts store Bogsamling og talte 
1838 to Tusende Bind. Disciplenes Bogsamling op
rettede Bohr 1835. Skolen modtog 28. Januar 1822 
sit andet Legat, i det Statsminister Joachim Godske 
Moltke (1746-1818) i sit Testamente havde tillagt 
den en Legatportion for Embedsmænds studerende 
Sønner fra Bornholm. 

Inden for Skolemurene, lige som uden for dem, 
mødes hos Rektor Bohr en vis Mangel paa Nybygger
evne. Han saa, at Latinskolens Fremtid var alvor
ligt truet ved den Aar for Aar stigende Mangel paa 
studerende Disciple; han saa ogsaa en Trang vokse 
sig frem i Forældrehjemmene til en Undervisnings
anstalt, som kunde forberede deres unge Sønner til 
Søvæsen, Handel og Agerbrug, og at kun ved at 
imødekomme denne Trang vilde Latinskolen kunne 
reddes fra Undergang. Men han tøvede med i Sko
lens Undervisning at hæve Naturforskningen (realia) 
op i Rang med Forstandsvidenskaben (humaniora, 
herunder de døde Sprog Latin, Græsk og Hebraisk). 
Det blev PI'OV8t FI'edel'ik LauJ'enti1l8 8teen{}{'J'g (1801-
70, Provst for Bornholm 1834-47), som 15. Septb. 
1840 indsendte til Dansk Kancelli et grundigt ud
arbejdet Forslag om at knytte en højere Realunder
visning til en af de to Skoler i Rønne, af hvilke da 
Latinskolen burde foretrækkes. Endnu da dette For
slag forelagdes Bohr, tøvede han af Frygt for sine 
humaniora, hvis rette Ligevægt med de nye realia 
kunde være vanskelig at overholde; han modsatte 
sig det dog ikke. Heraf fremgik den kongeli.lje Re-
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8olntion af:J. Novembel' 1848, som til Rønne lærde 
Skole knyttede Realklasser i Lighed med dem, der 
fandtes ved Sorø Akademi, og tillod en Udvidelse 
af Skolebygningen i denne Hensigt. 1. April 1844 
aabnedes Realundervisningen. Saaledes var Rønne 
lL('nle og Real-Skole født. Bohr følte sig for gammel 
og træt til at føre den ind i Livet og tog i samme 
Maaned sin Afsked (Skolens Indbydelsesskrift 1844). 

27. Han8 Kofod Whitte blev Bohrs Afløser i Rek
toratet og i Kampen for humaniora. Født 8. Febr. 1810 
i Korsør, Søn af Toldkasserer Peter Bernholt Whitte 
og Martha Margrethe Maria Kofoed (Datter af Mads 
Kofoed, Rektor Nr. 23), Student fra det store Digter
aar 1828, havde han 1835 taget den philologiske 
Embedsexamen ved Københavns Universitet, var ble
vet Adjunkt ved Metropolitanskolen i December 1837, 
Magister i September 1838 og to Maaneder senere 
Overlærer ved den lærde Skole i Slagelse; han blev 
nu 25. Maj 1844 udnævnt til Rektor i Rønne. Her
fra forflyttedes han 31. Avgust 1857 til Rektor i Ran
ders, udnævntes til Professor det følgende Aar, tog 
sin Afsked 21. Februar 1885 og døde i København 
26. Februar 1894. Hele hans boglige Virksomhed, 
hele hans Livsløb særtegnede ham som en af Mad
vigs lærde Disciple; som i fremragende Grad Stor
mesteren selv, havde han tiIIige aaben Sans for Livet 
udenfor Studerekammeret, og talrige Elever af hans 
Randersrektorats 27 Aargange mindes med Glæde 
hans mildt forstaaende Undervisning og Vejledning. 
I Rønne varede hans Rektorat kun 13 Aar; han havde 
her færre Disciple at tumle med, i dets første Aar 
24, i dets sidste 45; men ogsaa blandt disse er den 
dygtige Skolemands Minde bevaret. 
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Samtidigt med Rektor Whitte blev Hans Henl'ik 
Lefolii (1819-1908) kaldet d. 6. Juli 1844 fra Ad
junkt ved Sorø Akademi til Rønne Skole som Over
lærer. Ved denne Udnævnelse havdes nærmest Ledel
sen af Skolens nyoprettede Realklasser for øje. 
Lefolii blev her kun i ti Aar; 15. Juli 1854 blev han 
Overlærer i Odense, og fra 25. Juni 1866 til 5. Maj 
1892 var han Rektor ved Viborg lærde Skole. Hvor 
som helst han virkede, svinder Erindringen om ham 
ikke. I sine grundige og vidtskuende, sproglige, 
historiske og folkelige Forskninger havde han stedse 
Grundtvig for øje som sin Stormester. Intet laa 
hans lyse og milde Livssyn fjærnt; som Rektor i 
Viborg lod han sine jyske Drenge lære Dans i Sko
len sammen med Stiftstadens Pigebørn og aabnede 
han Gymnastiksalen for Byens Haandværkslærlinge 
og Bodsvende i deres eneste Fritid, Søndag For
middag, hvad saa end Bisp og Stiftsprovst tordnede 
herimod. Han rager frem blandt sin Tids dygtigste 
danske Skolemænd. For den, der har mødt ham og 
Whitte i deres senere Aar, er større Modsætning 
næppe tænkelig: Grundtvigianeren og Madvigianeren, 
en Modsætning som mellem Morgensol, der ildner til 
nyt Arbejde, og Aftensol, der skuer paa godt fuldendt 
Dagværk. Det blev dem givet at mødes til Sam
virke j Rønne lærde- og Realskole og senere at ud
fylde hinanden Side om Side i de to jyske Nabobyer. 

Hvad Rektor Bohr havde frygtet, indtraf. Lige
vægten kunde ikke holdes; realia vippede humaniora 
op. I Tiaaret 1843-52 sendte Skolen kun 14 Stu
denter ind til Universitetet. Ved Realklassernes Hjælp 
var dog 1852 det samlede Drengetal steget til 54. 
Hertil kom 15 Drenge i en Forberedelsesklasse, som 
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Adjunkterne Laurits Georg William Hasselriis (1808-69) 
og Carl Julius Jessen (1816-75) efter Rektor Whittes 
Opfordring i November 1844 havde aabnet i Skole
bygningen og nøje knyttet til Skolen; den var be
gyndt med 12 Disciple, af hvilke den ældste var 11, 
den yngste endnu knapt 5 Aar gammel. Denne 
Rønne Skoles mindste Purk var Caspar Henrik Wolff
sen Hasselriis, født 15. December 1839, Søn af Ad
junkten, udgaaet af Skolen 1853, Student 1857, In
spektør og Førstelærer ved Skive Realskole. 

Atter kappedes Topskudet af Skolen. Den konge
lige Resolution af 13. Marts 1846 fastslog, at Skolen 
skulde indskrænkes til en Slags lærd Middelskole 
og miste de to ældste Aargange af sine studerende 
Disciple, hvilke da maatte søge den fortsatte Under
visning frem til Studenterexamen i en eller anden 
fuldstændig lærd Skole andet Steds. For at lette 
dem dette tilstodes der dem fri Skolegang i disse 
to Aar over alt i andre danske Skoler., Den, der 
selv har mærket, hvilket overvældende Spild af Kræf
ter det var, saaledes at rykkes ud af Hjemmets Skole
undervisning for i de sidste to Aar før Studenter
examenen at fæste Rod i en fremmed Undervisnings
plan, at tilegne sig fra nyt af det meste af dennes 
Lærestof og saa endda uden at bryde Halsen styre 
frem mod den sidste og vigtigste Skoleexamen, kan 
sige, hvad Bornholms Skoledrenge tabte herved. 
Ogsaa paa anden Vis sattes Bornholm herved til
bage; for blot at nævne noget, saa føltes stærkt Af
gangen i det videnskabeligt skolede Lærerpersonale 
og Udgifterne ved at holde Hjemmets Sønner i 
Skole uden for Øen, og de ringere Undervisnings
kaar bragte dygtige Embedsmænd til at søge bort 
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fra Bornholm. Øen blev atter skubbet ud i Hjørnet 
af Danmarkskortet, ved Siden af Færøerne. Glædeligt 
er det ved denne Lejlighed at se, at en stærk Fø
lelse af, hvad Landet Bornholm vilde tabe, bredte 
sig blandt Folket; Byraadene søgte Rigsdagen 1850 
om at bevare Rønne lærde Skole og tilbød Penge
tilskud hertil. Rigsdagen vendte sit døve Øre til, 
og det faldt i Bornholmeren I. N. Madvigs Lod som 
Kultusminister at sætte sit Navn under den kongelige 
Resolution af 6'. ~Vaj 18/50, som forvandlede Rønne 
Skole til en lærd Middelskole og en højere Rfalskole. 

1852 sendte Skolen sine tre sidste Studenter til Uni
versitetet og i de nærmest følgende Aar sine to dyg
tige Skolemænd Whitte og Lefolii over til Jyderne. 

28. Johan Clll'istian 8ubcleff ESjJel'srn var født i 
Rønne 12. Februar 1812, Søn af Snedker Jens Esper
sen og Anna Christina Subc1eff. Uagtet deres smaa 
Kaar bestemte Forældrene Sønnen til Stude ringerne, 
og 1823 sattes han i Rønne lærde Skole, hvorfra 
han 1830 gik som Student til Universitetet. Han tog 
her philologisk Embedsexamen 9. Maj 1840 og 
knyttedes fra 1841 som Lærer, fra 17. December 
1846 som Overlærer til Metropolitanskolen; til sin 
Gerning her føjede han Undervisning ogsaa ved an
dre højere Læreanstalter i København samt Censor
virksomhed ved Universitetet. Fra denne store og 
travle Skolemandsgerning i Hovedstaden lod han 
sig 21. November 1857 forflytte til sin Fødeøs lille 
Rektorat. Hans Rektorvirke blev for kortvarigt til at 
sætte Frugt; han døde i Rønne 4. April 1859. Dog 
vil hans Navn ikke glemmes; han kastede sig med 
stor Flid og videnskabelig Sans over Undersøgelsen 
af det bornholmske Sprog, digtede selv i dette flere 

ibi 

Sange, af hvilke Sjøkarijn blev Bornholmernes Folke
sang, og fik 2. December 1853 det kongelige dan
ske Videnskabernes Selskabs Understøttelse til Ud
arbejdelse af en bornholmsk Ordbog, hvilken Sel
skabet udgav 1908. Hans Disciple i Rønne Skole 
satte ham ualmindeligt højt. Over hans Grav sang de 

Skolens sidste Farvel til Rektor Espersen 
d. 9. April 1859. 

Vor tabte Lærer! Dig vi bringe 
Med sorgfuldt Hjerte vort Farvel; 
I sagte Toner skal det klinge 
Fra Vemodsdybet i vor Sjæl: 
Thi det, som Gud i Dig os gav, 
Nu sænkes i den kolde Grav! 

Men over Død og Grav sig hæver 
Din ædle, mandigstærke Aand; 
Til evig Klarhed nu den svæver, 
Hjemdragen brat ved Herrens Haand. 
Tag der, i Lysets Herlighed, 
Vor Tak for al din Kjærlighed ! 

29. Gror!! Simon .!øl'f/cnsl'n, født 2. Oktober 1814 
i Rønne, Søn af By- og Herredsfoged Hans Jacob 
Jørgensen (1784-1819) og Margrethe Marie Landt 
(1794-1846), udgik 1833 fra Borgerdydskolen i 
København som Student, tog 3. Maj 1841 philolo
gisk Embedsexamen, ansattes. ved Sorø Akademi 
1841 som Lærer og fra 3. November 1844 som Over
lærer og beskikkedes derfra 6. Juni 1859 til Rektor 
ved Rønne højere Realskole, i hvilken Stilling han 
døde 27. Februar 1884. Rektor Jørgensen var en 
fra Hjærtets og Dannelsens Side udmærket Lærer 
med den kyndige Videnskabsdyrkers Evne til at lære 
fra sig. Men ud over hvad Undervisningen strængt 
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krævede, mindes vist kun faa af hans Disciple et 
eneste deltagende, opmuntrende eller skemtende Ord 
fra hans Mund. Al Raahed, men ogsaa al Munter
hed var banlyst fra hans Timer. Han stod for dem 
højt over deres smaa Sorger, utilgængelig bag ubryde
lige Former. Ikke for intet var Græsk med dets tal
løse Former hans Fag. Hans fjerne, farveløse Væsen 
gemte sikkert en dyb Følelse af, at Skolen, røvet 
sit opadbærende Væxtskud, uden hans Skyld stod i 
Stampe. Det lykkedes ham, Aaret inden han døde, 
at se Spiren lagt til dens Fremvæxt, idet han og 
Skolens Adjunkter 1883 oprettede det Artiumskursus, 
som vil blive nærmere omtalt i det følgende Afsnit. 

Skolens Discipeltal svingede i Treserne omkring 
50, i Halvfjerdserne omkring 60. Forberedelses
klassen lukkedes 1859, men oprettedes paany 1865 
med 9 Drenge. Af studerende Disciple afgik fra 
Skolen i de tre Tiaar 1853-82 henholdsvis 11, 23 
og 24, af hvilke Flertallet tog Studenterexamen efter 
to Aars fortsat Undervisning ved fremmede Skoler. 
Afgangsexamen fra Realskolen tog i de samme Tiaar 
13, 21 og 35 Disciple. - Skolens Bygning modtog 
en højst nødvendig Udvidelse, efter at der paa Finans
loven 1862-63 var bevilget indtil 15000 Rigsdaler hertil. 
Den gamle Rektorbolig langs Søborgstræde forsvandt 
for at give Plads for den nu staaende Skolefløj her, 
der toges i Brug 3. Oktober 1862. Derefter solgtes 
den gamle Skolelænge til Bortflytning (den staar nu 
som Stuelænge paa Gartneriet Syd lor Sejrsgaard), 
og her opførtes 1863 Rektorbolig med Bibliotheksal. 

30. Christian Grønbecl! KOl'foed, født i Rønne 19. 
Oktober 1827, Søn af Artillerikapitajn og Tøjmester 
Marcus Conrad Koefoed (1792-1857, gav Timeunder-
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visning i Skolen 1840-44) og Hermandine Cecilie 
Sonne (1798-1858), søgte Rønne Latinskole 1836-46, 
da han udgik af den som Student, tog philologisk 
Examen 22. Juni 1855 og ansattes 14. Juni 1856 
som Lærer, det følgende Aar som Adjunkt ved Rønne 
højere Realskole; herfra blev han 30. Maj 1881 Over
lærer i Horsens, men vendte allerede 24. Marts 1884 
tilbage til sin Fødebys Skole som Rektor. Han ned
lagde Rektoratet 6. Januar 1903, vedblev at give 
Timeundervisning i Skolen og døde i dens Rektor
bolig 6. Januar 1909. 

Til Rønne Latinskole knyttede han saaledes med 
kun tre Aars Afbrydelse hele sin Livsbane. Han 
var lykkelig i sit Skolevirke og blev Skolen en god 
Rektor. Hans Timer var livlige, han tog ogsaa Li
vets Rørelser uden for Klasseværelset op til Drøftelse, 
og han æggede Disciplene ved sit noget sarkastiske 
Lune. Størstedelen af dem skattede hans Undervis
ning højt. Han fulgte deres, ogsaa Syndebukkenes, 
Bane videre frem i Livet med varm Interesse, som 
har givet sig et smukt Udslag i hans "Fortegnelse 
over samtlige Elever i Rønne lærde Skole i Tids
rummet 1818-1900" i Skolens Aarsskrift 1901. I 
Skolens Styrelse havde han et udpræget praktisk 
Greb paa at bringe alt i Fremskridtsgænge, saa vel 
indadtil i Overvejelser med dens Lærerstand, som 
udadtil i Paavirkning af de Myndigheder, i hvis 
Haand Skolens Vel laa. Denne praktiske Evne, som 
havde gjort ham til et handledygtigt Medlem af Rønne 
Byraad 1871-81 og af Bornholms Amtsraad 1886-98, 
kom i høj Grad Skolen til Gode. Selv endnu noget 
Manden af den gamle Skole saa han sig i Spidsen 
for en Stab af yngre LærerkræHer og tog ved disses 
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ypperlige Samvirken den Opgave op, at give Born
holm en Latinskole paany. Han havde en lykkelig 
Haand til at løse denne Opgave. 

Skolens Lærerkres havde 1883 oprettet et Artiums
kursus, nøje knyttet til Skolen som dennes uund
værlige Topskud; gennem en toaarig Undervisning 
førte det Skolens studerende Disciple frem til den 
afsluttende Studenterexamen. Det modtog Støtte 
paa Finansloven, fornyet fra Aar til Aar, og i Aarene 
1885-92 udgik 31 Studenter fra det. Skolen havde 
saaledes selv ført uigendriveligt Bevis for, at den 
ejede et retfærdigt Krav paa at genopstaa som fuld
stændig lærd Skole; og overfor dette bøjede ende
ligt Rigsdagen sig. Ved Lov af 12. AjJJ'il 1892 blev 
Rønne højere Realskole omdannet til en lærd Skole 
paa ny. Havde i sin Tid Frederik den Sjettes Raad
givere brugt 12 Aar, saa havde nu Grundlovsstyrets 
Mænd været hele 40 Aar om at kende den Uret, 
der var tilføjet Bornholm ved Latinskolens Nedlæg
gelse 1852. 

Ogsaa Realklasserne trivedes frodigere end tilforn. 
I Tiaaret 1883-92 indstillede 55 Realdisciple sig til 
den afsluttende Almindelig Forberedelsesexamen, 
som i Følge kongelig Anordning af 30. August 1881 
var traadt i Stedet for de tidligere Realexaminer. 
I det Skolen beholdt de to nederste Klasser, der be
røvedes Statens andre Skoler, naaede dens Discipel
tal igennem Firserne det første Hundrede. En be
tydelig Udvidelse af Bygningerne blev nødvendig. 
Finansloven 1890 ydede hertil 30000 Kroner, Sko
lens søndre Fløj rejste sig paa ny tilkøbt Grund og 
indviedes til Skolebrug 29. Maj 1891. 

Endnu en anden væsenlig Udvidelse fik Skolen. 
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Efter at Pigebørnene, i over Hundrede Aar havde 
været udjagne af dens Højsale, rykkede de nu ind 
paa ny, de første to 19. Avgust 1896 med særlig 
ministeriel Tilladelse, paa 5te studerende Klasses 
Bænk. Især i det nye Aarhundrede, da Loven 1903 
gjorde Skolen til Fællesskole, fulgte mange Pige
børn efter hine to ind ad Skoleporten. Da Skolen 
1908 naaede sit andet Hundrede fuldt, var heraf 88 
Pigebørn og 112 Drenge. I Aaret 1905 maatte Skole
bygningen atter udvides ved Tilbygning af en 1ste 
Sal paa den søndre Fløj. 

Da Rektor Koefoed 1901 udgav sine Oplysninger 
om alle Skolens Disciple fra 1818 til 1900, var de
res Tal 110l. Af disse var 159 blevne Studenter 
fra Skolen selv, 82 havde den maattet afgive til fort
satte Studier ved andre Skoler, 192 havde afsluttet 
med de forskellige Former af Almindelig Forberedel
sesexamen og 38 underkastet sig andre forberedende 
Prøver (i alt 471). Videre fremme i Livet var 73 
ansatte under Stats- og Kommuneforvaltningen, 63 
i Lærergerning, 36 som Præster, 33 som Ingeniører, 
Sagførere eller Dyrlæger, 29 ved Trafikvæsenet, 27 
i Hær og Flaade, 21 som Læger og 15 arbejdede i 
Kunst og boglig Syssel (i alt 297 i immaterielle 
Virksomheder). I Handelen virkede 178, i Jordbrug 
135, i Haandværk 91, ved Søfart 77. Udvandrede 
af Danmark var 79. Fra Rønne selv var 687 af de 
1101 indmeldte i Skolen. 

Da en fuldstændig, indre Ombygning af Skoler
nes Undervisning forestod i 1903, var Rektor C. G. 
Koefoed for gammel til at lede denne. Han havde, 
da han trak sig tilbage fra Rektoratet, endnu den 
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Lykke at kunne lægge Styret af sin kære Rønne 
Skole i sin Søns Hænder. 

31. Mal'C1l8 COnJ'UJl ](ocfol'd, født i Rønne 7. Marts 
1859, Discipel i Rønne Skole 1866-74, Student fra 
Sorø Akademi 1876, tog philologisk Examen 20. 
Januar 1885, underviste ved københavnske Skoler, 
blev 9. Juli 1889 Adjunkt i Aarhus og tiltraadte 19. 
Avgust 1894 Adjunktpost ved Rønne Skole, hvis 
Rektorat han overtog 6. Januar 1903. Med Dygtig
hed gennemførte han her Omlægningen af Under
visningen i Overensstemmelse med Loven af 24. 
April 1903, som indførte i Statsskolerne en ny Led
deling i Mellemskole og Gymnasium. Virkningen 
og Varigheden af dette, det nyeste af de mange 
Forsøg, i hvilke den sidste Menneskealders Skole
undervisning er blevet omtumlet, vil først Fremtiden 
kunne skildre. Her skal kun siges, at den nævnte 
Lov bevarede for Rønne Skole en lille Særret, idet 
her (og i Ribe Skole) en Tredjedel af Disciplene 
(imod en Sjettedel andet Steds) kan opnaa Friplads. 

Det lykkedes ligeledes Rektor Koefoed ved Sko
lens Overgang til Fællesskole 1903 at ordne Forhol
det til Byens højere Privatskole for Piger til Gavn 
for begge Skoler, i det dennes dygtige Leder, Frk. 
Annette Raabye, sikredes mod Tab, og hendes Skole 
gik over til at blive en stærkt søgt Forberedelses
skole til Statsskolen. Dens 5 Klasser rumme nu 
omkring 120 Børn. 

I det første, Aar af sit femte Sekel vil Statsskolen 
raade over et nyt Legat, i det en af dens med Glæde 
mindede Lærere, Bornholmeren Henrik Magnus Lund 
(1823-1900), selv Skolens Student fra 1843 og dens 
Lærer, senere Adjunkt 1857-74, med sin Hustru 
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Petrea Christiane Marcher (1829-1911) i deres Te
stamente have tillagt Skolen 5000 Kroner, hvis aar
lige Renter skulle tilfalde en af de fra Skolen ud
gaaende Studenter. 

I sit Firehundredaar tæller Rønne Statsskole 253 
Disciple, 158 Drenge og 95 Piger, fordelte i 3 Gym
nasieklasser med Undervisning i nysproglig og, i 
mathematisk Retning, i 1 Realklasse og i 4 dobbelte 
Mellemskoleklasser, underviste af 18 Lærere og Læ
rerinder. 15 Disciple tog Studenterexamen, 19 Real
examen og 37 Mellemskoleexamen. I Fylde og 
Frodighed staar Skolen nu i Række med Flertallet 
af Statens Skoler; kun Aalborg med omkring 400 
og Sorø med omkring 300 Disciple staa væsenligt 
højere. Den kan med Hæder fejre Firehundredaars
dagen for sin Stiftelse, Fredagen den 23. Avgust 1912. 

- Den Latinskole, Bornholmerne under Ærke
bisp Byrge Gunnarson plantede i Landets golde 
Klippegrund Aar 1512, bar i sig den ægte born
holmske Sejghed, som af Knaphed skaber Rigdom. 
Dens Historie afspejler Bornholms Historie. Fjærnt 
og forsømt laa Landet derude i østersøen i lange 
Aarhundreder, saa uden for det hele, at Kristian den 
Fjerde, naar Lensmanden paa Hammershus skulde 
til Herredag i København, gav ham "Førelov at rejse 
neder til Riget", og at den danske F orststyrelse 
endnu Aar 1800 ikke kunde tænke sig en Skovfoged 
sendt over til Førsterstillingen i Almindingen uden 
at sikre ham Tilsagn om efter faa Aars Landsfor
visning did at blive Skovrider paa Sjælland. I disse 
lange Tider blev det Rønne Skoles Hovedvirke at aabne 
Bornholmerne en Laage neder til Danmark, hvor trang 
den nu end var, som alt var trangt paa Bornholm. 
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Den Dag, da Bornholm rykkedes ud af sin fjærne 
Krog og ind paa sin Plads paa det lille Danmarks
kort, blev 6. Juli 1867. Da skrinlagdes Bornholms 
Milits, og den nye Hærlov kaldte for Fremtiden de 
tjenstdygtige unge Bornholmere over til Sjælland. 
Opvakte og lærenemme, som Bornholmerne ere, 
brugte de her deres øjne og Øren godt. En ny 
Slægt, mere dansk og mindre bornholmsk dannet, 
voxede op paa øen. Samtidigt tog alt Fart til at 
skabe et Gennembrud i Tiaaret 1867-76: Sam færd -
selsmidlernes Udvidelse, Ager- og Skovbrugets Frem
væxt ind over Højlyngen, Fiskeriets Opsving, Mine
ralindustriens Grundlæggelse, endeligt ogsaa Kampen 
om Grundloven efter Ændringen 1866. Alt blev Led 
i den Kæde, som rykkede Bornholm ind i Danmark. 
Dette Gennembrud vakte Fylde og Frodighed ogsaa 
inden for Skolens Port; siden 1870 har den femdob
let sit Discipeltal fra h1lvthundrede til halvtredje
hundrede. Skolen blev selvet stærkt Led i hin Kædes 
talrige Led. Den er ikke længere ene om at oplære 
Landets Sønner til gode danske Borgere, men den 
hævder sin Plads ved Siden af de kommunale Sko
ler og de tekniske Skoler, i hvilke ogsaa Livets sunde 
Pulsslag hamre. 

Bornholmerne skabte Rønne lærde Skole. Skolen 
er med til at skabe Nutidens Bornholmere. 

Skulde Skolens Historie indristes i en Malmtavle, 
vil denne fortælle: 
1 [; 12, 23. August, stiftede Bornholmerne under Ærke

bisp Byrge Rønne Lat1:nskoll'. 

Kirkeomvæltningen 1[;36' lukkede den. 
1660, 23. Ma}, kaldtes den atter til Live. 
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Inden 16'16 knyttedes til den en Dansk Skole for 
Rønne By. 

174-2, 13. Juli, omordnedes Latinskolens Forhold. 
1787 lukkedes den Danske Skole. 
1806', 12. Deeembl'l', lukkedes Latinskolen. Kun Rønne 

Jliddl'{8ko{e blev tilbage. 
t H 18, 8. Jfa}, grundlagdes Rønne lw}'(le Skole paa ny. 
184.J, 8. November, tillagdes en højere Realundervis

ning denne. 
1850, 6. Jfa}, topstævnedes Latinskolen; Rønne hø}1'I'1' 

Realskole førtes videre .. 
18.92, 12. AJiJ'l'l, genoprettedes Rønne herde 81wll', 

som efter 1903, 24. April, fører Navnet: Statssko
lm i Rønne. 

Man fristes til at sige: Kært Barn har mange 
~avne. Det er, som paavist, en og samme Skole; 
1 hvert Navn gemmes et Afsnit af dens Historie. 
Denne hastige Skildring har søgt at følge den igen
~em dens fire Hundrede Aars Prøvelser og slutter 
1 Haabet paa, at Latinskolens sejge Livskraft maa 
være taget i Arv og Eje af Statsskolen uden at skulle 
sættes paa Prøve saa tidt som tilforn. 

15. Juli-S. Avgust 1912. 

.M. K. Zahl,tmann 
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Kaptajn O. E. Sonnes Optegnelser, 
ved Johan Kofoer!. 

Kaptajn (J. E. Sanne, Neksø, efterlod sig ved 
sin Død et Manuskript paa 54 tætskrevne Foliosider, 
som i alt væsentligt gengives her, da det dels 
indeholder Træk til Belysning af hans Liv og Karak
ter, dels væsentlige Bidrag til Bornholms Historie 
i 18 Hundredtallet. 

De vigtigste biografiske Data i O. E. Sonnes Liv 
vil findes i Optegnelserne. Her skal kun tilføjes, 
at han i Forening med P. K. Sode vedblev at drive 
Stenhuggerfirmaet "Sode og Sonne" indtil 1901, da 
han mistede sin efter bornholmske Forhold ret an
selige Formue, fordi han over for en paarørende 
havde paataget sig større Kavtionsforpligtelser, end 
han kunde indfri. Firmaet fortsattes derefter af hans 
gamle Kompagnon som Eneejer og teknisk Leder, 
medens O. E. Sonne ligesom tidligere og lige til 
til sin Død den 23. Marts 1910 førte Regnskabet og 
Korrespondancen. l ) 

Vant til at føre et nøjsomt Liv, som han og hans 
Hustru var, levede han af Indtægten ved dette Ar-

l) Firmaet er i 1912 overgaaet til et Aktieselskab af samme Navn. 
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bejde samt nogle Livrenter og Bierhverv, som han 
beholdt til sin Død. l ) 

Det økonomiske Sammenbrud var vel nok et 
haardt Slag for den gamle Mand, men han knækkede 
ikke sammen under det. 

O. E. Sonne var en Ordenens og de gode Va
ners Mand. Tidlig om Morgenen var han paa Be
nene, lavede selv sin Te og gik derpaa, enten det 
var Sommer eller Vinter, sin reglementerede Morgen
tur. Naar han saa havde spist Frokost, var han at 
træffe ved Skrivebordet, der stod i Spisestuen, og 
her arbejdede han flittigt uden at forstyrres, selvom 
Passiaren gik livligt ved det andet Vindue, hvor hans 
Hustru, "hans ungdomselskede" , sad med sit Haand
arbejde. 2) 

Efter Middagen, der spistes paa Slaget 12, af
brødes Arbejdet af Middagssøvnen, og da var O. E. 
Sonnes Gadedør laaset en Time, og der var kun 
Adgang til Huset ad Køkkenvejen. Selvfølgelig gik 
han ogsaa i Seng paa reglementeret Tid. "Skal jeg 
nu følge dig hjem, for nu gaar jeg i Seng", kunde 

l) Hans Hustru døde 23. November 1903. 

2) I en Sang til deres Diamantbryllup skildres Hjemmet 
saaledes: 

I seksti Aar de nu siddet har 
i een og samme gamle Stue; 
thi ved sit Bord sidder Bedstefar, 
ved Vinduet hans ranke Frue. 
Man godt en lille Snak med Mor kan ta', 
Far læser h ø j t, naar Snakken gaar for bra', 
han har Kontor 
inde hos Mor, 
hun som er Datter af Majoren. 
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han sige, naar Klokken blev 10, til ældre Damer, 
der var paa Besøg hos hans Hustru. 

Alle sine Breve, selv det ubetydeligste Privatbrev, 
kopierede han og indførte dem i det alfabetiske Re
gister. Ogsaa alle modtagne Breve blev ordnede og 
registrerede, saa de meget let kunde findes. 

Han var en glad og munter Mand, og de, der 
søgte Raad eller Hjælp hos ham, gik sjælden for
gæves. Selvom han havde meget travlt, kunde han 
taalmodig sidde og høre paa dem, der kom for at 
klage deres Nød for ham. 

Helt op i den høje Alder holdt han sig aandelig 
frisk, forøvrigt ogsaa legemlig, naar lige undtages, 
at han blev temmelig tunghør de sidste Aar. Han 
var mere fordomsfri, end ældre Folk sædvanlig er. 
Han havde let ved at sætte sig ind i andres Tanke
gang. Ogsaa Ungdommen forstod han til en vis 
Grad, og han glædede sig ved at være sammen med 
Ungdom. 

Foruden de Optegnelser, som her følger, om hans 
egen Virksomhed har O. E. Sonne ogsaa optegnet 
en Del om, hvad der ellers er passeret paa Bornholm 
i hans Tid, navnlig om Forhold og Institutioner i 
Neksø. Disse Optegnelser findes i et Eksemplar af 
Traps Beskrivelse af Bornholm, indbundet med hvide 
Blade, og skal efter O. E. S.'s Bestemmelse tilhøre 
den af Familien, som vil paatage sig at fortsætte den, 
og som bor i Neksø. Bogen er nu i Svigersønnen, 
Avlsbruger H. B. Harilds Eje. 
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OPTEGNELSER AF O. E. SONNE 

OM HANS VIGTIGSTE LIVSVIRSOMHEDER. 

Jeg, O. E. Sonne, er født d. 15. Maj 1821 i Huset 
hos min Moders Fader, Mathias Jpsen Al'boe. Han 
var dengang gift med sin anden Kone, Johanne 
Margrethe, født Riis, af Risegaarden i Aaker. Det 
var i den Gaard, som nu tilhører Hjulmand Johan
sen. l ) De gamle Længer er imidlertid nu nedrevne 
og ombyggede. - Aaret efter min Fødsel opførte 
min Fader, La8S J1ahlfl' Sonn(',~) ligeledes af Rise
gaard i Aaker, det 4-Fags Hus, som endnu staar til 
Haven i fornævnte Ejendom, og her boede mine For
ældre i mange Aar, indtil Bedstefader døde i Aaret 
1835. Da flyttede min Fader bort fra Gaarden; bo
ede derefter en Del Aar i Neksø i den Gaard som , 
nu (i 1888) Kapt. Dahl ejer (ligeledes nu ombyg
geP) og flyttede senere til Svaneke, hvor han ved 
Siden af at være Snedker - som var hans lærte 
Profession og Bedrift - oprettede et Farveri, da 
min Broder M. Sonne,4) som havde lært Farveriet i 
Holbæk og derefter været et Par Aar hos mig i 
Neksø, kom til ham og bestyrede det, indtil han 
selv etablerede sig som Farver i Svaneke og saaledes 
overtog denne Næring. 

1) Hjulmand Johansen er overstreget i Manuskriptet. Oven
over staar: Købmand Chr. Holm. Ejendommen er Hroy(/de MatT. 
1'1'1'. 148 (Xekoø). 

~) f. 17/3 1795, d. 2/1 1849, Borgerkaptajn, Snedker i Neksø, 
senere i Svaneke, g. m. KirstiIIe !l1aryrethe Arfwf, f. H/6 1796, 
d. 6/11 1871. 

3) Nørregade Nr. 333 ab. 
1) Mathias Otto Arboe Sanne, f. 23/11 1822, Farver, Avlsbru

ger og Købmand i Svaneke, død 26/7 1891. 
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De fleste af mine Søskende er fødte i Neksø og 
har levet deres Barndomsaar i min Bedstefaders 
Gaard hos deres Forældre. Selv blev jeg som født 
inde i Bedstefaders Hus, førend endnu min Fader 
selv havde bygget sin Bopæl, opdraget hos mine 
Bedsteforældre, da Bedstemoder selv ingen Børn 
havde - hun havde haft en Dreng, som døde 1/2 Aar 
garnrneLl) 

Her nød jeg almindelig Skoleundervisning i Bor
gerskolen af Læreren, Hr. Jensen (Fader til Lærer 
Thorsager i Svaneke). Undervisningen bestod den 
Gang kun i Skrivning, Regning, Religion, lidt Dan
markshistorie, Geografi og Retskrivning - Gramma
tik lærte jeg aldrig. Fra en Stranding tog min Fa
der en tysk Styrmand i sit Hus, som imod Kosten 
lærte mig og mine Brødre Tysk, og da det blev en 
lang, tilliggende Vinter, saa han ikke kunde komme 
herfra før henad Foraaret, fik vi af ham nogle Maa
neders Undervisning. Jeg anfører dette, fordi den 
Smule Tysk, jeg den Gang lærte, senere er kommen 
mig meget til Gode, navnlig siden jeg i Granit
bedriften fik Korrespondance og Forretning paa Tysk
land. 

Min Bedstefader var Farver, og allerede som Dreng 
hjalp jeg ham jævnligt i Farveriet og navnlig, efter 
at jeg med 13 Aars Alderen blev udskreven af Sko
len, til Dels fordi jeg allerede havde lært, hvad vi 
den Gang kunde lære i Borgerskolen. Den 11. Ok
tober 1835 døde min Bedstefader, og skønt kun 
141/ 2 Aar gI. bestyrede jeg Farveriet for min Bedste
moder, indtil ogsaa hun døde den 14. Februar 1837. 

l) Hun var Faster til O. E. Sonnes Fader. 
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Der skulde nu tages Bestemmelse om min Fremtid. 
Min Bedstemoder havde testamenteret mig hele sin 
Ejendom, som den Gang vurderedes til Netto 400 Rigs
daler, en Vurdering, som dog vistnok var meget lav, 
og Resultatet blev, at jeg skulde blive boende i 
Gaarden og drive Farveriet, som var den eneste 
Næring af denne Slags her i Byen. Jeg blev saa
ledes i mit 16. Aar næringsdrivende Borger i Neksø, 
hvortil naturligvis dog Bevilling maatte løses. Jeg 
erindrer, at min tilkommende Svigerfader, Ritmester 
Hans Madsen Kofod, den Gang uden Anelse herom, 
var som min Onkel og anset Mand med mig hos 
Amtmand Krabbe for at søge denne Bevilling. Det 
havde dog næppe kunnet gaa for mig i en saa ung 
Alder at overtage Husholdning og Næringsdrift, naar 
ikke en gammel Pige, Anne Kirstine Christel'lsdatter, 
der havde tjent hos mine Bedsteforældre, siden længe 
førend jeg blev født, og havde baaret mig paa sine 
Arme, medens jeg var Barn, ikke havde været hos 
mig og bestyret Huset. Men hun holdt Orden i 
Huset og hjalp mig som en Moder, og derfor skal 
hun mindes med Taknemmelighed. 

Da min Broder havde udlært i Farveriet i Hol
bæk, kom han til mig et Par Aar for at lære mig 
Farveriet i den større Maalestok, som han der havde 
lært, og dette havde til Følge, at mit Farveri og 
min Næring aarlig udvidedes, hvorved min Indtægt 
steg, saa jeg hvert Aar kunde lægge noget til Side. 
Ogsaa tør jeg nok sige om mig selv, at jeg var paa
passende og flittig, ikke ødede noget - hvad jeg 
maaske ogsaa kan takke "gamle Anne" for, som 
jævnligt "formanede" mig. 

I mit 20. Aar blev jeg forlovet med min Barn" 
8'i' 
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domselskede, og den 17. Marts 1843 havde jeg Bryl
lup paa Lauegaarden i Aaker med Signe Johanne 

Kofoed, født 10. September 1820, og førte derefter 
min unge Hustru hjem til min Bedstefaders gamle 
Gaard. Der boede vi og ernærede os alene af Farv
ningen indtil 1847. Min Kones Medgift satte vi i 
Rønne Sparekasse, og selv avancerede vi aarligt noget 
og lagde til. I Februar 1847 købte jeg den Gaard, som 
jeg nu ejer,!) af Købmand Sophus Winsløws Enke 
med samt hendes Jorder i Vangen og flyttede ind 
i denne Ejendom om Foraaret. Fra denne Tid drev 
jeg altsaa tillige Agerbrug, skaffede mig Heste og 
Vogne m. m. - Af og til tog jeg ogsaa Part i en
kelte Skibe, som den Gang betalte sig godt. 

Den Gang Robbefangsten ret dreves paa Grønland 
og bragte stor Gevinst til Rønne, var jeg en af dem, 
der medvirkede til et Interessentskab for at bygge 
Skibe til denne Fangst her fra Neksø, og vi byggede 
da Briggen "Alpha". Og saa stor var Tilliden og 
Forventningen til denne Fart, at Navnet blev Be
gyndelsesbogstavet i det græske Alphabet, fordi det 
skulde betegne en Begyndelse, som man haabede 
at fortsætte med Skibe til de følgende Bogstaver. Nu
værende Strandingskommissionær O. Sonne fik den 
at føre; men Sælhundenes Mængde var allerede be
gyndt at tage af, og vi tjente intet paa den Fart, 
hvorfor den efter nogle Aars Forløb opgaves, lige
som denne Fart ogsaa ophørte efterhaanden i Rønne 
af samme Aarsag. 

Derimod mente vi, det vilde være fordelagtigt at 
bygge Skibe til Pragtfart, og vi fik et nyt Interessent-

1) Strandgade Nr. 308. Ejes nu af ,,0stbornholms Handelshus". 

117 

skab i Gang tildels af de samme Interessenter, som 
var i "Alpha" , og byggede da Brig "Nexø". Men 
heller ikke dette Skib navde Held med sig, hvorfor 
ikke senere byggedes flere Interessentskabsskibe. 1) 

I 1854 i April købte jeg Part i ('l'menrcIPr/ .. et i 
Pederskersogn2) og blev da Forretningsfører for 
samme. I de første 10-15 Aar gik det ret godt, 
men senere anlagdes Portlands Cementfabrikker baade 
i Tyskland og Danmark, hvorved Prisen nedsattes, 
og efterhaanden fortrængtes den bornholmske Cement. 
For Tiden sælges og fabrikeres kun meget ubetyde
ligt. Hovedvirksomheden er nu at fabrikere Gødnings
kalk. 

Omtrent i Aaret 1850 anlagde et Par Tyskere et 
Granitbrud og /)tenhug.rJPl'1: paa Nørremark. Granit
industrien var allerede siden Begyndelsen af Aar
hundredet (omtrent 1819) drevet i Rønne, hvor den 
begyndte efter Initiativ af Kommandant Hoffmann. 
Stenbruddet paa Nørremark gik efter et Par Aars 
Drift Fallit og stod derefter stille i nogle Aar. Jeg 
tænkte stedse paa, at denne Drift burde optages 
paany, men da jeg var ubekendt med de dertilhørende 
Forhold, blev det stedse opsat, indtil jeg gjorde 
Kompagniskab med Pete!' Kofoed SOdl',3) en ung 
Stenhugger fra Rønne, der havde arbejdet i Tysker
nes Værk og derefter bosat sig i Neksø. Vi købte 
da Part hos Madam El'tll1nann, hvis Mand havde ved 

1) Forf. bemærker i en Note, at disse to Interessentskaber 
egentlig hører ind under Omtalen af offentlige Forhold, da der
ved mere sigtedes paa Skibsbyggeri paa Neksø Skibsværft og 
Fortjeneste for en større Kreds. 

2) i Billegrav. 
3) født i Rønne 4/7 1838, død i Neksø 19/7 1905. 
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Falitten faaet sig Værket udlagt for sit Tilgodehavende, 
saaledes at vi hver fik 1/3 Part og begyndte da Sten
bedriHen i Foraaret 1856. Senere, da den udvidedes, 
købte Sode og jeg alene Klipperne paa Rahbekke
gaard og Helletsgaard i Ibskersogn og købte Sten
huggerbanen og byggede Smedien her ved Neksø og 
drev siden Stenhuggeriet fra disse Steder for egen fæl
les Regning uden at Madam Erthmann har Andel deri. 

Da Søforterne byggedes, kunde vi ikke skaffe 
saa megen Sten, som der kunde afsættes, ligesom 
man havde at udsætte paa Stenen her fra Neksø, 
at den var for grov. Vi købte da Part i Hasle med 
Købmændene H. Kofoed og A. Bærildsen i Aaret 
1860, saaledes at Sode og jeg med dem havde hver 
1/4 Part. Det blev imidlertid ikke til noget stort. I 
en halv Snes Aar tjentes der vel noget; men Stenen 
egnede sig ikke ret for Huggearbejde, og i den sidste 
halve Snes Aar slaas der kun lidt Brosten, hvorved 
knap kan fortjenes til Afgiften, der skal svares til 
Grundejerne. 

I Begyndelsen af Aaret 1861 begyndte vi, fælles 
med min Broder M. Sonne i Svaneke, at drive Sten
huggeri i Svaneke, hvad der siden er vedbleven ind
til nu. 

l 1866 tilbød Ejeren af F~redeJ'1:ks Stenbrud, Otto 
Hansen, mig og min Kompagnon P. Sode hver Tredje
part i Sandstensbruddet uden Betaling, imod at vi 
vilde sætte det i Drift og sørge for Afsætning. For
delen derved søgte han i Tredjeparten af Udbyttet, 
som Driften kastede af sig. Vi købte en Vejrmølle 
til at udpumpe Vandet; men under dens Opstilling 
kom en Stormflod og ødelagde en Del af vort Ar
bejde og bortskyllede en Del af Materialerne, hvorfor 

11 g 

Hansen trak sig tilbage og overlod os det hele. Vi 
anskaffede da Dampmaskine og Centrifugalpumpe og 
pumpede da Vandet ud. Solgte derefter begge Dele 
og vedligeholdt Stenbrudskulens Lænsning med Vejr
møllen, som vi nu opstillede. Vi udbedrede Dæm
ningen mod Søen og benyttede dertil det store Lager 
af raa Sandstensblokke, der laa paa Lager fra gam
mel Tid, og kostede mange Penge for at faa denne 
Dæmning godt lagt. Driften kom ogsaa ret godt i 
Gang, og vi vilde vist kommet skadesløst derfra, naar 
ikke Stormfloden den 13. November 1872 var kom
men. Men den ødelagde det hele. Den kostbare 
Dæmning blev opreven og skylledes ned fra oven 
og ned efter. Vand fra Havet fyldte derefter Kulen 
med Vand og begravede baade den brudne, i Kulen 
værende Sten og de derværende Materialier. Vi op
hørte da med Driften og tabte hver cirka 2000 Kr. -
Sode søgte Erstatning hos Centralkomiteen og fik 
600 Rd. eller 1200 Kr., men jeg kunde ikke be
kvemme mig til at søge Erstatning. - -

I Aaret 1876-80 havde en Ingeniør Sigvald Berg 
anlagt Granitbrud og Stenhuggeri efter en stor Maale
stok ved Allinge, hvor Stenen var finere og af net
tere Udseende end her ved Neksø, ligesom afdøde 
Købmand Curdts i Allinge allerede tidligere havde 
anlagt Granitbrud her. Et Par Leverancer gik fra os 
i Neksø og til Allinge, fordi Stenen var bedre der, 
hvorfor vi besluttede at anlægge et Gmnitll1'url i Al

Unge. Denne Granit forekom os ogsaa særligt at egne 
sig godt for Slibning og Polering, og da vi havde 
Lyst til at drive Stenbed riften til Fuldkommenhed, 
lod vi Bestyreren, K. A. Petersen, en Søn af vor For
mand Peter Olsen, da han var godt inde i Tegning 
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og havde gode Kundskaber, rejse til Sverige for vor 
Regning for at lære Slibning og Polering af Granit 
hos Kulgl'een i Udevalla. - Vi begyndte med Haand
slibning, men da saa Dampbrænderiet i Svaneke gik 
over Styr, og dets Dampmaskine blev solgt ved Auk
tion for godt Køb, købte vi denne og anlagde nu 
Dampsliberi.1) Konkurrencen blev imidleriid større 
Aar for Aar og det viste sig, da vi havde et tilstræk
keligt Lager af polerede Monumenter, at der stak 
alt for mange Penge i Foretagendet, og da Udbyttet 
ikke engang nær svarede til Renten af Kapitalen, ja 
(Foretagendet) endog uden Renter knap kunde bære 
sig, har vi nu (1888) besluttet at hæve med denne 
Bedrift og se at faa saa meget ud deraf som muligt. 

I 1884 blev Havnen fuldført i Gudhjem, saa Sejl
skibe af 8-9 Fods Dybgaaende kunde befare den. 
Da Klipperne dp}' ligger lige oven for Havnen, be
sluttede vi efter Forslag af Købmand P. Mogensen 
i Gudhjem ogsaa at anlægge et Granitværk der. Det 
viste sig imidlertid snart, at Stenen ikke var tjenlig 
til Huggesten, da denne, ligesom Stenen ved Hasle 
var for meget gennemfuret med Stik, hvorfor dette 
Værk her alene drives ved Tilvirkning af Brosten, 
en Bedrift, som dog i disse trykkende Tider og tll1-

der den haarde Konkurrence, som vi navnlig møder 
fra Sverige og Norge, ikke giver videre Udbytte. 

Granitstensbedriften har været og er mit Hoved
erhverv. Farveriet, som i mange Aar gav mig Brø
det, gik tilbage, da jeg blev Rigsdagsmand, og om
trent i 1870 solgte jeg det til Farver Vilhelm Pe
dersen. 

l) Nørregade Matr. Nr. 13 (Linds Savværk). 
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- - Efter Forslag af afdøde Købmand Lars 
Rasmussen Dam, der var en brav Mand, byggede han, 
Brænderibestyrer Jens Jørgen 0dbergsen og jeg, 
samt Møller Lars Christensen i Aaret 1851 N!Jmølle. 
Dam, 0dbergsen og jeg havde tidligere været i Spid
sen for at anlægge det herværende Brænderi, der 
blev stiftet paa Aktier, og hvori jeg kun havde 8 
Aktier a 100 Rdr., hvilke jeg nu har givet min Søn 
Hans. Dampbrænderiets Anlæg gav nærmest Anled
ning til, at vi byggede Nymølle, idet vi derved var 
tilsikrede en Del Malning af den store Mængde Korn 
og Malt, som det forbrugte. Nyinøllen drev vi med 
god Fordel med forskellige Møllere indtil 1875. Da 
var vi saa heldige at sælge den til Styrmand Hansen 
for 24000 Kr., der var ikke saa lidt. mere end den 
havde kostet os. - -

I Aaret 1866 blev Kalkværket til Salgs. Det an
lagdes en Del Aar tidligere af Cementfabrikant og 
Kalkbrænder Samson i Rønne til hans Svigersøn. Efter 
at Kalkværket havde skiftet Ejer et Par Gange købtes 
det af Kalkbrænder p. Møllel', P. BeI'{J og mig i For
ening. Aarsagen til Købet var nærmest for dermed 
at skaffe den førstnævnte, som i flere Aar havde tjent 
mig tro og ærlig og var en dygtig Karl, et selv
stændigt Erhverv. Han har ogsaa i denne Bedrift 
vist sig dygtig og tro, og skønt den i det hele ikke 
er stor, er den dog drevet saa godt, at den altid har 
givet Overskud.") 

I 1863 købte jeg af Statens Udmarksjorder i Bo-

*) I Novbr. 1888 overlod vi P. Møner, paa hans Anmodning 
derom, vore Parter, mod at faa udbetalt den Driftskapital, som 
Kalkværket havde arbejdet sig op i den Tid, vi havde ejet det i 
Fællesskab. O. E. S. 
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dilsker c. 30 Td. Land Lyngmark, som ligger ved 
Vandtappergaarden, og som jeg i 1864 begyndte at 
plante til Skov med Frøsaaning i borede Huller efter 
Skovrider Roggenbaus Anvisning. Jeg troede den 
Gang, det med Tiden skulde blevet til en stor For
del, men om dette end ikke bliver Tilfældet, saa er 
det dog en Glæde, at de bare Lyngmarker nu er for
vandlede til Skov. 

Alt foranstaaende angaar min private Virksomhed 
nærmest til Fordel for mig selv. Jeg skal nu gaa 
over til at omtale min Virksomhed i 

DE OFFENTLIGE FORHOLD. 

Allerede som ganske ungt Menneske følte jeg en 
levende Interesse for de offentlige Anliggender, læste 
Blade, Bøger og Skrifter derom, og Tiden efter min 
Konfirmation om Paaske 1836 var den gryende Fri
hedstid i Danmark, hvor der arbejdedes paa at faa 
Enevoldsmagten indskrænket, en Bevægelse, jeg med 
Ungdommens Varme og Begejstring fulgte med hele 
min Sjæl. De kommunale og de bornholmske For
hold, som laa mig nærmest, varede det ikke længe, 
førend jeg søgte at gribe ind i. Allerede kun 18-20 
Aar gI. deltog jeg med Dyrlæge Ole Strand og Smede
mester .lØJ 'gen Holm i at affatte et Andragende til 
Borgerrepræsentationen om forskellige kommunale 
Forhold, navnlig vedrørende Mosen, Plantning og 
Udmarkerne, og faa Aar derefter skrev jeg under mit 
Navn flere Artikler i "Bornholms Avis" om Amts
repartitionsfondens Fordeling imellem Købstæder og 
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Land, og paaviste navnlig, hvor uretfærdigt Købstæ" 
derne blev forfordelte. Som Følge heraf blev jeg 
noget bemærket, og da jeg var fyldt 25 Aar, blev 
jeg den 4. Januar 1847 valgt til Borgerrepræsentant, 
en Stilling, som jeg siden med nogen Afveksling be
holdt i mange Aar. 

Et af de Anliggender, jeg som Borgerrepræsentant 
særlig ydede min Opmærksomhed, var Byens Ud
marker, som den Gang henlaa i sin Urtilstand og 
ikke benyttedes til andet end til gratis Græsning for 
Byens Kreaturer og Gæs, og denne var tilmed saa 
uhyre ringe, idet Spirerne afaades efterhaanden, som 
de kom frem, saa at heller ikke denne Frigræsning 
havde synderlig Betydning. Men i hvert Fald vai 
det en Urimelighed, naar Byens Skatter aarlig steg, 
at Udmarkerne skulde ligge unyttige hen, alene til 
Fordel for en Snes Kreaturejere, i Stedet for at tages 
under Kultur og bringes til at give Indtægt for Kæm
nerkassen. I flere Aar var denne Sag under For
handling; thi den store Mængde af Byens Borgere 
var imod en Forandring i de bestaaende Forhold, 
hvorfor Flertallet af Repr~sentanterne ogsaa var der
imod. Endelig fik vi Flertal i Repræsentationen for, 
at en Bortforpagtning skulde forsøges. Amtets Ap
probation derpaa var erhvervet, og Sagen omtaltes i 
Byen. Dette gav Anledning til, at Borgerne indgav 
en Klage til Amtet derom, og deraf foranledigedes, 
at der blev bestemt at holde en Borgerforsamling 
paa Raadhuset og lade Flertallet afgøre Spørgsmaalet, 
dog saaledes, at enhver som ikke mødte blev anset 
at stemme for Bortforpagtningen. Mødet holdtes den 
7. August 1850, og trods Afstemningsmaaden, som 
var i Favør af Borgerrepræsentationen, bestemtes det 
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med stort Flertal, at Udmarkerne skulde blive lig
gende som hidtil. Udmarkssagen maatte derfor fore
løbig hvile. Nogle Aar derefter holdtes vel atter en 
Borgerforsamling i samme Anledning, for om dog 
ikke Stemningen havde forandret sig; men ved Af
stemning paa samme Maade viste det samme Re
sultat sig, om end med lidt formindsket Majoritet, 
hvorfor man indtil videre - Byfoged Smith var den 
Gang Borgmester - stillede Udmarkssagen i Bero. 

- - Byens Skatteligning foretoges indtil nu for 
en væsentlig Del paa Slump, efter Skøn, uden nogen 
egentlig Vurdering efter Evnen. Købmand hm H. 
Dam gjorde vel nogle Aar tidligere Forsøg paa at 
anlægge en Maalestok efter Husfag, Vinduer og des
lige, men det viste sig upraktisk og blev ogsaa for-

- ladt, hvorfor der var temmelig almindelig Misstem
ning med Skatteligningen. Da mine 6 Aar som Bor
gerrepræsentant var udløbne med Slutningen af 1852, 
valgtes jeg efter en Slags Overenskomst til Skatte
ligningsmand og udarbejdede da i Forening med de 
andre Skatteligningsmænd nogle Regler, hvorefter 
der skulde lignes, i Forbindelse med en Skala for 
en progressiv eller stigende Beskatning af Indtægten, 
hvilket alt sendtes til Byraadets Erklæring og Be
tænkning. Efter Byraadets Forhandlingsprotokol ved
toges det i Mødet den 17. Febr. 1853 at svare, at 
man bifaldt de opstillede Principer for Beskatningen 
af Formue og Indtægt, saavelsom Skalaen, hvorimod 
man ikke vilde indlade sig paa nogen Udtalelse om 
Anvendelsen i det enkelte, men udtalte Ønsket om 
at bringe det dertil, at der saavidt muligt stedse 
fulgtes faste Regler ved Ligningen. 

Efter de opstillede Regler blev da Skatteligningen 
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i de følgende Aar udført, og det er de samme Prin
cipper og til Dels Regler, der indtil nu er gældende. 

Ved ny Valg i Januar 1856 efter 3 Aars Forløb 
valgtes jeg igen ind i Byraadet. 

I Slutningen af Aaret 1856 fik vi en ny Byfoged, 
Hr. 11. Ny[!aal'{l.l) Denne Mand havde en fast Ka
rakter, og jeg søgte da atter at bringe Udmarkssagen 
frem. Efter i et Aars Tid at have sat sig ind i Byens 
Forhold tiltraadte han ganske Repræsentanternes An
skuelse om det rigtige i at tage Indtægt af Udmar
kerne, og det blev besluttet at forsøge Bortforpagt
ning paa et længere Aaremaal af den nordre Udmark, 
der gik fra "Maen" og nordefter indtil Frederiks 
Stenbrud. Indenrigsministeriets Approbation derpaa 
var erhvervet, og den 27. September 1858 skredes 
til offentlig Bortforpagtning efter forudgaaet Bekendt
gørelse derom. En stor Masse menige Borgere var 
til Stede. De var aabenbart af den Mening, at lige
som de tidligere ved Borgerforsamlingerne paa Raad
huset havde ved deres Stemmegivning forpurret Sa
gen, saaledes skulde de nu ved deres imponerende 
Mængde og stærke Modstand gøre Sagens Fremgang 
umulig. Jeg var Formand for Borgerrepræsentan
terne, og Byfoged Nygaard og jeg omsluttedes af . 
Massen, der gjorde støjende Protest imod Bortfor
pagtningen og forlangte, at Udmarken skulde ligge 
som hidtil. De andre Repræsentanter havde forsig
tigvis trukket sig ud af Kredsen, og Trudsler og 
Raab hørtes om, at vi (Byfogeden og jeg) skulde 

l) Peder Alexander Harald Nygaard, f. 18/4 1814 paa Frede
rikskilde ved Sorø, død % 1891 i Kbh. - Byfoged i Neksø fra 
29/5 1856 til 15/9 1874. 
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trampes ned. Alligevel blev vi ikke forulempede, men 
knyttede Næver lige for Ansigtet af os, gnistrende 
Blikke og skærende Tænder, det maatte vi døje. 
Endelig brød et øredøvende Hurra frem af den store 
forbitrede Hob, og det var lige som denne Hjerte
udgydelse blevet Afløb for Sindsbevægelsen; thi fra 
nu af blev Forsamlingen roligere. Konditionerne op
læstes, og Auktionen begyndte paa en Lod ved 
"Slumpeløkken" ,1) som den gamle H. I,ysteJ' gerne vilde 
have, men hverken han eller nogen anden turde be
gynde at byde, idet Trudsler udstødtes om, at den 
første, der gjorde Bud, skulde knuses. Alligevel 
vovede jeg efter nogen Venten at gøre det første 
Bud og blev tilslaaet for en Bagatel, da ingen turde 
gøre Overbud. Det næste Nr. havde Borgerrepræ
sentant, Købmand J. A. Jøl'gensen Mod til at gøre Bud 
paa og blev tilslaaet. Det tredje Nr. var et frugtbart 
Engstykke neden for "Slumpeløkken", som Daglejer 
Mads Kaas gerne vilde have og derfor dristede sig 
til at gøre Bud paa og fik Tilslag. Folk rasede, men 
dermed brast Ringen alligevel, og de øvrige Lodder 
blev ved Bud og Overbud ret godt betalte. Da vi 
var færdige, bad Jørgensen og jeg Byfogeden om at 
raabe vore Lodder op paany, da vi havde faaet dem 
for billigt, idet ingen den Gang turde byde. Det 
gjorde han, og da blev H. Lyster tilslaaet for den 
Lod, jeg havde faaet, medens Købmand Jørgensen 
beholdt sin. 

Jeg kan ikke slutte denne Episode uden at yde 

1) en Løkke, der ligger Sydvest for Neksø--Ibsker Landevej 
lige over f.J[ Stenhllggerbanen og Bakkemøllen, 
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Byfoged Nygaard min Anerkendelse for den Fast
hed og .Ro, hvormed han ledede denne vanskelige 
og uhyggelige Forretning. 

Ved næste Byraadsvalg i Januar 1859 valgtes som 
Følge af min Virksomhed i Udmarkssagen mine 
heftigste Modstandere ind i Byraadet. Borgerne søgte 
efter Hævn, og de opdagede ogsaa en Sag, ved hvil
ken de mente at kunne straffe mig. 

Uden for den Gaard, jeg købte af Winsløvs Enke, 
laa tværs over Gaden den tilhørende Have, hvortil 
endnu stødte et Par gamle Huse med Udgang til 
"Knollegænget" . Knollegænget var et Stræde, der 
førte fra Aasen til Strandgade. Ud for Husene var 
en Udvidelse, som i sin Tid havde været Gaards
plads, og fra denne ud til Strandgade førte kun en 
P/4 Al. bred Gang langs med Nabohuset Brandts 
GavJ.1) Ved Lejlighed købte jeg de til min Have 
grænsende Huse, og da Skøderne viste, at disse Huse 
havde fælles Gaardsplads og Brønd, og Strædet ikke 
mere benyttedes videre, idet der lige ved var For
bindelse med Aasen gennem "Dikkegaarden", saa 
ønskede jeg at indtage denne Gaardsplads til min 
Have. I Sommeren 1857 havde jeg Byraadet samlet 
paa Stedet for at spørge, om der fra det offentliges 
Side var noget at indvende mod Lukningen, og da 
ingen havde noget derimod, foretog jeg denne. Jeg 
var dog ikke saa forsigtig at faa denne Tilladelse 
tilført Protokollen, hvad paa den Tid vilde været mig 

1) Strandgade Nr. 319. 

Bornholmske Samlinger, Syvende Bind, Rønne 1912

www.vang-hansen.dk



128 

saa let, og da denne Omstændighed kom til mine 
Modstanderes Kundskab, benyttede de sig deraf til 
Angreb paa mig. Der begyndtes med Bladartikler ; 
jeg havde endogsaa den Ære at komme i Nissen, 
og derefter indgaves en med mangfoldige Under
skrifter forsynet Klage til Byraadet over, at KnoIIe
gænget var blevet aflukket. Byraadets Medlemmer 
var nu dels mine Modstandere, og dels var deri 
Mænd, som ikke vilde erindre den Tilladelse, der ved 
Aastedsmødet i 1857 blev givet mig til Aflukningen; 
det var jo nu mere populært at holde med Mod
standerne. Sagen forlangtes optaget paany. De radi
kaleste forlangte Gænget udlagt igen, saaledes som 
det var før; de moderate, som de kaldte sig, vilde 
have Betaling for Afspærringen, samt en klækkelig 
Mulkt for den Egenmægtighed, som de paastod, jeg 
havde vist, og Iod tilføje, at dette sidste var den vig
tigste Del af Sagen. Jeg skal derfor med Anerken
delse mindes den eneste af de daværende Repræ
sentanter, som aabent vedstod den givne Tilladelse, 
og denne var den tidligere omtalte L R. Dam, lige
som jeg og~aa anerkender de afgaaede Medlemmer 
fra hin Tid, Købmand P. !1CJ',r/ og Bager Wiclmwnn, 
der skriftlig gav Vidnesbyrd om det samme. Sagen 
var mig ganske vist ubehagelig, fordi den vidnede 
om den Uvilje, der var rejst imod mig; men forøvrigt 
var jeg rolig, da jeg vidste intet urigtigt at have gjort. 
Efter længere Forhandling og Indstilling til Autori
teterne bestemtes Sagen afgjort ved af Retten ud
nævnte Voldgiftsmænd fra Rønne, der skulde vurdere 
den Skade, som derved var voldt Byen; men efter 
at denne Forretning var afholdt, og Skaden ikke 
syntes Modstanderne vurderet højt nok, saa meget 
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mere som der slet ikke blev Tale om nogen Mulkt, 
saa erklærede Flertallet af Repræsentanterne sig util
fredse og androg hos Amtet og Ministeriet om For
kastelse af denne Afgørelse. Men da disse Autori
teter erklærede den skete Forretning afgørende for 
Sagen, maatte Repræsentanternes Flertal lade sig nøje. 
Jeg betalte da i Juli 1861 Taksationssummen, samt 
de halve Omkostninger, ialt 46 Rdl. 3 Mk., og der
med var denne Sag begravet. Under Sagen fandt 
jeg mig dog foranlediget til i Junimødet 1860 at 
bede mig entlediget som Repræsentant, da jeg ikke 
kunde have Lyst til at samarbejde med et Flertal, 
der var mine Modstandere, og udtraadte derpaa af 
Raadet. 

- Uviljen over Udmarkens Bortforpagtning tabte 
sig dog derefter lidt efter lidt, idet de gode Resul
tater, baade for Kommunen, som derved havde faaet 
en aarlig Indtægt af 200 Rdl. og for Forpagterne, 
som havde god Fordel af Lodderne, gjorde det ind
lysende, hvor heldbringende Foranstaltningen havde 
været. Uagtet jeg derfor offentlig havde erklæret, at 
hvis jeg atter blev valgt til Borgerrepræsentant, saa 
vilde jeg fremdeles virke for en videre Bortforpagt
ning, saa valgtes jeg dog i Januar 1870 igen ind i 
Byraadet. Dette Indvalg betragtede jeg som en God" 
kendelse af min Virksomhed i Udmarkssagen, og 
en ny Bortforpagtning af den Del af Udmarken, der 
strækker sig mod Vest i en lige Linje fra Pileløkken1) 

over til det østre Hjørne af Løkken, som hører til 
Bohnemøllen, og nordefter indtil det tidligere bort
forpagtede, foretoges i Oktober 1870 og gik for sig 

1) Løkken Nord for det nye Asyl og Teknisk Skole. 

~ 
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uden nogen Modstand fra Borgernes Side. Jeg var 
derefter i Byraadet til Januar 1879. 

Vi var den Gang alle enige om at foretrække 
Bortforpagtning paa langt Aaremaal fremfor Salg til 
Ejendom, idet vi mente, at Forpagteren da vilde 
gøre Forbedringer paa sine Lodder, som vilde lønne 
sig for ham igennem den længere Forpagtningstid, 
og efter dennes Udløb kom den tilbage til Kom
munen i bedre og værdifuldere Stand, end den var, 
og saaledesbetingede senere en større aarlig Ind
tægt, medens Værdien af Lodder som disse, der laa 
klods op til Byen, aldrig vilde forringes. - Des
værre har senere Byraad forandret Anskuelser i denne 
Henseende og solgt bort af Byens nærmeste Ud
marker til Priser, der formentlig ikke svarer til Vær
dien. Men i begge Tilfælde er dog derved Udmar
kerne bragte under Kultur til Gavn og Indtægt saa 
vel for deres Besiddere som for Kommunen. 

De tidligere omskrevne Artikler angaaende Amts
repartitionsfondens Fordeling henledede ogsaa Op
mærksomheden paa mig i de andre Byer. Bevægelse 
og Forhandling angaaende den for Købstæderne 
uheldige Fordeling af Afgifterne til Amtsrepartitions
fonden rejstes, og Andragender om Forandring heri 
indgaves til Regeringen. Dette havde til Følge, at 
Amtet indvarslede til et Møde paa Amtskontoret i 
Rønne af dertil udvalgte Repræsentanter fra hver By 
for med hverandre at forhandle denne Sag, og til 
dette Møde valgtes for Neksø afdøde Købmand 
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L. J. ErtTzmann og jeg. Resultatet var, at Fordelingen 
af Udgifterne til Amtsrepartitionsfonden imellem Køb
stæder og Land blev ordnede efter en retfærdigere 
Maalestok ved kgl. Reskript af 30. Juni 1850, og at 
Købstæderne blev repræsenterede med 2 Medlemmer 
(Landet havde den Gang kun 4 Medlemmer) i Amts
raadet, ifølge Reskript af 31. December s. A. Af de 
Købstadrepræsentanter, som den Gang indvalgtes, 
var jeg den ene. Denne Ordning blev staaende ind
til Loven af 22. Marts 1855 om "Sognefo1'stande1"
skabfmes o,q Amfsl'aadenes Sammensætning og Valg" 

udkom og afløste hin Bestemmelse. Denne Lov fik 
jeg som Folketingsmand Indflydelse paa, og Køb
stædernes Repræsentation bestemtes derefter til 3 
Medlemmer, medens Landet fik 6 - altsaa i samme 
Forhold, Da Kommunalloven for Købstæder og Land 
udkom 1867 og 68, optoges de samme Bestemmel
ser i disse Love. Jeg var Medlem af Amtsraadet fra 
1851 til 1856 og siden fra 1862 til 1868, da jeg paa 
Grund af hyppig Fraværelse ved Rigsdagen heller 
ikke selv syntes, at jeg gjorde Fyldest og derfor ikke 
ønskede Genvalg. 

Som allerede berørt interesserede jeg mig for de 
offentlige Forhold, og da 1848 med sit frihedsbegej
strende Liv brød frem, blev ogsaa jeg grebet deraf. 
Frederik den Syvende, som ved sin Faders Død 
20. Januar 1848 besteg Tronen, gik ind paa Folkets 
Begæring om Andel i· Styrelsen og sammenkaldte 
en Notabelforsamling, derefter den grundlovgivende 
Rigsdag, som havde Grundloven af 5. Juni til Følge. 

9';' 
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Min Svigerfader lI. M. Kofoed l) deltog i Valg
bevægelsen. Han havde tidligere været valgt til Med
lem af Roskilde Stænder og valgtes ogsaa til Med
lem af Folketinget i den første Rigsdagsperiode, 
Skønt endnu ikke valgberettiget mødte jeg med le
vende Interesse ved Valghandlingerne og ydede min 
Virksomhed dertil. Jeg stillede mig som Kandidat 
til Folketinget imod Pastor Gram2), men faldt for 
ham. Da imidlertid Rigsdagen opløstes i Slutningen 
af Aaret 1852, og ny Valg udskreves til den 26. Pe
brual' 1863, stillede jeg mig igen. Den Gang var 
der tilfrosset for København, og ingen Forbindelse 
med Hovedstaden. Gram stillede sig ikke igen, men 
derimod 3 andre Herrer, nemlig Købmand Balle i 
Aakirkeby, Adjunkt Urandt i Rønne og Garver Wulff, 
ligeledes fra Rønne. Min vigtigste Stillingsmand var 
Pastor JlJeyn, som den Gang var vor Sognepræst. 
Jeg valgtes med stort Flertal. 

Urmager Findanus PetersenS) var Folketingsmand 
for første Kreds og blev genvalgt. - Vi besluttede 
at rejse sammen og lejede Skipper Ølsted i Rønne 

l) Hans Madsen K%ed, f. paa Lauegaard i Aaker 18/3 1792, 
død i Aakirkeby 17/4 1868, Major og Exereermester ved Born
holms Milits' Dragoner. Medlem af Roskilde Stænderforsamling 
fra 16/1 1841 til 1112 1847, Stændersuppleant fra sidstnævnte Dato, 
Folketingsmand for Bornholms Amts 2. Valgkreds fra 4/12 1849 
og mødte i 1., 2. og 3. Rigsdagssamling. 

2) Caspar Frederik Gram, f. i Neksø 17/7 1807, død 2% 1857, 
2. Kapellan v. Holmens Kirke i Kbh. og tillige ved Søetatens 
Hospital, Folketingsmand for Bh. A. 2. Valgkreds fra 4/8 1852 
til 2% 1853. 

3) Findanu8 I'eter8en, f. i Aaker Sogn 17/2 1818, død i Kbh. 
Marts 1900, Urmager i Rønne, senere i Neksø, Folketingsmand 
for Bh. A. 1. Valgkreds fra 19/~ 1851 til 14/6 1855. 

133 

til med sin Jagt at landsætte os et eller andet Sted 
i Sverige. Dagen for Afsejlingen blev bestemt, og 
jeg skulde paa Kane køre til Rønne, hvortil min 
Kone vilde følge mig. Det blev imidlertid Snestorm, 
som det Iigesaa havde været Dagen i Forvejen, saa 
min Kone maatte blive i Aakirkeby. Vi havde kørt 
hjemmefra om Morgenen, men standsede i Aakirkeby 
Middagen over; men da Vejret blev det samme, 
maatte vi leje en Mand, der skulde gaa til Fods 
foran for at vise os Vej, da denne i saadant Vejr 
ikke var til at kende. Vi havde Skovle i Slæden for 
at kunne bane Vej, hvis Snedriver spærrede os. I 
Uglegaderne var vi nær bleven siddende. Endelig 
kom vi dog sent paa Aftenen til Rønne, hvor Slæden 
maatte blive en Dag, førend den kunde vende til
bage. Vinden var god til Sverige, og næste Morgen 
begav vi os i Guds Navn paa Vej. Vi kom ved den 
friske Kuling, vi havde, snart saa langt, at vi kunde 
se Sverige, men saa tillige snart, at Isen laa over 
en Mil ud fra Land; dog da det kun var Sjapis, be
sluttede Skipperen at forsøge Gennemsejling. Peter
sen og jeg laa i Køjen og hørte, hvorledes Isen skar 
i Skibets Sider, og da Skipperen havde en høj Be
taling for at landsætte os, men kun en Fjerdedel, 
hvis Rejsen blev forgæves, saa frygtede vi for, han 
skulde forcere, til Isen havde gennemskaaret Skibet. 
Vi raabte da til Skipperen, at vi vilde fordoble Be
talingen for forgæves Rejse, naar han bare vilde 
vende om; men Ølsted havde bedre Forstand og 
vilde tjene det hele. Det varede heller ikke længe, 
førend vi udfor Fiskerlejet Slcillinge I ) kom ind til 

l) I Manuskriptet staar Sjellil1fJe. 
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den faste Is. Fra Skillinge, hvor man havde be
mærket Skibet med Lodsflag oppe, kom en Baad 
over Isen ud til os; vi og vort Tøj kom i Baaden, 
og med megen Møje kom vi op paa den faste Is 
og derfra i Land. Skibet vendte øjeblikkelig og stod 
ud igen, og siden hørte vi, det heldigvis om Aftenen 
var returneret i god Behold til Rønne, hvor endnu 
ingen Is havde lagt sig. 

Da vi kom i Land i Sverige, kom Toldbetjenten 
og spurgte efter Skipperen, da han skulde vise 
"sundhetsbetyg". Ja, han var sejlet. Om vi da havde 
Betyg? - Nej. - Ja, saa maatte vi ikke komme i 
Land. - Ja, saa! Men hvorledes komme herfra 
igen? - Vi kunde se Jagten langt fra Land pile ud 
af Isen. - Ja, det gik over Toldbetjentens Hoved, og 
han bestemte sig for at køre med os til Carlsharnn 
og aflevere os til Toldvæsenet der. Man skændte 
der paa Betjenten, at han havde ladet os komme i 
Land uden "Betyg" ; men saa fik vi dog Lov at 
rejse videre. Kørte saa med "Skjuts" paa Slæde til 
Helsingborg, gik med Isfærgen over Sundet og kom 
til København og mødte ved Rigsdagen den 10. Marts; 
Rigsdagen var aabnet den 7. Marts 1853. Vore 
Valgbreve blev straks prøvede og anerkendte, og 
saaledes deltog jeg for første Gang i den lovgivende 
Forsamling, hvor det var mig en stor Nydelse at 
være sammen med de Mænd, jeg forinden havde 
lært med Beundring at se op til for deres Virksom
hed i den danske Frihedssag. Jeg nævner Oda 
Lell1nann, Nonmd og Tscltcrning som dem, jeg navn
lig saa op til; senere ligeledes Madvig, Clausen, Ploug, 
Kl'iegcl' og Rosenørn- Tlteilmann. Sidste var en kort 

i3,5 

Tid konstitueret Amtmand paa Bornholm, den Gang 
Krabbe afskediges. 

Mit Valg til Folketinget faldt i den bevægede 
Tid, da Tronfølgeordningen efter Frederik den Sy
vende, der jo var uden Børn, skulde vedtages, og 
hvorved vor nuværende Konge, Christian den Niende, 
blev kaldet til Tronarving. Endvidere Grundlovens 
Indskrænkning til kun at gælde de særlige Anlig
gender som Følge af den ulykkelige Strid med de 
slesvig-holstenske Stænder og FæIIesforfatningens 
Indførelse den 2. Oktober 1855. Disse Loves grund
lovsrnæssige Vedtagelse havde flere Opløsninger til 
Følge, da de skulde vedtages paa to ordinære og 
en ekstraordinær Rigsdag. Jeg mærkede dog straks, 
at min Næringsvej (Farveriet) led ved min Fraværelse, 
ligesom min Hustru havde megen Besvær med ved 
en Farversvend at bestride det i den Tid, jeg var 
borte. Alligevel holdt jeg ud, til disse Sager var 
ordnede, men vilde ikke derefter atter stille mig til 
Valg, hvorimod jeg i mit Sted anbefalede Kapt. Da1n1), 

som siden har repræsenteret Kredsen. 
Under de forskellige Valghandlinger havde jeg 

lært Pastor Mossin2) at kende som en dygtig, ret
tænkende Mand med Interesse for de offentlige For
hold. Da jeg derfor ved et Landstingsvalg var som 

l) Philip Ra8c!t Dall/, f. 4/4 1823 i Aakirkeby, død samme
steds 5fz 1900, Artillerikaptajn, Postekspeditør, Telegrafbestyrer 
Borgmester i Aakirkeby, Folketingsmand for Bh. A. 2. Valg~ 
kreds 12/8 1858 til 20/4 1892. 

2) Chri8tian Frederik Massin, f. 25/7 1805 i Allinge, død i 
Aaker 7/5 1867 (hans Begravelsesdag 1% var det et ualminde
ligt stærkt Snefog, der endnu benævnes "Præstarogged"), Lands
tingsmand for Bornholm fra 27/11 1859 til 22/8 1862. 
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Valgrnand mødt i Rønne, anbefalede jeg ham til 
at vælges. Forslaget fandt Bifald, og han blev valgt. 
Men inden hans Valgperiode var omme, maatte han 
paa Grund af Sygdom nedlægge sit Mandat i Som
meren 1862. Uden at jeg eftertragtede det, valgtes 
jeg til hans Efterfølger. Da jeg saaledes var valgt 
til Landstingsmand uden nogen Tilstræben fra min 
Side, syntes jeg ikke at kunne nægte at modtage 
Valget, ligesom jeg heller ikke vil dølge, at jeg atter 
havde Lyst til at færdes mellem de udmærkede Mænd, 
jeg havde lært at kende. Ogsaa tiltalte Landstinget 
mig mere end Folketinget, som nu allerede begyndte 
at arbejde paa større Indflydelse og Myndighed, end 
der tilkom det. 

Jeg mødte første Gang i Landstinget den 7. Ok
tober 1862, Dagen efter at Rigsdagen var aabnet og 
satte mig paa Pastor Mossin's Plads imellem Pro
fessor Clausen og Højesteretsadvokat Bl'ol''' , noget 
undselig over at komme til at sidde mellem to saa 
udmærkede Mænd. 

Jeg var Landstingsmand fra Oktober 1862 til 
April 1874. 

FORFATNINGSFORANDRINGEN 1866. 

Da Forfatningen af 18. Novbr. 1863 efter Kong 
Christian den Niendes Tronbestigelse var given, 
valgtes jeg ogsaa til Medlem af Rigsraadets Lands
ting. Nu kom den ulykkelige Krig i 1864, og blev 
det efter det sørgelige Resultat atter nødvendigt at 
forberede Ophævelsen af denne Forfatning, for at 
den danske Rigsdag, hvis Virksomhed i 1855 var 
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bleven indskrænket til alene at gælde de særlige 
indre Anliggender, atter kunde komme til at omfatte 
ogsaa de Dele af Rigsstyrelsen, der havde ligget 
under Fællesforfatningen, nemlig Hær, Flaade, Told 
m. m. - kort, at det ved Krigen lemlæstede og 
beskaarne Danmark· kunde igen faa al sin Styrelse 
efter Forhandling med een Rigsdag, nu da Forud
sætningen for de 2 Forfatninger var tagen fra os. 
Men det var et vanskeligt og besværligt Arbejde at 
forene de mange forskellige Anskuelser og Fordringer. 
Venstre i Folketinget vilde have Grundloven af 5. Juni 
1849 uforandret retableret, medens det konservative 
Landsting i Rigsraadet med det Bluhrneske Mini
sterium i Spidsen ikke vilde opgive deres Rettig
heder, uden at de konservative Interesser blev fuldt 
betryggede i Sammensætningen af Rigsdagens Lands
ting, saa meget mere som Aarene havde vist, at 
Rigsdagens Landsting efter Juni-Grundloven, hvor 
disse Interesser søgtes sikrede gennem T 'al.r;ba rlt eden, 
mere og mere var gaaet over til at blive et Ekko 
af Folketinget. 

For at danne et Mæglingsforslag deltog jeg med 
Estrup, Ponnesbech, Rosenø!'n- T/wilnumn, Skeelog Køb
mand Teilmann fra Hjørring i at stille et Ændrings
forslag til 2. Behandling af Forslag til Ophævelsen 
af Forfatningen af 18. Novbr. 1863, som gik ud paa, 
at Landstinget foruden de 12 kongevalgte skulde 
sammensættes saaledes, at Købstæderne ved Valget 
sikredes nogle Stemmer, de store A)'endomsbesiddel'c 
paa Landet nogle og de mind!'e E'Jendornsbesiddere ved 

indil'ekte Valg nogle, og at Landstingsmanden for 
Bornholm valgtes af Amtsraadet, alt i delvis Harmoni 
med Junigrundlovens § 44. 

Bornholmske Samlinger, Syvende Bind, Rønne 1912

www.vang-hansen.dk



138 

Forslaget toges tilbage, da fllull11zes Ministerium 
ikke vilde tiltræde det; men Principet om, at Køb
stæderne, de større og de mindre Landejendoms
besiddere igennem indskrænket Val.r;ret sikredes hver 
sin tilbørlige Indflydelse paa Landstingets Sammen
sætning, forfulgtes under den senere Forhandling. 
I Rigsraadets 3. overordentlige Samling i 1865 ar
bejdedes videre paa denne Tanke, og tilsidst ned
sattes et Fællesudvalg for om muligt at enes om 
Sagen, og i dette Fællesudvalg indvalgtes af de 
ovennævnte Forslagsstillere: Estrup, Rosenørn-Theil
mann, Formesbech og jeg, og i dette samarbejdede 
vi trolig paa Gennemførelsen af denne Tanke, under
støttet af FJ'~js-FI'1;jsenbol',r; og fra Folketinget af 
J. A. Hansen som Fører for Venstre. Hele Fælles
udvalget enedes da tilsidst om at foreslaa Lands
tingets Sammensætning, saaledes som det nu er 
Grundlov. 

Bluhmes Ministerium, som ikke fandt denne Sam
mensætning konservativ nok og derfor ikke vilde 
akceptere den, blev da entlediget af Kongen, som 
derpaa udnævnte det FJ'1;jsenbol'gske Ministerium, 
hvori Estrup, Fonnesbech og Rosenørn-Theilmann 
fik Sæde, og som saaledes paatog sig at gennem
føre og derefter gennemførte Grundlovsforslaget. 

Grundlovsforandringen og vort Forfatningsvæsens 
Ordning, hvorved Rigsraadet faldt bort, var dermed 
efter mange Kampe endelig gennemført. 

(Fortsættes). 

Hanlmershus. 
Af P. Hauberg. 

Middelalderens Optegnelser nævne ikke, i hvilket 
Aar Hammershus blev anlagt. Det er blevet fortalt, 
at Kong Valdemar den Store skulde have opført det 
Aar 1159 efter Tilskyndelse af Absalon som Værn 
mod Venderne. Men dette kan ikke være rigtigt, da 
den nordlige Del af Bornholm paa den Tid tilhørte 
Lunds Ærkebiskop og ikke Kongen. Desuden havde 
Absalon, der blev Biskop i Roskilde 1158, Intet at 
gøre med Bornholm. Af de samtidige Aktstykker frem
gaar det tydeligt, at Slottets Opførelse først er sket 
et helt Aarhundrede senere. Det havde passet bedre, 
hvis Traditionen havde angivet 1259 som Anlægsaaret. 

Under Kampen mellem Kronen og Kirken midt i 
det trettende Aarhundrede var særlig Bornholm Strids
punktet mellem Kong C h ri st o P h er d.1 st e og Lunds 
Ærkebiskop Jacob Erlandsen. Ærkebispesædet 
havde siden Aar 1149 været i Besiddelse af de tre af 
Øens fire Herreder, medens Kronen kun havde forbe
holdt sig vestre Herred med Rønne By og den konge
lige Fæstning, som senere Tider har kaldt "Lilleborg". 
Ærkebiskoppen søgte at styrke sin Magt ved Anlæg 
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af Fæstninger. Kongen klager over, at han anlagde 
tre saadanne indenfor Ærkebispesædets Omraade, og 
en af dem har sikkert været Hammershus, bestemt 
til at danne en Modvægt mod Kongens Fæstning. 
Slottets Anlæg maa antages at være sket ved Tiden 
Aar 1255, og utvivlsomt har Ærkebiskoppens Broder, 
d en krigskyndige A n d r e a s E r I a n d s e n, forestaaet 
det. Kong Christopher har da rustet sig for at bemæg
tige sig det truende Fæstningsværk og har sat sin 
Fæstning paa Bornholm i stærk Forsvarsstand. Men 
Ærkebiskoppen imødegik Angrebet. Hans Forbunds
fælle, den rygiske Fyrste J a ro m a r, og Andreas 
Erlandsen drog Aar 1259 med en betydelig Troppe
styrke over til Bornholm og belejrede den kongelige 
Fæstning, som blev indtaget og ødelagt til Grunden, 
og hvis Besætning blev nedhugget eller grusomt lem
læstet. Andreas Erlandsen trak sig derefter tilbage 
til Hammershus, som altsaa da maa have været fuld
ført. Slottets Opførelse er saaledes utvivlsomt sket i 
Tiden 1255-59 ved Andreas Erlandsen. 

Disse Begivenheder danne Indledningen til en lang 
Række Kampe mellem Kronen og Ærkebispesædet 
om det stærke Slot, hvis Besiddelse i Virkeligheden 
betød Overmagten paa Bornholm. Aar 1265 lykkedes 
det Kong Erik Glipping at indtage det; men han 
maatte give det tilbage til Ærkebiskoppen Aar 1276. 
Efter at Kongen var myrdet Aar 1286, fortsattes de 
heftige Stridigheder mellem Kong Erik Menved og 
Ærkebiskop J e n s G ra n d. Hammershus blevet sik
kert Tilflugtsted for de fredløse Kongemordere, og da 
det Aar 1295 lykkedes Jens Grand at undslippe af sit 
Fængsel paa Søborg, søgte han Sikkerhed bag sit 
stærke Slots Mure og skrev herfra sine Indlæg i Sagen 
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mod Kong Erik. Det spændte Forhold mellem Kro
nen og Kirken opstod senere igjen, da E s g e r J u e I 
var blevet Ærkebiskop, og han vedblivende lod de 
Fredløse have Tilhold paa Hammershus. I Aaret 1319 
belejrede og indtog Erik Menveds Marsk L u d vi g 
A I b e rt s e n Slottet; men allerede to Aar derefter maatte 
Kong Christopher den 2den give det tilbage til Esger 
Jue!. Striden fortsattes imidlertid, og 1325 indtoges 
Slottet af Marsken P e d e r Ven d e I b o efter sexten 
Maaneders Forsvar af Ludvig Albertsen, der havde for
ladt Kongen og var gaaet over til Ærkebiskoppens 
Parti. Allerede det følgende Aar fik Esger Juel Ham
mershus tilbage, og det forblev derefter i 200 Aar 
i Ærkebispesædets Besiddelse med Undtagelse af en 
kort Periode, da Kong Valdemar Atterdag Aar 1360 
havde sat sig i Besiddelse af Bornholm og Slottet 
og kun afstaaet det paa den Betingelse, at det skulde 
afgives igjen, hvis Kronen forlangte det. 

Denne Bestemmelse fik senere stor Betydning. 
Den gav Kong Christian den 2den Anledning til i 
Aaret 1522 at inddrage Bornholm og Hammershus 
under Kronen, trods Gejstlighedens haardnakkede 
Protest. Fra nu af var denne vigtige Besiddelse for 
stedse tabt for Lunds Ærkebispesæde. 

Kong Christian d. 2. var kommet paa fjendtlig 
Fod med den rige Hansestad Lybæk, og hen paa 
Sommeren 1522 lagde en lybsk Krigsflaade sig ind 
under Hammershus, og en Troppestyrke blev land
sat, som belejrede og indtog Slottet og nedhuggede 
dets Besætning. Den fyenske Biskop J e n s B e I d e n a k, 
som stod i spændt Forhold til Kongen og var sat 
i Fængsel her, slap ved denne Lejlighed ud af sit 
Fangenskab. Forinden Lybækkerne forlode Slottet! 
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ødelagde de dets Forsvarsværker og Bygninger saa
vidt de kunde. Faa Aar senere droge de atter' her
ind, men under andre Forhold. 

Kong Christian var blevet afsat, og Frederik den 1. 
blevet Danmarks Konge med Støtte af Lybæk. Men 
Hansestaden vilde have Løn for sin Hjælp, og Kon
gen maatte i Aaret 1525 indgaa paa at overlade Born
h?lm med Hammershus som Lehn til Lybæk for et 
TIdsrum af 50 Aar. Der oprandt nu en sørgelig Tid 
for Bornholmerne under de lybske Fogders hensyns
løse og grusomme Regimente, mod hvilket de for
gjæves rejste sig til Modstand i Aaret 1536. Særlig ere 
Bernt Knop's og Schweder Ketting's Navne ind
skrevne m~d mørke Farver i Øens Historie. Dog 
~aa .det sl~es, at Schweder Ketting indlagde sig 
vlrkehg Fortjeneste ved den Dygtighed og Udholden
hed, hvormed han ledede Øens Forsvar mod Sven
skerne i den nordiske Syvaarskrig 1563-70, selvom 
han mere har havt Lybæks end Danmarks Fordel 
for øje. Trods de indgaaede Forpligtelser foretog 
Lybækkerne betydelige Befæstnings- og Byggearbej
der paa Hammershus, i Forventning om at skulle 
kunne beholde øen. Men da Forlehningstiden efter 
de 50 Aars Forløb var forbi i Aaret 1575, maatte 
de forlade Øen til stor Lettelse for Øens Indvaanere. 

I Juni 1645 lagde en svensk Krigsflaade under 
Admiral Wrangel sig udfor Nexø, som blev udplyn
dret o? brandskattet. Derfra sejlede Flaaden op til 
SandVIg, hvor Wrangel landsatte sine Tropper og 
indesluttede Hammershus. Slottets Mandskab var kun 
ringe og lidet kampdygtigt, og da Lehnsmanden, Hol
ger Rosenkrands til Glimminge, ikke fik Hjælp eller 
Støtte af Øens værnepligtige Mandskab, hvis Officerer 
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saa godt som alle svigtede ham, kunde han umuligt 
holde Fæstningen, men maatte efter faa Dages For
løb opgive dens Forsvar og overgive den til Fjenden. 
Kun et Par Maaneder var der svensk Besætning paa 
Hammershus, som ved den snart paafølgende Fred
slutning i Brømsebro kom tilbage til Danmerk. For
inden de svenske Tropper forlode Slottet, borttoge 
de Alt, hvad der kunde bruges, og ødelagde dets 
Bygningsværker saa godt, som de formaaede. 

Ved Fredslutningen i Roskilde, d. 26. Frbr. 1658, 
maaite Danmark afstaa Bornholm til Sverige, og den 
svenske Oberst Johan Printzenskjold fik Befalingen 
over Øen og Slottet. Det var en tung Tid for Born
holmerne, der blev plagede med Skatter og Udskriv
ning af Soldater. Opmuntrede af Kong Frederik den 3. 
rejste de sig til Modstand, og under dygtige og be
hjertede Mænds Ledelse lykkedes det dem at afkaste 
det trykkende Aag. Printzenskjold blev skudt ned 
i Rønne d. 8. December 1658, og Slottet, der kun 
ydede et højst ringe Forsvar, maatte overgive sig 
uden Belejring, og uden at der var løsnet noget 
Skud fra Fæstningen. 

Begivenhederne i 1645 og 1658 vise, at Hammers
hus i Virkeligheden havde udspillet sin Rolle som 
Fæstning. Allerede længst forinden havde Krudtets 
Opfindelse svækket Slottets Betydning, da dets For
svarsevne var forringet, efterat det kunde beherskes 
fra de omliggende Højder. Anlæget af de stærke 
Forsvarsværker paa Christiansø 1884 betød, at Ham
mershus var opgivet som Fæstning. Dets Garnison 
paa 50-60 Mand forflyttedes derover, og kun et 
mindre Vagtmandskab blev tilbage. Bygningerne 
forfaldt nu, Fæstningsværkerne vedligeholdtes ikke 
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mere, og Slottet anvendtes derefter nærmest som 
Statsfængsel. 

Korfitz Ulfeldt og Eleonore Christine sade 
fangne paa Hammershus fra Juli 1660 til December 
1661 under stræng Behandling af Kommandanten, 
Oberst Adolf Fuchs. I Marts 1661 gjorde de Forsøg 
paa at flygte, og det lykkedes dem at naa ned til Sand
vig; men her bleve de paagrebne og førte tilbage 
til endnu strængere Fængsel end hidtil. Deres Søn, 
Christian Ulfeldt, dræbte senere Fuchs under et Op
hold i Briigge og hævnede saaledes sine Forældre. 

Blandt de adskillige Fanger paa Hammershus 
skal endvidere nævnes den i sin Tid bekjendte Fri
tænker og Guldmager Johan Conrad Dippel. Un
der sit Fængselsophold her fra 1719-1726 skrev han 
og udgaven arkæologisk Afhandling under sit 
pseudonyme Navn "Christianus Democritus". 

Hammershus var paa denne Tid i den Grad 
stærkt i Forfald, at en stor Del af dets Bygnings
værker henlaa i Ruiner. Paa en Tegning fra Aar 
1736 ere kun Manteltaarnet (Grundplan 30) og nogle 
af de vigtigste Bygninger, saaledes Kirkefløjen (32) 
og Vice-Kommandantens Hus (26) ved den vestlige 
Fæstningsmur under Tag og i brugelig Stand. Den 
store Magasinbygning (19) var allerede dengang 
Ruin. I Aaret 1743 bestemte Regjeringen omsider, 
at Hammershus skulde nedbrydes, og den bærer 
Skylden for dets Ødelæggelse. Tømret og Træværket 
borttoges overalt, og de store Murstensbeklædninger 
afskrælledes af Murene, hvor det lod sig gjøre. En 
Del af de gamle Munkesten anvendtes til Opførel
sen af Hovedvagten i Rønne, en stor Mængde af 
dem bortsolgtes ved Auktion og spredtes omkring 

~ 
r , 
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over øen. Naar Nedbrydningen ikke blev udført i 
endnu større Omfang, end det skete, skyldes dette 
Øens daværende Amtmand, Johan Christian Urne 
(1740-1778). Med varm Følelse for det gamle, 
prægtige Fortidsmindes Betydning gjorde han Re
gjeringen Forestilling om, at Slottets Nedbrydning 
ikke vilde kunne betale sig, og den blev derved 
standset. I lange Tider laa nu Ruinerne hen uden 
Tilsyn og Beskyttelse, og Befolkningen har da bort
kjørt adskilligt brugbart Bygningsmateriale derfra. 
Kommandanten gjorde sig endog en lille Indtægt ved 
Salg af Sten fra Slottet. Men tilsidst standsedes dette 
Uvæsen ved Slotsruinernes Fredlysning ifølge For
ordning af 21. April 1822. Den senere Tid søger 
nu at fremdrage og bevare, hvad der er levnet fra 
Fortiden, og med Støtte af Statskassen har National
museet ladet foretage betydelige Arbejder med at 
udgrave og restaurere Ruinerne. 

Stedet, hvor Hammershus anlagdes, frembød over
ordentlig gunstige Betingelser for et Fæstningsværk 
i Middelalderen. Den mægtige, 237 Fod høje Klippe
knude ligger isoleret fra det omgivende Terrain ved 
dybe Dale i Syd ud mod Slotslyngen og i Nord ud 
mod den tidligere vandfyldte Lavning Paddesænke. 
Dens vestlige Side ud mod Søen beskyttes af høje, 
utilgjængelige Klippeskrænter. Paa den østlige Side, 
hvor Skraaningen er mindre stejl, er Adgangen lagt 
over en muret Bro og med stærke Forsvarsværker til 
Dækning mod Fjenden. 

Den gamle, tidligere helt brolagte Slotsvej, som 
østfra fører ned til Slottet, løber det sidste Stykke 
nede i en Sænkning mellem to Skandsevolde, som 

10 
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dække den (Grundplan 1). Den nordlige Vold og 
Stykket nærmest Slottet af den sydlige er endnu be
varet. Foran Slots broen have de stødt op til de yder
ste Murværker, hvor Vejen først gik ind gjennem en 
p o rt (2), som forlængst er ganske forsvundet; men 
hvis Beliggenhed der dog endnu findes Spor af i 
den gamle Brolægning. 

B ro e n (3) laa tidligere næsten helt skjult af Op
fyldning, der var udkastet i Lavningen, og som efter
haanden havde hobet sig op paa begge Sider af den. 
I Aarene 1897-99 blev den udgravet og de store 
Masser af Fyld bortkjørt. Det stærkt medtagne Mur
værk blev istandsat, saaledes at de tidligere Forhold 
ere bevarede. Oprindelig har Broen været betydelig 
lavere end nu, og har sikkert været en Tømmerbro, 
som har hvilet paa de to, endnu staaende firesidede 
Granitpiller. Over en Vindebro er man kommet ind 
i Porth uset (4), hvis Bund ligeledes laa lavere end 
nu, og indenfor denne hævede Vejen sig og svingede 
opad Slotsbanken, dækket formentlig af et Palisade
værk, hvor nu Ringmuren løber. Adgangen nedover 
den lavtliggende Tømmerbro og opad den stærke 
Skraaning har imidlertid været ubekvem, og man 
har derfor hævet Broen og ført den over de to 
murede, spidse Buer, som hvile paa Granitpillerne. 
Samtidig har man hævet Kjørebanen i Porthuset ved 
Opfyldning og lagt Vindebroen i tilsvarende Højde. 
Efter Krudtets Opfindelse blev den korte Vindebro 
snart ganske uden Betydning, og ved Opfyldning 
mellem Broens vestlige Ende og Porthuset dannede 
man da en fast Vej, samtidig med at man forstær
kede Bygningens østlige, mest udsatte Mur ud mod 
Broen. 
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Ved Udgravningen i Aaret 1897 fandtes dybest i 
Fylden nærmest Porthuset flere "Armbrøstbolte" , Pile
spidser af Jern, som var afskudte af Belejrerne, samt 
en Mængde runde Havsten, de saakaldte "Haandsten", 
som Forsvarerne havde kastet ned paa Fjenden -
Minder om Slottets tidligste Belejringer. Paa Broens 
sydlige Side frem grave d es en stor, flad Sten, som 
endnu ligger der. Den har formentlig været benyttet 
ved el i det 16de Aarhundrede foretaget Byggearbejde 
paa Broen til derpaa at anbringe en Kalkkasse. En 
Murske fandtes liggende ved den. Fylden har den
gang allerede ligget temmelig højt. I Slottets Slut
ninasperiode vare de to spidsbuede Hvælvinger un-

D . 
der Broen indrettede til Beboelse. I den vestltge 
fandtes Bunden af et Ildsted. Aar 1737 døde en Kone, 
som havde sin Bolig under Slotsbroen. Dengang laa 
der en lille Frugthave ved Broens Sydside. 

Ved Udgravningen af Porth u set fandtes de to Rum 
i dets sydlige Parti. Det yderste har formentlig været 
benyttet af Brovægteren; i det andet Rum ind mod 
Slottet har været Smedie, hvis Esseplads ses i Rum
mets sydvestlige Hjørne. Her fandtes endnu enkelte 
Slagger liggende. I Porthuset nærmest Broen findes 
Brokjælderen til Vindebroen, i hvilken Broklappens 
Ballance blev sænket. I Slottets tidligste Tid gik 
Kjørevejen nede, hvor nu Kjælderens Bund ligger. Af 
Vindebroens Indretning findes endnu i Murværket 
ved hver Side af Portaabningen de Fordybninger, i 
hvilke Axellejerne have været anbragte. 

Slottets Yderværk har vistnok tidligst bestaaet i et 
vidtstrakt P æ I e v æ r k, der foroven langs med Skrænten 
har omgivet Slotsbanken fra Porthusets vestlige Hjør
ner til Hjørnerne af den vestlige Fæstningsmur ud 

10* 
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mod Søen. Senere er Pæle værket blevet afløst af den 
lange, lave Ringm ur (S), som vi endnu se bevaret 
paa flere Steder, navnlig paa den nordlige Side ud 
mod Paddesænke. 

Indenfor Porthuset, lidt oppe paa Bankens Skraa
ning, ligge Resterne af det gamle Th i n g h u s (6), hvor 
gjennem Aarhundreder Hammershus Brothing hold
tes, og Landets vigtigere Retssager fandt deres Af
gjørelse. Bygningen hører til de ældste paa Slottet. 
Ved dens Istandsættelse fandtes inde i Murværket en 
Mønt fra ErikGlipping, den eneste fra denne Konge, 
som vides at være fundet paa Slottet. Af Bygningen 
er kun dens anselige Kjælderrum bevaret, med en 
Trappenedgang i den nordlige Gavlende. 

Den brolagte Slotsvej løber tæt under Thinghuset 
og i en stor Krumning op forbi en lille D a m (17) 
til Fæstningsporten (8). Det store Terrain, som 
Slotspladsen (11) indtager, danner en skæv Firkant 
og har været omgivet af en høj Fæstningsmur (7) 
med Porten ved den nordlige Side. Oprindelig har der 
været en Udgangsdør i hvert Hjørne af Fæstningen 
og en U dfaldsport, som senere er til mur et, i det 
sydvestlige Hjørne. En Løbegrav (IS), dækket af to 
Volde, har fra denne ført ned til Søen ved den t ø rr e 
Ovn. Man har saaledes paa alle Sider kunnet komme 
udenfor Fæstningens Omraade og søgt at gjøre 
det muligt at slippe bort tilsøs. Det maleriske Taarn 
med de spidse Gavle, Blommetaarnet (12), i Fæst
ningens sydøstlige Hjørne tilhører det oprindelige 
Anlæg, hvorimod det andet firkantede Taarn i det 
nordvestlige Hjørne, Hundetaarnet (13), er indbyg
get senere. Ogsaa de fem halvrunde Taarne "R u nd
deler" (14) udenpaa Fæstningsmuren, et paa Nord-
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siden, to paa Vestsiden og to paa Sydsiden, ere 
senere tilbyggede, tildels af Lybækkerne. Fæstnings
muren staar endnu i sin fulde Højde, c. 30 Fod, paa 
den vestlige Side. Paa hele den nordlige Side, der 
var mest udsat under et Angreb, er Murværket i 
en senere Tid blevet forstærket. I deres hele Ud
strækning vare Fæstningsmurene foroven forsynede 
med en Overbygning af Tømmer, det saakaldte 
Galleri, hvortil Trapper førte op, og hvor Mand
skabet befandt sig under en Belejring. 

Udenfor den nordlige Mur ses to triangulære 
Jordvolde (lO), en foran Fæstningsporten (8) og en 
anden mere vestlig til Dækning af en lille Døraabning 
Svenskehullet (9). Disse Volde bleve opkastede 
i Christian d. 4des Tid og forhøjedes senere af Sven
skerne i 164S. De vare forsynede med Palisader, og 
gjennem en Tømmerport i den østlige gik Vejen 
ind til Fæstningsporten. Denne var anbragt i den 
lille Portbygning (8), i hvilken der foroven fandtes 
et Kammer, hvor en Tid Trompeteren boede. 

Lige indenfor Slotsporten, ved Fæstningens nord
østlige Side laa de Bygninger, i hvilke Øens Skatte
ydeIser "in natura" opbevaredes. I den udenfor Fæst
ningsmuren fremspringende nordlige Bygning, Smør
kjælderen (16), henlagdes Smørret. Ved Udgravnin
gen saas endnu op til Muren Levninger af det Træværk, 
som havde baaret Hylderne til Oplægning af Smørret. 
I Bygningens nordvestlige Hjørne findes en, senere 
tilmuret Døraabning, gjennem hvilken man har kun
net komme ned til den udenfor Bygningen liggende, 
lille Dam (17). Saavel Smørkjælderen som de Syd 
for den liggende to Hvæ I vi nger (18), som antage
lig var Oplags stedet for Kjød og Flæsk, ere ikke op-
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rindelige. Ovenpaa Hvælvingerne var anlagt et Bat
teri, Katten, hvis Kanoner vendte østefter, ud mod 
Lavningen ved Broen. 

I det store Hus, Magasinbygningen (19), for
dum med vidtstrakte Loftsrum, oplagdes Kornet. Byg
ningen tilhører ikke det oprindelige Anlæg og er i 
Tidens Løb undergaaet mange Forandringer og Ud
videlser. Dens svære østlige Mur, hvis høje Flade er 
særlig iøjnefaldende, er opført ovenpaa selve Fæst
ningsmuren, og Murværket viser, at Bygningen senere 
er baade forhøjet og forlænget i Syd. De to store 
Støttepiller, udvendig paa den østlige Side og ind 
imod Slotspladsen ere opførte for at styrke Forbindel
sen mellem Bygningens to sammenbyggede Dele. 
I den sydlige, skraa Gavlmur findes Skydeaabninger 
i de forskjellige Stokværk. Muren er sat skraat paa 
Bygningen, for at dens Kanoner kunde bestryge Plad
sen. Magasinbygningen er ødelagt ved Ildebrand; 
i den høje Murs indvendige Granitside ses endnu 
mange, af Ilden skørnede og sprungne Sten, Ved 
den indvendige Støttepille blev i Slutningen af 17. Aar
hundrede opført en Vagtstue, "Corps de garde" (20), 
for Vagtmandskabet. Rester af Gulvet angive endnu 
Stedet. 

II Blommetaarnet (12), det sydøstlige, firkantede 
Taarn med de spidse Gavle, havde i en Periode "Ar
keliemesteren", den øverste Artilleri-Underofficer, sit 
Værelse. Taarnet kaldes almindelig" Ulfeldt's Taarnet" , 
skjønt de to berømte Fanger ikke sade fængslede 
her; men udfor Taarnet lykkedes det dem paa deres 
Flugtforsøg at komme ned ad Klippeskrænten. Op 
til det laa en lille S m e d i e, hvis Plads blev synlig 
ved Udgravningen. Anselige Rester af Fæstnings-
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muren staa endnu ved Siderne af Blommetaarnet. 
Paa dets udvendige Side er senere tilbygget et halv
rundt Taarn med en smal Døraabning. 

Op til den sydlige, meget forfaldne Fæstningsmur 
ses de lave Ydermure af Slottets Hestestald (21) med 
tre Dør- og Portaabninger og mere vestlig en Byg
ning, hvori var 0xenladen og Kostalde n (23). 
Mellem Hestestalden og Kvægstalden ligger en bre
dere Bygning, hvor Ladelængen var (22). Ved 
Vestenden af Kvægstalden ses Underpartiet af et 
halvrundt Taarn, Koborre-Runddel, der i senere 
Tid er opført udenpaa Fæstningsmuren. 

I Fæstningens sydvestlige Hjørne blev i Chri
stian d. 4des Tid anlagt to Batterier (24). Det ene, 
hvor nu Udsigtsbænken staar, vendte mod Syd, ud 
mod Slotslyngen, det andet, ved Siden af Ræve
taarnet, den sydlige Runddel udenpaa den vest
lige Fæstningsmur, vendte ud mod Søen. Saavel 
Rævetam'net som den anden hosliggende Runddel ere 
stærkt lIledtagne af Tidens Tand. Sydligst i den vest
lige Fæstningsmur ses udvendig den tilmurede, gamle 
Udfaldsport. 

Indenfor den vestlige Fæstningsmur er paaført 
store Opfyldninger, og her har fordum ligget flere 
mindre Bygninger. I den svære Bygning (25), hvis 
vestlige Gavl har ligget i selve Fæstningsmuren, 
fandtes i en Periode Bryggerset, foruden at her 
var Bag er.i. Nord for denne, lidt indenfor Fæst
ningsmuren, ses Grundstenene af den sidst opførte 
større Bygning paa Slottet, Vicekommandantens 
H u s (26) fra Slutningen af det 17. Aarhundrede. 
Bygningen var kun af Bindingsværk og er fuldstæn
dig nedbrudt. 
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Hundetaarnet (13), det nordvestlige, firkantede 
Taarn, hvorfra man har den prægtige Udsigt ned over 
Kysten med "Løvehovederne" , sad efter Traditionen 
de dødsdømte Forbrydere fangne. Ved Siden af den 
lille Dam (27) tætved Taarnet var en Brønd, som nu 
er ganske forsvundet. Vandet blev tidligere fra Dam
men hejset op i en stor Beholder, Vandkunsten, og 
førtes herfra gennem Trærender ind til Bryggerset. 
I tørre Somre har denne Dam neppe været nogen 
paalidelig Vandforsyning, hvilket derimod altid var 
Tilfældet med den lille, dybe Dam (17) udenfor Por
ten og Smørkjælderen. 

Slottets R i d e s t a l d skal i en Periode have lig
get indenfor den nordlige Fæstningsmur mellem det 
maleriske runde Taarn, d en nordre Runddel, og 
Slotsporten. Gulvsten her og indenfor den østlige 
Fæstningsmur vise Spor af større Bygninger (28). 

Navnet S ven s k e h u Il e t paa den lille Døraabning 
(9) i den nordlige Fæstningsmur tæt ved Hunde
taarnet staar efter al Sandsynlighed i Forbindelse 
med Slottets Indtagelse 1645. Fjenden er vistnok 
gaaet denne Vej ind paa Slottet, efterat det var over
givet, da Porthuset var tilfyldt med Sten og Ad
gangen derigjennem spærret. 

Slottets centrale Hovedparti bestod oprindelig af 
Manteltaarnet (30) og en derfra udgaaende oval Mur. 
Dette Anlæg har svaret til det, der fandtes paa den 
i 1259 indtagne kongelige Fæstning "Lilleborg" i 
Almindingen, hvor Borgen ligeledes bestod af et svært 
Taarn med en oval Fæstningsl11ur. Sandsynligvis har 
der paa Hammershus tidligst ligget enkelte Bygninger 
i den indre S l o t s g a a r d (29) indenfor Murrundingen. 
Senere er opført Bygninger helt rundt op til Muren 
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omkring Slotsgaarden, saaledes som det nu ses. At 
disse Bygninger ikke tilhøre det oprindelige Anlæg 
fremgaar deraf, at der ikke findes "Forbandt" mellem 
Muren og Bygningerne. 

Manteltaarnet (30), i hvilket den fornemste Be
boelseslejlighed oprindelig fandtes, er bygget i flere 
Perioder. Undersøgelsen har vist, at det mindst to 
Gange er blevet forhøjet, sidste Gang vistnok af Lybæk
kerne, da det stundom kaldes Lybækkertaarnet. 
Indvendig var det delt i to Dele ved en Tvermur i 
øst-Vest. Det havde Tvillingtag ligesom Aa-Kirke, 
med dobbelte Gavle ved øst- og Vestsiden. Dør
indgangen paa Taarnets østlige Side var yderst for
synet med en Falddør, som kunde hejses op og ned 
indefra, og hvis Indretning endnu ses i Murværket. 
Desuden var der en indvendig Dør, der kunde stæn
ges med en forsvarlig Bom. En hvælvet Gjennem
gang førte ind til den indre Slotsgaard (29). Syd for 
denne Hvælving fandtes to andre hvælvede Rum, det 
ene et dybt Kjælderrum med NedgangJra Gjennem
gangen. Over disse tre Underrum var der fem Stok
værk. Til det nederste førte en Dør ind paa Taarnets 
Nordside. Oprindelig har der ikke i dette Stokværk 
været Vinduer, men kun høje, smalle Lysaabninger, 
af hvilke en er bevaret paa Sydsiden. De andre ere se
nere gjort bredere. I Taarnet fandtes en Mængde større 
og mindre Rum; forneden Skriverstuen og derover 
Beboelsesrum og den gamle Sal, der optog Stok
værkets nordlige Halvdel og havde store Vindues
aabninger; højere oppe varRustkammeret, der blev 
indrettet til Fangerum for Ulfeldt og Eleonore Chri
stine, og hvorfra de flygtede gjennem et lille Vindue 
i en Højde af 21 Alen oppe paa Taarnets Østside. 
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Her havde senere ligeledes Dippel sit Fængsel. øverst 
var Vragkammeret, hvor alskens Materialier og 
Ros henlagdes. I en sildig Periode benyttedes flere af 
Taarnrummene til Fangerum. I den sydlige Taarn
side ses endnu den murede Skorstenskanal i Byg
ningens hele Højde og to Retirader i dens sydostlige 
Hjørne. Paa den udvendige Side af Manteltaaruet, 
ved dets nordostlige Hjørne opførtes, vistnok af Ly
bækkerne, et stærkt, halvrundt Taarn, Slottets største 
Runddel (31), som endnu tildels er bevaret. 

Centralpartiets nordlige Fløj optoges i Hovedsagen 
af Kirken, Set. Margrethe Kapel (32), der var 22 
Alen lang, 10 1/ 2 Alen bred og e. 7 Alen høj. Oprinde
lig har den havt Bjælkeloft, men i Aaret 1548 ombyg
gede Lybækkerne den og indsatte tre Krydshvælvin
ger, der hvilede paa 4 Hjørne- og 4 Sidepiller. Den 
nuværende Døraabning ved Kirkens sydvestlige 
Hjørne er fremkommet ved en senere Gjennembryd
ning i Muren. Gulvet var lagt med Munkesten, som 
endnu ses paa flere Steder. Prædikestolen stod ved 
det sydostlige Hjørne i Nærheden af Alteret. Ved 
Udgravningen Aar 1893 fandtes Kalkpuds med Spor 
af farvet Dekoration paa den østlige Endevæg. En 
Del Tørv laa i Fylden og har sandsynligvis i sin Tid 
ligget oppe paa Loftet. Vest for Kirken ligger et 
mindre Rum (33) med en senere tilmuret Døraab
ning ind til denne. Det har sandsynligvis oprindelig 
dannet et Slags Vaabenhus til Kirken, men indrette
des del efter til Opbevaringssted for Slottets Krudt
forraad og kaldtes Krudtkammeret. Over Kirken og 
dette Rum fandtes den k o n g e I i g e S a I med et tilstø
dende Værelse. Christian d. 4. og senere hans Søn, 
den udvalgte Prinds Christian, boede her under deres 
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Besøg paa Slottet. Efter Ulfeldts og Eleonore Chri
stines mislykkede Flugtforsøg indsattes de her, me
dens der indrettedes mere sikre Fangerum til dem 
i Manteltaarnet. Ved Kirkens østlige Gavl op til 
Manteltaarnet var opført et mindre Taarn, hvori var 
Opgang til Salen. 

Vest for Krudtkammeret, indenfor den nordvestlige 
Murrunding, fandtes et Rum, der synes at have været 
benyttet som B o r g e s t u e (34). I dets Midte stod en 
muret Pille, hvorfra udgik Buer i det hvælvede Loft 
over til tilhugne Stenkonsoler i Rummets Hjørner og 
paa Midten af Murene. I en senere Tid, efterat Hvæl
vingerne vare nedfaldne eller nedbrudte, indrettedes 
der en Hestemølle i Rummet. 

Den vestlige Fløj (35) optoges af en særlig Byg
ning, gjennem hvilken der i sildig Tid ved Gjennem
brydning i Murværket blev dannet en Indkjørsel, 
Vandporten. Ved Siden af denne, i et hvælvet Rum, 
laa i en Periode Slottets Kjøkken. Traditionen 
siger, at her skal have været en Smedie. Dette er dog 
neppe rigtigt, da der ovenover var Beboelsesrum, hvor 
Printzenskjold siges at have havt sine Værelser. 

I den sydlige Fløj havde fordum Lehnsmanden 
sine Værelser i det øvre Stokværk, hvortil en Trappe 
førte op i det lille r u n d e T a a rn, som tildels er 
bevaret (36). Vinduesaabningerne i Ydermuren brede 
sig indefter og have murede Siddepladser ved Si
derne. I Fløjens tre Underrum fandtes indenfor Trap
petaarnet Slotsherrens Kjøkken (37) og en stor 
Bagerovn, hvis Runding tildels er bevaret, og øst 
derfor to Rum (38, 39), hvert med sin Indgangsdør 
fra Slotsgaarden, hvilke formentlig have været benyt
tede til Husholdningen og til Ammunition. I en sil-
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digere Tid er ogsaa det tilstødende Rum indenfor den 
sydostlige Murrunding (40) indtaget til Bebyggelse 
og tildels benyttet af Lehnsmanden. 

Udvendig ved hver Ende af den sydlige Fløj fin
des et halvrundt T a a rn (41) bygget op til Muren, 
sandsynligvis af Lybækkerne ; navnlig det sydvestlige 
Taarn ved Vandporten er endnu velbevaret. Op
rindelig have de været bestemte til Forsvarsbrug, men 
senere have deres øvre Rum været indrettede til Be
boelse og bragte i Forbindelse med Lehnsmandens 
Værelser; i det sydvestlige ses endnu den murede 
Skorstenskanal i Muren. 

Nede i den smukke Mølledal Syd for Slottet, in
denfor en mægtig D æ m n i n g (42), som er opkastet 
for at opstemme Vandet i et Aaløb oppe fra Landet 
og saaledes sætte den vestlige Del af Dalen under 
Vand, laa Slottets gamle Van d rn ølle. Den er nu 
ganske forsvundet; kun nogle smaa Holme, hvorom 
det lille Aaløb snor sig, betegne Stedet. Oppe paa 
Dæmningen ud mod Søen laa Vandmøllerens Hus, 
hvis ene Grundmur endnu skyder sine Kampesten 
op over Jordfladen. Travlheden hernede i Dalen er 
forlængst hendøet; men Mindet om den gamle Mølles 
fordums Tilværelse lever endnu i Stedbetegnelserne 
Mølled alen, Mø11 edammen og Møllevigen, 
Bugten udenfor Dæmningen. Vandmøllen afløstes af 
en Vej r m ø Il e, som laa oppe paa Bakken øst for 
Slottet paa "Slotsladegaarden"s, nu kaldet "Hammers
holm "s Grund, hvor Pladsen endnu tydelig viser sig. 
I det 17. Aarhundrede bortsolgtes Møllen til Ned
brydning. 

I gammel Tid laa der et Bryggers nede i Engen 
øst for Slottet. Paa Stedet er fundet Rester af Mur-
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værk. Engens Navn er endnu Bryggerdammen. 
Ved Vejen tæt udenfor Slottet laa et Krohus, hvor 
nu Pensionatsbygningen ligger. Her maatte Holger 
Rosenkrantz udbetale Soldaterne deres Lønning for 
at bevæge dem til at forsvare Slottet under Belejrin
gen Aar 1645, og her forhandledes med den svenske 
Lieutenant Per Lagman om Slottets Overgivelse den 
9. December 1658. 

Nede under Slottet paa Kystskrænten ved Padde
sænke stod Slottets murede Galge. En Kløft, Galge
r e n d e n, har sit Navn efter den. Et andet Rettersted 
var paa G a I g e b a k k e n ved Blanchs Hotel. Slot
tets Soldater-Kirkegaard laa ved Sandvigvejens 
sydlige Side og strakte sig op mod Slotsvangegaards 
Havegjærde. 

Slottets H a v n e p I a d s eller rettere Anløbssted for 
Fartøjerne var i Sænebugten. Ved Anlæget af Ham
merhavnen fandtes her Pæle og Tømmerværk af den 
gamle Bro ude i Vandet. 

Hammershus staar nu kun som Ruin, men som 
Nordens mest interessante Ruin. Med sine vidtstrakte 
Fæstningsværker, sine mange Taarne og Bygninger, 
hvor Forsvars-Hensynet overalt er synligt, ere Slots
ruinerne i krigsvidenskabelig Henseende af største 
Betydning. Der ses kun lidet af egentlig arkitektonisk 
Interesse; men man kan her følge Udviklingen i Be
fæstningskunsten fra Midten af det 13. og op til det 
17. Aarhundrede. Slotsruinernes Vedligeholdelse og 
Bevaring er derfor en Sag af Betydning ikke for 
Bornholm alene, men for hele Landet, og forhaa
bentlig maa det lykkes at faa den i de senere Aar 
iværksatte Restaurering gjennemført i sin Helhed, 
saaledes at dette stolte Fortidsminde kan bevares for 
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Eftertiden midt i dets herlige Naturomgivelser. Ved 
Fædrelandsvenners Støtte ere disse sikrede mod For
andringer og ville vedblivende danne den samme 
stemningsfulde Ramme omkring Hammershus som 
nu i vor Tid. 

Den skjønne, rigt afvexlende Natur, som omgiver 
dette minderige Sted, drager en stedse tiltagende 
Turiststrøm hertil. Med Paalandsvind frembyder Ky
sten, hvor Bølgerne bryde sig mod de høje Klipper, 
et pragtfuldt Skue. Er Vejret roligt, kan man gjøre 
Sejlturen til den vaade Ovn, en c. 120 Fod dyb 
Grotte, der skjærer sig ind under Klippen; videre 
sydpaa forbi Jomfruen, en Feldspath-Kvarts Dan
nelse i den mørke Klippeside, til L ø v e h o ved e r n e, 
en isoleret Klippe inde i en lille Bugt, og derfra langs 
Slotsbankens Kyst til d e n tø rr e O v n. Lønnende 
ere Spadsereturene, ikke alene til Slottets nærmeste 
Omgivelser, til M ø II e d a I e n og den romantiske 
Klippekløft P a r a d i s d a l e n, men ogsaa videre ud i 
Omegnen, over til H a m m e r s ø e n og H a m m e r e n, 
til Skovene ved H a m m e r s h o I m og ovre paa S Io t s
lyngen med den lille Klippesø Ankermyre og 
med F i n n e d a I e n, dette herlige Dalstrøg, der stræk
ker sig ud til Fiskerlejet Van g, hvorfra en Spadsere
sti snor sig nordefter oppe paa Lyngbakken langs 
Kysten. Den skjønneste Udsigt har man herfra til 
Slotsruinerne en sildig og klar Eftermiddag, naar 
de gamle Mure og Taarne gløde i den nedgaaende 
Sol. 

Fiskerlejet Tejn. 

Omtrent 51/~ km el! Mil) Sydøst for Allinge lig
ger Fiskerlejet Tejn. Det er vel ej eller har ej 
været noget Midtpunkt for store Begivenheder; men 
det har dog været Hjemsted for mange bornholmske 
Slægter, der har levet, nydt og stridt efter deres For
hold og paa deres Maade; og derfor kan det vel nok 
fortjene andre Bornholmeres Interesse. 

Tejn ligger malerisk kønt mellem Lunde og Mar
ker, som skraaner ned mod den klippefulde Kyst, 
hvor østersøens blaa Bølger synger sine evigt veks
lende Sange ind over Landet. Snart lyder Tonerne 
som Lærkesang i Luften, snart som Orgelbrus om 
Livets Alvor og Lykkens og Tidens Omskiftelighed; 
og Tejn saa vel som andre Steder har prøvet de 
skiftende Kaar. Havet har til Tider afgivet sine rige 
Skatte her, men stund011l har det taget fra Beboerne 
med grusom Haand. Vilkaarene for Fiskeriet har 
heller ikke altid været gode. For blot en Menneske
alder siden var Havn, Baade og Redskaber helt an
derledes end nu; og hele Lejet var meget mindre. 

Naar Tejn er grundlagt, eller hvorfra Navnet stam
mer, ved man ikke. Der findes heller ikke saa vidt , . 
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jeg ved, gamle Optegnelser om Tejns Historie. De 
ældste Minder fra Lejets Fortid er sikkert Fæstnings
værkerne, en Skanse Nord og et Batteri Syd for Tejn 
Bugten. Desuden findes en Kilde med rent klart 
Vand, som bærer det middelalderlige Navn St. Josefs 
Kilde. Ved Udgravningen til den nuværende Havn 
fandtes en Mængde Mønter af Sølv og Kobber, hvoraf 
nogle bar Aarstallet 1645, andre 1750. De er rime
ligvis nedgravede paa Findestedet i Ufredstider og 
senere glemte. Alle disse Minder peger vel hen 
til tidligere Begivenheder; men de siger os intet 
derom. 

Gamle Folk mener, at det ældste Tejn skal have 
ligget Nordvest for Bugten, og opgravede Bygnings
rester tyder paa det samme. Den ældste Havn, kal
det Gaardshavn efter en ved Kysten liggende Gaard, 
skal have været i Bugtens inderste Vig. Det var sik
kert fra denne Havn, at tre Tejnfiskere gik ud paa 
Sildevrag d. 3. Sept. 1814 1) og blev overfaldet af en 
Orkan, hvorved Baaden kæntrede og to Mand om
kom, medens den tredie blev reddet paa vidunderlig 
Maade. 2) 

Begyndelsen til den senere Havn skal være gjort 
1828, idet man i den strenge Vinter kørte Sten over 
Isen og lagde dem i Bunker og Rækker, som sank 
til Bunds, da Tøvejret kom, og dannede Havnernoler. 
Disse Moler var naturligvis kun et daarligt Læ for 
Baadene; og i Stormvejr maatte man ofte trække 
Baadene op paa Land, for at de ikke skulde slaas i 
Stykker paa Klipperne. Den Gang havde man kun 

1) Se St. Ols Kirkebog. 
2) Se Pastor Bohr: Tejnepræsten. 
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aabne Baade, og det var et vanskeligt Hverv at være 
Fisker, især om Vinteren. Man skulde langt ud for 
at sætte Lakselinen med Krogene, saa det kunde let 
blive en kold Tur. 

I Aaret 1866 blev der imidlertid bygget en Dæks
baad i Neksø ;3) og det viste sig, at den var særdeles 
god og brugbar til Laksefiskeriet. Fiskerne i Tejn 
vilde gerne Fremskridt; men før de kunde skaffe 
Dæksbaade, maatte de have en bedre og dybere Havn; 
og det havde de ikke Midler til. Saa søgte de Re
geringen om Tilskud; og d. 10. Okt. 1867 fik de 
følgende Skrivelse fra Herredsfogedkontoret : 

"Amtet har under 7ende d. M. tilskrevet mig 
som følger: 

Ved Skrivelse af 28. f. M. har Indenrigsmini
steriet bevilget et Tilskud af 200 Rdl. til Forb~dring 
paa Baadehavnen ved Tejns Fiskerlei,e paa ~hlkaar, 
at Beboerne selv dertil anvende mmdst lige saa 
stort Beløb, hvorfor Pengene først efterhaanden 
kunne udbetales til dem, efterhaanden som de 
godtgjøre, at Arbejderne ere skre~ne frem og for
svarligen udførte, samt at de dertil ha~e anvendt 
mindst dobbelt saa meget, som de begJerer udbe
talt, hvilket herved meddeles. 

By- og Herredsfogedkontoret i Hasle d. 10. 
Okt. 18674) o. s. v." 

Samme Aar d. 11. November blev Fiskerne i Tejn 
enige om en Vedtægt for Ordningen og Bestyrelsen 
af Havnens Forhold. Bestyrelsen skal ifølge denne 
bestaa af 3 Mand, som fungerer hver 3 Aar saaledes, 

3) Se H. Zahrtmann: Fiskerihavne paa Bornholm. 
4) Dette og følgende Citater er taget efter Tejns Havneprotokol. 

11 
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at een afgaar og een tiltræder Bestyrelsen for hvert 
Aar. Bestyrelsen vælger Formand og Kasserer. Denne 
sidste skal føre Regnskab over Havnens Indtægter 
og Udgifter, og Regnskabet skal revideres af dertil 
valgte Revisorer. Til Indtægter blev vedtaget at ind
drage Afgifter af de solgte Udmarker i de første 2 
Aar samt endvidere: 

,,4 Skilling for hver Laks, 2 Skilling aarlig for 
hvert Sildegarn, der bruges til Vragning i Tiden 
fra 11. Juni til 11. Avgust, 1/3 Skilling for hver 
Ol Sild, der fanges i Sætteri, dog saaledes, at de 
første 14 Ol for hver Baad ere afgiftsfri; men naar 
der faas 15 Ol, betales 8 Sk., og hvad der faas 
over, betales 1/3 Sko for hver Ol. Ligeledes betales 
1 Rdl. den første Gang, da en, som enten har 
bygget eller andensteds har erhvervet Baad, be
nytter Havnen, naar den er eller bliver hjemme
hørende her; ligesom og naar Laks fra andre Ste
der tilføres og sælges her, erlægger den Sælgende 
2 Sko pr. Stk. til Havnen. Desuden er enhver 
Fisker eller Beboer pligtig til aarlig at gjøre 2 
Dages Arbejde paa Havnen efter Bestyrelsens Til
sigelse 24 Timer forud." 

Ovenstaaende Vedtægt blev approberet af Born
holms Amt den 5. December 1867 (den er siden 
ændret flere Gange). 

Nu havde man altsaa sikret Havnen en Indtægt; 
men den blev ikke stor i Førstningen; og under 
disse beskedne Forhold tog Tejnboerne fat paa at 
bygge den første egentlige Baadehavn, som blev 
færdig ved Slutningen af Aaret 1868. Den bestod af 
2 Stenrnoler, der buede ud om et lille Indelukke (se 
omst. Kort S. 166), og kostede ialt 618 Rdl. foruden 
en Del Kørsel og Arbejde, som blev gjort gratis. 

...., 

I 
I 
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Denne Havn kunde rumme ret store Baade; og næste 
Aar (1869) blev den første Dæksbaad anskaffet til 
Tejn. Snart kom flere til, og Fiskeriet gik bedre; 
m~n Havneforholdene var dog langt fra gode endnu, 
hvilket fremgaar af Ingeniør C. Otterstrøms Indberet
ning. til Ministeriet derom den 7. Sept. 1869: 

"Tejn Fiskerleje ligger paa Bornholms Nordøst
kyst % Mil Sydøst for Allinge paa den Del af 
Øen, der hør.er til Granitformationen. Kysten dan
ner her en hUe Bugt, og Havnen er tilvejebragt 
ved at omslutte den inderste Del af Bugten ved 
Stenmole~ .. Skønt beliggende paa Graniten har 
Havnen tidlIgere været udsat for Tilsanding, idet 
der paa Kysten Syd for Tejn findes en Del Sand 
der ved østlige og sydøstlige Storme sættes in~ 
d~nom den søndre Mole ved Havnen. For at for
hIndre dette besluttede man at forlænge den søn
dre Mole noget ind i Land og forsyne den med 
en. Skærm af Sten, der fortsættes opad til den 
højere Del af Kysten. Dette Arbejde er nu fuld
!ørt, og Hensil:~ten dermed siges at være opnaaet, 
Idet HavnebasInet nu kan holdes frit for Sand. 

Man havde tillige den Plan at optage og om
sætte. den yders!e Del. af den sydlige Mole, der 
&"aar I nor?vesthg RetnIng, og hvori Stenene for
!lden h.enh~ge noget uordentlig og uden Tømmer
IndfatnIng, Idet man ved samme Lejlighed vilde 
føre den noget mere i Nord. hvorved Havnebasi
net vilde udvides lidt. Hertil er man imidlertid 
endnu ej. naaet, men Planen agtes udført, saasnart 
man dertil fa ar samlet de nødvendige Midler." 

At Fiskerne stadig savnede Midler i den Tid og 
maatte ty til andres Hjælp, ses af Sogneraadets Skri
velse til Havnebestyrelsen den 3. April 1872: 

"De underrettes herved behageligst om at 
Sogneraadet for de kommende 2 Aar har besl~ttet 

11* 
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til Havnens Forbedring at overlade Indtægten af 
Tangen fra Guleklipper til den ~ydlige Sid~ af 
Vigen ved Ole Pedersens Hus, hVIS saadant Ikke 
forhindres af Autoriteterne; - dog saaledes, åt 
Tejns Beboere tilskyde en ligesaa stor Sum, som 
Tangen indbringer, at det samlede Beløb udeluk- . 
kende anvendes til Havnens Udvidelse og For
bedring (ikke Reparationer) samt, at Havnebesty
relsen ved hvert Aars Udgang godtgør for Sogne
raadet, at Pengene ere anvendte i paatænkte øje
med." 

Ved Stormfloden den 13. November 1872 blev 
Havnen saa stærkt beskadiget, at det var næsten som 
at begynde forfra igen. Men ifølge Skrivelse fra 
Herredsfogedkontoret i Hasle d. 17. April 1873 til
stod Regeringen Tejn Havn et Beløb af 500 Rdl. 
"til Afhjælpning af den ved Stormfloden foraarsagede 
Skade." Og næste Aar blev Havnen atter gjort i 
Stand. 

Paa denne Tid begyndte ny Metoder med Hensyn 
til Tilberedning af Fisk at gøre sig gældende. I nogle 
Fiskerbyer havde man begyndt at røge Sild, lægge 
den i smaa Kasser og sende den til København; og 
dette havde vist sig meget rentabelt. Tejnboerne 
maatte ogsaa med; og i Aaret 1874 byggede Bengt 
Jørgensen det første Silderøgeri i Tejn. Aaret efter 
byggede J. P. Bendtsen et lignende, og siden er der 
kommet flere og flere; nu er der ialt 9. -

Trods den bedre Afsætning af Fiskerivarerne, vilde 
Indtægterne dog ikke forslaa til at gøre Havnen god 
og tidssvarende nok. Fiskerne maatte søge Amtet 
om Pengelaan, og ifølge Skrivelse fra Amtet af 10. 
Maj 1876 blev der af Amtskommunefondens Midler 
tilstaaet Tejn Fiskerleje et Laan paa 2000 Kr. "til For-
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bedring og Uddybning af Fiskerlejets Havn." Laanet 
skulde afdrages og forrentes med 6 % aarlig. I For
aaret 1877 paabegyndtes omtalte Arbejde og fuld
førtes i Løbet af Sommeren. Pengene vilde dog ikke 
forslaa; man maatte søge paa ny; og ifølge Skrivelse 
af 12. Maj 1880 blev der af samme Fond bevilget 
et nyt Laan paa 1000 Kr. paa samme Vilkaar som 
det første. Paa den Maade voksede Havnens Gæld 
i nogle Aar; og det var ikke let at faa den bragt 
ned. Samtidig viste Havnen sig stadig at være util
fredsstillende. Ved Paalands Storme gik Bølgerne 
helt ind i den lille Havn og satte Vandet i en saa
dan Bevægelse, at Baadene ej kunde ligge der uden 
Fare for at blive slaaede itu. En Udvidelse af Havnen, 
saa den fik en Inderhavn med roligt Vand under 
enhver Storm, var aldeles nødvendigt. Man forhørte 
sig med Havneingeniør H. Zahrtmann, Neksø; og 
han regnede ud, at en Baadehavn som ønsket vilde 
koste c. 35000 Kr. Det var en stor Sum for et lille 
Fiskerleje at udrede; og nu gjaldt det om at faa den 
skaffet til Veje. Havnebestyrelsen søgte saa Mini
steriet om et Laan af nævnte Størrelse; men da Hav
nens Finanser ikke stod godt i Forvejen, fik den 
ifølge Skrivelse af 25. Sept. 1885 Afslag foreløbig. 
Det næste Andragende blev den 11. Marts 1886 be
svaret derhen, at Amt eller Sognekommune maatte 
garantere, om Laanet skulde gives. Atter indsendtes 
Ansøgning; og ifølge Amtets fra Ministeriet modtagne 
Svarskrivelse af 5. Juni 1886 blev Laanet (ved Kontrolør 
Stubs og Folketingsmand Blems Medvirkning) halv
vejs lovet næste Aar paa nærmere Betingelser; og 
endelig d. 2. Maj 1887 fik Havnebestyrelsen følgende 
Skrivelse fra Ministeriet gennem Amtmanden: 
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"Til Ydelsen af et rentefrit Laan til Udvidelse 
og Forbedring af Baadehavnen ved Fiskerlejet Tejn 
i Ol sker Sogn, saaledes, at Laanet afdrages forlods 
af Havneindtægterne og for saavidt disse tilstrække, 
med 1/40 aarlig, haves der i indeværende Finants
aar et Beløb af 35000 Kr. til Raadighed. 
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Ved tjenstlig at meddele Hr. Amtmanden foran
staaende til behagelig Efterretning og videre Be
kjendtgørelse for Havnebestyrelsen, undlader man 
ikke at tilføje, at det ommeldte Laan, der vil være 
at tilbagebetale som foran nævnt, forøvrigt vil blive 
ydet paa de i Skrivelse herfra senest af 14. Juni 
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f. A. nærmere ommeldte Betingelser, derunder de 
af Ministeriet opstillede almindelige Vilkaar for 
Statskassens Medvirkning til Tilvejebringelsen af 
hensigtsmæssige Baadehavne. Det bedes derhos 
Havnebestyrelsen tilkendegivet, at naar man mod
tager en i Overensstemmelse med vedlagte Udkast 
paa behørigt stemplet Papir udstedt med Sogne
raadets og Amtsraadets Paategninger om de af 
samme overtagne Garantiforpligteiser og uden Rets
anmærkning tinglæste Obligation, vil det tilstaaede 
Laan blive anvist til Udbetaling, efterhaanden som 
det ved fornøden gennem Amtet indsendte Attest 
fra Amtets Vejinspektør, under hvis Tilsyn Havne
arbejderne ville være at udføre, godtgøres, at der 
er udført Arbejder til et tilsvarende Beløb. For
saavidt det maaUe være nødvendigt, vil der dog 
kunne erholdes Forskud til Arbejdernes Paabegyn
delse. Sluttelig bemærkes, at Havnearbejderne 
ville være at udføre overensstemmende med den 
tidligere med Skrivelse herfra af 23. Sept. 1885 
tilbagesendte Plan." 

Efter denne Bevilling kom Havnearbejderne snart 
i Gang og fuldførtes i Løbet af Aarene 1887-88. 
Havnen blev bygget med en Inder- og en Yderhavn 
med Slæbested i Yderhavnens sydvestre Hjørne og 
et do. i Inderhavnens østre Side. Den nordre Mole 
blev forsynet med en Granitmur, som tilligemed de 
udenfor liggende Klipper skulde hindre Bølgerne at 
trænge ind i Havnen. Dennes Dybde blev 21/ 2 Meter 
(7 -8 Fod); og store Dæksbaade, Fiskekvaser og 
andre smaa Fartøjer kunde søge derind. 

I Paalands Storme kunde Havet vel endnu kaste 
Skum og Sprøjt ind paa Baadenes Master, men det 
formaaede ikke længer at vælte sig ind og slaa Baa
dene i Stykker eller gøre Vandet uroligt i Inder
havnen. Denne Havn viste sig altsaa tilfredsstillende; 
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og den har nu staaet sin Prøve i 25 Aar. Lidt For
bedringer med Hensyn til Kajens passende Højde 
er foretaget nogle Gange; og Havnen er bleven for
synet med tidssvarende Fyr eller Lanterner. Om disse 
sidste skal følgende anføres af en Skrivelse fra Mini
steriet til Havnebestyrelsen i Tejn gennem Amtman
den og Herredsfogden i Hasle d. 22. Avgust 1888: 

"Efter at de med Hr. Amtmandens behagelige 
Skrivelse af 4. Januar d. A. hertil indsendte nær
mere Oplysninger vedrørende det i sin Tid fra 
Bestyrelsen for Baadehavnen ved Tejn fremkomne 
Andragende om Tilladelse til ved bemeldte Havn 
at anbringe tvende Lanterner som Fyr, herfra have 
været tilstillede Marineministeriet, har det nævnte 
Ministerium under 30. f. M. meddelt, at der fra 
sammes Side intet haves at erindre imod, at der 
af vedkommende Havnebestyrelse oprettes de oven
nævnte 2 Fyr, det lave anbragt paa vestre Mole
hoved visende hvidt Lys, det høje paa Havne
pladsen visende rødt Lys fra c. 1/2 Streg østen 
for Linien Fyrene over og østerefter Farvandet 
rundt, hvidt Lys i -en Vinkel paa 1/2 Streg paa 
hver Side af Fyrlinien, og grønt Lys vestenfor den 
hvide Fyrvinkel, iøvrigt i Overensstemmelse med 
Havnebestyrelsens Andragende. Marineministeriet 
har derhos begjæret en Meddelelse om, naar Fy
rene ere oprettede og kunne tændes, for at Be
kjendtgjørelse desangaaende kan blive foranlediget. 

Hvilket tjenstlig meddeles Dem til behagelig 
Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse 
o. s. v." 

Ved ErhvervelseR af den gode Havn og de bedre 
Indsejlingsforhold fik Tejn Betingelser for Fremgang 
og Udvikling som aldrig før; og meget er gaaet 
fremad i de forløbne Aar. (Sammenlign de to Kort 
med hinanden l). Tidligere maatte Baadene ofte søge 
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Havn i Mulm og Mørke; og det afstedkom ikke saa 
sjældent Ulykker. Ved Lanternernes Hjælp sker Ind
sejlingen nu næsten lige saa let og sikkert om Nat
ten som om Dagen. - Redskaber og Garn er ogsaa 
blevet mere tidssvarende. 

I Foraaret 1887 begyndte man at fange Laks med 
Garn, som sattes ud og holdtes drivende i Søen ved 
Siden af Baaden. Dette Fiskeri er siden blevet ved , 
og det har ofte betalt sig godt; men det er forbun
det med stor Fare. Fiskerne skal langt til Søs paa 
den Aarstid, da Snestorme er hyppige. En saadan 
kan let overfalde Baaden, saa den kuldsejler, eller 
Fiskerne kan fare vild og omkomme tilsidst. - Nat
ten mellem d. 11. og 12. Februar 1892 omkom 3 
Fiskere fra Tejn paa den Maade, idet de vilde ud 
paa Laksevrag ved Prøjsens Kyster. Samme Skæbne 
ramte 5 andre Tejnfiskere d. 25. Marts 1898. Det 
blev en saa voldsom Storm, at Baadene ikke kunde 
krydse i Land, men drev hjælpeløst om paa Havet, 
til de gik til Bunds. En Baad med 2 Mand i var 
dog saa heldig at drive i Land ved Prøjserkysten, 
hvor de to Mand blev reddet. Siden har Havet ikke 
krævet flere Ofre fra Tejn. Hvad der ogsaa har bi
draget til dette sidste, er Anskaffelsen af nyere og 
bedre Baade. De gamle Heldæksbaade, som brugtes 
udelukkende til Laksefangst, var temmelig store: 
c. 10 m (32 Fod) lange, 4 m (12 Fod) brede, 1% m 
(5 Fod) dybtgaaende, 7-8 Tons drægtige og førte 
Storsejl, Topsejl, Klyver og Fok;&) de nyere Halv
dæksbaade, som bruges baade til Lakse- og Silde
fiskeri, er noget mindre, c. 8 m (25 Fod) lange, 3 m 

5) Se H. Zahrtmann: Fiskerihavne paa Bornholm. 
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(9 Fod) brede, 11/ 4 m (3 1/ 2-4 Fod) dybtg., 4-5 Tons 
drægtige og drives frem ved Motorer med 5-6 Hestes 
Kraft. Vel er de endnu forsynede med Master og 
Sejl, men disse bruges sjælden. 

Den første Motorbaad i Tejn blev anskaffet af 
Fisker Andreas Bendtsen i Aaret 1902; men den 
var upraktisk, idet Maskinen paa 11/ 2 Hestes Kraft 
ej formaaede at drive Baaden frem, naar der var en 
Smule Søgang; og selvom den i stiIle Vejr kunde 
fremskynde Farten en Del, manglede den dog de For
dele, man havde ventet af en Motorbaad. Derfor 
blev der ikke anskaffet flere de første Aar. Fiskerne 
fik imidlertid høre om mere vellykkede Forsøg andre 
Steder; og i Aaret 1904 blev en Motor paa c. 5 He
stes Kraft indsat i en anden Halvdæksbaad i Tejn. 
Da denne Motorbaad viste sig at være hensigts
mæssig, fik flere Fiskere Lyst til at følge Eksemplet; 
og nu findes der 13 saadanne moderne Fartøjer i 
Tejn Havn. Fiskning med Motorbaad har den For
del, at Fiskeren bedre kan gaa ud, hvordan Vinden 
end blæser, hurtigere naa til Fiskepladsen og tid
ligere komme hjem med Fangsten; og dette har 
særlig Betydning for Sildefiskeriet om Sommeren, da 
det gælder om at faa Silden behandlet, mens den 
er frisk. 

Med Hensyn til at kunne finde Sildens Opholds
sted i Havet har Videnskaben ogsaa været Fiskerne til 
Hjælp. Den har godtgjort, at Silden holder sig, hvor 
der er c. 13 o Varme; derfor har nogle Tejnfiskere 
lært at grade Vandet, før de sætter Garnet ud; og 
naar de anbringer dette i en passende Dybde der
efter, fisker de sjælden forgæves. 

Alt dette har medvirket til bedre Kaar for Tejn-
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fiskerne; men den store Gæld paa Havnen var dog 
længe trykkende. 

Reg:ring og Rigsdag havde imidlertid arbejdet paa 
at ~phJælpe de forskellige Næringsveje; og den 6. 
Apnl 1906 udkom en Lov, ifølge hvilken en Del 
gamme? H~vn~gæld kunde eftergives; Havnebesty
relsen l Tejn fik et Afviklingstilbud fra Staten som 
den gerne gik ind paa; og i Henhold til Finans
ministeriets Erklæring paa Gældsdokumentet d. 21. 
Dec?r. 1906 blev Resten af Statslaanet, som den Gang 
udgjorde Kr. 30829,24, afviklet saaledes, at Tejn 
Havnebestyrelse forpligtede sig til at betale de 6000 
Kr. straks, medens Rest Kr. 24829,24 blev eftergivet. 
Ved denne Gældseftergivelse blev Havnens Formues
forhold meget forbedret. Den ejer nu sig selv, og de 
6000 Kr., som blev laant af Kreditforeningen afbe
tales med 1/28 om Aaret. Havne- og Brotaksterne 
revideres og approberes nu af Ministeriet hvert 5. 
Aar; og de er ikke meget høje for Tiden. For hver 
Halvd~ksbaad, som har hjemme i Tejn og optager 
Plads l Havnen, betales aarlig 3 Kr., for hver min
dre Baad efter samme Forhold 1 Kr. Af hver 100 kg 
Torsk svares 10 Øre, af 100 kg Laks 1 Kr., af 100 Ol 
S~ld 50 Øre, af 100 kg Aal 50 Øre og for 100 kg 
Plghvar 20 øre. Andre Fisk gaar fri for Afgift. Af 
andre Varer, som losses eller lades, eller for frem
mede Baade, som gaar ind, betales ogsaa lidt til 
Havnen. 

Men selvom Havn, Baade og Redskaber er i 
?edste Orden. og Taksterne lave, har Fiskerne dog 
tngen Garant! for en vedblivende god Fortjeneste. 
De~ne beror meget paa, om der er Afsætning paa 
de l Land bragte Varer. Det sidste Aar har Markedet 
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for røget Sild været saa overfyldt, at Prisen er gaaet 
ned til et Minimum; og Fiskerne har fa aet en altfor 
lille Løn for deres Arbejde. Man maa haabe, at dette 
Forhold maa bedres; thi det er særlig Sildefiskeriet 
om Sommeren, at Fiskeren med Familien skal leve 
af. Vel drives der, som før nævnt, noget Lakse
fiskeri om Vinteren og Foraaret, men det kan ofte 
mislykkes. - Fiskeri af Aal, smaa Laks, Ørred og 
Pighvarrer (Botter) giver stundom lidt Indtægt; men 
det er mest Børn, ældre Fiskere og andre Folk, der 
befatter sig med dette, saa det er at regne som en Art 
Lystfiskeri. Som Kuriositet kan bemærkes, at Brugs
foreningens Uddeler for 15 Aar siden lærte Tejn
fiskerne at fange Botter. 

I gamle Dage levede Kystboerne mest af Stran
dinger og Vrag; og Tejnboerne har ogsaa faaet de
res Del af den Slags baade tidligere og i de senere 
Aar. Den 13. November 1872 strandede en norsk 
Bark "Medora" ved Statude-Klipperne, 13 Mand druk
nede, kun 1 kom frelst i Land. Barken var ladet 
med Tømmer. Den 15. Okt. 1888 strandede en tysk 
Brig omtrent paa samme Sted. Den var ladet med 
Planker. Den 19. April 1903 strandede en svensk 
Skonnert "Nejaden " Nord for "Gule Klipper". Den 
sejlede uden Ladning og Ballast, saa den blev slyn
get helt op paa Land. Den 25. Febr. 1912 strandede 
en engelsk Damper "Blackhead" ved "Aalekilde
nakken". Mandskabet blev reddet, men Skibet gik 
derefter midt over; og den kostbare Ladning Hør, 
Hamp og Planker svømmede om i Havet eller ka
stedes op paa Land. Bjærgningen af disse Varer gav 
Fiskerne en god Vinterfortjeneste. 

Da den største Del af Tejns Befolkning skal leve 
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af, hvad Havet indbringer, beror Fiskerlejets Vækst 
og. Trivsel mest paa denne Indtægt. Er den god, gaar 
alt mg fremad. Der købes mere i Brugsforeningen, 
Skolen faar flere Børn uden Udskrivning og Hus 
og Hjem bliver mere vel holdte. Er den :inge vir-
ker det modsat. ' 

Saalænge Havn, Baade og Redskaber var daarlige 
og Indtægterne smaa, levede Tejns Befolkning under 
ret primitive Forhold. Husene var smaarudede, straa
tækkede med Vægge og Gulv af Ler; og der fandtes 
hverken Gardiner eller Blomster i Vinduerne. Kvin
derne maatte slæbe næsten alle Husholdningsvarer 
hjem fra Allinge; og Mændene holdt ofte til i Kro
er~e, naar de ikke var paa Havet. Slagsmaal, Spil, 
Dnk og Banden hørte til Dagens Orden. Men efter
haanden som Indtægtsbetingelserne udvikledes, blev 
n:ange af de nævnte Forhold bedre. 1891 fik Tejn 
sm egen Skole, saa Ungdommen fik nemmere Ad
gang til at faa de nødvendige Kundskaber; og 2 Aar 
efter oprettede Tejnboerne en Brugsforening saa det 
siden blev lettere at faa hentet de nødvendi~e Varer. 
Denne Brugsforening havde en Tid sine Vanskelig
heder at kæmpe med; den begyndte i et lejet Lokale 
med en aarlig Omsætning af c. Kr. 1800000 men 
byg?"ede i A~ret 1897 sit eget Hus, som ~en~re er 
udvIdet; og I Aaret 1911 havde den en Omsætning 
af c. Kr. 60000,00. 

Mange nye Huse er bygget i Tejn i de senere 
Aar; og de er næsten alle opførte af brændte Sten 
forsynede med Tegltag og pyntelige overalt, ja sel~ 
de gamle. Huse er blevet hyggelige og pæne baade 
u~e o~ m~e. C. 10 Minutters Gang Sydvest for 
FIskeleJet lIgger Jernbanestationen "Tejn" oppe i 
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Olsker, opført 1.912. - Skønt Fiskerlejet hører ind 
under Olsker Sogn, har det dog ellers en vis Selv
stændighed med egen Havne- og Udmarksbestyrelse 
og egen Formand og Toldembedsmand. 

Hvad der ogsaa har bidraget til Tejns Udvikling 
er de religiøse Bevægelser, først ved Pastor Tranberg 
i Tresserne, senere ved Missionær Møllers, Pastor 
Friis-Hansens og forskellige Sektpartiers Virksomhed. 
Ikke alt er sundt, men Ædruelighed og Flid er i 
Fremgang; og der høres sjælden et Bandeord paa 
Gaden eller Havnen. I Aaret 1898 byggede Kirkelig 
Forening for indre Mission et Missionshus i Lejet, 
og ud fra dette gøres nu det vigtigste religiøse Ar-
bejde paa Stedet. . 

Med Hensyn til Folkelivet i Tejn skal blot be
mærkes, at der sjælden holdes verdslige Fester. I 
Fritiderne samles Fiskerne paa Havnepladsen, "Bør
sen", og slaar en Passiar af med hinanden, medens 
Kvinderne kigger til hinanden i Husene, og Ung
dommen tumler sig paa Engen eller i Lunden til 
Harmonikaens eller Mundharpens Toner. 

I Arbejdstiden de søgne Dage er der derimod 
travlt i Fiskerlejet især om Sommeren, og da det er 
særlig Sildefiskeriet og Silderøgningen, der præger 
Tejn paa denne Aarstid, vil jeg forsøge at skildre 
noget af dettes Poesi en stille klar Sommerdag med 
paafølgende Nat og Morgen: 

Solens gyldne Kugle flyer 
Zenits Himmelegn; 
Silderøgens hvidgraa Skyer 
svæver over Tejn. 
Skorstenstaarne, Hytterækker 
kaster Skygger over Gaden; 
Fiskerkvinder laver lækker 
Sild til Aftensmaden. 
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Mellem Huse og Terrasser 
høres Vogne gny; 
fiskerguld i hvide Kasser 
bringer de af By; 
Baadmotorers6) Tak-Tak lyder 
muntert i det lune Leje, 
mens de stærke Bove bryder 
ud ad vaade Veje. 

fiskermænd med haarde Hænder 
staar ved Stavn og Ror, 
Ørneblik de fremad sender 
over Havets Mor. 
Gennem lyse blanke felter 
skærer Baaden dybe furer; 
over matte blaagraa Bælter 
Aftenvinden durer. 

Bagved Hammerpyntens Blaaning 
daler Solen ned; 
Lejet paa den grønne Skraaning 
drømmer hen i fred. 
Dagen drysser ved sin Døen 
Skyen fuld af Rosenblade, 
farver hele østersøen 
som en Kobberplade. 

Over Purpurhavet dukker 
Øens Huse frem ;7) 
en og anden fisker sukker, 
tænker paa sit Hjem; 
mellem Garn og fiskerbaade 
ser han mod en Himmelstrime: 
"før os, Herre, af din Naade 
til en Sildestime!" 

6) Her er Trykket lagt paa anden Stavelse i Ordet MotOr; Almuesfolk 
udtaler det nemlig saaledes; og da der i det danske Sprog er en Tilbøjelig
hed for den stigende Rytme, vil Ordet rimeligvis ligesom flere fremmede Ord 
vinde Hævd med denne Udtale. 

') Husene paa Kristiansø, 

177 

Skruen standser, Baaden glider, 
Garnet sættes ud; 
over tvende Timer slider 
man paa Haandens Hud; 
men paa mangen barket Næve 
falder ned en Glædestaare: 
"Godt, at ingen mer vil kræve 
Stræb med Sejl og Aare!" 

Over Havets dunkle flade 
ligger Nattens Ro; 
Maanen fra sit høje Stade 
danner Sølverbro 
paa de perlerene Vover, -
hist og her en Stjerne blinker, 
fiskeren i Køjen sover, 
indtil Solen vinker. 

Morgenvindens milde Viften 
ildner Sjæl og Krop; 
under Snak og flittig Skiften 
hales Garnet op; 
hver Gang sølverhvide Dynger 
føres ind i Silderummet, . 
fiskermanden muntert synger, 
fryd han har fornummet. 

Atter straaler over Jorden 
Sky og Himmel rød, 
atter blæser Baadmotoren 
sine korte Stød; 
i de gyldenblanke Vande 
skyder Baaden hurtig fremad, 
der er Glans om mangen Pande, 
naar det glider hjemad. 

Mod den skønne Kyst i Vesten 
gaar en Straaleregn; 
skjult af Hegn og Lunde næsten 
ligger selve Tejn. 
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Kendte Huse, røde hvide, 
titter frem af alt det grønne; 
der er mangen god Sylfide, 
som vil Farten lønne. 

Solen hæver sig paa Himlen, 
Lejet kommer nær; 
ned til Havnen er en Stimlen 
50111 til Markedsfærd ; 
Baade ind ad Gatte! piler; 
under Tak-Tak svinges Hatten; 
Børn og Kvinder hmtigt iler 
med at ordne Skatten. 

Silden skinner blank i Solen; 
under Spøg og Smil 
køres den fra Havnernolen, 
Fiskeren faar Hvil; 
Glæden veksler dog med Kravet; 
thi før SIld er Guld paa Bryggen, 
skal man alter ud paa Havet 
for at prøve Lykken. 

Ikke alle Fiskedage har et saa festligt, poetisk 
Skær over sig. Storm og Modgang maa ogsaa prø
ves. Men Tejnboerne mangler heller ikke Mod til 
at gaa paa da. Der er noget af Vikingenaturen i dem. 
Naar det er saadant Vejr, at ingen anden Fisker tør 
vove sig ud paa Havet, stikker Tejnfiskeren til Søs, 
siger man. Det kommer vel af, at Havet er ikke 
blot en Indtægtskilde, det har ogsaa en dragende 
Magt over Sindet; og de Sange, det sang for de 
gamle Vikinger, synger det ogsaa for Nutidens 
Slægter. 

Kw'{ .ll. Kofod. 
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