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Kaptajn O. E. Sonnes Optegnelser, 
ved Johan Kofoed. 

(Fortsat.) 

UDMARKSSAGEN. 

Som Medlem af Rigsdagens Landsting fik jeg 
Lejlighed til at virke for Gennemførelsen af en for 
Bornholm overmaade vigtig Sag, nemlig Ordningen 
af Forholdene med de bornholmske Udmarks jorder, 
hvorom der i en lang Aarrække var ført en stærk 
Strid mellem Gaardmændene og Husmændene, og 
hvorved disse sidste i højeste Grad var forurettede. 

Foruden den gamle Almindingsskov bestod de 
bornholmske Udmarker af 22000 Tdr. Land, der 
strakte sig som et bredt Bælte tværs over Bornholm 
fra HeIletsbakkerne i Ibsker over til Slotsruinerne ved 
Hammeren. Paa denne Udmark havde Bornholmerne 
fuldstændig Brugsret og benyttede den til Græsning, 
Lyngslet og Tørveskær uden nogen Indskrænkning. 
1832 bestemte den enevældige Konge, at Fællesskabet 
mellem Staten som Ejer og Bornholms Beboere som 
Brugere skulde ophøre, hvorefter Udmarkerne blev 
udskiftede saaledes, at der tillagdes Staten 9500 Tdr. 
Land, og Resten uddeltes saaledes, at hvert Sogn fik 
sin Del i Forhold til dets Hartkorn. Denne Fordeling 
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og Udskiftning mellem Staten og Sognene var til
endebragt med 1848. Bønderne i Sognene mente nu, 
at ligesom Sognene fik deres Del efter Hartkornet, 
saaledes maatte ogsaa Sognenes Andel kunne ud
skiftes til Bønderne efter Hartkornet, uanset at Kon
gen i Resolutionen havde givet Bornholmernes An
del til Beboerne som Brugere, og uanset den Kends
gerning, at Husmændene havde benyttet Udmarkerne 
lige saa frit og fuldstæt:ldigt som Bønderne. Men da 
Autoriteterne gav Bønderne Medhold i deres Opfat
telse, begyndte de at skifte Udmarkerne imellem sig, 
og det første Sogn, der satte dette i Værk, var Ols
ker, som omtrent med 1850 havde udskiftet Sognets 
Udmarker til Hartkornsejerne og saaledes fuldstændig 
udelukkede Husmændene fra Brugen. 

Da dette var den mest himmelraabende Uretfær
dighed, idet Bornholmerne netop havde faaet deres 
Part, fordi de var Brugere, og ikke fordi de var Hart
kornsejere, og det saaledes ikke kunde gaa an gan
ske at udelukke den talrigste Del af Brugerne fra al 
Andel deri, saa tog jeg mig paa det ivrigste af Hus
mændenes Sag, holdt Møder med dem og bidrog mit 
til, at Andragender og Besværinger derom indgaves. 
Da Olskersogn havde tilendebragt sin Udskiftning, 
indgaves i 1851 til Folketinget et af over 1000 Hus
mænd underskrevet Andragende, som c. 80 Gaard
mænd, der holdt med Husmændene, tiltraadte, om 
at Sognenes Andel maatte blive Kommuneejendom 
uden Udskiftning, saaledes at det daarligste beplan
tedes, og det øvrige bortarvefæstedes i mindre Lod
der til Husmændene. Dette havde imidlertid ingen 
anden Følge, end at Husmændene henvistes til at 
søge Rettergang, og da Sogneudskiftningen fortsattes, 

.. 
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forenede de sig ogsaa om at gøre det og fik hertil 
fri Proces. Inden denne Proces fik gennemgaaet alle 
sine Stadier, trak mange Aar om, hvori Husmændene 
havde mange Bryderier og megen Besvær for at skaffe 
de dertil fornødne Penge, der skulde sammenskydes 
i Smaabeløb af til Dels fattige Deltagere; thi skønt 
man havde fri Proces, kostede Sagførelsen dog mange 
Penge. Paa Bornholm var det Prokurator Fogl), der 
tog sig af Husmændenes Sag. Endelig opnaaede de 
i 1862 Højesteretsdom for, at de havde Ret til An
part i Udmarkerne, men uden at Dommen angav, 
hvorledes de skulde komme i Besiddelse af denne 
Ret. Altsaa efter saa mange Aars Kamp, under hvil
ken man maa beundre det Sammenhold og den Ud
holdenhed, som Husmændene havde vist, tilkendte 
Landets højeste Domstol dem en Ret, som de ikke 
vidste, hvorledes de skulde faa Gavn af. Med Tak 
mindes jeg derfor Indenrigsminister Orla Lehmann, 
som tog sig af Sagen og udarbejdede et Lovudkast 
til Sagens Ordning, som gik i den af Husmændene 
ansøgte Retning. Men da han ved Ministerforandrin
gen i Efteraaret 1863, hvor det Monradske Mini
sterium afløste det Hallske, gik af som Minister, fore
lagde hans Efterfølger Indenrigsminister Nutzhorn 
Lovudkastet om Ordningen af de bornholmske Ud
marks jorder i Landstinget under Samlingen 1863-64. 
Som den Gang meget inde i Sagen arbejdede jeg 
stærkt for Lovens Vedtagelse, - var ogsaa i Ud
valget, som nedsattes derom -; men flere mente, 
at det var et Ejendomsspørgsmaal, der maatte afgøres 

1) Christian Fog, født i Nylarsker Præstegaard 1~/1O 1794, 
død i Rønne 3/1 63. Prokurator i Rønne fra 1815. 

l' 
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ved Domstolene og ikke af Lovgivningsmagten. Ved 
sidste Behandling faldt Sagen derfor med 21 Stem
mer mod 21. I Samlingen 1865-66 forelagde den 
ny Indenrigsmister Estrup atter Sagen, og da ved
toges den eenstemmig i Landstinget. I Folketinget 
kom imidlertid de samme Ejendomsbetænkeligheder 
frem som forrige Gang i Landstinget, hvorfor der 
blev foreslaaet og vedtaget en Bestemmelse om, at 
der skulde nedsættes en dømmende Kommission paa 
5 Medlemmer til at mægle og, hvis Forlig ikke op
naaedes, da at dømme i Sagen. I Landstinget gik 
vi ind paa denne Ændring, og derefter udkom Loven 
af 9. Februar 1866 angaaende Behandlingen af den 
Landsognene paa Bornholm tillagte Andel i Ud
marksjorderne. 

Kort Tid derefter udnævntes Kommissionen, der 
kom til at bestaa af Højesteretsassessorerne Obelitz 
og Repholtz, Amtmand Vedel!), Amtsforvalter Jensen 
og mig. I Sommeren 1866 holdt vi Møder i de for
skellige Sogne overalt paa Bornholm, og overalt op
naaede vi Forlig, hvortil Amtmand Vedels dygtige 
Virksomhed væsentlig bidrog. Resultatet var, at af 
Sognenes Andel, bestaaende af c. 13000 Tdr. Land, 
bestemtes c. 9000 Tdr. Land at sælges eller bort
arvefæstes i mindre Lodder, og 4137 Tdr. Land ud
lagdes til Skovplantning. Derhos fastsattes Vedtægter, 
hvorefter aarlig skulde som offentlig eller kommunal 
Ejendom tilplantes mindst 78 Tdr. Land. 

Paa denne Maade endtes omsider Sagen, der 
havde voldet saa meget Bryderi og stiftet saa megen 

1) Emil Vedet, f. 30/S 1824 paa Søbysøgaard paa Fyn, død 
2% 1909. Amtmand paa Bornholm 1/4 1866 til 217 1871. 
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Bitterhed og Uenighed imellem Parterne. Vel blev 
jeg den Gang ilde set af mange Hartkornsejere, men 
dog har jeg nu den Glæde, at jeg tror, alle erkender, 
at min Virksomhed i denne Sag var godt anvendt, 
og Ordningen en god Gerning. En Mangfoldighed 
af Husmænd har derved faaet egne Lodder til Be
byggelse, de øde Marker er til Dels allerede opdyr
kede og bliver det mere og mere, og da nu 22 Aar 
er gaaede siden hin Tid, maa nu mindst 1700 Tdr. 
Land være tilplantede med Skov. Det er mig en 
Nydelse, naar jeg ser disse Plantninger og disse 
mange SmaaboIiger paa de tidligere raat i deres Ur
tilstand henliggende Marker, at kunne sige til mig 
selv: Du har dog haft en stor Andel i, at dette er 
kommet til Stede l). 

Under mit Arbejde med denne Sag kom jeg til 
at undersøge alle gamle Resolutioner og Bestemmel
ser om Højlyngen og fandt da en, der hjemlede Hus
mændene Ret til gratis Lyngrivning i Almindingen, 
saa længe ikke det dertil udlagte store Areal var til
plantet. Ved Udmarkssagens Ordning blev Husmæn
denes Felt til Lyngrivning en Del indskrænket, og 
den dem tilsagte Ret til Lyngrivning i Almindingen 
derfor noget, som der burde passes paa, da der snart 
vilde blive Trang dertil. Jeg skreven Artikkel derom 
i "Bornholms Avis", paaviste Retten, som var und-

1) Ovenstaaende Optegnelser synes at have staaet til Raa
dighed for J. A. Jørgensen ved Udarbejdelsen af Udmarkssagens 
Historie i "Bornholms Historie" Il S. 293 ff. 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



gaaet Opmærksomheden, og tilbød Husmændene min 
Assistance. Det varede heller ikke længe, førend de 
søgte den, og jeg henvendte mig da til Forstvæse
nets overordnede Autoriteter, som velvilligt kom mig 
i Møde, og efter at min Paastand om Husmændenes 
Ret ved den derefter foretagne Undersøgelse viste 
sig at være rigtig, ankom snart Ordre til Skovrideren 
paa Bornholm derom, og siden den Tid har de jord
løse Husmænd paa Bornholm hvert Aar faaet anvist 
Plads til Lyngrivning i Almindingen og saaledes 
kommet til billigt Brændsel. 

Da Udmarkerne deltes mellem Staten som Ejer 
og Beboerne som Brugere, saa forbeholdt Staten sig 
at tage paa sin Part alle de mange Lodder, som i 
Tidernes Løb var tagne i Besiddelse af Husmændene, 
samt endvidere at faa udlagt de umiddelbart dertil 
stødende Arealer for dermed at kunne arrondere l) 
Husmandslodderne i hensigtsmæssige Former og 
Størrelser - alt af Velvilje mod Husmændene. Af
giften fastsattes til 1 Td. Havre pr. Td. Land boni
teret Jord til Takst 8 med Afgiftsfrihed i 5 Aar og 
halv Skat i andre 5 Aar, og derefter fuld Skat. Af
giften var maaske ikke saa ubillig, naar Boniteringen 
af Jorden var sket omhyggelig, men da denne var 
foretaget i højeste Grad overfladisk uden Boniterings
mænd af Landmaalere alene, som ofte ikke en Gang 
var af Vognen for at undersøge Jorden eller lod grave 
i den, saa blev Afgiften paa mange Steder saa høj, 

1) afrunde, sammenlægge. 

at den umulig kunde svares. Saa snart derfor den 
fulde Afgift indtraadte, indgave disse Arvefæstere 
hyppigt Besværinger og Andragender om Nedsæt
telse, men disse mødte stedse Afslag hos Finans
ministeren. Da jeg blev valgt til Landstinget, tog 
jeg mig ogsaa af denne Sag og holdt flere Møder 
med disse Arvefæstere eller "Kongens Mark-Hus
mænd", som de den Gang kaldtes. I denne Sag 
havde jeg en udmærket Støtte i den hæderlige gamle 
for længst afdøde Landmaaler lindI) af Olsker, hvis 
Navn jeg derfor ikke her kan undlade at nævne med 
Anerkendelse. 

I Samarbejden med Folketingsmændene Kapt. Dam 
og Kapt. Lucianus Kofod2) affattede jeg en Frem
stilling af Sagen bilagt med en Mængde Oplysnin
ger, og med denne Fremstilling som Grundlag ind
bragte jeg i Landstinget et Forslag om, at denne 
Sag skulde undergives en Undersøgelse i Tinget, og 
hvis Fremstillingen fandtes begrundet, da at henvise 
den til Ministeren. Mit Forslag fandt Bifald hos 
Lehmann og Højesteretsassessor Ussing, og uagtet 
Finansministeren forud erklærede, at Sagen fortjente 
Afvisning, lykkedes det mig dog at fremstille den saa 
klart, at der nedsattes et Udvalg i Sagen, hvoraf jeg 
naturligvis blev Medlem. Udvalget kom til det Re
sultat, at mit Forslag burde anbefales til Regeringen. 
Maaske havde mit Forslag alligevel ikke faaet Flertal 
i Tinget, hvis der ikke imidlertid igen var sket Mi-

l) Andreas Christian Lind, f. paa Lindesgaard ("Skomager
gaard") i Ol sker % 1795, død paa SI. Hallegaard i Ol sker % 1871. 

2) Lucianus Hansen KOfod, f. 27/5 1829 i Pedersker, død 
3/11 1904 paa Frederiksberg. Folketingsmand for Bh. A. 1. Valg
kreds fra 1% 1858 til 1881. 
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nisterforandring. Men den ny Finansminister Fenger 
saa med mere Velvilje paa Sagen og lovede Under
søgelse, hvis Tinget vilde henvise mit Forslag til 
ham, og dette skete med stort Flertal. 

Finansminister Fenger holdt Ord. Da Under
søgelserne var til Ende indbragte han i Samlingen 
1871--72 Lovudkast "angaaende Ombonitering og 
Nedsættelse i Afgiften af nogle bortarvefæstede Ud
marksjorder paa Bornholm", der netop gik ud paa 
at give Arvefæsterne det, de bornholmske Rigsdags
mænd i Forening havde anbefalet, og som jeg i mit 
Forslag til Landstinget havde andraget om. Lovud
kastet gik forholdsvis let gennem Rigsdagen og un
der 9. December 1871 udkom Loven. Følgen deraf 
blev, at de Arvefæstere, som virkelig var blevne for
urettede, fik en betydelig Nedsættelse i deres Afgifter. 

Jeg havde megen Møje med denne Sag, Rejser 
og Udgifter. Paaskønnelsen blev kun ringe, og naar 
jeg undtager enkelte virkelige Erkendtlighedsytringer, 
saa blev mit Ord faa Aar derefter ikke agtet for noget. 
Den politiske Spaltning og Agitation drog Husmæn
dene fra mig, uagtet ingen Bornholmer har arbejdet 
saa meget for Husmændene som jeg. Men lever jeg 
end ikke at faa nogen Anerkendelse fra disse Folk, 
saa har jeg dog Bevidstheden hos mig selvom, at 
jeg har værd dem til god Nytte og opfyldt min 
Pligt som Repræsentant for Bornholm. 

9 

Efter nu at have omtalt nogle af de vigtigste Ting, 
hvori jeg dels har medvirket, dels været i Spidsen 
for i mine offentlige Stillinger, skal jeg anføre nogle 
af de Foranstaltninger til Gavn for det almindelige, 
jeg som Privatmand har været Anfører for. 

1. NEKSØ SYGE- OG BEGRAVELSESKASSE. 

Det første og vigtigste, som jeg søgte at faa dan
net her i Neksø, var en Syge- og Begravelseskasse 
i Lighed med den, man allerede i flere Aar havde 
haft i Rønne, hvor Arbejderne mod et ringe ugent
ligt Bidrag kunde sikre sig en Hjælp at leve for i 
Sygdomstilfælde. Jeg opfordrede til Stiftelsen og fik 
den stiftet i Maj 1858 med de Love, hvortil jeg havde 
affattet Udkast. Ugebidraget bestemtes til 4 Skilling, 
og Sygehjælpen til 1 Mk. om Dagen samt fri Medicin, 
en Hjælp, som paa den Tid var særdeles god. Be
gravelseshjælpen var i Rønne sat til 20 Rdl., men 
da jeg indsaa, at uheldige Omstændigheder kunde 
gøre det vanskeligt for Kassen at udrede en saa stor 
Begravelseshjælp, bestemte vi, at saa længe Med
lemmet ej havde indskudt saa stort Beløb, blev der 
ikke at udbetale ham mere, end hvad der var ind
skudt fra ham. De vigtigste Medhjælpere, jeg havde 
ved Stiftelsen, var Kæmner N. P. Andersen, Avls
bruger P. C. Dam og Snedker D. Kjøller, som ogsaa 
blev valgte til den første Bestyrelse, da jeg paa Grund 
af mine offentlige Hverv ikke ønskede at være deri. 

Kassen gik udmærket godt, og Reservefonden for
øgedes hvert Aar ikke saa lidt. Dette bragte allerede 
efter 6 Aars Forløb nogle Medlemmer til at foreslaa, 
at den, der uafbrudt havde bidraget i 12 Aar til Kas-
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sen, skulde derefter være fri, men ligefuldt beholde 
Retten til Hjælp, hvis de blev syge. Et Par Gange 
fik jeg dette uheldige Forslag forpurret, idet jeg søgte 
at gøre det indlysende, at Kassen ikke kunde bestaa 
med en saadan Bestemmelse; men i Generalforsam
lingen 1869, medens jeg var i Rigsdagen, fik man 
det desuagtet vedtaget. dog med den konserverende 
Bestemmelse, at Frihed for Indskud skulde ophøre, 
naar Reservefonden gik ned under en vis Størrelse 
(4000 Kr.). 

Det har nu (1888) allerede vist sig, at Kassen ikke 
kunde bestaa med denne Fritagelse for Bidrag; tre 
Gange er allerede paabudt Ekstrabidrag af 12 Aars 
Medlemmerne, og dette vil blive nødvendigt oftere. -
Men Kassen har forøvrigt vist sin velsignelsesrige 
Virksomhed. 

2. SKYTTEFORENING FOR NEKSØ 

OG OMEGN. 

Da man i det øvrige Danmark begyndte at danne 
Skytteforeninger for fra en tidlig Tid at indøve Ung
dommen i Vaabenøvelser og navnlig i Skydning, 
noget der ogsaa vilde være til Lettelse for de værne
pligtige, naar de blev udskrevne til Rekrutter for 
Armeen, indbød jeg i Oktbr. 1863 til ogsaa at danne en 
Skytteforening for Neksø og Omegn. Sagen fandt Ind
gang, og i Decbr. konstituerede Foreningen sig med 
Medlemmer fra Bodilsker, Poulsker, nogle fra Ibsker 
og, saa vidt jeg erindrer, ogsaa nogle fra Pedersker, 
medens Mængden af Medlemmerne var fra Neksø. 
Bestyrelsen kom til at bestaa af mig, der valgtes til 
Formand, Konsul Herman Munch, Viceformand, og 

11 

Kasserer, samt Parti kulier Findanus Petersen, Revisor. 
Desuden bestod Bestyrelsen af de valgte Delings
førere: L. Lyster, Fr. Erthmann. c. C. Jørgensen 
fra Neksø, R. P. Madvig i Bodilsker og Løjtnant 
Bech iSnogebæk. 

Foreningen bestod med Præmieskydning hvert Aar 
indtil 1869, da den hævedes for at gaa op i den imid
lertid stiftede Bornholms Amts Skytteforening. 

3. NEKSØ SPAREKASSE. 

I 1866 stiftede jeg Sparekassen i Neksø. Motivet 
var navnlig, at jeg erfarede, hvorledes Tjenestekarle 
og Smaafolk, som sparede lidt sammen, ikke havde 
anden Maade at gøre Pengene frugtbringende paa, 
end ved at laane dem ud til bekendte. Naar de saa 
skulde have dem igen, var de vanskelige at faa, og 
stundom var de tabte. Ogsaa troede jeg, at det vilde 
forøge Sparsommeligheden, naar man nemt og sik
kert kunde anbringe dem og faa dem tilbage uden 
videre 011lstændigheder, naar man ønskede det. Sa
gen forberedtes i 1865, og i Maj 1866 aabnede vi 
Sparekassen for Indskud. Mine Medhjælpere til dens 
Stiftelse var: Partikulier Findanus Petersen, Køb
mændene P. Berg og I. A. Marcher, Boghandler 
Wichmann og Gaardejer L. Munch paa Bækkegaard 
i Ibsker, men særlig den førstnævnte. Da Arbejdet 
ved denne nystiftede Sparekasse maatte ske gratis, 
paatog jeg mig Bogholderiet eller Regnskabsførelsen, 
som under min Fraværelse ved Rigsdagen besørge
des af Boghandler Wichmann, og Find. Petersen 
overtog Kassererposten. I Rønne var begge Poster 
forenede i een Person, men til større Sikkerhed for 
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Kassen under eventuelle Forhold og efter Raadførsel 
med Bestyrelsen for Københavns Sparekasse delte vi 
disse Bestillinger i 2 Poster og indrettede ligeledes 
Regnskabet saaledes, som det førtes i København 
efter det dobbelte Bogholderi. 

Efter et Aar flyttede Find. Petersen til København, 
hvorefter P. Berg overtog Kassererposten. I 1868 
blev I. A. Marcher Bogholder, idet Kassen nu havde 
udvidet sig saa meget, at min Fraværelse ved Rigs
dagen generede BogføreIsen. Desuden havde Kassen 
ogsaa nu faaet et saadant Omfang, at Regnskabs
førelsen snart kunde ventes vederlagt. 1869 udvide
des Sparekassen til ogsaa at omfatte Svaneke og 
Omegn, ligesom vi fra samme Tid fik Bestyrelsen 
forøget med H. C. Hansen af Bodilsker, A. Due af 
Poulsker, foruden de Bestyrelsesmedlemmer, som ind
valgtes i Svanekeafdelingen, nemlig Konsul Christian
sen som Kasserer i Svaneke, Postekspeditør Larsen 
(Viceformand), Købmændene M. Smidt og M. Sonne 
i Svaneke, Branddirektør Jespersen i 0stermarie og 
Gaardejer Svend Thorsen i 0sterlarsker. - 1871 be
stemtes det at give Regnskabsføreren og Revisorerne 
Godtgørelse for deres Arbejde, og i 1874 havde Spare
kassen faaet et saadant Omfang, at den mere maatte 
anses at være en Institution for dem, der havde Penge 
at laane ud, end en Kasse tH Opbevaring af Smaa
folks Sparepenge, hvorfor man vedtog at godtgøre 
samtlige Funktionærer deres Arbejde. Et Lønnings
reglement udarbejdedes derfor, og har siden den 
Tid Honorar været givet til dem, som arbejder ved 
Sparekassen. 

Sparekassen har hidtil gaaet godt og været til 
Gavn for mange. 
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4. FORBRUGSFORENINGEN. 

Aarene omkring 1870 eller maaske lidt tidligere 
havde afdøde Provst H. C. Sonne stiftet en Hus
holdnings- eller Forbrugsforening i Thisted, som 
havde vist gode Resultater. Principet var at indkøbe 
Husholdningsvarer en gros og derpaa gennem en 
Udsælger at overlade dem til Medlemmerne til sæd
vanlig Købmandspris mod et procentvis Vederlag til 
Udsælgeren, og den derved fremkomne Avance for
deltes til Medlemmerne kvartalsvis i Forhold til en
hvers Indkøb. Provst Sonne holdt et Møde herovre 
i Sommeren 1874, forklarede Sagen og opmuntrede 
til Efterfølgelse. Da jeg erkendte, hvor godt og for
delagtigt det vilde være for den simple Mand, naar 
han paa denne Maade alene ved at købe Varer i For
eningen i Stedet for hos Købmændene kunde forøge 
sin Indtægt og muligt samle sig en liden Kapital, 
saa satte jeg mig i Spidsen for Dannelsen af en saa
dan Husholdningsforening i Neksø. Vel var Køb
mændene imod dette Foretagende, og min egen Søn, 
Arboe Sonne 1), havde nylig etableret sig som Køb
mand og var derfor misfornøjet med det, men allige
vel besluttede jeg mig dertil, fordi jeg mente, at den 
Fordel, som derved opnaaedes for Byens simple 
Borgere ved Deltagelsen, var til større Gavn for Byen 
eller det almindelige og var meget mere værd end 
den Skade, som skete derved, at Købmændene mi
stede lidt af deres Handel, en Skade, som dog ikke 
var større, end naar en ny Købmand etablerede sig. 
Jeg holdt derfor Møder paa Borgerskolen og for-

l) Arboe Conrad Sanne. f. 1/12 1845, død :1/1 1876. Køb
mand i Neksø, Matr. Nr. 308 (,,0stbornho1ms Jiandelshus"). 
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klarede Sagen og fik derefter Foretagendet i Gang 
i Begyndelsen af Aaret 1875. 

Alligevel er jeg selv misfornøjet med Resultatet; 
thi de fleste, som meldte sig ind i Foreningen, var 
velstaaende Haandværkere, som ikke trængte til den 
Bistand, jeg tilstræbte at skaffe Deltagerne igennem 
Husholdningsforeningen, og det var kun faa af de 
egentlige Arbejdsfolk, der gik med. Aarsagen maa 
vel søges i, at alle Varerne skulde betales kontant, 
en Besværlighed, som de ikke har haft Kraft nok 
til at overvinde. Men forsaavidt er Foretagendet lyk
kedes, som det har vist sig fordelagtigt for Del
tagerne. Uden en Øres Udgift eller Ulejlighed, blot 
ved at handle i Foreningen, har de Medlemmer, som 
indmeldte sig fra først af, nu samlet sig paa deres 
Konto mellem 2 og 300 Kr. 

5. AARSDALE FORBRUGSFORENING. 

Da Husholdningsforeningen i Neksø havde be
staaet i nogle Aar, og Aarsdaleboerne hørte om dens 
gode Resultat, kom de til mig med Anmodning om 
at hjælpe dem ogsaa til at faa en. Her var det endnu 
nyttigere, at der stiftedes en saadan, idet ingen Be
boer af Aarsdale kunde faa nogen Varer at købe, 
uden de skulde gaa til Svaneke. Jeg opfyldte derfor 
deres Anmodning og hjalp dem at stifte deres Hus
holdningsforening og udarbejde deres Love. Den 
stiftedes i Aaret 1880 og fandt Tilslutning over hele 
Fiskerlejet. Efter hvad jeg hører, skal den bære endnu 
bedre Resultater end den i Neksø. 

15 

6. "LANGELINIE". 

Under mit Ophold i København var jeg bleven 
bekendt med de der skete Opførelser af Arbejder
boliger, ligesom jeg læste nogen Lekture om denne 
Genstand. Da min Virksomhed som Rigsdagsmand 
ophørte, og jeg i Efteraaret 1874 blev Vidne til, hvor 
bart her var om Huslejligheder, og tillige saa, at med 
den Husleje, der betaltes, vilde man ikke alene kunne 
forrente en lille Boligs Byggesumma med 4 %, samt 
betale Skatter og Afgifter, men at der endda vilde 
blive nogle Procent tilovers, saa besluttede jeg mig 
til i Vinteren 1875 at formaa nogle af mine Venner 
til i Forening med mig at opføre Arbejderboliger. 
Mit Forslag blev med Beredvillighed imødekommet, 
og P. Sode, P. Berg, H. Berg, Chr. Strand, N. L. 
Harild, Chr. Brandt, J. P. Thuesen og jeg enedes 
om at opføre 14 Huse i en Længe, de 10 hvert paa 
21/ 2 Fag og de 4 hvert paa 31/ 2 Fag, og hvert Hus 
med en lille tilhørende Have. Lejen for de 10 første 
stilledes til 11/ 2 Kr. ugentlig og for de 4 sidste til 
2 Kr. ugentlig, en Leje, som den Gang ikke over
skred den almindelige. Med denne Leje havde vi 
regnet ud, at vi kunde forrente Byggesummen med 
4 %, betale Opkrævning og Skatter og endda af
drage saa meget, at Husene var betalte til Interes
senterne paa Kreditforeningsgælden nær om 27 Aar, 
medens Kreditlaanet først vilde være betalt en halv 
Snes Aar senere. Altsaa om c. 27 Aar vilde Lejerne 
være Ejere af Huset med ikkun Kreditforeningsgæl
den og 10 Aar senere være gældfri Ejere af deres 
Huse. Byggeinteressenterne havde intet Tab ved 
Foretagendet; thi naar de havde 4 % af deres Penge, 
kunde de ikke beklage sig, og dog gjorde de en god 
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Gerning, idet de derved gjorde det muligt, at Sim
pelmand i Tiden kunde næsten uden at mærke det 
blive Husejer, noget som det ikke vilde være ham 
muligt at blive paa nogen anden Maade. 

Men Øjemedet naaedes desværre ikke, som vi 
havde haabet det. - Tiderne slog om, al Ting blev 
billigere, Byggematerialerne sank i Pris. Andre byg
gede derfor senere smaa Huse billigere, end vi havde 
kunnet, og udlejede dem derfor ogsaa billigere. Men 
det værste var, at Lejerne ikke havde Stadighed paa 
sig til at vedblive Lejemaalet; nogle mistvivlede om 
deres Evne til at holde ud, indtil de blev Ejere. Andre 
bekymrede sig ikke derom, men tragtede blot efter 
at faa en billig Leje i Nutiden uden at bekymre sig 
for den Tid, der senere maatte komme. For ikke at 
lade Husene staa tomme maatte vi derfor bestemme 
os til at opgive Afdraget for dem, som ønskede dette, 
og altsaa nedsætte Lejen, saa den ikke blev højere 
end andensteds, hvor Afdrag ikke betales, og for at 
opnaa dette maatte vi nedsætte Renten af vore Penge 
til 2 1/ 2 %. Men saa nedsatte vi ogsaa Renten i alle 
Husene til 21/'2, %, hvad enten de betaler Afdrag eller 
ikke, og deraf er atter Følgen bleven, at de, som 
endnu betaler Afdrag, bliver saa meget tidligere Ejere 
af deres Huse. Kun en Lejer (Skrædder Mortensen) 
har købt sin Lejlighed, og 2 eller 3 Lejere er der 
endnu, som betaler Afdrag, og som jeg haaber i Ti
den maa blive Ejere af deres Steder; men alle de 
andre lejer nu paa almindelige Lejevilkaar, saa at 
vor gode Hensigt ikke for disse Huse bærer den til

sigtede Frugt. 

, , 
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7. SØMANDSFORENINGEN. 

I Begyndelsen af Aaret 1877 stiftede Haandvær
kerne, saa vidt jeg erindrer med Snedker D. Kjøller 
i Spidsen, efter det Eksempel, som Rønne tidligere 
havde givet, en Understøttelsesforening med Formaal 
ved aarlige Bidrag at samle Midler til Understøttelse 
for sine trængende Medlemmer og disses Enker. Den 
tiltalte mig, og jeg tegnede mig straks som Medlem. 
Men man vilde i Foreningen ikke tage Sømænd og 
Fiskere med, uagtet jeg paa et Par Aars Generalfor
samlinger androg Sagen og talte derfor. Man næg
tede deres Optagelse, fordi man mente, at disses Næ
ringsvej let medførte tidlig Trang og trængende En
ker.. Da jeg nu var af den Mening, at netop denne 
Omstændighed gjorde det saa meget vigtigere, at 
disse· Medborgere fik Lejlighed til at sikre sig selv 
og deres Enker mod eventuel Trang, saa besluttede 
jeg at stifte en saadan Forening for Sømænd og 
Fiskere. Jeg sammenkaldte et Møde og forklarede 
Sagen. Den fandt god Tilslutning, ikke alene blandt 
Sømænd og Fiskere, men ogsaa Skippere, Skibs
redere og Købmænd interesserede sig derfor og ind
meldte sig. I Marts 1879 stiftedes "Sømandsjor
eningen". Bidraget bestemtes til 1 Kr. Kvartalet:- Det 
opsamles alt i de første 5 Aar. I andre 5 Aar op· 
samles Halvdelen, og den anden Halvdel uddeles 
til trængende Medlemmer. Siden uddeles aarligt 
il/Jo af Medlemsbidraget, og kun den ene Fjerdedel 
opsamles. 

Af alt det opsamlede af Medlemmernes aarlige 
Bidrag dannes Foreningens Fond, i hvilke ogsaa 
alle ekstraordinære Indtægter flyder, og denne Fonds 
Bestemmelse er, af de aarlige Renter at danne livs-

2 
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varige Legater for de ældste, mest trængende Enker, 
Sømænd eller Fiskere af Foreningens Medlemmer. 
Reservefonden er allerede nu over 6000 Kr., og af 
Renten til 4 % vil kunne dannes flere livsvarige 
Legater, naar de 10 Aar til April næste Aar er omme. 

Denne Forening er jeg glad ved at have stiftet, 
da den virker til meget Gavn. 

8. NEKSØ HAVN. 

Efter at Ydermolen ved Neksø Havn var bleven 
genopført efter Stormfloden 13. Novbr. 1872 med en 
Hjælp af 8000 Rd. fra Centralkomiteen og derefter 
yderligere forlænget, hvorved roligere Vand tilveje
bragtes i Indsejlingen, tog man for Alvor fat paa 
Tanken om at udvide den gamle Havn, der ikke 
engang længer havde Plads til vore egne Skibe, end 
sige til fremmede Skibe eller Vind drivere om Vin
teren. Men saa kom ulykkeligvis den Tanke op, at 
vi skulde have en ny Havn ved Balka. Apoteker 
Langebæk og Jærnstøber Strand bragte denne Tanke 
frem, og Byfoged Nygaard støttede den med sin 
Indflydelse. Der holdtes Møder, tegnedes Planer, 
gjordes Overslag og forsøgtes tegnet Bidrag; og 
med alt dette sinkedes Havneanlæget i 3 Aar. Ende
lig blev det klart for alle Balkavennerne, at dette 
var et Foretagende, der laa over vor Evne, og des
uden af tvivlsom Fordel - noget som jeg og flere 
ældre Borgere hele Tiden havde været paa det rene 
med - og den tidligere Tanke om at udvide den 
gamle Havn optoges da atter. Men medens det tid
ligere stedse havde været Tanken at udvide denne 
mod Syd, begyndte nu nogle Medborgere med Stran-
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dingskommissionær O. Sanne og Købmand H. S. 
Munch i Spidsen at virke for dens Udvidelse mod 
Nord, saaledes at den udsprængtes paa det grunde 
Vand paa Birkerevet. Jeg, P. Berg, H. Berg og flere 
holdt fremdeles paa Udvidelsen mod Syd som den 
sikreste, billigste Vej at gaa, og hvor det roligste 
Vand i Bassinet vilde faas, men flere af vore Skip
pere holdt med de andre, og saaledes stod atter 
Spørgsmaalet hen et Par Aar. Imidlertid gjorde Tran
gen til en større Havn sig gældende i længer jo 
højere Grad, og for dog omsider at komme til et 
Resultat blev Byens Skippere, Købmænd, Skibs
redere og ældre Sømænd indbudte til et Møde paa 
Byens Raadhus i December 1877 for at forhandle 
Spørgsmaalet og tage Bestemmelse derom. Efter ind
gaaende Drøftelse vedtog Forsamlingen med stort 
Flertal Havneanlæget mod Nord. Da jeg maatte an
tage, at et saa stort Flertal af Skibsførere og Sø
mænd maatte forstaa den Ting bedre end jeg, saa 
bøjede jeg min Mening for deres og tilsagde dem 
min Understøttelse til Sagens Gennemførelse, idet 
jeg motiverede denne min Beslutning til Protokollen,~ 
Strandingskommissionær O. Sanne og jeg blev mi 
valgte til at gøre Overslag over Udgifterne ved en 
ny Havns Anlæg Nord for den gamle, samt til at 
rejse over til København for at søge et Laan hos 
Statskassen til Anlæget samt Approbation paa Planen. 
Da vi kom derover i Vinteren 1878, havde Finans
loven lige været til 2den Behandling i Folketinget. 
Alligevel lykkedes det os at fremstille Sagen saa klart, 
at vi, til Dels dog ved Hjælp af mine ældre Be
kendtskaber med Ministeriets og Rigsdagens Med
lemmer, fik Laanet bevilget, saml Planen approberet. 
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Sommerens Løb paabegyndtes da Anlæget og fuld
endtes i 1879 under den antagne Ingeniør Zahrt
manns Ledelse. 

Endnu bemærkes blot, at Overslaget var af Sonne 
og mig udregnet til 52000 Kr., og at Regnskabet 
efter Arbejdets Fuldendelse viste, at det slog til. 

- Den for Tiden i Arbejde værende Plan om 
Anlæg af en større Tilflugtshavn her ved Neksø, som 
maa anslaas til en Million, en Sag, som Toldkon
trollør Stub har rejst, sætter jeg mig ikke imod; thi 
det kan jo være godt for Byen at faa den, naar Sta
ten vil rentefrit laane os Pengene dertil. Men jeg 
arbejder ikke med paa Sagen, fordi jeg ikke erkender, 
at en saadan Tilflugtshavn er saa paatrængende nu, 
da Sejlskibene mere og mere forsvinder, og Damp
skibene ikke saa meget trænger til en saadan, idet 
de i Reglen vil holde sig ude og i al Fald lettere 
kan komme anden Steds hen; og for vore egne 
Skibes og vind drivende Sejleres Skyld er kun en 
mindre Udvidelse nødig. Skal Laanet forrentes, vil 
desuden vor By ikke kunne bære det. I saa Fald 
maatte derfor Staten overtage vor Havn med. 

9. DET ØSTBORNHOLMSTE DAMP

SKIBSSELSKAB. 

I Aarene 1860-75 begyndte Savnet af en Damp
skibsforbindelse paa København at føles mere og 
og mere. Fragtvognen kørte fra Rønne til Neksø og 
fra Aakirkeby omkring paa Landet for at samle Smør, 
der førtes til Rønne for at gaa med Dampskibene der
fra til København. Mejeridrift og Kvægavl var noget, 
som det bornholmske Landvæsen stærkere og stær-
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kere kom ind paa. Kreaturer førtes derfor ugentlig til 
Rønne for ligeledes at gaa med Damperen paa en be
stemt Dag til København. Paa denne Maade droges 
Trafikken mere og mere over mod Rønne, hvad vi 
ugentlig fik Fornemmelse af her i Neksø og beklagede. 

I Vinteren 1875 ønskede min Svigersøn Hans A. 
Holml) et større og bedre Skib end det, han havde, 
hvortil jeg vilde være ham behjælpelig. Jeg gik en 
Dag ned til Brygger H. Berg og spurgte, om han 
vilde have Part i et Sejlskib. Det havde han Be
tænkeligheder ved, men tilraadede at bygge Damp
skib, som jeg dog tvivlede om, vi kunde skaffe Penge 
til. Samme Dag var Auktion hos Byfoged Nygaard, 
og der talte Berg om Dampskib til flere. Om Efter
middagen kom han og Sandemand H. C. Hansen i 
Bodilsker til mig for at tale mere om Sagen, og jeg 
tilbød at tage en betydelig Part, naar Holm maatte 
faa Skibet at føre. Om nogle Dage skulde der være 
Generalforsamling af Aktionærerne i Brig "Nexø", 
og jeg lovede da at foredrage Sagen og opfordre til 
Aktietegning. Dette skete ogsaa, og Sagen fandt saa
dan Tilslutning, at der straks paa Stedet blev tegnet 
en betydelig Mængde Aktier. Dagen efter rejste 
Brødrene H. og P. Berg, H. S. Munch og jeg til 
Svaneke for at virke for Sagen, men mødte Modstand 
derude, da man mente, Havnene endnu ikke var gode 
nok til at modtage Dampskibe. Vi tilbøde vel, at 
naar de vilde tage Part i Forhold som Neksø, saa 
vilde vi springe Gudhjem forbi; men det hjalp ikke. 
Dog enedes vi om først at ville forsøge en Overens-

l) Hans Andreas Holm, f. 15/10 1836, Skibsfører, Neksø, druk
nede i Nord'Søen i December 1876. 
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komst med Rønne-Dampskibsselskabet, førend videre 
foretoges. Efter forudgaaet Korrespondance om Sam
menkomsten kørte fra Neksø vi, som havde været i 
Svaneke, samt A. P. Hansen, Listed, til Rønne, og 
fra Svaneke mødte Konsul Christiansen, Brødrene 
H. og M. Smidt, samt saa vidt jeg erindrer tillige 
M. Sonne og R. A. Holst. Der var imidlertid ingen 
Overenskomst mulig med Rønneboerne, og navnlig 

. viste de enhver Forhandling fra sig, da H. Berg er
klærede, at det ny Skib i hvert Fald skulde høre 
hjemme i Neksø og have sit Udgangspunkt derfra. 

Nu gjaldt det altsaa om at samle Aktier. Svaneke
boerne viste sig fornærmede, fordi vi havde paabe
gyndt Aktietegning i Neksø, uden først at have for
handlet med dem, og vilde foreløbig ingen Aktier 
tage. Da bestemte H. Berg, H. S. Munch og jeg os 
til at tage Vogn sammen og køre Østlandet rundt 
for at virke for Sagen. Efter forud at have anmeldt 
vor Ankomst og vort Ærinde kørte vi saa først til 
Gudhjem og holdt Møde paa Skolen. Hr. Toldkon
trollør Jørgensen havde været og var virksom for 
Sagen; og Folk var mødt baade fra Larsker og Gud
hjem. Jeg foredrog Sagen og stillede Havnens For
bedring og Dampskibets Anløb i Udsigt. Flere Aktier 
tegnedes straks, og yderligere Virksomhed for Sagen 
lovedes. Derfra kørte vi til Allinge og holdt der Møde 
med Byraadet og nogle af Byens større Borgere. Og
saa der interesserede man sig for Sagen og tjJsagde os 
deres yderligere Virksomhed for den. Endelig kørte vi 
til Hasle. Vi ankom der sent om Aftenen og havde 
nær ikke faaet Logis, da det ikke forud var bestilt. 
Næste Dag samledes vi med nogle Hasleboere, men 
der lod det ikke endnu til, at Interessen var vakt for 
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Foretagendet. Heller ikke laa det den Gang saa 
meget i vor Plan at have Hasle med, idet vi snarere 
tænkte at have en Anløbsstation i Sverige. 

Sagen havde imidlertid Fremgang i det øvrige 
Østland, og navnlig tegnedes der tæt med Aktier i 
Neksø og Bodilsker. 

Rønne holdt ikke af, at denne Sag blev realiseret, 
og fandt ud i Forening med Ingeniør Glæsner, at 
der burde anlægges en Jærnbane fra Rønne over 
Aakirkeby til Neksø. Kammerherre Pallesen som 
Landstingsmand for Bornholm tilligemed de største 
handlende og Honoratiores i Rønne satte sig i Spid
sen for denne Ide og indbød til et Møde derom i 
Aakirkeby. 

Inden dette Møde kom i Stand, havde Hasle faaet 
øjet op for Fordelen ved en Dampskibsforbindelse, 
og med Skolelærer Siersted som Ordfører tilbød de 
at tilvejeskaffe en betydelig Del Aktier, naar Hasle 
maatte blive Endestation for Anløbsstederne paa Born
holm. Vi greb til med begge Hænder, da vi saa 
havde temmelig Vished for at faa vor Plan med Damp
skibet realiseret. Paa Mødet i Aakirkeby kunde jeg 
derfor afgive den Erklæring, at Foretagendet med 
Dampskibet var sikret, og at jeg derfor intet havde 
imod, at vi fik Jærnbanen, tværtimod maatte ønske 
det for at faa en hurtigere og lettere Landforbindelse ; 
men for saa. vidt nogen maatte tro, at den kunde 
betale sig, saa tog de fejl, og jeg maatte fraraade 
enhver at tage Aktier deri, hvis de ventede Renter 
af Pengene. En Jernbane paa Bornholm med sine 
mange Byer og Havne kunde umulig betale sig, men 
vilde Staten give os Pengene, maatte vi med Tak 
tage derimod. 
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Da Jærnbanesagen skulde realiseres, viste det sig, 
at det kun var yderst faa, der vilde tage Aktier, og 
Sagen faldt derfor snart bort. Det var et dødfødt 
Projekt, som mulig ogsaa nærmest var kommen op 
for at forhindre Dampskibet for Østlandet - i al 
Fald for at uskadeliggøre dette med Hensyn til at 
drage Trafik fra Rønne. 

Aktierne til det østbornholmske Dampskib blev nu 
tegnede. Fra Svaneke knap en Snes Stykker og fra 
den Del af Ibsker, som laa Svaneke nærmest, ogsaa 
kun ubetydeligt, men saa desto flere ved Hjælp af 
Hasle og Omegn. 

Min Svigersøn Holm ønskede ikke at være Fører, 
navnlig fordi Østhavnene var saa vanskelige at be
sejle; men saa valgtes Kaptajn Davidsen til Fører, 
og han har været Opgaven fuldt voksen. 

Dampskibet "Erna 'd) blevet rigtig godt Skib. 
Skønt der i Begyndelsen ytredes Tvivl af mangfol
dige om, at det nogensinde vilde kunne betale sig, 
viste dog Erfaringen, at Trafikken tog aarligt til, og 
vi havde derfor godt Haab om Forrentningen, uagtet 
vi stedse maatte holde Skibet assureret for Østhav
nenes Vanskeligheds Skyld. Fire Aar gik hen, uden 
at noget Udbytte kunde betales, men i hvilke vi for
øgede Reservefonden og anskaffede Skure og Kreatur
vægte overalt paa Stationerne, men senere betalte 
det sig godt. Godstrafikken tog stadigt til, og det i 
den Grad, at "Erna" i 1884 langt fra kunde bestride 
den. I 1883 og 84 udbetaltes Interessenterne 19 Kr. 

l) "Erna" gjorde sin første Rejse 14/3 1877, forliste ved Fal
sterbo 15/I2 1897. 
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aarlig pr. Aktie å 200 Kr. og dog holdtes Skibet 
fuldt assureret. 

Ved Bestyrelsesmødet i Februar 1885 kom Konsul 
Herman Munch i Forening med Kaptajn Davidsen 
med Forslag om at bygge endnu et Dampskib. For
slaget begrundedes ved, at Trafikken, som hidtil 
stedse havde vokset, sandsynligvis fremdeles vilde 
gøre det, at de flove Tider, som vi den Gang havde, 
gjorde, at vi netop nu kunde bygge meget billigt, 
da Skibsværfterne overalt stod tomme, og at det netop 
nu var Tiden at bygge et godt, hurtigtsejlende Skib 
til, fordi Postvæsenets Kontrakt med Rønneskibene 
nu løb ud, og vi da kunde faa Andel i Posttrafikken. 
For mit Vedkommende tvivlede jeg paa, at det vilde 
være heldigt at bygge et Skib til, idet Erfaringen fra 
Rønne havde vist, at for hver Gang, der var bleven 
bygget et nyt Skib, havde Udbyttet forringet sig, og 
hvad Trafikken angik, saa mente jeg, at naar vi havde 
to Gange ugentlig Forbindelse om Sommeren og een 
Gang i den øvrige Aarstid, kunde Østlandet være til
freds. - Men Flertallet var for Nybygningen, og jeg 
satte derfor blot igennem, at vi først skulde søge 
Overenskomst med Rønne Dampskibsselskab om at 
samarbejde i Fællesskab. Jeg skrev derom til Rønne, 
og man var der villig til Forhandling, idet man ogsaa 
der var tilbøjelig til Samarbejde. "Erna" s Bestyrelse 
samledes da en Dag med Rønne Dampskibes Be
styrelse paa Dams Hotel i Rønne, og begge Besty
relser blev da enige om følgende Overenskomst, som 
hver Bestyrelse især skulde forelægge en General
forsamling til Stadfæstelse: 
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1) at detl}ye Skib skulde være lidt mere hurtig
gaaende og lidt større end "Erna" og tegnes med 
Aktier å 250 Kr. pr. Stk., som "Erna"-Aktierne 
med de senere Anskaffelser nu kunde paaregnes 
at være værd; 

2) at Hjemstedet og Endestationen skulde være 
Neksø; 

3) at begge Selskabers Aktionærer skulde have For
trinsret til Aktietegning ; 

4) at begge Selskabers Bestyrelser i Forening skulde 
være Bestyrelse for det ny Skib med General
forsamling af Aktionærerne een Gang aarIig i Al
mindingen; 

5) at samtlige Indtægter med Fradrag af de ordi
nære Udgifter skulde ved Aarsopgørelsen deles i 
5 lige Dele, hvoraf hvert af de 5 Dampskibe til
lagdes een Del (Rønne havde den Gang 3, Neksø l 
og det nye l); 

6) at Rønne een Gang ugentlig skulde anløbes af 
et af Østlandets Skibe, for at det kunde deltage 
i Postbesørgeisen ; og 

7) at Overenskomsten skulde gælde for 10 Aar, før 
den kunde opsiges. 

Derefter holdtes Generalforsamlingerne. Aktionæ
rerne i Rønne-Selskabet stadfæstede Overenskomsten; 
men i Neksø, hvor en stor Forsamling var til Stede, 
og hvortil" Erna" gratis havde befordret sine Aktionæ
FeT fra Anløbsstationerne, forkastedes den. Konsul 
H. Munch førte Ordet for Modstanderne, medens 
jeg og Konsul Smidt fra Svaneke talte for Overens
komsten. Men imod denne var der under Haanden 
agiteret i Neksø navnlig af Konsul Munch og H. Berg, 
i Hasle af Siersted. Begge Steder, men navnIi~ i 
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Hasle, frygtede man for, at Rønne skulde tiIvelJde 
sig Hovedindflydelsen og vinde Trafik for Rønne til 
Skade for de andre Byer, lige som Byerne Allinge, 
Gudhjem og Svaneke frygtede for, at disse Havne 
sjældnere skulde blive anløbne under mindre gun
stigt Vejr, og de vilde ikke høre, naar det fra min 
Side bemærkedes derimod, at dette opvejedes ved den 
hyppigere Forbindelse. 

Da Overenskomsten var forkastet, toges kraftigt 
fat paa Aktietegningen, og det lykkedes at samle 
den fornødne Kapital. Skibet blev, navnlig efter For
slag af Davidsen, bygget lidt bredere og større end 
"Erna", og Flertallet af Bestyrelsen var enige om, 
at det skulde have stærkere Fart - altsaa forholds
vis større Maskine. Jeg var mest stemt for at bygge 
Skibet aldeles som "Erna", der i alt havde vist sig 
saa hensigtsmæssig. 

"Jarl" blev byggetl). Det er et godt Skib, som 
svarer til Forventningerne, men bruger for mange 
Kul, og jeg tror de fleste nu vil foretrække et Skib 
som "Erna". 

I de to Aar begge Skibe har sejlet, er intet Ud
bytte givet, hvortil de overordenUig slette Konjunk
turer væsentligst har været Aarsagen. Fremtiden viI 
vise, om Skibene vil være i Stand til at give Ak
tionærerne Rente og Udbytte. For. at formindske 
Udgifterne er nu vedtaget at bære 1/;] af Assurancen 
paa egen Risiko. - Jeg nærer endnu Haab om, at 
begge Selskaber maa blive saa fornuftige, at de for
ener sig om at samarbejde for fælles Interesse; thi 

l) "Jarl" gjorde sin første Rejse 16/12 1886, forliste i Hammer
vandet Natten mellem 4. og 5. Marts 1890. 
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først da kan der ventes at blive Fordel for Aktionæ
rerne, paa samme Tid som den indbyrdes Forbin
delse bliver fuldstændigere. Som Forholdene nu er, 
er der Jalousi og Misundelse imellem Selskaberne 
og Byerne, der forøger Konkurrencen til Skade for 
Parterne - noget som ved en Overenskomst vil 
falde bort. 

Rønne har skaffet sig et nyt 4de Dampskib, 
"Thor", hvad de næppe havde Brug for, og som 
absolut er det ene for mange, og ingen Overens
komst kan naaes og heller ikke fra min Side an
befales, uden Forholdet om Indtægtens Fordeling 
bliver saaledes som den Gang vedtaget 3 mod 2, 
altsaa i 5 Dele, og endda kun saa længe Postind
tægten haves. Faldt denne bort, maatte den deles 

. som 2 mod 2, eller i 2 lige Dele, een til hvert 
Selskab. 

Men er Fordelen for Østlandets Aktionærer saa
ledes end ikke bleven stor, saa er dog den in
direkte Fordel for Østlandet og dets Byer bleven saa 
meget større. Trafikken, Handelsforbindelsen og Af
sætningsforholdene har ved Dampskibsforbindelsen 
udviklet og forbedret sig saaledes, at det stedse vil 
være mig et kært Minde, at jeg i Forening med de 
mange andre, der har virket for Sagen, har ydet 
min Kraft og Virksomhed paa dens Fremmel). 

l) Tilføjelse 1905,' 
De 18 Aar, som er forløbne siden den Tid, viser, hvor 

uklogt det østbornholmske Dampskibsselskab bar sig ad ved 
paa Generalforsamlingen i 1885 at forkaste den Overenskomst, 
som "Erna"s Bestyrelse havde truffet med Rønneskibenes Be-
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Sluttelig skal jeg blot med faa Ord omtale den 
Stilling, jeg har indtaget i Bornholms Forsvarsvæsen. 

I mit 16. Aar indtraadte jeg, der var forholdsvis 
høj af Vækst, som Underofficer i Neksø Borgerkom
pagni under Bornholms Milits. Den Gang var 
B. H. Møller Borgerkaptajn. Jeg mindes godt, at 
jeg efter den Tids Skik og Brug mødte i Uniform 
hver Søndag Morgen en vis Tid af Aaret for at ind
øve Rekrutter. Da Aaret 1848 kom med sine Urolig
heder og det slesvigholstenske Oprør, sammenkaldtes 
samtlige Militsens Officerer og Underofficerer tidligt 
Foraar, jeg tror, det allerede var i Marts, da det 
endnu var koldt og snefuldt, for at perfektioneres i 
Vaabenbrug. Endnu som ung Mand blev jeg Løjt
nant i Aaret 1853, da Kaptajn Møller døde, og Or
ganist H. Petersen blev Borgerkaptajn, og da han 
døde den 5. Januar 1861, blev jeg efter ham Borger
kaptajn. Med denne Stilling fulgte Posten som "be-

styrelse, og som Rønneselskabels Generalforsamling havde stad
fæstet. 

De Uheld, som senere ramte det østbornholmske Selskab, 
var da for det ene Skibs Vedkommende blevet baaret med 
Halvdelen ai Rønneselskabet. Den aarlige Indtægt af samtlige 
Skibe vilde da været stadig stigende og tilfaldet det østborn
holmske Selskab med 2fn. Fordelen ved Jærnbanen, som senere 
er bygget, og som absolut har tilført Rønneskibene en forøget 
Persontrafik, havde vi da haft vor Andel i. En Udvidelse af Ba
nen Nord om Øen havde vi da ikke haft nødig at være ængste
lig for; thi Interessen for Dampskibene var da fælles. Og ende
lig vilde den gensidige Misundelse, som der har været og vel 
endnu er mellem Dampskibsselskaberne og mellem Neksø og 
Rønne, da ikke have fundet Sted. Tværtimod, naar Interesserne 
var fælles, saa vilde et velvilligt og venskabeligt Forhold have 
udviklet sig til gensidig Glæde og Tilfredshed. O. E. S. 
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standig Forbjerger" ved alle StrandiAger i Sønder
herred, samt Posten som Mønstringsbestyrer i Neksø. 

Ved Hærloven af 6. Juli 1867 hævedes Bornholms 
Milits som saadan og omordnedes som Væbning for 
Bornholm. Borgerkompagnierne gik da ind, og Of
ficererne ved disse fik· deres Afsked. Gage havde 
de ingen og fik derfor heller ingen Pension. Der
imod beholdt Borgerkaptajnerne de dermed forbundne 
Stillinger, og saaledes var jeg bestandig Forbjerger 
i mange Aar. Den dertil knyttede Ret, at det autori
serede Bjergeri alene maatte benyttes, naar Strandin
gerne blev Vrag, saa Varerne maatte bjerges i Land, 
begyndte man i de senere Aar at omgaa og tilside
sætte, hvorimod den Pligt, som Forbjergerne havde, 
at møde ved hver Stranding og at overtage Bjerg
ningen, naar den strandlidte Kaptajn ønskede det, 
for en Betaling, som alene Amtet bestemte, enten 
denne var lønnende eller ikke, den fastholdtes. Jeg 
klagede derover, men fik ikke Medhold, hvorfor jeg 
nedlagde min Post som bestandig Forbjerger om 
Efteraaret 1883. 

Posten som Mønstringsbestyrer har jeg fremdeles!). 

(Skrevet i Vinteren 1887-882), da 
Farvandet var spærret med Is et Par 
Maaneder). 

l) o. E. Sonne var Mønstringsbestyrer til sin Død 2% 1910, 
altsaa i 49 Aar. 

2) I Manuskriptet staar 1887, men det maa være en fejl
skrift, idet der flere Steder i Optegnelserne staar, at de er ned. 
skrevne 1888. 

De bornholmske Rundkirkers 
Alder og Oprindelse. 

Om dette Emne udtaler Prof. M. Bidstrup sig 
i sidst udkomne Bind af "Bornholmske Samlinger" 
paa en saadan Maade, at Modsigelse vel ikke kan 
undgaas, og da Meningsudveksling under urbane 
Former jo kun kan afføde bedre Forstaaelse af et 
omtvistet Spørgsmaal, betænker jeg mig ikke paa at 
gribe Pennen i Bevidstheden om en stadigt voksende 
Interesse for Bornholms Fortidsminder i Almindelig
hed, og i Haab om at Forstaaelsen af (og dermed 
Kærligheden til) Rundkirkerne i Særdeleshed derved 
muligvis kunde uddybes. 

Paa nærværende Tidspunkt kan vel ingen fælde 
afgørende Dom ang. Rundkirkernes Alder og Til
blivelse. Historien er paa dette Punkt saare karrig 
med Oplysninger, og det Sprog, selve Kirkebygnin
gerne taler, er lige saa knapt og gaadefuldt som den 
foreliggende specielle Literatur er veltalende og selv
modsigende. 

Der er saaledes rummelig Plads for individuelle 
Standpunkter, og naar jeg nu i det følgende skal 
fremsætte mit, saa er det ikke, fordi jeg mener, at 
det er det eneste rigtige, men dels for at paavise, 
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at et decideret Standpunkt i denne Sag ikke er uan
gribeligt, dels for at forhindre de muligvis uhold
bare Paastande i at vinde Hævd, hvad de kunde 
synes berettigede til, hvis de uimodsagt fremsættes 
af en Mand med Prof. B.s Autoritet. 

Hvad Rundkirkert;Jes Alder angaar siger Prof. B. 
Side 16: 

"Det overvejende Antal af de 15 bornholmske 
Landsognekirker (d~r.under de runde og de fleste 
af de taarnløse, ~aslltkaformede) er efter mit Skøn 
opført fra Slutmngen af Absalonstiden og indtil 
Jacob Erlandsens Tid, indenfor det 13de Aar
hundredes første Halvdel". 

Som bekendt var dette Tidsrum en Fredens Tid 
for Danmark. Mellem Kronen og Kirken bestod et 
venskabeligt Forhold, og Venderne, der i det 12. Aarh. 
havde spredt Skræk og Rædsel omkring sig paa alle 
Danmarks Kyster, havde faaet deres Banesaar ved 
den gamle Røverrede Arkonas Indtagelse 1169 og 
ved den efterfølgende Erobring af Pommern 1184. 

. Danmark følte sig saa sikker mod indre og ydre 
Fjender, at Valdemar Sejr og Andreas Sunesøn fandt 
Tidspunktet belejligt til at tage sig af deres Naboers 
Opdragelse og foretog derfor det berømte Tog til 
Estland, der endnu henlaa i Hedenskabets Mørke. 

Hvis Rundkirkerne skulde være opført i denne 
Periode, forstaar man ikke ret, hvorfor deres hele 
Anlæg blev af en saa udpræget fortifikatorisk Karakter, 
eller hvorfor der til deres Beliggenhed blev udvalgt 
4 netop i strategisk Henseende saa vigtige Punkter. 

Rundkirkerne maa være opført i Ufredstider. Der
paa tyder ikke alene deres hele Indretning og Belig
genhed men tillige, og især, den runde Form der al
tid har været anset som bedst egnet til Forsva;staarne. 

l r 
I 
I 
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Da de efter alt at dømme ikke kan være opført 
tidligere end Aar 1100, og ikke senere end Valdemar 
Sejrs Tid, maa vi spørge Historien hvilke Ufreds
tider, der i det 12. Aarhundrede mulig kunde foran
ledige disse Bygningers Tilblivelse. 

Ethvert Barn ved jo, hvorledes Kongemagten 
under den svage Kong Niels var bleven leddeløs 
og tillige, hvorledes Kirken samtidig fik Magt og 
Myndighed. En stærk Gnidningsmodstand opstod 
mellem de verdslige og gejstlige Magthavere og en 
Katastrofe maatte komme. Saalænge Lunds Ærke
bispesæde var underlagt den gode Asser, virkede 
hans Sagtmodighed som Olie paa de Bølger, der be
gyndte at rejse sig, men næppe havde den fanatiske 
og stejle Prælat Eskil faaet Bispestav og Hue, før 
mægtige Storme brød løs og Uvejret rasede over 
Danmark. En lille Pause indtraadte, da Erik Lam 
og Biskop Eskil fandt hinanden, men straks efter 
gik det atter løs. En skønne Dag lod Kong Svend· 
(Grathe) Lundebispen fængsle og lod ham lide en 
Tort, som den stolte Hr. Eskil sikkert har været 
længe om at glemme. Kort efter hans Løsladelse 
fik Kongen at mærke, at han ikke ustraffet kunde 
krænke en af Kirkens øverste Mænd, der foruden 
sin store Indflydelse hos Almuen besad sin egen 
veritable Hær og Flaade: Kong Svend maatte afstaa 
3 Fjerdedele af Bornholm til Ærkebispen. 

Dette skete Aar 1149, og omtrent paa denne Tid 
er Lilleborg i Almindingen!) bygget. (Se Hauberg: 
Lilleborg. Bornh. Saml. VI Pg. 134). 

I) Almindingen hørte til Vester Herred (Rothnæ Herred) og 
saaledes til Koni:{ens Magtomraade. 
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Var der ikke nogen Sandsynlighed for, at Biskop 
Eskil, der kendte en Stenkirkes Fordele, og under 
hvem hele Bornholm i kirkelig Henseende sorterede, 
har ladet en eller anden Trækirke erstatte med en 
befæstet Stenkirke? Mon han ikke skulde have op
daget, at Trækirkerne stod sig daarligt mod Vender
nes Fakler og 0xehug? Eller mon han ganske lige
gyldig har set til, mens Kongeborgen rejste sig i 
Almindingen som en trodsig Knytnæve lige foran 
hans Næse? 

Den Antagelse synes at ligge nær, at, hvis Eskil 
ikke allerede er kommet Kongen i Forkøbet, saa 
har det ikke varet længe, før han har sagt: "H vor 
Kongen bygger en Borg, der bygger Bispen en 
Kirke;" og han har straks ladet Handling følge paa 
Ord. 

De historiske Tildragelser i det 12. Aarh. synes 
at give dem Ret, der antager, at Rundkirkerne er 
opført under Biskop Eskils Regimente, og betragter 
vi, hvilket Udviklingstrin Kirkebyggeriet var naaet 
til paa denne Tid, er der formentlig ikke det ringeste 
i Vejen for, at dette kan være sket. 

Ifølge Prof. B.s Udtalelser Side 13 faar man det 
Indtryk, at Stenkirkerne først omkring 1140 begyndte 
at erstatte Trækirkerne i Danmark. Dette er som 
bekendt aldeles vildledende. Exempelvis skal her 
anføres, at St. Peters kirken i Slesvig antages opført 
af Sten omkring 1050. Harald Hein blev begravet 
i Dalby Kirke i Skaane 1080 og Svend Estridsen i den 
af Biskop Vilhelm (t 1072 el. 74) paabegyndte Sten
kirke i Roskilde. Biskop Svend Nordbagge (t 1088) 
fuldførte denne Kirke og byggede desuden Vor Frue 
Kirke i Roskilde, Michaelskirken i Slagelse og Vor 
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Frue Kirke i Ringsted. I Jellinge Kirke har man 
fundet Kalkmalerier fra Aar ca. 1100 og St. Nicolai 
Kirke i Aarhus, der indviedes Aar 1102, var ogsaa 
af Sten; st. Knuds Kirke i Odense indviedes 1101. 
I Sverig opførtes Stenkirker i Løbet af det 11. Aarh. 
(Sigtuna) og paa Gotland ligesaa (f. Ex. St. Clemens 
i Visby). I Norge byggede Olaf Kyrre Sten kirker 
og blev selv jordet i en af dem (1093). 

Den prægtige Domkirke i Lund var under Op
førelse 1087 og indviedes første Gang 30. Juni 1123 
(ikke som Prof. B. anfører 1145 1); før denne skal 
der paa samme Plads have staaet en Stenkirke med 
"Marmor"søjler og Buer. Domkirkerne i Ribe og Vi
borg er opførte ikke meget senere end St. Laurentius' 
i Lund. 

En stor Mængde Kampestens-, Kalkstens- og 
Sandstenskirker rejstes i Norden inden 1160, efter 
hvilket Tidspunkt Anvendelsen af brændte Mursten 
begyndte at gøre sig gældende; Tamdrup Kirke ved 
HOl sens, der er bygget af Fraadsten og Ahl, op
førtes i det 12. Aarhundredes første Aartier2). 

Hvad de nordiske Rundkirker angaar, lader enkeltes 
Alder sig tilnærmelsesvis fastslaa. Saaledes er Bjer
nedekirken opført af Sune Ebbesen3) (t 1186) rimelig
vis 1160-70, Dimbo- og Agnestadkirkerne indenfor 
Tidsrummet 1145-91, Rundkirken i Schlamersdorf 
(Holsten) inden 1154. 

1) Der gik to Indvielser forud for den af Prof. omtalte i 1145 
Den mægtige Kryptkirkes Hovedalter indviedes 1123, det sidste 
Alter 1131. 

2) De fleste af disse Tidsangivelser hidrører fra A. D. Jørgensen: 
Den nordiske Kirkes Grundlæggelse Bd. II. 

3) Absalons Fætter, 
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Man ser altsaa, at Sten kirkebyggeriet stod i fuldt 
Flor omkring Midten af 12 Aarh., og man forstaar 
ikke, hvad der i over et halvt Aarhundrede skulde 
have afholdt Bornholmerne fra at opfylde Tidens 
Krav, saameget mere som Stenmateriale og Kalk 
(Mørtel) var tilstede i Overflod, (hvorimod Skovene 
allerede paa den Tid var stærkt udtyndede) Tek
niken velkendt og de politiske Forhold i særlig 
Grad opmuntrende til at tage fat paa den nye Kirke
stils Indførelse. 

Ifølge Adam af Bremen lærte Biskop Egin (t 1072) 
Bornholmerne at bygge KirkerI) ; ved Midten af 
12 Aarh. har disse - rimeligvis primitive Trækir
ker - allerede staaet i henved 3 Menneskealdre og 
kunde da nok trænge til Afløsning, hvis de ikke alle
rede var gaaet op i Luer forinden. Desuden laa Born
holm jo i den tidlige Middelalder ikke saa afsides 
som nu. Adam betegner Øen som "Danmarks be
rømteste Havn og et sikkert Tilhold for de Sejlere, 

1) Egins Virksomhed paa Bornholm skildres i P. W. Chri
stensens Oversættelse af Adams Beskrivelse af de nordiske 
Lande (Kbh. 1862) saaledes: 

"Mange afgudiske Folkefærd vandt da ogsaa denne !'1and 
for Christus, isærdeleshed de Barbarer, som kaldes Blekznger, 
samt Gothernes Nabofrænder paa Øen Bornholm.. Alle disse 
siges ved hans Prædiken at have omvendt sig indtil Taarer, 
og at have lagt en saadan Anger over deres Vildfarelse for 
Dagen, at de straks sønderbrød deres Afgudsbilleder og 
kappedes om al lade sig døbe. Snart kom de endogsaa og 
nedlagde for Biskoppens Fødder Alt, hvad de ejede og havde, 
med den indstændige Bøn, at han ikke vilde forsmaa dette; 
men Biskoppen undslog sig for at tage derimod og lærte 
dem for disse Penge midler at opføre Kirker, understøtte 
Trængende og løskøbe Fanger, som der i disse Egne er 
mange af." 

Egin døde 1072 lige efter at være vendt hjem fra en Rejse 
til Rom. De første Kirker paa Bornholm er da bygget senest 
omkring 1070. 
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der jævnlig afgaae til Barbarerne eller Grækenland" ; 
den laa bekvemt ved den alfare Søvej, der fra Vest 
førte til det stærkt trafikerede Gotland. Der er da 
skellig Grund til at formode, at Bornholmerne, naar 
de først har antaget Kristendommen, hvilket ganske 
vist skete forholdsvis sent, har fulgt med Tiden hvad 
Kirkebygning angik og ikke tøvet meget længere end 
de omliggende kristne Lande med at bygge Sten kirker. 

Man skulde synes, at afgørende Beviser maatte 
være nødvendige for at fastslaa den antagelige Op
førelsestid til lste Halvdel af d. 13. Aarhundrede, 
men saadanne synes ikke at foreligge. 

Saavidt mig bekendt er der ikke i nogen born
holmsk Rundkirke fundet oprindeligt indmurede Rune
stens- eller Gravstensfragmenter, der ad sproglig 
eller orthografisk Vej tilnærmelsesvis kan tidfæste 
Opførelsen 1), og en enkelt Mønt fra Valdemar Sejrs 
Tid funden i østerlars Kirke og en i Nylars kan 
vel ikke tillægges nogen afgørende Betydning. Der
imod kunde et Aarstal indhugget i Olskirkes Midt
pille lige imod Koret, fremdraget og tydet som 
Anno 119 (et Ciffer ulæseligt) af Prof. B., muligvis 
afgive et Støttepunkt. Dog er dette meget tvivlsomt, 
idet man ikke kender et eneste Exempel paa tilsva
rende Angivelse af et Opførelsesaar (jfr. Gjellerup, 
Bjernede etc.) Derimod kendes Tilfælde, hvor en ny 
Indvielse af Kirken efter en tilendebragt Ombygning 
af Koret er markeret ved Aarstal inden i Kirken, 
og da Olskirkes Kor netop bærer Vidnesbyrd om en 
i meget gamle Dage foretagen Ombygning 2), vilde 

1) Nyker-Runestenen antages af Wimmer at hidrøre fra ca. 
Aar 1125 og kan altsaa ikke tjene som Bevis her. 

2) H. FrOlen: Nordens befasta Rundkyrkor (1911) II Pg. 85. 
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det vel ikke være urimeligt at antage, at man her 
staar overfor et med de svenske Kirker Kraklingbo 
og Trakumla 1) analogt Tilfælde. 

I hvert Fald tyder Aarstallet ikke paa første Halv
del af 13 Aarh., og det viI sikkert heller ikke lykkes 
Prof. at hævde, at Ols Kirke er den ældste. 

I gamle Optegnelser om Bornholms Kirker ved 
Slutningen af det 12 Aarh. 2) ser man, at der den 
Gang har existeret 14 Landsognekirker, men des
værre er det ikke antydet, hvorvidt disse var af Sten 
eller Træ, og om Formen er der heller ikke Tale. 

Necrologium Lundense fra det 12 Aarh. er ogsaa 
tavs paa dette Punkt. Derimod fortæller dette interes
sante Aktstykke os, at de Helgener, til hvem Rund
kirkerne er indviet, Sti. Olaf, Laurentius, Nicolaus, 
var velkendte og netop særlig yndede paa den TidS). 
Havde Kirkerne f. Ex. været viet St. Georg, St. Ca
tharina eller Maria Magdalena vilde der være Grund 
til at henføre dem til 13 Aarh.4) eller senere. 

Mange Ting synes altsaa at tale for, at Rundkir
kerne tilhører det 12 Aarh., snarere Midten end Slut
ningen, og intet afgørende vides at tale imod en saa
dan Antagelse. At der i Løbet af ca. 50 Aar skulde 
være bygget 15 Stenkirker paa Bornholm - og til
med paa en Tid, hvor sikkert mange af Øens arbejds
føre Mænd var i Leding (Toget til Estland) - synes 
ogsaa at være en dristig Paastand; og hvis denne 

1) E. Ekhoff: St. Clemens Kyrka i Visby (1912) Pg. 174. 
2) Knytlingasaga Kap. XXXII, Flatobogen III Pg. 436. 
3) Siden vi er ved Helgenerne, skal jeg i St. Botulphi Navn 

protestere imod at Prof. B. vier Bolsker Kirke til St. Bodil. 
4) Se Ellen Jørgensens Doktordisputats: Helgendyrkelse i 

Danmark (1909). 
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virkelig bekræfter sig, maa man indrømme, at Born
holmerne den Gang var raskere i Vendingen, naar 
det gjaldt Kirkebyggeri, end nu i vore Dage. 

Om Rundkirkernes Alder hersker der altsaa Uenig
hed, og vi skal nu i det følgende se, at den ogsaa 
om deres Forbilleder er delte Meninger. Prof. B. 
skriver Side 16: 

"De 4 bornholmske Rundkirker, der er forskel
lige fra de øvrige danske Rundkirker, er utvivl
somt af fransk Oprindelse" l)-

At man a priori bør antage, at Kirkernes cirkel
runde Grundplan er hentet andetsteds fra, synes 
ikke indlysende; man kunde næsten synes, at det 
vilde være at gaa over Aaen efter Vand. De gamle 
Nordboere boede jo i runde Huse med Kegletag til 
helt op i Sagatiden (jfr. V. Gudmundsson : Privat
boligen i Sagatiden S. 91.) og deres Kæmpehøje, 
Runddysser og Ringborge fortæller os jo ogsaa tyde
ligt nok, at den runde Grundplan har været kendt 
og yndet længe før man begyndte med den fir
kantede. De utilhugne Rullesten, der har afgivet 
det første brandsikre Byggemateriale, indbyder jo 
ogsaa af tekniske Grunde mere til at bygge rundt 
end polygonalt; idet man ved et saa uhaandterligt 
Materiale saavidt muligt maa undgaa Hjørner; i 
hvert Fald saalænge man ikke har Mørtel. Blandt 
de saakaldte Husurner fra Bronzealderen (Urner af 
Ler der menes at skulle forestille oldnordiske Huse) , 
findes enkelte, hvis cylindriske Korpus foroven af
sluttet ved et conisk Tag i en saa paafaldende Grad 

1) Med "fransk Oprindelse" menes antagelig: efter franske 
Forbilleder. 
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minder om Rundkirkeformen 1), at man ikke uden 
videre kan se bort fra den Mulighed, at Rundkirkens 
Hovedformer er afledt direkte af det oldnordiske 
runde Beboelseshus. 

Et Par enkelte, isolerede Tilfælde af Rundkirker, 
der paa nogle Punkter udviser en vis Lighed med 
den nordiske Type, kendes fra Frankrig og England, 
men det er umuligt at sige nogetsomhelst om, hvor
vidt de direkte eller indirekte kan have paavirket 
de bornholmske Rundkirkers Form. Den ene, St. 
Croix i Quimperle (opført ca. 1000) der blev raseret 
for ca. 100 Aar siden, havde 4 Midtpiller og Kryds
hvælvinger ligesom Bjernede Kirken og muligvis 
ogsaa Centraltaarn, men dels den Omstændighed, 
at man ikke nøjagtig kender dens oprindelige Ud
seende, dels den, at Quimperle ligger i Nærheden 
af Normannernes daværende franske Magtomraade, 
umuliggør enhver afgørende Dom angaaende Born
holmerkirkernes mulige Efterligning af denne. 

Den anden Kirke, i Nordhampton, stammer fra 
1185 og har Tøndehvælvingerne tilfælles med de 
bornholmske, men enhver Tanke om, at denne Kirke 
skulde have tjent som Forbillede for vore, maa af
vises, naar man betragter det engelske Pillesystem 
og øvrige Former samt det sene Tidspunkt for dens 
Opførelse2). 

Det skal villigt indrømmes, at Danmark i mange 
Henseender har modtaget Paavirkning fra Frankrig, 
men dette Faktum bør ikke sløve Kritiken i det 

1) Se Steenstrup m. Il. Danmarks Riges Historie, Oldtiden 
S. 52 og Alb. Nr. 39. 

2) Se Frølen I Pg 12. 
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enkelte Tilfælde; vi vil derfor betragte Prof.s Argu
menter lidt nærmere. 

Side 17 anfører Prof. følgende: 

"Ols Kirke, som jeg ikke kan frigøre mig for 
at betragte som den ældste (fra Overgangstiden 
fra 12te til 13de Aarhundrede) har fortrinsvis Lig
hed med de franske Bymurstaarne." 

Dette er meget muligt, men det er dermed ikke 
bevist, at Ols Kirke er en Efterligning af de fran
ske Taarne. Man kunde for det første tænke sig, 
at Ligheden var tilfældig. 

Der er jo Beviser nok for, at de samme primitive 
Bygningsformer, Karformer og Ornamenter kan op
staa selvstændigt under forskellige Himmelstrøg uden 
mindste indbyrdes Paavirlming, at ensartede Former 
kan dukke op spontant alene som Udslag af en 
Sans for Formaalstjenlighed og Formgivning, der 
bunder saa dybt i det almenmenneskelige, at den 
er fælles for alle Folkeslag, hvad enten de er sorte, 
gule eller hvide. 

For det andet kunde det maaske antages, at om
talte Bymurstaarne, hvis der virkelig foreligger en 
"fortrinsvis" Lighed, hvad jeg ikke er i Stand til at 
kontrollere, er bygget om ikke just efter nordisk 
Mønster saa dog som Udløbere af en nordisk Byg
ningskultur, der paa Bornholm har affødt Rund
kirkerne. 

I hvert Fald er det i denne Sammenhæng interes
sant at betragte visse franske og irske Rundbygnin
ger, der vides opført under Normannernes Indflydelse. 

Nogle franske Donjonsl), der er bygg~t som Til-

1) Den ældste bevarede Donjon oplørtes i Nærheden al Dieppe 
j Normandiet Aar 1040. 
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flugts- og F orsvarstaarne ganske ligesom Rund
kirkerne, fremviser visse Ejendommeligheder, hvor
ved de adskiller sig fra den syd fra kommende 
Rundbygningstype, men som genfindes i den nor
diske Rundkirke, f. Ex. den svære Stenpille, der 
staar midt i Rundhuset og de karakteristiske Trappe
konstruktioner, der anbringes inde i de tykke Y der
mure, og som ikke altid naar ned til Gulvfladenl). 

Det irske "Reginalds Tower" i Nærheden af 
Waterford, der skal være bygget Aar 1003, staar 
endnu som et sjældent Mindesmærke om Nordboer
nes Befæstningskunst; det har en ikke ringe Lig
hed med de bornholmske Rundkirker og skiller sig 
i sin Bygningsmaade skarpt ud saavel fra den by
zantinsk-romanske som fra Irlands egen - keltiske 
eller piktiske - Rundbygningstype2). 

Naar det saaledes er bevisligt, at Normannerne i 
sin Tid har opført Bygningsværker, der ret nøje 
svarer til vore Rundkirker, og naar den sydfra kom
mende Rundbygningstype paa væsentlige Punkter 
adskiller sig fra den i Norden brugte, da bør man 
være varsom i sine Domme, saa længe man ikke 
bestemt kan paavise de Slægtskabsbaand, der knyt
ter dem sammen. Mellem den sydlandske og den 
bornholmske Rundkirkes Konstruktion er der kun 
et eneste Fællesmærke, nemlig den runde Grundplan. 
Hvorvidt Nordboerne første Gang har set denne 
ved deres Berøring med de romanske Folk er et 
Spørgsmaal, der fordrer en meget indgaaende posi
tiv Dokumentation, inden det kan betragtes som be-

l) Laske: Die vier Rundkirchen auf Bornholm. Pg. 56. 
2) Se f. Ex. Worsaae: Minder om de Danske og Nordmæn

dene i England, Skotland og Irland. Pg. 297 og 397. 
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kræftende besv~ret. Indtil dette er sket kan man 
ikke af en mulig Lighed mellem franske og born
holmske Rundbygninger slutte nogetsomhelst an
gaaende de to Bygningsformers indbyrdes Relation. 

Til Støtte for sin Paastand om fransk Oprindelse 
anfører Prof. B. videre (Pg 17): 

"Nykirkes øverste Stokværk henleder Opmærk
somheden paa Muligheden af et nedbrudt 3die 
fremspringende Stokværk af Træ, hvilket heller 
ikke er ukendt i Frankrig." 

Man spørger forbavset: Er da fremspringende 
Stokværk af Træ ukendte i den germanske (in casu 
den specielt nordiske) Bygningskunst? Eller vil 
nogen hævde, at Princippet fremspringende Træ
stokværk er indført i Norden fra Middelhavslandene 
gennem Frankrig? 

Man undres over at Prof. B. har villet fremføre 
et saa svagt Argument. 

Det tredie og sidste Indicium lyder saaledes (Pg.l7): 

"Nylarskirkes Kalkmalerier, der angives at være 
samtidige med Kirkens Byggetid, er paafaldende 
franske. Sammenlignes Bygningsformen og Kalk
malerierne med gamle franske Arbejder, der er 
behandlede henholdsvis af Arkitekterne Viollet-le
Duc og P. Gelis-Didot et H. Laffilles, da erfares 
den umiskendelige Lighed." 

Ved første Øjekast staar det En klart, at Kalk
maleriernes Forbilleder er hentet sydfra, men hele 
Malemaaden og alene Tilstedeværelsen af Natur.
omgivelser, Træer, Buske, Jordsmon o. s. v., gør det 
ligeledes straks indlysende" at Billederne ikke er 
malet i den for Frankrig egentypiske Stil, der f. Ex. 
af Liibke karakteriseres saaledes: Figurerne have 
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ingen Naturomgivelser ; de tegne sig kun mod en 
farvet Baggrund, der tidt behandles som et Tæppe, 
og omgives af en Arkitektur, sædvanlig Søjlearkader. 
(Liibke (Jul. Lange) Kunsthistorien 1881. Pg. 375) 

Enhver Uhildet vil ogsaa indrømme, at der skal en 
forsvarlig Portion god Vilje til for at finde Nylars
maleriernes umiskendelige Lighed med de af Gelis
Didot og Laffillee reproducerede franske Kalkmalerier1

). 

Billedfremstillingen i Nylars kan saavist ikke rose 
sig af nogen speciel fransk Paavirkning, og i Orna
mentiken kan formentlig en paafaldende Lighed hel
ler ikke paavises. 

Selvfølgelig kan man altid finde Berøringspunkter 
i Ornamenter, der tilhører samme Stil og Epoke, men 
nogen mistænkelig Lighed med Nylarsornamenterne 
synes ikke at spores i de franske Ornamenter. Med 
langt større Ret kunde man paastaa, at man i Rhin
landene finder en Ornamentik, der staar Nylars' meget 
nær. (F. Ex. i Domkirken j Limburg an der Lahn). 

Men selvom Kalkmalerierne virkelig var nok saa 
franske, saa falder deres Beviskraft m. H. t. Rund
kirkernes Oprindelse dog til Jorden, idet de nyeste 
Undersøgelser fastslaar, at alle Kirkerne (ogsaa Ny
lars) har staaet mindst henved et Aarhundrede inden 
de blev smykket med Kalkpuds og Malerier. 

En Ting kan under alle Omstændigheder ikke om
tvistes: Princippet (befæstet Rundkirke), der vel til 
syvende og sidst yder det største Bidrag til Kirker
nes Karakteristik, kan ikke være indført hverken fra 
Frankrig eller noget andet romansk Land, da det ikke 
kan paavises nogetsteds udenfor Skandinavernes (ind. 

1) P. Gelis-Dido! & H. Laffillee: La pein!ure decofafive en 
France du XI au XVI siede. 
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Normannernes) Enemærker, og jeg anser det ikke for 
umuligt, at ligesom den kristne Lære allerede laa for
udanet i Asetroen, saaledes laa Rundkirkens Grund
form (saavel som Ba~ilikaformen) allerede slumrende 
i den nordisk-hedenske Arkitektur kun ventende paa 
Sten bygningskunstens Komme for at opstaa som en 
Fugl Fønix - med Næb og Klør - af det heden
ske Tempels rygende Askehob. 

Selvom man nu ikke tillægger min Mening nogen 
Vægt er jeg i det heldige Tilfælde at kunne henvise 
til lærde og samvittighedsfulde Mænd, hvis Udtalelser 
ikke uden videre kan negligeres, - og hvis Anskuel
ser ikke just svarer til Prof. B.s: 

Dr. M. K. Zahrtmann skriver l) : 

"Til Værn mod Overfald ude fra Søen knejsede 
Ringborgene rundt omkring paa Øens Klippeknu
der : Ringborgen i Pedersker, Gamleborg i Ibsker, 
Storeborg og Borrehoved i Rø, Borgvolden i Aaker, 
Gamleborg i Almindingen. 1 disse Voldborge ha
ves vist nok et Forbillede for Rundkirkerne." 

H. Fralen udtaler sig i sit monumentale Værk2) 

saaledes: 

"Vad den runda bornholmskyrkans ovriga hu
vudformer angår, blir man snart varse, at hon fått 
rtitta sig efter de paa aen rådande byggprin
ciperna, sådana som dessa utvecklats på basis av 
irisk-normanniska inflytelser." 

Han inddeler Rundkirkerne i 3 Grupper: 
1) Kyrkor av sydromansk karaktiir, 
2) av nordtysk karaktiir, 
3) av nordisk karakttir (herunder Bornholms

kirkerne) 

1) Bomh. Saml. Bd. VI Pg. 124. 
2) Hugo Fro!en: Norden~ befiis!a rundkyrkor Bd. I Pg. 60. 
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og hævder yderligere, at disse Kirker udviser 

"varken i sin arkitektur eller decoration några 
motiv, som visa han på et byzantinsk ursprung." 
(Her tales naturligvis kun om den oprindelige 
Kirke). 

Cand. mag. Lorenzen gør sig til Talsmand for 
samme Anskuelse!), om end med nogen Reservation. 

Prof. Laske2) og Prof. Seesselberg3) er hver for 
sig naaet frem til samme Resultat, det nemlig, at 
Rundkirkeformen er at betragte som en autochthon 
Bygningsform ; at Stilen saa at sige er vokset op af 
vor egen Jordbund. 

Dr. Haupt4) opstiller den Hypothese, at Bornholm 
er Hjemstedet jor den nordiske Rundkirke, der her
fra har bredt sig ud til de nærmeste Omgivelser. 

Nys afdøde fhv. Rigsantikvar Hildebrand udtaler5): 

"De (nordiske Rundkirker) kunna icke sattas i 
mindsta sam man hang med den heliga grafvens 
kyrka eller med de antike cirkelbyggnaderne (af 
disse er den byzantinsk-romanske Rundbygnings
type afledt). - Det står oss derfOre intet annat 
åter an att antaga dessa kyrkor som vanliga kyr
kor, hvilka af någon jrån utlandet icke lånad an
ledning erhållit en rund grundform." 

Naar saaledes adskillige af Nutidens Videnskabs
mænd holder paa, at Rundkirkeformen er et Udtryk 

1) Vilh. Lorenzen : Eglises li plan rayonnant en Danemark. 
Revue de I' Art chretien. 1907. S. 152-55. 

2) F. Laske: Die vier Rundkirchen auf Bornholm. 1902. 
3) F. Seesselberg: Die fruehmittelalterliche Kunst der germ. 

Voelker. 1897. 
4) Rich. Haupt: Die Viezelienskirchen. 1888. 
» H. Hildebrand: Sveriges Medeltid III s. 182, 
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for nordisk Byggesans, hvorfor skal vi selv saa paa
staa, at vore smukkeste Fortidsminder er af "utvivl
som fransk Oprindelse" - uden samtidig at omtale 
den anden Mulighed? 

Skulde vi Bornholmere ikke være de første til at 
værne om det lidt, vi har, som med nogen Ret kan 
kaldes vort eget og tilmed være stolte, hvis nordisk 
Kultur har kunnet sætte saa ejendommelige og smukke. 
Frugter som de bornholmske Rundkirker maa siges 
at være? 

Var det ikke en smuk Tanke, om vi nutildags 
ogsaa havde Rundkirkerne at ty til, naar fremmede 
Ransmænd vil forsøge at berøve os vort kæreste Eje: 
vor Kulturs selvstændige Udviklingshistorie? 

Rønne, Februar 1913. 
H. Hjorth. 
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Bornholms Privilegier. 
(Skatteprivilegierne ). 

Som ret bekendt erholdt Bornholm Privilegier 
i Anledning af, at Øen i 1658 løsrev sig fra Sverig. 
Om disse i 1658 begrundede særlige bornholmske 
Privilegier, der forresten nu er at anse for bortfaldne , 
skal i det følgende gives en kort Beretning. 

I. Privilegiernes Oprindelse. 

En Krig mellem Sverig og Danmark endte ved, 
at der i 1645 sluttedes Fred ved Brømsebro (i Ble
king), hvorved Danmark maatte gaa ind paa forskel
lige Afstaaelser. I Sommeren 1657 erklærede Dan
mark Sverig Krig, antagelig i Haab om derved at 
kunne tilbagevinde nævnte Afstaaelser. Efterat imid
lertid Sverigs Konge med sine Hære var trængt ind i 
Danmark, følte dette sig saa svagt, at det hurtig 
maatte bekvemme sig til at slutte Fred i Roskilde 
den 26. Februar 1658, ved hvilken Fredsslutning Dan
mark ikke blot intet erholdt tilbage af, hvad det 
ved Brømsebrofreden havde mistet, men oveni købet 
maatte yderligere afstaa til Sverig betydelige Lands
dele, nemlig Skaane, Halland og Bleking (som forud 
var danske) tilligemed Bornholm samt iøvrigt et Par 
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Len af Norge (hvilket Rige dengang var forenet med 
Danmark). Bornholm blev saaledes ved en Fredskon
trakt afstaaet til Sverig, hvorefter den svenske Oberst 
Johan Prinsenskjold (Printzenskold) blev af Sverigs 
Regering ansat som svensk Landstyrer paa øen. 

Sverigs Konge fik imidlertid efter Roskildefredens 
Afslutning Lyst til at bemægtige sig hele Danmark, 
og uden endnu efter Fredsslutningen at have ende
lig rømmet Danmark, aabnede han i Sommeren 1658 
paany en Krigsti1stand, som derefter varede i et Par 
Aar og bl. a. rummede "Stormen paa København" 
i 1659. Da Sverig altsaa ikke holdt sig til den i 
Roskilde afsluttede Fred, men efter Freden aabnede 
Krig med Danmark paany, kom det naturlig til at 
ligge indenfor den danske Regerings Opgave at søge 
under den ny Krigsti1stand at tilbagevinde af de ved 
Roskildefreden afstaaede Landsdele, hvad tilbage
vindes kunde. Og tillige Befolkningen i nysbemeldte 
Landsdele fik ved den ny Krigsti1stand en særlig 
Anledning til at virke for at bringe Landsdelene til
bage under Danmark. 

Det var sikkert straks Bornholmerne til alminde
ligt Ubehag, at de skulde under Sverig. Men deres 
Utilfredshed øgedes særlig ved, at den svenske Re
gering paalagde dem nye Skatter og udskrevet ret 
talrigt ungt bornholmsk Mandskab til at gøre svensk 
Krigstjeneste borte fra øen. Der maatte da naturlig 
opstaa paa Øen et Ønske om at opnaa Frigørelse 
for det svenske Herredømme og faa Øen tilbage 
under Danmark. Den danske Regering, der antage
lig har lagt særlig Vægt paa Bornholm som et Støtte
punkt for Danmarks Magt paa østersøen, var ogsaa 
betænkt paa at gøre sit til, at Bornholm igen kunde 
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blive løsrevet fra Sverig. Sekretær i Kongens Kan
celli Hans Oldeland skrev under 26. Oktober 1658 
til "elskelige og velvise Borgmestre, Borgere og 
menige Almue paa Bornholm," at da de (Bornhol
merne) havde haft det saa frit under Kongen af Dan
mark, men nu havde det saa svært under Svensken, 
saa ønskede de sikkert snart at kunne blive befriede 
for det svenske Aag, og han formodede ogsaa, at 
man snart fra København vilde kunne skaffe dem 
Forløsning, og forventede han, at de imidlertid vilde 
holde sammen og vise sig tro mod Danekongen og 
som dennes fremtidige Undersaatter, idet Kongen 
da utvivlsomt i Fremtiden vilde belønne dem for 
saadan Troskab og Velvillighed. - Og under 8. No
vember 1658 skrev Danekongen (Frederik d. III) til 
Bornholmerne, at, som det vel var dem bekendt, 
havde den svenske Krigsmagt i Strid med den slut
tede Fred overfaldet Danmark, men at Kongen nu 
af Hollænderne havde faaet en anselig Undsætning, 
saaledes at man ikke behøvede at frygte for den 
svenske Krigsflaade; og da Kongen ikke tvivlede 
om Bornholmernes Troskab :og Hengivenhed mod 
ham, saa vilde han nu formane og paaminde dem 
om at tænke paa, hvorledes de atter kunde befries 
fra det svenske Aag, og i Særdeleshed have Op
mærksomheden henvendt paa, hvorledes den svenske 
Besætning paa Hammershus kunde om muligt med 
alle ruineres og Øen igen stilles under Bornholmer
nes Defension, eftersom der ikke var Anledning til 
at frygte for den svenske Flaade; og den Troskab, 
de saaledes maatte vise Danmarks Konge, vilde han 
i al Naade erkende, idet han de5mden, naar de god
villig gav sig under hans Regering, vilde forsyne 
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dem med saadanne Privilegier og Benaadninger, som 
de kunde have Gavn og Gode af. 

Det kan næppe betvivles, at de to foran omtalte 
Breve i væsentlig Grad har bidraget til at opflamme 
Bornholmerne til at rejse Opstand mod det svenske 
Herredømme paa øen. Der dannede sig da ogsaa 
paa Øen en Sammensværgelse med det Formaal at 
afkaste nævnte Herredømme, i hvilken Sammensvær
gelse en Bornholmer Jens Kofod var særlig frem
trædende og derfor har vundet særlig Navnkundig
hed. Den 8. December 1658, da Øens foran nævnte 
svenske Landshøvding Prinsenskjold var redet fra 
Hammershus til Rønne, vilde de Sammensvorne tage 
ham til Fange i en Borgmesters Hus i nævnte By, 
men da han imidlertid slap ud paa Gaden, dræbte 
de ham her ved et Skud. Den næste Dags Morgen 
mødte en betydelig Skare Bornholmere ved Ham
mershus for at tvinge den ikke videre stærke svenske 
Besætning paa Slottet til Overgivelse. Besætningen 
overgav sig ret hurtigt samme Dag, og Bornholmerne 
var dermed Herrer over deres egen Ø. Borgmester 
Klaus Kam af Rønne og fornævnte Jens Kofod blev 
af Folket udnævnte til midlertidig at bestyre Øen. 

Efterat den bornholmske Befolkning som anført 
selv havde undertvunget det svenske Herredømme 
paa Øen, rejste senere paa Maaneden (December 1658) 
nogle udvalgte bornholmske Mænd over til Køben
havn for at give Beretning om det forefaldne og 
overgive Øen paany til Danmark. Den 29. Decem
ber underskrev disse Mænd i København et til Dan
marks Konge rettet saakaldet Gavebrev, hvorved de 
overdrog Bornholms Land med dets Renter og Ind
komster til ham og hans Arvinger, fødte og ufødte) 

t* 
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til evig Arv og Ejendom. Paa dette Gavebrev svarede 
Kongen straks samme Dag ved et Brev af følgende 
Indhold: 

Eftersom Bornholm igen under os og Kronen 
formedelst Almuens Troskab der sammested er 
kommet, da vil vi dem, som sig til samme Værk 
har ladet bruge, naadigst have lovet og tilsagt, 
saa og hermed lover og tilsiger, at vi samme deres 
Troskab, naar Gud giver bedre Tilstand, med al 
kongelig Naade vil erindre og nu med saadanne 
Privilegier og Benaadninger forsyne baade paa Ud
skrivning, Skat og i andre Maader, hvorved Lan
dets Bedste og Opkomst søges, formodendes deri
mod, at bemeldte Lands Indvaanere fremdeles udi 
deres Troskab standhaftig forbliver og tilhjælper 
Fjenden af al Magt der fra Landet at afværge. 

Dette er Bornholms Privilegiebrev af 16581). Bre-
vet er i det hele mindre tydeligt. Efter sin Ordlyd 
fremtræder det nærmest blot som et Løfte om Pri
vilegier, og Brevet kan altsaa ogsaa kaldes et Pri
vilegieløfte. I Brevet - der maa ses i Forbindelse 
med de to foran omtalte Breve fra Oldeland og Kon
gen - er der Tale om Privilegier ikke blot til be
stemte Personer, men til Bornholms Indbyggere som 
Helhed eller dog i større Almindelighed. 

II. Privilegiernes Liv. 

Omtalte Privilegiebrev af 29. December 1658 gaar 
som det ses ud paa, at Bornholmerne skal have 
Privilegier a) paa Udskrivning, b) Skat og c) i andre 

1) Dette og de to andre foran omtalte Breve er trykte bl. a. 
i Jørgensens Bornholms Historie 1. Bind, Rønne 1900, S. 197-99, 
237-38. 
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Maader. I andre Maader end med Hensyn til Ud
skrivning og Skat er der dog næppe ifølge Brevet 
givet noget Privilegium. Ved Udskrivning forstaar 
Brevet militær Udskrivning (til Krigstjeneste borte 
fra Bornholm, hvilken Udskrivning den svenske Re
gering, som foran omtalt, havde ladet foretage paa 
Bornholm). Det nærmere om saadan Udskrivning 
henskydes til en særskilt Omtale af det bornholm
ske Militærprivilegium, som fremkommer længere 
bagude i dette Bind. Her i det følgende bliver saa
ledes kun at handle om Skatteprivilegierne. 

Det er ret klart, at i Henseende til Skatter giver 
det omhandlede Privilegiebrev kun et Løfte om Privi
legier, og der maatte altsaa noget andet end dette 
Brev td, for at Bornholmerne kunde erholde Skatte
privilegier. Der behøvede imidlertid ikke at ske sær
lige Henvendelser til Øens Indbyggere for at tilstaa 
dem Privilegier som de nævnte. Blev der f. Eks. 
udstedt en ny Forordning om, at Danmarks Bønder 
skulde betale en vis Skat, og lod Kongen - i Hen
hold til omtalte Privilegiebrev - indsætte en Be
stemmelse i Forordningen om, at denne sidste ikke 
skulde være gældende for Bornholm, saa erholdt Øen 
dermed et Skatteprivilegium. 

Efterhaanden som Tiderne skred frem, herskede 
der - ogsaa hos de højeste retskyndige - nogen 
Uklarhed over, i hvor vid Udstrækning Privilegie
brevet (Løftet) af 1658 var blevet opfyldt, og hvilke 
Krav Bornholmerne med Rette kunde stille i Henhold 
til bemeldte Løfte. Da der i 1760'erne skulde i Dan
mark paalægges Befolkningen visse Ekstraskatter, 
rejste Bornholmerne for deres Vedkommende en hæf
tig Modstand mod disse Skatter, idet de bl. a. sær-

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



54 

lig henviste til det her stadig ommeldte kongelige 
Privilegiebrev ar 29. December 1658. Regeringen 
sendte i den Anledning et Par Gange Kommissærer 
til Bornholm for at dæmpe paa Urolighederne og 
bringe Fred i Stand; og derpaa udgav Kongen under 
21. Sept. 1770 et aabent Brev, i hvis Indledning det 
hedder, at skønt der ikke er udstedt noget særligt 
Privilegium til Bornholms Indbyggere, saa er Privi
legieløftet af 1658 dog allerede hidtil blevet opfyldt 
navnlig ved store Lettelser for Bornholmerne i de 
ordinære Skatter, og Kongen vil nu herved have givet 
Bornholmerne en Forklaring paa, hvori de dem i 
Henhold til nævnte Privilegieløfte forundte Friheder 
og Benaadninger bestaar. Brevet udtaler derefter med 
Hensyn til Skatterne: 

I Stedet for, at Skatterne i de øvrige danske 
Provinser T~d efter anden er blevet forhøjede, 
saaledes at 1 mange Aar af en Td. Hartkorn er 
blevet svaret og endnu svares 16 å 18 Mark, for
uden Kongetiende, der i det ringeste ligeledes 
kan anslaas til 5 Mark aarlig, har Indbyggerne 
paa Bornholm fra Anno 1680 af, og til denne 
Tid, fremfor de forhen langt højere Skatter, ikkun 
svaret i Kvartalsskat 2 Mark af hver Td. Hartkorn 
samt været befriede for Kongetiendes Ydelse og 
saaledes ikke engang erlægge en Tiendedel mod 
andre Undersaatter i Danmark. Desuden er Born
holms Indbyggere aldeles fritagne for at svare 
Folke- og Familieskat, som af andre Undersaatter 
maa udredes og betales. 

Efter saaledes at have omtalt Skatterne siger For
klaringsbrevet2), at Bornholmerne siden det dem i 

2) Brevet er trykt forskellige Steder, f. Eks. i den store Re
skriptsamling og i Jørgensens Bornholms Historie 2. Bind, 
Rønne 1901, S. 156-58. 
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1658 givne Løfte bestandig har været fri for (mili
tær) Udskrivning. Og derefter udtaler Brevet, at Kon
gen af landsfaderlig Kærlighed og Omhu for Øens 
Bedste og Opkomst fremdeles vil lade det have sit 
Forblivende ved de ommeldte Begunstigelser. 

Friheden for at svare Kongetiende, som Forkla
ringsbrevet omtaler, havde i Virkeligheden ingen For
bindelse med Privilegiebrevet af 1658. Og den i For
klaringsbrevet omtalte Fritagelse for at svare Folke
og Familieskat var sikkert ogsaa begrundet ved an
dre Forhold end omtalte Privilegiebrev. 

Derimod kan det sikkert ikke nægtes, at det var 
en praktisk Følge af Privilegiebrevet af 1658, naar 
Bornholmerne, som i foranførte Forklaringsbrev af 
21. Sept. 1770 omtalt, kun havde at svare i Kvar
tals skat (Matrikelsskat, Hartkornsskat) 2 Mark aarlig 
pr. Td. Hartkorn, medens man andet Steds i Dan
mark maatte svare (i Kvartalsskat og visse andre paa 
Bornholm ikke eksisterende Skatter) 16 å 18 Mark 
aarlig pr. Td. Hartkorn. Hele denne Skatteforskel 
mellem Bornholm og det øvrige Land havde dog 
ikke sin Grund i Privilegieløftet af 1658. Først kan 
fremhæves, at en Td. bornholmsk Hartkorn allerede 
paa Forklaringsbrevets Tid var mindre end en Td. 
almindeligt dansk Hartkorn - jfr. nedenfor -
saa at Hartkornsskatten allerede af denne Grund 
maatte være noget mindre pr. Td. for Bornholm end 
for det øvrige Land. Og dernæst kan bemærkes, at 
en Del af de under fornævnte 16 å 18 Mark hørende 
Skatter nærmest var paalagte til Bestridelse af mili
tære Udgifter og derfor mindre naturligt kunde paa
lægges Bornholm, der havde sin egen Militærordning 
og selv væsentlig bar de økonomiske Byrder ved 
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denne. Fremdeles kan bemærkes, at den Omstændig
hed, at Bornholm laa afsides og under Datidens For
hold havde ringe Forbindelser med Omverdenen, 
kunde begrunde, at der gaves Øen nogen Skatte
lettelse. Men imidlertid maatte det dog sikkert er
kendes, at Forskellen mellem de i Forklaringsbrevet 
ommeldte 2 Mark Skat for Bornholm og 16 cl 18 
Mark for det øvrige Land for en ikke uvæsentlig 
Del stod som en Følge af Privilegieløftet af 1658. 
(Det er at bemærke, at foruden omtalte 2 Mark 
Skat havde Bornholmerne gamle Jordebogsafgifter at 
svare). 

Senere Love om Skatter til Staten har for Born
holm opretholdt betydelig ringere Skattebeløb end 
for det øvrige Land, hvilken Forskel mellem Born
holm og det øvrige Land har for en Del kunnet 
siges at have sin Grund i Privilegiebrevet af 1658. 
Følgende Eksempler paa omtalte Skatteforskel skal 
her nævnes: Ifølge Forordning af 1. Okt. 1802 § 45 
skulde Bygningsafgiften for Bornhol11l kun svares 
med det halve af, hvad den skulde udredes med 
andet Steds i Danmark. Ifølge Forordning af 9. Juli 
1813 § 5 skulde Bankhæftelsen for Bornholm kun 
andrage Halvdelen af, hvad den skulde udgøre uden
for Bornholm, Ifølge Forordning af 24. Juni 1840 
§ 3 androg Gammelskatten for Bornholm kun 2 Rdlr. 
pr. Td. Hartkorn mod 6 Rdlr. 80 SkI. pr. Td. for 
det øvrige Land. Ifølge Lov af 20. Juni 1850 § 5 
svaredes Ligningsskatten paa Bornholm kun med 
44 SkI. pr. Td. Hartkorn, medens denne Skat ellers 
i Danmark svaredes med 1 Rdlr. 24 SkI. pr. Td. Hart
korn. Med Hensyn til Hartkornsskatterne er imidler
tid stadig at erindre, at en Td. bornholmsk Hartkorn 
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kun er omtrent % Td. almindeligt dansk Hartkorn, 
hvilken Omstændighed for sig begrunder, at Skatten 
af en Td. bornholmsk Hartkorn kun bør være 2/U af, 
hvad den er af en Td. almindeligt dansk Hartkorn, 
jfr. "Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 58-59. 

III. Privilegiernes Uddøen. 

De Skatteprivilegier, der overensstemmende med 
det foran bemærkede har været Bornholm tilstaaede 
i Henhold til Privilegiebrevet af 1658, kan nu betragtes 
som bortfaldne. Ved Lov Nr. 103 af 15. Maj 1903 
afskaffedes de tidligere i Danmark gældende Ejen
domsskatter til Staten: Gammelskatten, Land- og 
Ligningsskatten samt Bygningsafgiften, idet Loven i 
Stedet for indførte en ny Statsskat: Ejendomsskylden 
(der baseres paa en ,Ansættelse af Ejendommenes 
Pengeværdi i Handel og Vandel). Det blevet le
dende Princip ved nævnte Lovs GiveIse, at Born
holmernes hidtidige Skatteprivilegier ikke skulde 
opretholdes mere, og det ligger derfor i Loven, at 
Ejendomsskylden skal gælde for Bornholm som for 
det øvrige Land. Ifølge Lovens § 7 næstsidste Stykke 
skal dog af en Del - navnlig mindre - Ejendomme 
den fulde Ejendomsskyld først svares i 1929 og 
senere. 

Det blev imidlertid tillige en gældende Forudsæt
ning ved omtalte Ejendomsskyldlov, at der - gen
nem en anden Lov - skulde tiIstaas Bornholm nogeh 
Godtgørelse for Bortfaldet af Øens hidtidige Skatte
privilegier. At saadan Godtgørelse skal tilstaas ses 
ikke ligefrem udtalt i Loven, men er forudsat ved 
den i Lovens § 1 indeholdte Omtale af Bornholm. 
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I Henhold til bemeldte Forudsætning udkom Lov 
Nr. 46 af 29. Marts 1904, der handler navnlig om 
Afløsning af de gamle bornholmske Jordebogsafgifter 
til Staten. Ved denne Afløsning - der dog nærmest 
kun vedrører de gamle bornholmske Bøndergaarde 
og Parceller af disse - ydes der en direkte Godt
gørelse, idet Loven bestemmer, at 1/", af Jordebogs
afgiften skal helt eftergives, medens altsaa kun de 
% skal være Genstand for virkelig Afløsning. Des
uden anordner Loven en indirekte Godtgørelse til 
hele Øens saavel Land- som Købstadsbefolkning, idet 
Loven i § 3 bestemmer, at Halvdelen af de Penge, 
som Yderne skal erlægge til Afløsning af de % af 
Jordeborgsafgiften, skal paa nærmere angiven Maade 
tilfalde ikke Statskassen, men Øens Amtskasse (Amts
repartitionsfond), saaledes at den bornholmske Be
folknings Skatter til denne Kasse derved kan holdes 
lavere nede end ellers. Den omhandlede Afløsning 
er nærmere omtalt i "Bornholmske Samlinger" 
4. Bind S. 56 flg. 

Som bemærket angaar omtalte Afløsningslov af 
1904 kun de gamle bornholmske (i Øens Jordebog 
af 1696 opførte) Jordebogsafgifter til Staten, saaledes 
at det nærmest kun er Øens gamle Bøndergaarde 
og Parceller af disse, der ved Loven har opnaaet en 
direkte Godtgørelse for de bornholmske Skatteprivi
legiers Bortfald. Af den omtalte Grund (Skatteprivi
legiernes Bortfald) tillige at give direkte Godtgørelse 
til de forskellige (især Hus-) Ejendomme, der navn
lig i forrige Aarhundrede er opstaaede paa tidligere 
kongelige eller kommunale bornholmske Lyngstræk
ninger (Udmarksjorcter), er der ikke fundet gyldig 
Anledning til. Lov Nr. 102 af 29. April 1913, der 

handler navnlig om Afløsning af forskellige i Konge
riget til Staten ydede Afgifter, hjemler (i § 5, Afsnit I, 
Punkt 3), at der ved Afløsningen skal ske et Afslag 
i de svarede Afgifter (Købevederlag) af en Del fra 
Staten til Private afstaaede bornholmske Udmarks
jorder. Ved at andrage om sligt Afslag har de paa
gældende Jordejere vel ogsaa henvist til, at de born
holmske Skatteprivilegiers Bortfald var et Moment, 
der i Forbindelse med andre Forhold tjente til at 
begrunde Afslaget. Udkastet til nysnævnte Lov har 
dog udelukkende begrundet omtalte Afslag med, at 
Afgifterne i sin Tid er blevet ansatte for højt i For
hold til Jordernes Flademaalog Beskaffenhed. - De 
bornholmske Skatteprivilegiers Bortfald og Godtgø
relsen herfor kan ifølge det bemærkede antagelig 
nu betragtes som endelig lovordnet. 

Joh. Bulmer. 
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BornholnlS Militærvæsen. 

Som det sikkert er temmelig vidt bekendt, har 
der fra langt tilbage i Tiderne bestaaet paa Born
holm en særlig Militærordning, der imidlertid natur
ligvis ikke stadig har holdt sig uforandret, men efter
haanden med Tidernes Fremadskriden er undergaaet 
forskellige Foraridringer. Denne særlige bornholmske 
Militærordning skal i nærværende Artikel undergives 
en kortfattet Omtale. Bagefter denne Artikel vil følge 
et Par andre Artikler vedrørende det bornholmske 
Militærvæsen. 

Om Bornholms Militærvæsen i ældre Tider har 
allerede M. K. Zahrtmann fremsat i "Bornholmske 
Samlinger" 4. Bind S. 101 flg. en Række Bemærk
ninger, hvortil her kan henvises. 

Medens Ærkebisperne af Lund før 1525 havde 
verdsligt'Herredømme over Bornholm, har Ærkebispe
sædet sandsynligvis sørget for at have den Ordning 
paa Øen, at naar denne blev udsat for Angreb fra 
fremmede Staters Side, kunde Bornholmerne kaldes 
under Vaaben for saavidt muligt at forsvare Øen 
mod Fjenden. Og medens den tyske Fristad Lybæk 
fra 1525 gennem godt 50 Aar havde Brugsbesiddelse 
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af og Lensmandsmyndighed over Bornholm, har det 
ogsaa paahvilet Øens Indbyggere at føre Vaaben 
mod Fjender, som vilde gæste øen. Efterat Lybæk
kerne i 1576 havde fratraadt Besiddelsen af Born
holm, var der en Periode, hvor Bornholmerne vel 
havde Pligt til at holde sig forsynede med Skyts til 
Landets Forsvar, men uden at der samtidig bestod 
noget fast ordnet Landeværn for øen. 

Kong Kristian den 4. satte imidlertid i 1611 og 
den nærmest følgende Tid i Værk, at der paa Born
holm blev organiseret et særlig militært Værn. Det 
var altsaa Øens mandlige Indbyggere, der kom til 
danne dette Værn, som senere gennem lange Tider 
sædvanlig er blevet kaldt Bornholms Milits eller Milice. 

Bornholms Milits blev sat paa en mere alvorlig 
Prøve i 1645, da Svenskerne angreb Bornholm, men 
paa Grund af den Maade, hvorpaa nogle Milits
officerer stillede sig, fik Prøven i det store og hele 
et uheldigt Udfald. Væsentlig herom drejer sig Zahrt
manns foran nævnte Afhandling. 

Som omtalt i foranstaaende Artikel om B"ornholms 
Privilegier blev Bornholm i 1658 ved Fredsslutning i 
Roskilde afstaaet til Sverig, hvorefter imidlertid Øens 
Indbyggere rejste Opstand mod det svenske Herre
dømme paa Øen og bragte denne tilbage under Dan
mark. Det var dog ikke Militsen som saadan, der 
iværksatte Øens Løsrivelse fra Sverig, idet Militsen 
ved Indførelsen af det svenske Styre paa Øen var 
blevet sat ud af sin hidtidige normale Indretning. 
Da imidlertid Bornholm som berørt paany var bragt 
under Danmark, traadte Militsen atter i Funktion. 
Jfr. herved S. 168-170 i Zahrtmanns foran orn
meldte Afhandling. 
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Før 1658 havde Bornholm haft Lensmænd, der 
ved Siden af andre Øvrighedshverv ogsaa havde haft 
Overledelsen af Øens Milits. Efterat Bornholmerne 
imidlertid ved Øens omtalte Løsrivelse fra Sverig 
havde paany overgivet Øen til den danske Konge 
til hans og hans Arvingers evige Arv og Ejendom, 
og Kongen herved, som det siges, havde faaet 
Enevoldsherredømme over Bornholm, forinden han 
fik det over det øvrige Danmark, - blev den over
ordnede Embedsstyrelse paa Øen adskilt saaledes, 
at Militærvæsenet kom under et Kommandanternbede, 
medens der ved Siden heraf skabtes et bornholmsk 
Amtmandsembede hovedsagelig for civile Anliggen
der. Disse Embeder blev dog ganskevist gennem 
længere Tid oftest forenede hos en og samme Mand; 
men nu har Embederne i lange Tider været adskilte 
mellem to forskellige Embedsmænd, og endnu frem
deles har Bornholm en Kommandant, der bor i Sta
tens Kommandantgaard i Rønne og forestaar Øens 
Militærvæsen (Væbningen, jfr. det følgende). 

Alvorlige Prøver synes Bornholms Milits ikke at 
have haft at bestaa siden 1645, jfr. foran. Af Jørgen
sens Bornholms Historie 2. Bind S. 40-41 frem
gaar imidlertid, at Militsen i 1676-77 har optraadt 
tappert for at holde svenske Fjender fra Øen. løvrigt 
maatte Militsen være temmelig alvorligt paa Fode i 
i Aarene 1808-14, da der var Krigsurolgheder i 
Østersøen. jfr. det følgende. 

Bornholms Milits er til Tider blevet lovprist. Saa
ledes har en Forfatter ved Navn Scheel i et Værk 
om Krigen brugt den Udtalelse, at Bornholms Milits 
er et virkeligt Mønster for det hele danske Rige (jfr. 
Skovgaards Beskrivelse over Bornholm af 1804 S. 176). 
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Og J. von Ræder skriver S. 95 i sin i 1837 udgivne 
Bog om den danske Armes Organisation, at Born
holms Milits er . et Mønster af et Landeværn ikke 
alene i Danmark, men i enhver Stat. Disse Lov
prisninger har dog mulig, praktisk set, været over
drevne. 

I de vigtigere Beskrivelser, der foreligger over 
Bornholm, indeholdes en Del vedrørende Øens Mi
lits. I 1830 udgav J. S. N. Panum, der forud i 12 
Aar havde været Læge paa Bornholm· og i denne 
Tid havde været med i Militsen, en Beskrivelse 
over Øen, i hvilken Beskrivelse ogsaa (i TiIIæget 
S. 63-70) findes en Omtale af Øens Milits. Efter 
denne Bornholmsbeskrivelse skal her anføres nogle 
Bemærkninger vedrørende Militsen: - Militsens Uni
former er i Hovedsagen blaa. Alt det almindelige 
Mandskab gør Tjeneste uden Løn og skaffer sig 
desuden selv Uniformer. Foruden navnlig - efter 
Tur - at gøre Vagttjeneste eksercerer hele Militsen 
iaH 4 Dage om Aaret i Juni og Juli Maaneder. Hvem 
der ikke har set det tror næppe, at de efter saa faa 
Dages Øvelse kan eksercere med saa megen Færdig
hed. Især overraskes man ved den Lethed, hvormed 
Dragonerne gør deres Manøvrer. Det er en For
nøjelse at se den militære Orden, Subordination, 
Flid og Munterhed, der paa een Gang hersker ved 
Øvelserne. Munterheden er meget forøget ved, at 
Kommandant Hoffmann har skaffet Militsen et Musik
korps, der musicerer i Hviletiden fra KJ. 10-11. 
Da danser, hvem der har Lyst. De Piger, der kom
mer med Frokost, faar da gærne en Dans. 

Bornholms Milits's vigtigste Bestanddel (Infanteri, 
Artilleri, Jægere, Dragoner) udgjordes af Øens mand-
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lige Landbefolkning. For Byerne var der særlige 
Borgerkompagnier. Efter Panums nævnte Bog be
mærkes, at Reglen for Landet var, at Mændene ind
skn:ves i Militsen allerede i Drengeaarene og først 
udgik af Militsen igen, naar de var 70 Aar. I 50 Aars 
Alderen overgik de imidlertid i Reserveafdelinger 
(Herredskompagnier), og i Alderen 60-70 Aar var 
de eksercerfri og skulde blot gøre Vagttjeneste. Panum 
skriver desangaaende i TilIæget S. 66: - Det er en 
Fornøjelse at se en saadan 70-aarig Mand, som over 
50 Aar har tjent sin Konge tro og uden Løn, med 
Raskhed at holde ud til den!1c Alder og at modtage 
sin Afsked, naar han sidste Gang møder ved Session, 
med en Munterhed, som om han længe kunde vente 
at faa Gavn af den. Deres Tjeneste er at gøre Strand
vagt en Dag ad Gangen i de dertil indrettede Vagt
huse, hvoraf det for Nørre Herred er paa Sand
hammeren, medens et andet er paa Sandflugten mel
lem Rønne og Hasle. Denne Tjeneste er ej betyde
lig. Da Kompagnierne er temmelig store, træffer 
det omtrent hver Mand een Gang om Aaret. Vejen 
til Vagthuset er det værste for disse gamle, da den 
for nogle er een ja henimod to Mil. 

Omkring Midten af forrige Aarhundrede havde 
man fra forskellige Sider mindre gode Meninger om 
den bornholmske Milits's Duelighed og Nytte, hvor
for der fremkom Planer bl. a. om at ophæve Militsen 
og stille Bornholmerne lige med andre Værnepligtige, 
jfr. Oppermann: Den danske Rets Bestemmelser om 
Værnepligten og Udskrivningsvæsenet, Kbhvn. 1864, 
S. 191-92. Militsen vedblev imidlertid indtil vi
dere at bestaa i Hovedsagen uforandret. For born
holmske Søfolk udviklede der sig dog alt fra forrige 
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Aarhundredes Begyndelse særlige Værnepligtsregler, 
jfr. Oppermanns nysnævnte Bog S. 188 flg. Born
holms Milits omtales i tidligere gældende Værne
pligtslove af 12. Februar 1849 § 3 og 2. Marts 1861 
§ 8. I Traps Beskrivelse af Bornholm, 1857, S. 23-24 
findes en kort Fremstilling om Øens daværende 
Milits. 

Ved Lov om Hærens Ordning af 6. Juli 1867 
undergik Bornholms Militærvæsen en grundig For
andring. Af denne Lovs § 182 ses, at de unge born
holmske Mænd nu, i Modsætning til tidligere, skal 
overensstemmende med den almindelige Værnepligts
lovgivning uddannes i Krigshaandværket udenfor 
Bornholm, sammen med Landets øvrige Værneplig
tige, og først ved Slutningen af det 2det Aar af deres 
Værnepligtstid indtræder i Øens særlige Militærvæsen 
(Væbningen) og derpaa hører hertil en vis Tid overens
stemmende med Værnepligtslovgivningen. Hærlovens 
Paragrafer er ellers ret tørre; for at faa nogen Klar
hed over Lovens Tanker med den i Loven anordnede 
bornholmske Væbning maa man tilbage til Lovens 
"Motiver", J: Regeringens Bemærkninger til det 
Rigsdagen forelagte Udkast til omtalte Hærlov. Idet 
den Bemærkning forudskikkes, at der i 1866 var ned
sat en Forsvarskommission, som afgav en Betænk
ning, skal her af nævnte Motiver l ) til Hærloven af 
1867 anføres følgende Uddrag: 

Naar Landet indvikles i Krig med en Fjende, 
der er os overlegen til Søs, vil Bornholms afsides 
Beliggenhed kunne medføre, at Samfærdselen mel
lem denne Ø og de øvrige Landsdele forhindres, 

l) Findes Spalte 1911 i Tillæg A til Rigsdagstidenden for 
samlingen 1866-67. 
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og det vil derfor altid være tvivlsomt, om den 
egentlige Hær væsentlig vil kunne bidrage til Øens 
Forsvar. For at Øen dog ikke derved skal være 
prisgiven til at kunne tages i Besiddelse af endog 
en mindre fjendtlig Afdeling, er det ønskeligt, at 
der. stedse paa Øen findes en militær Styrke, til
strækkelig til at afværge dette. Det synes derfor 
naturligst, ligesom hidtil, at støtte Forsvaret af 
Bornholm til en af Øens eget Mandskab dannet, 
særegen Væbning ....... Ligesom man med 
Forsvarskommissionen maa betvivle, at det med 
Hensyn til Øens Forsvar vil være tilstrækkelig be
tryggende at opretholde den hidtilværende Ord
ning, saaledes maa man med Kommissionen være 
enig i, at det hverken er billigt eller hensigtsmæs
sigt, at denne Øes Befolkning ganske er unddraget 
fra Forpligtelsen til at deltage i Forsvaret af en 
hvilkensomhelst anden Del af det hele, fælles 
Fædreland. Det synes derfor rettest at søge tilveje
bragt en fremtidig Ordning, hvorved det paa Born
holm hjemmehørende, værnepligtige Mandskab 
lige saa vel forpligtes til at deltage i Forsvaret 
af hele det øvrige Land, som, hvis det maatte fin
des fornøde-nt, til udelukkende at overtage Øens 
Forsvar. - Man maa i Overensstemmelse hermed 
være fuldstændig enig med Forsvarskommissionen, 
naar den foreslaar at lade det fra Bornholm ud
skrevne, fuldt tjenestedygtige Mandskab uddanne 
ved Hærens forskellige Afdelinger sammen med 
Mandskabet fra de øvrige Landsdele, ligesom man 
ogsaa har fundet det rigtigt at foreslaa det ind
lemmet i disse Afdelinger i det mindste i de første 
Aar af Værnepligtstiden. . . . . .. 

Det foranførte, og en Del mere, ligger altsaa til 
Grund for Reglerne om "Bornholms Væbning" i 
Hærloven af 1867. Det bornholmske Militærvæsen 
kom saaledes ved denne Lov i nærmere Forbindelse 
med det øvrige danske Hærvæsen. Omtalte Lover 

I 
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nu afløst af Hærlov Nr. 209 af 30. Sept. 1909, der 
i sin § l nævner Bornholms Væbning som en af 
den danske Hærs Hovedbestanddele og senere i et 
særligt Afsnit (§§ 217-229) handler om den born
holmske Væbning. Sidstomtalte Lov bestemmer navn
lig, at Bornholmerne ved deres første Hjemsendelse 
fra Soldatertjenesten overføres til Øens Væbning. 
Loven giver derhos Regler bl. a. om Øvelser og 
Mønstringer ved Væbningen. Efter det anførte be
staar Bornholms Væbnings menige Mandskab i nyere 
Tider kun af hjemsendte uddannede Værnepligtige. 

En af Finansministeren i December 1909 nedsat 
Kommission (Finanslovkommissionen, Sparekom
missionen), som skulde ytre sine Meninger bl. a. 
om, hvorledes der passende kunde ske Indskrænk
ninger i Statens Udgifter, gjorde i sin under 13. Maj 
1911 afgivne Betænkning Indstilling om Ophævelse 
af Bornholms Væbning og altsaa Besparelse af den 
ikke ringe Udgiftspost, som Væbningen betyder for 
Statskassen. Regeringen har dog ikke hidtil villet 
stille Forslag om Væbningens Ophævelse. 

Joh. Bulmer. 

5* 
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Det bornholmske Militærprivilegium. 

I Tilslutning til de to nærmest foregaaende Ar
tikler skal her bemærkes nogle Ord om det nu ud
døde bornholmske Militærprivilegium. 

I Tiderne nær forud for 1658 havde Bornholmerne 
ikke nogen Ret til at være fritagne for Udskrivning 
til Krigstjeneste borte fra Bornholm. Faktisk fandt 
imidlertid saadan Udskrivning almindeligvis ikke Sted. 
Dog udskreves der af og til fra de bornholmske Sø
stæder nogle unge Mænd til at gøre Tjeneste som 
Matroser i den danske Flaadel) (hvilken Udskrivning 
af Matroser synes at være forblevet i Brug efter 1658). 
løvrigt hedder det2), at der i første Del af August 
1657 blev udkommanderet fra Bornholm 400 Mand 
til at gøre Krigstjeneste paa Rygen, hvilke Folk imid
lertid hurtig kom tilbage igen til Bornholm. Efterat 
Danmark i 1657 havde erklæret Sverig Krig, udfol
dede den danske Flaade forskellig Virksomhed i øster
søen og paabegyndte bl. a. en Plyndringsfærd ved 

1) Jfr. de i næste Note under a, b og c anførte 3 Bind, hen
holdsvis S. 480, 137 og 188. 

2) Jfr. a) Kirkehistoriske Samlinger 4. Række 1. Bind S. 480. 
b) Zahrtmann i Historisk Tidsskrift 7. Række 1. Bind S. 135. -
c) Jørgensens Bornholms Historie 1. Bind S. 176. 
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Rygenil), og mulig har de omtalte 400 bornholmske 
Mand været med Flaaden ved sidstnævnte Lejlighed. 

Det er foran i Artiklen om Skatteprivilegierne med
delt, at efterat Bornholm i 1658 ved Fredsslutning i 
Roskilde var afstaaet til Sverig, blev der af den sven
ske Regering udskrevet bornholmsk Mandskab til at 
gøre svensk Krigstjeneste borte fra øen. Der blev 
saaledes først afsendt 350 Mand til Stettin, og siden 
blev der yderligere bortsendt fra Øen en Del Ryttere 
og derpaa nogle Søfolk, hvilke samtlige Bornholmere 
altsaa skulde ud for at gøre svensk Krigstjeneste4). 

Med Hensyn til de nævnte 350 Mand hedder det i 
gamle Beretningerfi), at Bortsendeisen af dem skete 
med en overordentlig Ve- og Jammerklage baade 
hos de bortdragende og de tilbageværende, saa at 
hele Øen var i Jammer og Bedrøvelse. 

I Artiklen foran om Skatteprivilegierne er oplyst, 
at da Bornholm i December 1658 atter var blevet 
løsrevet fra Sverig, og nogle bornholmske Udsen
dinge i den Anledning var rejste til København, fik 
de under 29. December nævnte Aar af Kongen et 
Brev, hvori han tilsagde Bornholms Indbyggere Pri
vilegier og Benaadninger paa Udskrivning, Skat og 
i andre Maader. Ved "Udskrivning" forstaar Brevet 
utvivlsomt militær Udskrivning, J: Udskrivning (Ud
tagning, Indkaldelse) til at gøre Krigstjeneste uden
for Bornholm. Brevet har sikkert Hensyn til den 
foran omtalte svenske Udskrivning af bornholmsk 

3) Jfr. a) H. G. Garde: Den dansk-norske Sømagts Historie 
1535-1700 1. Bind, Kbhvn. 1861, S.226-27. - b) J. A. Fride
ricia: Adelsvældens sidste Dage, Kbhvn. 1894, S. 278. 

4) Jfr. Jøgensens Bornholms Historie 1. Bind S. 183, 186-89. 
5) Jfr. Thura: Beskrivelse over Bornholm, 1756, S. 236. 
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Mandskab, hvilken Udskrivning havde været Born
holmerne til saa stort Mishag; og Brevets Mening er 
altsaa, at under Kongen af Danmark skal Øens Ind
byggere ikke komme til at taale Udskrivning til 
Krigstjeneste udenfor øen. Den Ret, der saaledes ved 
Privilegiebrevet af 29. December 1658 gaves Born
holms Indbyggere til at være fri for Udskrivning, er, 
som det ses, paany tilsagt ved det foran i Artiklen 
om Skatteprivilegierne omtalte kongelige Forklarings
brev af 21. Sept. 1770. 

Det omhandlede bornholmske Udskrivningsprivi
legium har dog næppe i Virkeligheden haft nogen 
synderlig praktisk Betydning. Det ses nemlig at have 
været en gældende Regel ved Bornholms Milits, at 
Bornholmerne skulde forblive paa Øen, for at denne 
til enhver Tid kunde have et eget Værn af størst mu
lig Styrke til at afslaa fjendtlige Anfald, som maatte 
blive rettede mod øen. Bornholmerne var af Hen
syn til Militsen underkastede et vist Stavnsbaand, 
hvilket fremlyser af forskellige Regeringsbestemmel
ser. Der maatte saaledes kun undtagelsesvis med
deles Bornholmere Pas til at forlade Øen G). Ved en 
Resolution af 28. Juli 17397) blev der givet en sær
lig kongelig Bevilling til, at et begrænset Antal unge 
Mennesker maatte rejse bort fra Øen, dog at de 
skulde forblive i Kongens Riger og Lande. Som Re
gel maatte der ikke hverves Krigsfolk fra BornholmS). 

6) Jfr. § 9 i den i det følgende gengivne Kommandantinstruks 
af 1817. 

7) Findes i "Bornholmske Samlinger" 5. Bind S. 65-66. 
8) Jlr. Pedersen: Haandbog i den danske Militærret, 1. Del, 

Kbhvn. 1829, S. 143. En af de lejlighedsvise Undtagelser fra 
ovenommeldte Hvervningsregel viser en Kancelli-Promemoria af 
8. Nov. 1794 i den store Reskriptsamling. 
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Og Folk, der i 1848-49 og 1864 vilde drage bort 
fra Øen for som frivillige at deltage i Danmarks 
Krige andet Steds, havde Vanskelighed ved at faa 
fornøden Tilladelse til at forlade Øenn). Det har alt
saa været et Princip, at Bornholmerne - bortset fra 
Søfolkene, hvorom særlige Regler efterhaanden ud
viklede sig - skulde blive hjemme for at være rede 
til at forsvare Øen, og det kan saaledes næppe an
tages at have været det omtalte Udskrivningsprivi
legium, der har været den nærmeste Grund til den 
undladte Udskrivning af bornholmsk Mandskab til 
Krigstjeneste udenfor øen. 

I Aarene 1808-14, da der var Krigsuroligheder 
i østersøen, blev en Del bornholmsk Mandskab kom
manderet over til Kristiansøs Fæstning for at staa 
paa Krigsfod her. De paagældende Folk gjorde ikke 
Modstand mod at forføje sig over paa Kristiansø, men 
de tilkendegav dog, at de fandt det stridende mod 
det Bornholmerne givne Tilsagn om Frihed for Ud
skrivning, at de saaledes blev beordrede til at gøre 
Krigstjeneste udenfor selve Bornholm 10). Regeringen 
vilde imidlertid ikke paa omtalte Tid erkende, at 
Bornholmerne havde Ret til at fritages for at gøre 
Krigstjeneste paa Kristiansø, jfr. ogsaa § 20 i Kom
mandantinstruksen af 1817, som findes gengivet i 
det følgende. 

Fra omtrent Begyndelsen af forrige Aarhundrede 
synes Regeringen overhovedet at have næret den Op
fattelse, at Bornholmernes Ret til at være fritagne for 
Udskrivning ikke nu kunde betragtes som virkelig 

9) Jfr. Jørgensens Bornholms Historie 2. Bind S. 277 flg. 
l0) Jfr. Nyt Arkiv for Søvæsenet 1. Bind, Kbhvn. 1842. 

S. 255-56, 263. 
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gældende længere. I 1852 afgav Generalprokurøren 
(Regeringens daværende juridiske Raadgiver) den Er
klæring ll), at den Bornholmerne givne Frihed for 
Udskrivning ikke kunde anses at være tilstaaet dem 
som en Ret, der skulde være uforanderlig og stedse
varende, og at der derfor ikke nu kunde være nogen 
retlig Hindring for at ophæve Øens Milits og gøre 
Bornholmerne værnepligtige lige med Landets øv
rige Befolkning. Regeringen havde sikkert samme 
Opfattelse som Generalprokurøren. 

Det vil ses af de i den foregaaende Artikels sid
ste Del anførte "Motiver" til Hærloven af 1867, at 
naar denne Lov opretholdt et særligt bornholmsk 
Militærvæsen (Væbningen), skete det ikke, for at 
Bornholmerne kunde nyde et militært Privilegium, 
men fordi man vedblivende fandt det nødvendigt at 
bibeholde et særligt militært Værn for øen. Det i de 
kongelige Breve af 29. December 1658 og 21. Sep
tember 1770 omhandlede bornholmske Udskrivnings
privilegium maa efter det bemærkede anses nu for
længst at have fuldstændig tabt sin Gyldighed. 

Joh. Bulmer. 

11) Findes under Skrivelse af 19. Juli 1852 i den store Re
skriptsamling. 

Instruksen af 1817 
for Bornholnls Kon1mandant. 

Ved JOH. BULMER. 

Som berørt i det foregaaende blev der i 1817 
udstedt en ny kgl. Instruks for Kommandanten paa 
Bornholm. Denne Instruks, der er udstedt d. 24. Juli 
nævnte Aat', og som bestaar af 23 Paragrafer, er trykt 
ved en Skrivelse af 23. August samme Aar baade i 
den almindelige og den militære Reskriptsamiing. 
Da Instruksens Indhold bidrager til at give Kundskab 
om de gamle militære Forhold paa Bornholm, gen
gives dens Paragrafer i det følgende i noget sammen
trængt (forkortet) Form. I Instruksens Indledning 
hedder det, at Kongen allernaadigst vil, at Komman
danten paa Bornholm i den ham anforlroede Kom
mando paa dette Land allerunderdanigst skal rette 
og forholde sig efter denne Instruks. Det vil imid
lertid ses, at Instruksen gaar videre end til at be
stemme, hvad den til enhver Tid værende bornholm
ske Kommandant skal gøre, idet Instruksen tillige 
indeholder forskellige egentlige Lovbestemmelser, 
saaledes f. Eks. i § 12, der bl. a. bestemmer, hvilke 
Personer og Sager der paa Bornholm skal høre under 
militær Ret. Instruksen, der er given med den gamle 
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Milits for øje, har selvfølgelig til Dato tabt det meste 
af sin oprindelige Betydning. Men da den som be
mærket ogsaa indeholder Bestemmelser af Lovkarak
ter, medens Lovgivningsmagten ikke ved nogen Lejlig
hed har vedtaget, at den skulde være ophævet i sin 
Helhed, har den bl. a. herved endnu en vis principiel 
Gyldighed. 

Herefter gengives altsaa kortfattet Instruksens Para
grafer, hvilken Gengivelse sker paa Grundlag af den 
fornævnte almindelige (Fogtman'ske) Reskriptsam
ling. Til nogle af Paragraferne føjes enkelte Be
mærkninger. Stedordet han (ham) sigter i det føl
gende stadig til Bornholms Kommandant. 

1. 
Da der er betroet ham den militære Kommando 

over og Forsvaret af Bornholm, saa skal han af yder
ste Magt forsvare- dette Land mod alt fjendtligt An
fald og ikke overgive det til nogen uden efter Kon
gens egen udtrykkelige Befaling. 

2. 
Dersom noget fjendtligt Anfald uventet og plud

seligt tnaatte indtræffe, uden at han i den Anledning 
har Befalinger fra Kongen, skal han med bedste Kon
duite foretage alt til Landets Forsvar og uden Op
hold rapportere saadant fjendtligt Overfald til Kongen. 

3. 
Dersom under Krig mellem andre Nationer noget 

af Fjenden forfulgt Skib søger Tilflugt ved Born
holm, skal han med Magt værge saadant Skib mod 
Forfølgeren, hvis denne ikke efter Opfordring vil af
holde sig fra Fjendtligheder paa Kongens Territorium. 
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4. 
Alt, hvad der paa hans Post maatte forefalde af 

Vigtighed, og til ham fra andre Steder komne Efter
retninger, som han anser at være af Vigtighed for 
Kongen, har han hurtigst muligt at indberette til 
denne. løvrigt skal han indsende Meldinger, Lister 
m. m. overensstemmende med Forordningen af 
20. Januar 1808. 

5. 
Han skal sørge for god Orden og Disciplin i Mi

litsen. Subordination skal han alvorlig overholde; 
og for at enhver kan vide, hvad Pligt er, skal det 
lejlighedsvis forelæses og bekendtgøres for Militsen, 
hvad der i Krigsartiklerne m. m. er bestemt j saa 
Henseende. 

6. 
Han skal holde Militsen, derunder især Befalings

mændene, vel øvet og instrueret efter de gældende 
Regler. Efter Høsten skal han lade Militsen i to 
eller flere Partier manøvrere, hvorefter han skal ind
sende Indberetning til Kongen om disse Manøvrer. 
Eksercering og Øvelser skal i Almindelighed foregaa 
paa de Tider, hvor Mandskabet bedst kan undværes 
fra Agerdyrkningsarbejdet. 

For Væbningen gælder nu andre Regler om Ekser
cering clc. 

7. 
Han skal nøje agte paa, at Militsens Vaaben hol

des i god og tilbørlig Stand. De, som ved Skødes
løshed ødelægger Kongens Armatur, skal tilholdes 
at erstatte samme, og Erstatningen skal om fornødent 
inddrives ved Eksekution i Mandens Gods. At Mand
skabet af Borger- og Herredskompagnierne, der selv 
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skal skaffe sig Vaaben og ni skarpe Skud, holder 
dette ved lige og i tilbørlig Orden, har han ogsaa 
nøje at vaage over og de deri forsømmelige at lade 
straffe overensstemmende med Landeværnsforord
ningen. 

De nævnte Herredskompagnier var i Militsens nyere 
Tider særlige Kompagnier navnlig for Mænd paa 50 
Aar og derover. 

8. 
Han skal med stæng Upartiskhed ansætte alt Lan

dets Mandskab - civile Embedsmænd og Præster 
samt deres Sønner, saalænge de ikke er Bønder eller 
driver borgerlig Haandtering, og endvidere Degne 
og Skolelærere undtagne - til Tjeneste i Militsens 
forskellige Kompagnier saaledes: .......... . 
To Gange aarlig straks efter Skiftetiderne skal han 
holde Session i hvert Herred for sig, paa hvilke Ses
sioner navnlig skal foretages Ansættelse til Tjeneste 
af det unge Mandskab samt Omflytninger fra et Kom
pagni til et andet af Mandskab, som er flyttet. Ma
joren og den, der forretter Majors Tjeneste ved Dra
gonerne, skal ved disse Sessioner være Bisiddere, 
og Auditøren skal føre Protokollen. 

Denne Paragraf er nu uden Betydning. 

9. 
Da alt Bornholms Mandskab saavel Borgere som 

Bønder er som værnepligtige til Landets Forsvar at 
anse som dets Garnison og derfor skal være Kom
mandanten som deres Chef hørige og lydige i de 
militære Forhold, saa har Kongen, for at Komman
danten kan vide, hvor meget Mandskab han har at 
bruge til Landets Forsvar, befalet, at ingen maa rejse 
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eller meddeles Pas uden Kommandantens dertil givne 
Tilladelse. Kommandanten skal paase, at Landet ikke 
blottes for Forsvar ved altfor meget Mandskabs Bort
rejse, og han bør derfor, især i Krigstid, kun give 
Rejsetilladelse og paa bestemt Tid til saadanne, som 
til deres Næringsvejs Drift har Trang til at rejse. 

Jfr. herved § 22 h. Ved Samfærdselens Tiltagen tabte 
Pasreg1crne deres Betydning. For Væbningen gælder 
den almindelige V ærnepJigtslovgivnings Bestemmelser 
om V ærnepJigtiges Bortrejse. 

10. 
Til Besættelse af ledige Officer s poster, hvortil Kon

gen selv udnævner, har han at gøre Kongen Fore
stilling. Men til Underofficerer, fra Sergenter og der
under, har han selv at udnævne og ansætte Mænd, 
som dertil er dygtige. 

Istedetfor denne Paragraf gælder nu nyere Regler. 

11. 
Den militære Tjenestes Anordning og Indretning 

afhænger alene af Kommandanten og bestemmes af 
ham efter Omstændighederne. Ved de i Distrikterne 
boende Officerer lader han, hvor han ej selv kan 
det, paase, at den befalede Tjeneste gøres med god 
militær Orden. Forsømmelse i Tjenesten lader han 
efter Omstændighederne straffe overensstemmende 
med Krigsartiklerne og Landeværnsforordningen. I 
Fredstid, naar ikke Omstændighederne gør det ander
ledes nødvendigt, skal ikke flere Vagter eller anden 
daglig Tjeneste gøres, end hidtil har været bestemt. 

De gamle Straffebestemmelser i Krigsartiklerne m. v. 
er erstattede med nyere Regler i Straffelov for Krigs
magten af 7. Maj 1881. - Et Vagtsystem som det, 
der eksisterede ved Militsen, findes ikke ved Væb
ningen. Jfr. Bemærkningerne under § 13, 
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12. 

Justitsen skal Kommandanten administrere efter 
Krigsartikelsbrevet, Krigsretsinstruktionen, Subordi
nationsanordningen og Landeværnsforordningen og 
andre til disse senere føjede kongelige Befalinger. 
Dog skal alle Domme, som angaa Ære, Liv og Offi
cerscharge, samt de, hvorved nogen dømmes til of
fentligt Arbejde, ikke eksekveres, førend Kongens Re
solution derover er indhentet ved Generalauditøren. 
løvrigt sorterer paa Bornholm under militært Forum 
ikkun Overofficerer, Underofficerer og Spillemænd 
og de, som i militær Tjeneste er af Kongen lønnede 
af den militære Kasse, samt de Sager, som er den 
militære Tjeneste angaaende. 

Jfr. § 22 e. (Ældre Bestemmelser om den militære 
Jurisdiktion paa Bornholm findes af 2. April 1743 og 
21. Juli 1746). Nu maa her særlig mærkes den almin
delige danske Lov Nr. 135 af 8. Maj 1908 om den 
militære Retspleje. 

13. 

Han skal sørge for, at Batterier og Forskansnin
ger og militære Bygninger saasom Ammunitions- og 
Vagthuse vel vedligeholdes. Ligeledes skal han sørge 
for det militære Løsøres Bevaring. Forsaavidt de mili
tære Bygningers Vedligeholdelse ikke kan bestrides 
ved det Arbejde, som det paaligger Indvaanerne at 
præstere dertil, samt af de under Navn af "Til Fæst
ningens Vedligeholdelse" reglementerede 50 Rbdlr. 
S. V. aarlig, har han desangaaende at henvende sig 
til Generalkommissariatskollegiet med Forslag og 
Overslag. Til dette Kollegium skal han ogsaa altid 
betimelig indkomme med Rekvisitioner paa mang-
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lende Vaaben, Ammunition osv., saa at han altid kan 
være forsynet med det fornødne til Landets Forsvar. 

De forskellige Balterier, Forskansninger og Vagthuse 
- jfr. § 11 - som under Militsen havdes ved Born
holms Kyster, er forlængst nedlagte, men ganskevist 
ikke alle bortsløjfede. Gamle Skanser (Jordvolde) ses 
endnu flere Steder ved Øens Kyster. Helt forsvundne 
er de gamle til Ildvarsler bestemte Bavner paa Højene. 

14. 
Han skal maanedlig indsende Maanedsliste over

ensstemmende med det for Bornholm gældende 
Skema, hvilke Lister ogsaa skal give Oplysningom 
Mandskabets daglige Tjeneste og om, naar Ekser
cering, Manøvrering, Mønstring eller Sessioner er 
foretagne. 

15. 
I hvert Aars Marts Maaned skal han til vedkom

mende Regeringskollegium indsende Aarsregnskab 
fra Tøjmesteren og Regimentskvartermesteren. 

16. 
Parolen udgiver han i Almindelighed i Fredstid 

een Gang for hver Maaned, men i Krigstid og ellers 
under særlige Omstændigheder saa ofte han finder 
det fornødent. Naar Kongen finder for godt at sende 
en General til at efterse Bornholms militære Tilstand 
s~al Kommandanten modtage Parolen af denne o~ 
give ham Underretning om alt, Landets militære Væ
sen vedkommende. 

17. 
Naar fremmede Magters Krigsskibe - som enten 

ligger til Ankers . under Batterier paa Kysten, hvor 
flag er hejst, eller som passerer saadanne Steder 
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under Sejl - saluterer under deres Flag, har ha?, 
efterat være forvisset om, at saadant saluterende SkIb 
virkelig er et Krigsskib, at takke med Skud for Skud. 
Salutet af Kapere eller Koffardiskibe betakkes efter 

Skuddenes Antal med 3 eller 1 Skud. 

18. 
Naar Krigsskibe eller armerede Fartøjer lægger 

sig i Nærheden af Landet og ikke melder sig, da 
skal Kommandanten sende en Officer om Bord for 
høflig at begære sig underrettet om, hvad Nations 
Krigsskibe de er, hvorfra de kommer, hvorhen de 
agter sig og andet mere. Hvad Koffardiskibe, som 
uden at melde sig ankrer under Landet, angaar, da 
har han, naar han finder det fornødent for at faa 
Kundskab om, hvad Nations Skibe de er, eller anden 
ønsket Efterretning, at sende en Over- eller Under
officer om Bord til dem i den Anledning. Hvor han 
ikke selv er til Stede, skal Borgerkaptajnen eller den 
paa Stedet kommanderende Officer ind.he~te fra un
der Kysten liggende Krigs- eller KoffardIskIbe Unde~
retninger som foranført og siden rapportere det hl 

Kommandanten. 

19. 
Alle Skippere og Rejsende, som kommer i Land, 

hvilket udenfor Nødstilfælde kun bør ske ved Køb
stæderne, skal ved den paa Stedet satte Havnevagt 
tilholdes at forevise deres Pas, hvorefter en af Vagt
mandskabet skal følge dem til Kommandanten, hvis 
han er til Stede, men ellers til den af ham som 
kommanderende paa Stedet ansatte Officer, som da 
paategner Passet og rapporterer derom til Komman
danten enten straks - naar de ankomne er Per-
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soner af Vigtighed, eller Passerne synes mistænke
lige - eller senere. Alle saadanne Rejsende skal 
med Høflighed uden Ophold og uden nogen Slags 
Betaling ekspederes. 

Denne Paragraf hører naturligvis til de Dele af Instruk
sen, der har mistet enhver Betydning. (Ved omtalte 
Havnevagt maa være ment en militær Vagt). 

20. 
Naar i uformodet Tilfælde Kommandanten paa 

Fæstningen Kristiansø maatte trænge til Assistance 
fra Bornholm af Mandskab, Ammunition og andet 
mere, og han saadant skriftligt rekvirerer af Born
holms Kommandant, da skal denne lade det være sig 
magtpaaIiggende at assistere nævnte Fæstning med 
det begærede, forsaavidt det fra Bornholms Forsvar 
kan undværes. 

Kristiansøs Fæstning blev nedlagt i 1850·erne. 

21. 
Uden Kongens egen Tilladelse maa Kommandan

ten ikke rejse fra Bornholm. 

22. 
Skønt Kongen forventer, at Kommandanten og 

Amtmanden paa Bornholm, naar Lejlighed gives, vir
ker fælles og enige til Kongens Tjenestes Fremme 
og Undersaatternes Tarv, fastsætter og befaler Kon
gen dog følgende særlige Bestemmelser for Komman
danten: 

a) Kommandanten skal hos Amtmanden skriftligt 
rekvirere Veje og Broer istandsatte og vedlige
holdte, naar det behøves for Militærets Skyld. 
Ligeledes skal han hos Amtmanden rekvirere Ar-

6 
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bejdere og Kørsler til Vedligeholdelse og om for
nødent Nyanlæg af Batterier og Forskansninger. 

b) Nødvendige Forspand, Vogne eller Baade har han 
at rekvirere hos Amtmanden eller efter Omstændig
hederne hos Amtsforvalteren eller vedkommende 
Foged. 

c) Naar der i Fredstid ved Eksercering, Manøvrering 
eller andet Tilfælde behøves Ophold under Tag, 
Nattekvarter eller Vagthus for Militære, skal han 
hos Amtmanden eller, naar dertil ikke haves Tid, 
direkte hos vedkommende Foged forlange saadant 
præsteret uden Godtgørelse. I Krigstid rekvireres 
og præsteres alt i saa Henseende fornødent over
ensstemmende med Forordningen af 9. Maj 1806. 

d) I Krigstid, eller naar Omstændighederne maatte 
gøre militær Forsyning af Levnedsmidler, Fourage 
eller andet nødvendig, skal han hos Amtmanden 
rekvirere det fornødne leveret enten af Amtstue
magasinet eller ved Udskrivning eller Licitation. 
Kommandanten skal være Kongen ansvarlig for, 
at kun det nødvendige rekvireres, og at Befolk
ningen ikke bebyrdes mere end uomgængelig nød
vendigt. Amtmanden og Kommandanten skal hver 
for sig holde Regeringen underrettet om skete 
Rekvisitioner. 

e) Den Assistance, som Kommandanten behøver af 
det Civile til den militære Retspleje, saasom Vid
ners Afhøring m. m., skal han rekvirere hos Amt
manden. Ligeledes skal han, naar Amtmanden 
rekvirerer noget af ham til den civile Retspleje, 
være behjælpelig dertil. Men om nogen i privat 
Sag vil have Vidner afhørte, maa vedkommende 
saavel ved den militære som ved den civile Juris· 
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diktion betale, hvad Love og Anordninger saa 
Henseende bestemmer. 

Jfr. § 12. 

f) Da ~ommando over og Tilsyn med alle Vagter 
paalJgger Kommandanten, saa tilkommer det og
saa ham at foranstalte det fornødne til Arrestan
ternes Bevaring i det i Rønne saavel for militære 
som for civile Arrestanter værende almindelige 
Vagt- og Arresthus; men han maa ingen, som 
der er arresteret af civil Øvrighed, lade slippe af 
Arresten uden den civile Øvrigheds Begæring. 

Her sigtes til den endnu staaende saakaldte "Hoved
vagt" i Rønne, hvilken Bygning nu forlængst er op
hørt at være Vagt- og (militært og civilt) Arresthus. 

g) Naar Kommandanten finder det fornødent, at Po
litiforhør eller U n dersøgeIser foretages i en eller 
anden Anledning, eller at paa Bornholm værende 
Fremmede forestilles personlig for ham, har han 
at rekvirere saadant hos Amtmanden eller, naar 
dette medtager for lang Tid, hos vedkommende 
Foged. 

h) Kommandanten maa kun udstede Passer til Rejse 
fra Landet for Over- og Underofficerer, Spille
mænd samt militære Betjente, der nyder Løn af 
den militære Kasse, og til Personer, som han i 
militær Tjeneste afsender. Til alle andre udstedes 
Rejsepas af civil Øvrighed, efterat Kommandanten 
har givet Tilladelse til Afrejsen, uden hvilken Til
ladelse intet Rejsepas maa gives. 

Jfr. § 9. 

i) Naar Amtmanden eller Fogden af ham begærer 
militær Assistance til Udførelsen af deres Embeds
forretninger, da skal han, naar han finder saadan 

(-j* 
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militær Medvirken nødvendig og hensigtsmæssig, 
give og bruge den med Konduite. 

23. 
Alle Regeringsbestemmelser samt alle Dokumen

ter, Protokoller m. V., som henhører til Komman
dantsarkivet, skal han paase bliver vel forvarede, og 
at derover holdes ordentligt Register af Auditøren, 
der heri saavelsom i alle Kommandantskabet ved
kommende Skriverier skal gaa Kommandanten til 
Haande. 

løvrigt har han at skikke og forholde sig, som 
det egner og anstaar en ærekær og tapper Komman
dant, og som han for Gud og Kongen trøster sig 
til at forsvare det. 

I Kommandantens Fraværelse, eller naar han er 
syg eller paa anden Maade ude af Stand til at iagt
tage sin Tjenestepligt, skal i Mangel af anden konge
lig Bestemmelse den efter ham ældste Officer, som 
staar i aktiv militær Tjeneste paa Bornholm, over
tage Kommandoen og føre denne overensstemmende 
med nærværende Instruks. 

De 4 bornholmske Rundkirker. 

Mon nogen af de mange, der hvert Aar besøger 
Bornholm, har kunnet undgaa' at lægge Mærke til 
de ejendommelige Rundkirker, der hist og her duk
ker frem i Landskabet? 

Om Sommeren ligger de der i Solskinnet saa frede
lige, hvidkalkede og nette som søndagsklædte, gam
meldags Bønderpiger, og deres lordringsløse Ydre 
passer saa fortrinligt ind i de beskedne men venlige 
Omgivelser. 

Lidt tavse og indesluttede kan de nok se ud især 
om Efteraaret, naar Dagen ikke rigtig gider komme 
ud af Fjerene, og noget skummelt, truende kan der 
komme over dem, naar Mørket falder paa. 

Ved Nattetid kan de derimod ligesom leve op og 
lægge Alvoren lidt tilside: Det er Flaggermusene, 
der leger Tagfat under Tagskægget; det er Spøgel
ser, som om Dagen gemmer sig oppe under de 
klamme Hvælvinger, der faar Lov til at danse rundt 
i Maaneskinnet; det er Genfærd, som har hjemme un
der Ligstenene, der - lænende sig til den hvide 
Mur - trækker lidt frisk Luft, inden de skal ud paa 
Husbesøg ..... 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



86 

Men saasnart der begynder at komme Toner af 
Farve i Morgenlysningen, da er alt igen tavst og tyst; 
kun de høje Piletræer hvisker et kuldskært "God
morgen" til den gamle, hvidklædte Præstemand med 
den ærværdige, sorte Kalot paa Hovedet. -

Ernst Kole fec. Ols Kirke. Fig. 1. 

De fleste Besøgende rejser vel hjem igen, uden 
at Rundkirkerne har gjort noget særligt Indtryk paa 
dem, men adskillige, der har set dem, begynder at 
spørge: Hvad er det for Kirker? Hvem har bygget 
dem? Hvor gamle er de, og hvad ved man om dem? 

Efterfølgende LInier er en Lægmands dristige For-
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søg paa at besvare nogle af disse Spørgsmaal, og 
Svarene er saavidt muligt holdt i Overensstemmelse 
med den nyere, specielle Literatur. 

En svensk Arkæolog Hugo Fraten har Æren af 
at have udgivet et monumentalt Værk om Nordens 

Ernst Køle fee. Nylars Kirke. Fig. 2. 

befiista Rundkyrkor (Stockholm 1911) hvilke han 
kender ud og ind efter 14 Aars Studium. I dette 
finder man den mest udførlige Omtale af de born
holmske Rundkirker og en stor Mængde ypperlige 
Illustrationer. Forud for dette ædruelige og kritiske 
Værk, der desværre skæmmes af en Del kedelige 
Trykfejl, foreligger allerede en ret frodig Literatur, 
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der mer eller mindre indgaaende beskæftiger sig med 
samme Emne, og hvoraf følgende skal anføres: 
Vilk. Lorenzen: Eglises a plan rayonnant en Dane

mark. Revue de l' Art chretien 1907. 
F. Laske: Die vier Rundkirchen auf Bornholm. 1902. 
E. Ekkoff.' Befiista kyrkor. Aarbøger f. nord. Oldk. 

1899. 
F. Seesselberg: Die fruehmittelalterliche Kunst der 

germanischen Voelker. 1897. 
Magnus-Petersen: Beskrivelse og Afb. af Kalkmale

rier i danske Kirker. 1895. 
'otto Blom.· Befæstede Kirker i Danmark fra den æl

dre Middelalder. 1895. (Aarbøger f. nord. Oldk. 
og Hist.) 

P. Hauberg: Bornholm. (flere Udgaver). 
J. Kornerup: To Foredrag om gamle Kalkmalerier. 

1884. 
I. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygnin

ger. 1883. 
H. Holm: Bornholms ældgamle Kirkebygninger. 1878. 
C. O. Brunius: Konstanteckningar under en Resa til 

Bornholm. 1860. 
K. F. Wiborg.· Om de bornholmske Kirker, især de 

runde. (Kirkehist. Saml, 1853-56). 
C. B. Friis: Bornholms runde Kirker. (Kirkehist. 

Saml. 1853-56). 
L. de Tkurak: Beskrivelse over Bornholm og Chri

stiansøe. 1756. 
Reesens danske Atlas III. 1684. 

Det usædvanlige i Rundkirkernes Form har altid 
vakt Opmærksomhed og Interesse, og mange er de, 
der i Aarcnes Løb har lyttet efter, hvad de tykke 
Mure mon havde at fortælle. 
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Den gamle Almuesmand har hørt dem hviske sære 
Sagn om Jætter og Trolde, der havde bygget sig 
disse Huse, som imidlertid senere blev indviede til 
Gudshuse. Den kloge Skolelærer har hørt Fortæl
linger om Smaakonger og Sørøvere, der ud fra disse 
deres Borge spredte Rædsel og Skræk omkring sig. 
Den fantatiske Lærde har troet at høre Beretninger 
om Fønikiernes Kolonisation, om Baalspræsternes 
Forsøg paa at bygge Solen Templer i det kolde 
Norden. 

Ved saadanne Fantasier vil vi imidlertid ikke op
holde os; derimod kunde det nok have sin Interesse 
at høre, hvad man mente om Rundkirkerne for halv
andet Hundrede Aar siden: 

"Nogle mene, at samme Kirker skulle være byg
gede i Hedenske eller andre gamle Tider, og at de 
skulle have tjent i de senere Tider til Værn eller 
Casteller og Befæstningstaarne, hvorhen enten Land
sens Indbyggere kunde have baade selv retireret sig 
saa og did hen have bragt deres Penge samt kost
bareste Meubler, og derfra forsvaret sig imod Søe
Røveres, saavel som andre Fienders Indfald, eller 
mueligen, ifald Indbyggerne selv brugte saadant paa 
de Tider almindeligt Søe-Haandværk, de da ligeledes 
har betjent sig af bemeldte Taarne til Retirade, naar 
de bleve efter satte af Contra-Parterne; Hvilken Gis
ning giøres af Bygningernes Dannelse og Indretning, 
som man slutter, at være til den Ende forsynet med 
de mange Skyde-Huller, som findes rundt omkring, 
hvor man med Buer og andet sligt brugelig Gevær 
kunde staae og forsvare sig imod Fienden; Denne 
Gisning bestyrkes saa meget mere, naar man betrag
ter disse Kirkers Situation, thi de ligge baade nogen-
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ledes fordeelte i Landet, saa og nærmest ved visse 
beqvemmelige Steder for Søefarten eller Landgang, 
hvorfra man da desto snarere kunde tage Retirade 
did hen, til at beskytte sig, eller derfra uformodent
lig komme de i Land settende Fiender paa Halsen; 
Saaledes er Øster-lars-Kirke nær Gudhjem Fiske
Leie og Baade-Havn. Nye-Laurs-Kirke nær Amager 
Fisker-Leie og Bugt eller Havn, Nye Kirke nær 
Rønne-Bye og Havn og endelig Ols-Kirke nær Søe
Stæderne Allinge og Sandvig samt Fisker-Leiet Teyn. 

Da nu iblant disse fire Kirker efter Resenii Be
retning udi hans Manuscript om Bornholm, Nye 
Kirke skal være bygget Ao. 1287 saa maa sligt være 
ske et enten af da regierende Erich Menved eller da 
værende Erke-Bisp Johann Dross i Lund, og Byg
ningen efter en af disse Herrers Befaling være ble
ven dannet og indrettet saaledes som forbemeldt, til 
Værn og Ca stel, i saa Henseende til den Tids Feides 
Uroe, og mange Indfald som Erich af Norge gjorde 
paa Danmark; Skulde iøvrigt saadan Gisning have 
nogen Grund, saa er venteligt, at aleneste den runde 
Part eller Taarnet af samme Kirker først er bleven 
bygget og siden derefter Choret eller Sang-Huset, 
som det her kaldes, med øvrigt være tilsat og Byg
ningen saaledes til Kirke indrettet." 

Saaledes skildrer Thurah Rundkirkerne i sin "om
stændelig og tilforladelig Beskrivelse". At denne 
er omstændelig, vil vist ingen benægte, at den ikke 
er fuldtud tilforladelig er tilgiveligt. 

Men hvad siger da den moderne Arkæolog? 
Til Trods for, at Rundkirkerne er blevne meget 

omhyggeligt undersøgt, maa det indrømmes, at der 
endnu er langt tilbage, inden alt er fuldt oplyst; 
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hverken Tidspunktet for deres Opførelse, de mulige 
Forbilleder for den ejendommelige Bygningsform 
eller det oprindelige Udseende er det lykkedes at 
fastslaa med Nøjagtighed for den enkelte Kirkes Ved
kommende. 

Hvad Kirkernes Alder angaar, kan man dog paa
staa, at Thurahs Aarstal 1287 er forkert. Alle er 
enige om, at Rundkirkerne er opført inden den Tid, 
men skal deres Alder bestemmes nærmere, bliver de 
Lærde uenige. Enkelte holder paa første Halvdel af 
13de Aarh. eller Slutningen af det 12te, andre paa 
Midten eller Begyndelsen af 12te som det tilnær
melsesvise Tidspunkt for Opførelsen. Forf. af nær
værende Linier, der imidlertid ikke hører til de Lærde, 
er tilbøjelig til at give dem Medhold, der antager, 
at Kirkerne stammer fra Tiden omkring 1150, og 
at Lundebispen Eskil (1137-1177) har været Byg
herren 1). Selvom det vil kunne bevises, at en en
kelt af dem tilhører de første Decennier af det 13de 
Aarh., vil de fremtidige Undersøgelser dog sikkert 
slaa fast, at sidste Halvdel af det 12te Aarh. er Hoved
parten af Rundkirkernes Tilblivelsestid. 

Om Stilen hersker der ligeledes betydeligt af
vigende Meninger. Saaledes formoder enkelte Ar
kæologer, at den runde Form maa tænkes afledt af 
de byzantinske Rundbygninger (Mausoleer, Baptiste
rier o. 1.) hvis Stil paa Korstogenes Tid gik sejrrig 
fra sit Hjemsted, Middelhavslandene, gennem Syd
frankrig og Vesttyskland op mod de nordligere Lande 
- samme Vej som selve Kristendommen -- og der 

l) Jfr. mit lille Indlæg: De bornholmske Rundkirkers Alder 
og Oprindelse. Bornh. Saml. VIII Bd. 
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ligger noget umiddelbart sandsynligt i denne For
modning; men fra anden Side hævdes, at de om
talte byzantinsk-romanske Kirkebygninger umuligt 
kan have tjent som Forbillede for den bornholmske 
Rundkirke, der menes at være bygget i en for skandi
naviske Folkeslag særegen Stil, affødt og udviklet 
af den graa Oldtids første, famlende Byggeforsøg : 
Kæmpehøje, Runddysser, runde Beboelseshuse etc. 

Hvad enten nu den ene eller anden Part har Ret, 
maa det dog indrømmes, at selvom en enkelt De
tail er hentet sydfra, saa er dog denne Sammen
smeltning af Kirke og rundt Befæstningstaarn, der 
vel, naar alt kommer til alt, er det ejendommeligste 
Karaktertræk, et Fænomen, der ikke har nogetsom
helst med byzantinsk Arkitektur at skaffe. Man vover 
sig ikke for langt ud, om man hævder, at den be
fæstede Rundkirke er en i Middelalderen yndet og 
for nordiske Forhold særlig tilpasset Bygningsform, 
der paa Bornholm har efterladt sig de smukkeste og 
mest typiske Mindesmærker. 

Thurahs Formodning, at det runde Taarn først 
skulde være bygget og Koret senere tilføjet, kan med 
Bestemthed siges at være fejlagtig. Beviset herfor 
findes dels i den Maade, hvorpaa Trappeopgangen 
til de øvre Stokværk er anbragt, dels i den Afvigelse 
fra den nøjagtig runde Form, der bemærkes paa det 
Sted, hvor Koret er bygget til. Opgangen til Rum
mene ovenpaa findes i alle 4 Kirker i Koret, og 
Trappen snoer sig inde i det tykke Murværk. Hvis 
Koret ikke havde hørt med til den oprindelige Byg
ning, vilde en saadan Trappekonstruktion være me
ningsløs og aldeles ubrugelig ved en eventuel Be
lejring. Rundbygningens Tilf1adniI\ mod 0st, der 
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tydeligt viser sig paa 0sterlarskirke, er selvfølgelig 
alene beregnet paa at formindske de tekniske Van
skeligheder ved at sammenføje Korbygningens Tag
anlæg med Hovedbygningen. Var Koret ikke op
rindelig projekteret, vilde en saadan Afvigelse fra 
Taarnets Cylinderform jo være aldeles uforklarlig. 

Rundkirkerne er fra Begyndelsen af bygget med 
det dobbelte Formaal dels at være et Gudhus, dels 
at være et Tilflugtssted, naar Fjenden var i Landet 
samt et Arsenal, hvori Bøndernes Krigsredskaber op
bevaredes. I den tidlige Middelalder var Armbrøstet, 
Buen og Stenslyngen vel de flittigst benyttede For
svarsvaaben, der senere suppleredes med Hagebøs
ser, mindre Blider o. 1., og at ogsaa de bornholm
ske Kirker virkelig har været forsynede med Skyts, 
synes der at foreligge tilstrækkelige Beviser for. Man 
har saaledes fundet Metalprojektiler og Kastesten 
(baade almindelige, sortered.e Strandsten og tilhugne 
Stenkugler) i Kirkerne, og a1 gamle Optegnelser frem
gaar det ogsaa klart, at der har hørt Skydevaaben 
til Kirkernes Udrustning, og at deres fortifikatoriske 
Egenskaber har været skatteret af Gejstligheden. Ex
empelvis skal anføres, at Bernt Knop i 1553 beskyld
tes for bl. a. at have ført Kirkernes "boszer, baade 
hagher och kaaberstocke" til Hammershus, hvor han 
residerede. "Och haffve kirkerne af arildtz tidtt haffdt 
skotth till atth affuerghe Landtzens fiender met naar 
noghet paa kommerl)" . I Aaret 1376 skænkede 
Ærkebispen i Lund en ny Blide (!) til Aakirke 2), og 

1345 bestemte Synoden i Helsingborg, at alle, som 

l) HLibertz: Aktstykker til Bornholms Historie (1859). Pg 198, 
2) Hauberg: Bornholm. 1894. Pg 46. 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



94 

besatte Kirketaarne, Kirker eller hellige Steder med 
bevæbnede Mænd og brugte dem som Fæstninger 
NB u d e n Biskoppens og hans Kapitels Samtykke, 
skulde lyses i Band. l ) 

Hvorvidt de bornholmske Rundkirker har været 
belejrede, og om de som Fæstninger har staaet deres 
Prøve, derom giver Historien ingen Oplysning. Fra 
Sverri g og Tyskland har man Beretninger om for
bitrede Kampe om en befæstet Kirke, og det er jo 
ikke usandsynligt, at ogsaa Bornholmskirkerne, til 
Trods for Historiens Tavshed, har været Vidne til 
lignende blodige Skuespil. 

Af Rundkirker, der ifølge deres arkitektoniske Egen
skaber staar de bornholmske nær, findes i Norden 
ialt 19, hvoraf 15 endnu er i Brug som Sognekirker; 
af de øvrige 4, der i Tidernes Løb er sunket i Grus, 
kendes kun nogle Ruinrester, der endnu fortæller os 
om Stedet, hvor de engang har staaet. 

Af disse ialt 23 Rundkirker laa i den tidlige Mid
delalder 11 indenfor Danmarks daværende Omraade, 
10 i Sverri g og 2 i Norge. 

Selvom disse Kirker altsaa besidder visse Fæl
lesmærker, hvorved de skiller sig ud fra den byzan
tinske Rundbygningstype, er der dog naturligvis store 
Afvigelser i deres Udseende og Indretning. Oprinde
lig har ikke to af dem været ens, men ikke desto
mindre lader de sig dele i 3 større Grupper efter 
deres særlige Ejendommeligheder. 

Ifølge Frolen benævner vi dem: 
Den vendisk-sjællandske Type, hvortil regnes Bjer

nede-Kirken paa Sjælland, Horne-Kirken paa Fyn 

1) Helveg: Den danske Kirkes Historie II Bd.1ste Afd. Pg. 121. 
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og Thorsager-Kirken øst for Aarhus, samt Valle
berga i Skaane, 

den bornholmske Type, hvortil hører de 4 bornholm
ske Kirker: Nylars, Ny, Ols og 0sterlars samt 3 
Kirker paa Kalmarkanten, 

den vestgota-upplandske Type, der ikke har nogen 
Repræsentant i Danmark. 
Af disse 3 Typer menes den førstnævnte afledt af 

Vagrien-Vendernes l ) Kirkebygningskunst med Rund
kirken i Schlamersdorf som sin nærmeste Forløber, 
medens man for Bornholmskirkerne ikke kan paa
vise nogetsomhelst direkte Forbillede. 

Vi vil nu se lidt nærmere paa selve Bygningerne, 
hvad de er gjort af, hvorledes de har .set ud i deres 
oprindelige Skikkelse, og hvorledes de nu tager sig 
ud paa nærmere Hold. 

I arkitektonisk Henseende st~ar de 4 bornholmske 
Rundkirker hinanden ret nær, selvom det er selv
sagt, at det Udseende, de nu har, ikke ganske er 
overensstemmende med det oprindelige. 

Dog maa det indrømmes, at andre nordiske Rund
kirker har lidt meget mere ved senere Tiders Til
bygning og Nedrivning, end disse; nogle svenske 
Kirker er efterhaanden blevet saa stærkt "restau
rerede", at der næppe er kendelige Rester af den 
oprindelige Rundbygning tilbage. 

Lad os først forsøge at eliminere alt, hvad der er 
tilbygget for at imødekomme senere Tiders Krav og 
om mttligt at rekonstruere den oprindelige Bygning; 
den vil da ifølge de nyeste Undersøgelser omtrent 
tage sig saaledes ud: 

1) Vagrien er Landstr;~kningen mellem Uibecker- og Kieler

fjorden. 
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En forholdsvis lille rund Kirkebygning opført af 
Kampesten med paafaldende faa og smaa Vindues
aabninger, en Indgangsdør mod Nord - for Kvin
derne og en mod Syd for de mandlige Kirkesøgende. 
Foroven ender Murværket i takkede Murtinder, som 
kendes fra middelalderlige Borge, eller andre forti
fikatoriske Murkonstruktioner, ligeledes af Kampesten. 

Nylars Kirke Fig. 3. 
som den sandsynligvis har set ud i sin op

rindelige Skikkelse. 

Bag Murtinderne løber en Skyttegang rundt om hele 
Bygningen og bag ved denne - i Bygningens Cen
trum - rager et slankt, rundt Udkigstaarn, dækket 
af et lille kegleformet Tag, op over Murkronens 
Niveau l). Et større konisk Tag dækker Mellemrummet 

l) Ols- og Nykirke har dog sandsynligvis ikke haft noget 
saadant Udkigstaarn. 

~ I 
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mellem Udkigstaarnet og Skyttegangens inderste 
Mur. Regnvandet har altsaa fra det lille øverste Tag 
plasket ned paa det større og derfra ned i den ikke 
overdækkede Skyttegang. For at de Mennesker der 
opholdt sig her, ikke skulde drukne, er der anbragt 
Spygatter J: Afløbshuller ud gennem Ydermuren nede 
ved den mørtelbelagte udad skraanende Gulvflade i 
Skyttegangen. 

Mod øst er bygget en Korbygning til den om
talte runde Bygning, og til denne, der kun har haft 
et Stokværk, medens Hovedbygningen har haft 3 
sluttede der sig muligvis ved nogle af Kirkerne ed 
Korrunding (Apsis). Korets Tag har rimeligvis været 
tækket med Bly. 

Der har ikke været anvendt Kalkpuds eller Hvidt
ning for at dække Kampestensstrukturen, men Over
fladen har muligvis været "fuget". 

Indvendig har det oprindelige Udseende omtrent 
været følgende: 

Et rundt Rum i hele Hovedbygningens Udstræk
ning, snævert paa Grund af de ca. 2 m tykke Mure 
og mørkt, fordi Vinduesaabningerne har været alt for 
smaa. (Menigheden har jo ikke kunnet læse, saa 
for dens Skyld kunde Dagslyset jo til Nød undværes; 
Præsten har vel nok brugt Vokslys). Midt i Rum
met staar en mægtig, rund, m uret Sten pille til Støtte 
for det ringformet hvælvede Loft. Heller ikke ind
vendig har Murene været hvidtede, og deres eneste 
Prydelse har været den Afveksling mellem den raat 
kløvede Kampesten og den mørke nogenlunde vel
tilhugne Cementsten, der senere skal omtales· Gul-, 
vet har rimeligvis været af stampet Ler. En ret smal, 
foroven rundbuet Aabning fører ind til Korbygnin-
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gen, hvor et primitivt Sten alter har haft sin Plads; 
nogle faa smaa Vinduer bringer sparsomt Lys ind 
i denne lille Tilbygning, og en lille firkantet Aab
ning i Muren paa det Sted, hvor Koret støder til 
Hovedbygningen, udgør den eneste Indgang til den 
Trappe, der fører op til de øvre Stokværk. Trappen, 
der er meget snæver og kroget, løber inde i Hoved
bygningens tykke Ydermur. Er man naaet op ad 
Trappen, befinder man sig i et Rum, der meget lig
ner selve Kirkerummet nedenunder, kun er det endnu 
snævrere og mere uhyggeligt, fordi Midtpillen, der 
fortsættes heroppe, er endnu tykkere end nede, og 
fordi Hvælvingen ligger mægtig og truende lige over 
Ens Hoved. 

Dette Rum har ikke haft nogetsomhelst gudstjenst
ligt Formaal men har kun tjent som Opbevarings
og Opholdsrum, maaske væsentlig for Kvinder og 
Børn, naar Fjenden har kaldt Mændene til at for
svare Liv og Ejendom i Kirkerne. 

En Stentrappe fører herfra op til 3die Stokværk 
med de egentlige Forsvarsanordninger og Udkigs
taarnet. 

Det Raamateriale, der i størst Udstrækning er an
vendt er Kampesten, Sten der er taget op paa Mar
ken eller ved Stranden, hvor den har været lettest 
tilgængelig. Store Sten er vel kløvede, men om Til
hugning eller anden Tildanning har der ikke været 
Tale. Granit sprængt ud af Klippen er vist ingen 
Steder benyttet, derimod er det ikke udelukket at 
Sandsten, der enkelte Steder om end i ringe Om
fang er anvendt, er taget fra Brud. Til Gesimser, 
Dør- og Vindueskarme etc. har man i ret stor Ud
strækning benyttet sig af et smukt og let bearbejde-
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ligt Sten materiale. nemlig en Silur-Kalksten, der bry
des ved Limensgade i Aaker og som sædvanlig gaar 
under Navnet Cementsten. Især i Nylarskirke træf
fer man den næsten overalt, hvor en Smule Tilhug
ning har været ønskelig. Den samme Cementsten 
har i brændt og pulveriseret Tilstand tjent som Mør
tel, og helt ned til vore Dage har denne "bornholm
ske Cement" været et skattet Byggemateriale paa 
Grund af sine hydrautiske Egenskaber; nu er den 
imidlertid fuldstændig fortrængt af Portland-Cementen. 

Oprindelig har der ikke været anvendt brændte 
Mursten, hvor saadanne nu forefindes i Murværket 
bærer de Vidne om senere Tiders Udbedring. 

Fremgangsmaaden ved Opbygningen har været 
følgende: 

Paa et ret primitivt og ikke dybtgaaende Funda
ment (ofte ikke mere end 1/2 m dybt) af Rullesten, 
Singels og Mørtel er de kløvede Sten blokke bygget 
op i 2 koncentriske Mure, den ene dannende den 
indvendige, den anden den udvendige Murover
flade. I det mellem Murene opstaaede Rum er fyldt 
mindre Rullesten, Skærver og Mørtel indtil det hele 
er bleven en kompakt Masse. Hist og her er en 
lang Sten bleven lagt paa tværs, ragende ind i Mur
kærnen, for at faa "Forbandt", men aldrig naar en 
Sten fra den ene Muroverflade til den anden. Midt
pillen er opført paa lignende Maade, dels af Kampe
sten, dels af Cementsten. 

Over en TræskabeIon er de svære, ringformede 
Tøndehvælvinger bygget af tynde Kalk- eller Sand
stensfliser bundne i mægtige Lag Mørtel, og endnu 
kan man mange Steder især i 2det Stokværk, hvor 
man ikke har taget det saa nøje med Skønheden, 

·7* 
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se Aftryk i Mørtelen af de Brædder, der har dannet 
Skabelonen; saa tydelige er disse Aftryk enkelte Ste
der, at man kan tælle Bræddernes Antal. Hvælvin
gerne hviler altsaa i Midten paa Sten pillen og i Peri
ferien paa Ydermurens indvendige Kant. 

Saa svært er Murværket i Forhold til det Rum, 
det omslutter, at der for hver Kubikmeter Mur kun 
bliver ca. 3Js Kubm. Rum, og saadan en Styrke har 
Ydermurene i Tidernes Løb faaet, at det næsten vilde 
være uoverkommeligt at rive dem ned. Flere Gange 
er det i Sverig forsøgt at nedbryde lignende middel
alderlige Bygningsværker, men man har opgivet det 
paa Halvvejen med den Motivering, at "varken spett 
eller krut bitit på dem". 

Rundt omkring Kirken vel i en Afstand af mel
lem 15 og 30 m har løbet en Ringmur, hvoraf der 
endnu enkelte Steder findes Rester. Denne har sik
kert i Lighed med andre skandinaviske Fæstnings
kirkers Ringmure været forsynet med Skydeskaar og 
andre Forsvarsanordninger, og den har været en ikke 
uvigtig Faktor ved Kirkens Forsvar. 

Med Middelalderens Angrebsvaaben vil det have 
kostet adskillig Anstrengelse at forcere en saadan 
Ringmur, naar den var besat af bevæbnede Mænd. 
I Ringmurens Linie har ligget et (eller flere) lige
ledes befæstet, firkantet Stentaarn, hvis Opgave det 
har været at forsvare en Del af Ringmuren og tillige 
selve Indgangsdørene til Kirken, hvis Fjenden virke
lig skulde trænge indenfor Muren. Taarnene har 
været mindst 2 Stokværk høje og ret solide, Rester 
af dem ses endnu i Klokketaarnene ved Nylars-, Ny
og 0sterlarskirke. 

Nylarskirketaarnet har tillige været Porttaarn, og 
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dets Gennemskæring i nederste Stokværk har mu
ligvis været det eneste Sted, Ringmuren har været 
brudt, og altsaa den eneste reglementerede Adgang 
til selve Kirkebygningen. 

Hvorvidt der i eller umiddelbart udenfor Kirkerne 
har været Brønde, er endnu ikke oplyst, men der er 
Sandsynlighed for, at der oprindelig er sørget for 
Tilstedeværelse af Vand kilder indenfor Ringmuren. 
Endnu i vor Tid existerer der en gammel Brønd 
indenfor Nykirkes Kirkegaardsmur, men om denne 
er gravet samtidig med Opførelsen af Kirken lader 
sig vist ikke bevise. Den findes lige Vest for Kirken. 

Umiddelbart udenfor Kirkegaardsmuren findes ved 
0sterlars, Ols og Nylars Kirke en lille Dam. 

Oberst Otto Blom har aabenbart Ret, naar han 
paastaar, at Rundkirkerne aldrig har kunnet udholde 
en regulær Belejring eller modstaa et Angreb, hvor
til Middelderens svære Angrebsvaaben har været be
nyttede, men det kan sikkert ikke bestrides, at For
svarstanken har været medbestemmende ved Valget 
af denne Kirketype ; og selvom det fortifikatoriske 
Moment aldrig har været det principale, maa det dog 
indrømmes, at Bygherrerne tilsyneladende har villet 
give Kirkerne en saa stor Forsvarsevne som paa no
gen Maade muligt, uden at træde det kirkelige For
maal for nær. 

Helt ubrugelige i Krigstiden har de ingenlunde 
været. Man maa tage i Betragtning, at de vendiske 
Sørøvere, mod hvis Overfald Kirkerne maaske først 
og fremmest kunde tænkes at yde Værn, som Regel 
ikke anvendte Belejringer, og at de i deres Fartøjer 
kun sjældent medførte svært Skyts. Deres Taktik 
var oftest den: pludselig at overraske de intetanende 
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Bønder, slaa dem ihjæl, røve deres Værdigenstande, 
Kvæg etc. og straks sejle bort, mens Vind og Vejr 
var gunstigt, og mod saadanne Anfald har Kilkerne 
vel nok kunnet yde tilstrækkelig Dækning, hvis Faren 
i Tide er bleven observeret. 

Til Belysning af Middelalderens Kultur yder Rund
kirkerne et ikke ringe Bidrag; de solide Murværker 
fortæller os om længst forsvundne Tiders Bygge
teknik, Kirkernes Form og Udstyrelse røber Byg. 
mestrenes arkitektoniske Sans, deres Beliggenhed og 
Indretning viser os med al ønskelig Tydelighed hvilke 
fæstningsmæssige Egenskaber, Bygherrerne fordrede 
af et Gudshus, hvorfra Fredens og Fordragelighedens 
Evangelium skulde forkyndes. 

Nylars Kirke 
(Nilaus Kirke, Sandi Nicolai). 

er beliggende ca. 8 km SO for Rønne ved Rønne-Nexø 
Landevej og Jernbanelinie (Stoppested) i Nylars Sogn, 
Vester Herred; Afstanden fra Kysten er ca. 3 km. 
Den betragtes som den bedst bevarede af alle Nor
dens Rundkirker og er tillige den mest lærerige og 
den mest omhyggeligt byggede. 7 Aarhundreders 
Omskiftelser har den overlevet uden at behøve Un
derstøttelse af senere tilmurede Stræbepiller, hvilke 
har vist sig nødvendige ved de tre andre bornholm
ske Rundkirker. 

Baade Hovedbygning og Kor er opført af Kampe
sten med rigelig Anvendelse af den før omtalte Ce
mentsten, hvor en mere detailleret Udformning har 
været ønskelig (Vindueskarme, Dørindfatninger, Ge
simser, Trapper etc.). 
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Hovedbygningens Tag er nu kegleformet og tæk
ket med Træspaan, Koret og Apsis er blytækt. Mod 
Sydvest findes det senere tilbyggede Vaabenhus og 
inde i dette ses en udmærket smukt formet Portal, 
der har hørt med til den oprindelige Bygning; den 
tidligere Kvindedør mod Nord er tildels tilmuret og 
erstattet med et Vindue. Af de oprindelige Vinduer 
er intet i Behold; derimod forsøger 3 store, fire-

A I<jøller, Allinge, fot Nylars Kirke. Fig. 4. 

kantede, nyere Vinduer at ødelægge det oprindelige 
Udseende. 

I Aaret 1661 er en Del af Ydermuren mod Vest 
falden ned, og dette har givet Anledning til en større 
Reparation i den nærmest efterfølgende Tid. For
uden at genrejse den ødelagte Mur har man da til
muret Murtinderne (paa en nær) og muligvis opført 
Vaabenhuset, der er af Mursten. 
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1878 har Reparationer atter vist sig nødvendige, 
og disse har dels medført Udbedring af den om
talte Sydportal, dels Ombygning af Vaabenhuset. 

Paa Korrundingens Tag findes et i Egetræ udskaaret 
Mandshoved bærende en Hat af Bly. (Nicolaus?) 

Det indvendige Kirkerum er lille og snævert. Dets 
Diameter er ca. 11 m, hvorfra gaar Midtpillens Tyk
kelse ca. 2 m; den største Højde under Hvælvingen 
er ca. 5 m. Medens Mure og Hvælvinger gør Ind-

IO 

o 

Grundplan. Fig. 5. 

Rundhuset er nogenlunde nøjagtigt cirkelformet, og Korbygnin
gen har en ejendommelig oval Form. Det firkantede Vaaben
hus og Murforstærkningen mod Vest stammer antagelig fra d. 

17. Aarh. 

tryk af at Bygmesteren ikke har gjort sig nogen 
Umage for at faa Overfladen glat og jævn, er Pillen 
forarbejdet med forholdsvis stor Omhu. Forneden 
hviler den paa en Sokelog foroven er den afsluttet 
ved en lille Kapitælgesims med rundbuet, fremsprin-
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gende Kant. Selve Kapitælet mangler, men det er 
erstattet af et bredt kapitælformet Kalkmaleri, der er 
Kirkens fornemste Prydelse. (Se Fig 6). 

Malerierne, der vistnok i Aarhundreder har været 
overkalkede, blev afdækkede ved en Reparation i 
1882. Nys afdøde Prof. Kornerup har restaureret 
dem, og man glæder sig over den intime Forstaaelse 
og den nænsomme Haand, hvormed dette ingen
lunde lette Arbejde er udført. 

Ydermuren har ogsaa været prydet med en Billed
serie muligvis fra en senere Periode, men denne er 
atter overkalkd, da det paa Grund af en vidt frem
skreden Ødelæggelse var umuligt at restaurere den. 
De bedst bevarede Billedrester har Prof. Kornerup 
tegnet af, og de gemmes nu i Nationalmuseets Ar
kiv; efter disse at dømme synes det muligt, at 
Kunstneren har villet illustrere Legender af Kirkens 
Skytshelgens (Nicolai) Livl). Mellemrummet mel
lem de 2 Border, der nu findes paa Ydermuren, an
giver Billedrækkens Højde. I Koret genfindes de 
smukke Ornamentborder. 

Kapitælmaleriet, der foroven og forneden ligeledes 
er begrænset ved 2 smukke Border, bestaar af meget 
karakteristiske, ret naive Fremstillinger af Skabelses
historien og SyndefaldeF). 
--- -- --

I) .lfr. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse i Danmarlc 
2) Samme Motiver oftere benyttet i Middelalderens Maler

kunst f. Ex. i den skønne fra I~hinlandene stammende Gebet
buch der heil. Hildegard, MLinchen, og Kalkmalerierne i Si. 
Savin-Klosteret (jfr. P. Mcrimee: Notice sur les peintures de 
Saint-Savin 1--11. Paris lil4S). 

En Ejendommelighed ved nogle af disse Bmeder er den, at 
Eva før Syndefaldet er udstyret med Skæg, medens hun efter de! 
skæbnesvangre "Fald" maa undvære denne Prydelse. En JIlu
stration til det gamle Ord: Barba sigmlIll perfectionis. 
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Først ser man Adams Skabelse og derefter Eva 
opstigende af Adams Side; endvidere: Gud advarer 
Adam og Eva mod at røre Kundskabens Træ, Synde
faldet, Uddrivelsen af Paradiset. Et Billede, der mu
ligvis har forestillet Adam arbejdende i sit Ansigts 
Sved, er fuldstændig ødelagt. Figurerne, især de 

A. Kjøller foto Fig. 6. 

nøgne, er ret ubehjælpsomt malede, men der er Kraft 
og Karakter i Kompositionen og sund Malerglæde i 
Farvevalget. . 

Ypperlig er Slangen, hvis Hoved bærer en ung 
Mands forføreriske Ansigtstræk og Gud Faders ma
nende Bevægelser. 
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Kornerup antager, at Malerierne hidrører fra Be
gyndelsen af det 13. Aarh. 

Deres Stil er romansk med umiskendelige Remini
censer fra den byzantinske Skole. Figurernes slanke, 
magre Legemsformer, deres store øjne, den lange 
Næse og knebne Mund røber straks de byzantinske 
Forbilleder, Billedrækken følger de af den græske 
Munk Denis i det 7de Aarh. givne Forskrifter for 
dette Emnes rettelige Fremstilling; den glimrende 
velberegnede Maade, hvorpaa Maleriet slutter sig til 
Murværket og virker i Fællesskab med det, tyder 
langt mere paa Byzans end paa Rom; Naturomgivel
serne og de ikke afsluttede (continuerende) Ornamen
ter Iigesaa. (Fig. 6 og 7). 

Ornamentbord fra Nylars Kirke. Fig. 7. 

Apsishvælvingen finder man 5 smaa Huller, 
"Lydpotter", hvilke kendes fra den antike Tid og 
som genfindes i 12 andre, gamle, danske Kirkerl). 

Ved Restaurationen i 1882 fandt man et Stenalter, 
bygget af Kalksten, og med et Rum til Opbevaring 
af en Relikvie; det blev imidlertid desværre nedbrudt. 

I Korets sydvestlige Hjørne findes Opgangen til 
Kirkens 2det Stokværk, der ikke afviger fra Beskri
velsen S. 98. Nogle Aabninger i Ydermuren, hvoraf 
en enkelt endnu er bevaret, har skaffet en Smule Lys 
ind i dette fængsellignende Rum. Lige ved Trappen 

1) M. Mackeprang: Lydpotter i danske Kirker. 1904. 
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nedefra findes et firkantet Hul i Gulvet (ca. l m 
i D); dette har ført ned gennem Hvælvingen og 
har sandsynligvis været benyttet til at vælte Sten 
eller Ild ned paa de indtrængende Fjender. 

En Trappe fører op til 3die Stokværk og den ejen
dommelige Tagkonstruktion. Man kan heroppe gøre 
sig et nøjagtigt Begreb om, hvorledes de oprinde
lige Forsvarsanordninger har set ud: 

Skyttegangsmurene, Murtinderne 1), Spygatter etc. 
er endnu uforandrede, og af Udkigstaarnet er den 
nederste Del bevaret. 

Inden man forlader Kirken, maa man lægge Mærke 
til de 2 prægtige Runestene i Vaabenhuset. 

Den højeste af dem bærer i et smukt slynget 
Baand med Slangehoved og -Hale følgende Indskrift 
(i Oversættelse): 

"Sasser lod rejse Sten(en) efter sin Fader Halvard; 
han druknede ude paa Havet med hele sit Mand
skab. (med Skipper Alle?) Den hellige Krist hjælpe 
hans Sjæl. Denne Sten skal staa efter (til Minde)." 
(Wimmer: de danske Runemindesmærker III Pg. 28,5). 

Den anden Runesten er mere ødelagt, men er af 
stor historisk Interesse, idet Indskriften lyder (i Over
sættelse) : 

"Kaabe-Sven rejste denne Sten efter Bose sin Søn, 
den brave Mand som blev dræbt i Kampen (Slaget) 
ved Udlænge. Gud Herren hjælpe hans Sjæl og 
St. Michael." 

Kaabe-Sven melies at være en Søn af Sigurd 

1) Paa Fig. 4 ses oppe under Tagskægget en utilmuret Aab
ning mellem 2 Murtinder. 
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Kaabe og er saaledes Bornholmer-Jarlen Vesete's 
Sønnesøn 1), hvis Søn Bose - muligvis i et Søslag 
mellem Magnus den Gode og Svend Estridsen -
er falden ved den lille ø UWingen ved KaIrnarsunds 
sydlige Indløb 2). Dette Søslag maa da have fundet 
Sted faa Aar før 1050, og Stenen er rejst faa Aar 
efter. 

A. Kjøller fat 

015 Kirke 
(St. Olafs Kirke) 

Fig. 8. 

er beliggende i Ol sker Sogn, Nørre Herred, ca. 3 km 
fra Kysten ved Tejn Fiskerleje og ca. 5 km fra Allinge 
ved Rønne-Allinge Landevej. Den kroner en høj, 
paa Nordsiden temmelig stejlt affaldende Klippe-

l) L. Wimmer: De danske Runemindesmærker. Bd. I Pg. 157. 
2) M. K. Zahrtmann: Bomh. Saml, Bd. VI. Pg. 110. 
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knude, hvorfra man har en vid Udsigt i alle Ret
ninger. 

Mod Nord og øst ligger Havet udbredt for Ens 
Blik, mod Nordvest har man Hammeren i en Af
stand af ca. 6 km, mod Sydvest Rutskerbakkerne 
med den saa smukt beliggende Rutskirke. 

Siden Hammershus blev opført har Ols-Kirke mistet 
en Del af sin strategiske Betydning, men inden den 
Tid har den som en fremskudt og meget vigtig Vagt
post ligget og holdt Udkig efter Fjenden. 

'0 

Cl 

Grundplan. Fig. 9. 
Rundbygningen afviger en Del fra den regulære Cirkel; Vaaben
huset og Stræbepillerne mod W og SW er kun faa Aarhun

dreder gamle. 

Den udmærker sig fremfor de andre Rundkirker 
ved sin Højde og sine smukke Proportioner; selve 
Rundmuren er 13 m høj og det spaantækte Tag er 
omtrent af samme Højde. I milevid Afstand kan man 

.. 
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se dens smukke slanke Former hæve sig stolte over 
Omgivelserne. 

Ols Kirke er opført af Kampesten med sparsom 
Anvendelse af "Cementsten", og den gør Indtryk af 
at være bygget uden større Omhu og bærer et stærkt 
udtalt fortifikatorisk Præg. Rundhuset er afstivet ud
vendig ved 2 meget svære teglhængte Stræbepiller, 
der forneden er hule og tjener som Materialskur. 

Koret mod øst er lille, firkantet og meget gam
melt, men dog vistnok opført senere end selve Rund
bygningen som Erstatning for et oprindeligt, ned
brudt; Vaabenhuset er af forholdsvis ny Dato. 

Portalen mod Nordvest er velbevaret og af smuk 
Form om end meget enkel; et Vindue er nu anbragt 
i Kvindedørens Sted. 

En lille vertikal Udhvælvning af Rundmuren imid
delbart syd for Koret tjener til at give bedre Plads 
for Trappen, der inde fra Koret fører op til 2det 
Stokværk. (Se Fig. 9.) 

Indvendig er selve Kirkerummet koldt og uvenligt; 
Kampestenen faar flere Steder Lov til at stikke sit 
haarde Ansigt frem - uden der er gjort noget For
søg paa at mildne dets barske men ganske vist ær
lige Udseeende. Selv Midtpillen, der i de andre Kir
ker har været Genstand for særlig Omhu og Udsmyk
ning, træder her frem med sine uregelmæssige Kampe
stenskvadre ; Korbuen, der endnu staar urørt i sin 
oprindelige Skikkelse, ligesaa. 2 store Vinduer er 
ved senere Restaureringer sat ind for at skaffe mere 
Lys, men selv Lyset formaar ikke at drive Uhyggen 
ud af Kirken. Rundhusets ejendommeligste Detail' 
findes i Væggen mod Vest, idet man her har en 
Vinduesaabning, der hidrører fra den oprindelige 
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Bygning, den eneste iøvrigt, der er forbleven ufor
andret til vor Tid (Fig. lOa). En Stræbepille, der 
udvendig støtter Murværket, har fundet sin Plads 
lige udenfor det lille Vindue, der derved har mistet 
sin Betydning som saadant, er bleven glemt og ~ 
gemt. Vinduets Lysaabning har ikke oversteget 30 cm, 
og man undrer sig over, hvor lidt Lys vore Forfædre 
har kunnet nøjes med. 

Prof. Bidstrup har Æren af at have fundet et 
Aarstal paa Midtpillens Østside. Anno 119 (et 4de 
Tal ulæseligt) staar der indhugget i en Sten. 

Det maa anses for tvivlsomt, om dette Aarstal 
stammer fra Opførelsen, men det har jo dog en ikke 
ringe Interesse. Der er taget Gibsafstøbninger af den 
paagældende Sten, og disse bero er i Nationalmuseets 
Arkiv. 

Paa Korvæggen lige over Apsiskuplen er for ikke 
længe siden under Museumsdir. Mackeprangs Auspi
cier afdækket Kalkmalerier: En Kristusskikkelse i 
Midten ind mod hvilken en Række hellige Mænd 
bevæger sig i et ved Grænselinier markeret Felt. 
Ornamenter og rødbrune Stjerner findes hist og her 
i hele Koret. I Skibet findes ingen Kalkmalerier, da 
næsten al· den oprindelige Spækning her har været 
fjernet siden en Reparation i 70erne. 

Mod Vest ses en (nu tilmuret) Aabning (Fig. 10 b), 
gennem hvilken en hastig Opstigning udefra ved 
Hjælp af Stige har været mulig. Uden for denne 
Aabning har man kunnet anbringe en lille Platform 
(Podest) af Træ hvilende paa Bjælker, der kunde 
stikkes ind i Huller i den udvendige Mur. Hullerne 
findes endnu. 

En Trappe fører op til 3die Stokværk, der viser, 

i 
i· 

il 
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at Muren oprindelig ikke som paa andre Rundkirker 
foroven har endt med Murtinder, men at 9 ret store 
"Kanonporte" har tjent som Udkigs- og Skydeaabnin
ger (Fig. 10, c). 

Muligvis har der været en Skytte gang, men Taget 
har rimeligvis i Modsætning til de andre Kirkers Tag-

enJ,Ki..rke,S"d. -6:~m nul MM. 
IO 

/l==~~=4 1f:J}:'tw~1L. 

Fig. 10. 

konstruktion været af lignende Form som det nu
værende om end noget lavere, og der har ikke været 
noget muret Udsigtstaarn. Midtpillen har heroppe 
antagelig kun tjent til Støtte for Tagets Bjælkelag. 

En gennemgribende Restauration af 3die Stokværk 
har sikkert fundet Sted i Aaret 1722, idet dette Aars
tal findes udvendig paa Muren oppe under Tagskæg-
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get og ligeledes paa den svære Egebjælke, der staar 
lodret midt i Tagkonstruktionen. 

Syd for Kirken staar et Klokketaarn af Kampe
sten med Træværk ovenpaa. Det har sandsynligvis 
ikke været Porttaarn men derimod et fremskudt 
Støttepunkt for Kirkens Forsvar. Hvor højt det har 
været kan ikke bestemt afgøres, ligesom man heller 
ikke ved, naar Træværket er opført. 

Ols Kirke er den, der fortæller os mindst om 
svundne Aarh undreders kunstneriske Udviklingstrin, 
men til Gengæld taler den sit stærke Sprog om Blod 
og Ild, om Præstevælde og Krigerfærd. 

Den, der havde Mod til at overnatte i Kirkens 
øvre Stokværk, vilde maaske faa mere at høre, end 
han skøttede om. -

Ny Kirke 
(Alle Helgens Kirke) 

ligger i Nyker Sogn (Nøker Sogn, Allehelgens Sogn) 
Vester Herred, ca. 4 km fra Kysten og 71/ 2 km fra 
Rønne ved Rønne-Klemensker Landevej og Jern
bane (Stoppested). Kirkens Beliggenhed er ikke som 
de fleste andres paa et Højdedrag, men den har gemt 
sig nede i et Dalstrøg, hvorfra der dog mod Vest 
og Nordvest er Udsigt over Havet. 

Rundbygningen er lavere end de føromtalte Rund
kirkers, hvilket kommer deraf, at den kun har 2 Stok
værk, medens de andre har 3, og den gør i det 
hele et noget uanseligt og dystert Indtryk. Det bly
tækte Kor mod øst er firkantet og senere tilbygget, 
Vaabenhuset mod Sydvest er endnu en Del yngre. 

Den Omstændighed, at det oprindelige Murværk 
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er i høj Grad raat muret, og at det synes at have 
skortet paa Omhu og Beregning ved Opførelsen, 
har bidraget. til den Opfattelse, at Nykirke skulde 
være den ældste Rundkirke, og at Manglen paa Nøj
agtighed skulde skyldes Byggeteknikens primitive 

Ernst Køie fcc. Ny Kirke. Fig. 11. 

Standpunkt. Denne Formodning understøttes af an
dre særlige Forhold bl. a. det, at Midtpillen er saa 
overordentlig svær (ca. 3 m). Hvis Kirkens Byg
mester havde haft Nylars- eller Olskirke som For
billede, forstaar man ikke, hvad der skulde have 
foranlediget ham til at forøge Pillens Tværmaal. 

Meget taler for, at Nykirke er ældre end de to 
H* 
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førnævnte, selvom det af enkelte Arkæologer hæv
des, at det lige saa vel kan antages, at den er den 
senest opførte. l) 

Spørgsmaalet om Rundkirkernes Anciennitet maa 
dog foreløbig staa hen, selvom Sandsynligheden 
taler for at Nykirke er den ældste. 

,o 

5 

o 

Grundplan. Fig. 12. 

Rnndhusets Murværk er unøjagtigt opført og stives al ved 
3 lave Murpiller mod Nordøst og Vest, Koret er rummeligere 
end de andre Kirkers og Apsisrundingen meget flad. 

Selve Kirkerummet ligner Olskirkes; kun er det 
en Del lavere, idet der kun er ca. 41/ 2 m under Mid
ten af Hvælvingen, og snævrere, fordi Midtpillen er 

1) Navnet Ny-Kirke er taget til Indtægt baade af dem, der 
mener, at den er den ældste, (idet Navnet kunde tyde paa et 
nyt Byggesæts Indførelse), og af dem, der holder paa, at den 
er den yngste. (Med den Motivering, at Nvker Sogn muligvis 
ikke har hørt med til de oprindelige 14 Sogne, der omtales i 
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saa svær. Byggematerialet er Kampesten, der er 
meget løseligt tildannet, og "Cementsten" (Midtpil
len, Portalerne etc). 

5 store Vinduer, hvoraf det ene er anbragt i Nord
dørens Sted, giver Lys ind i Rummet, men grimme 
som de er, ødelægger de dets oprindelige Helheds
indtryk. En smukt udskaaren Prædikestol fra Begyn
delsen af det 17 de Aarh. kontrasterer i sin Sirlighed 
med de ret plumpe Omgivelser. 

Nogle Rester af gamle Kalkmalerier er fremdragne 
og delvis restaurerede. Et bredt Baand dækkende 
Hvælvingen lige oven over Midtpillen, inddelt i spids
buede Felter, foroven og forneden begrænset ved 
Border, danner ligesom i Nylarskirke en Slags Bil
led kapitæl. I Felterne er der fremstillet Scener af 
Kristi Lidelseshistorie paa en stjærnebesaaet Bag
grund; paa Ydermurens indvendige Side ser man 
lignende Billeder og desuden det bekendte, blødende 
Lam med Flaget. Disse Malerier er piumpt udførte 
og kan hverken i Komposition eller Udarbejdelse 
maale sig med Nylarsmalerierne. Baade Motiverne, 
Tekniken og Farvevalget (okker, brunrødt og grøn
liggraat) tyder paa, at disse Billeder ikke har ret 
mange Aarhundreder bag sig. Over Korbuen ses 
derimod en meget smuk, sirlig malet Ornamentbord 
og ovenover Midten af denne en Kristusskikkelse. 

Knytlingasaga, hvorfor den Kirke, der blev opført i det nye 15de 
Sogn, meget vel kunde f:ra Navnet Ny). 

Begge Formodninger maa dog formentlig strande paa den 
Omstændighed, at Kirkens og Sognets oprindelige Navn (Alle
helgens) først ved Reformationstiden synes erstattet med de! nu
værende, og da har Kirken utvivlsomt staaet der i mindst 3 Hun
dredaar. 
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Disse Malerier, der stammer fra Aarene omkring 
1350, er omhyggeligt gjorte, og man ønsker, at der 
ra denne Epoke var bevaret mere end denne lille 
Rest. Indvielseskorset findes paa den nordøstlige 
Kirkemur, og endelig træffer man Brudstykker af Re
naissanceornamenter, Englehoveder, slyngede Baand 
og Blomster i graa Farve fra Begyndelsen af 17. Aarh. 
Nykirke er altsaa paa 3 forskellige Tidspunkter ble
ven forsynet med Kalkmalerier. 

Inde i Koret findes ogsaa nogle enkle Border, der 
ikke er synderlig interessante; i dets nordvestlige 
Hjørne træffer man Trappeopgangen. 

Ligesom i Olskirke gaar Trappen ikke ned til 
Gulvet men begynder ca. iJ/4 m oven over den nu
værende Gulvhøjde ; den er meget snæver og vanske
lig passabel for Mennesker med en Smule Embon
point. Kommer man op ad Trappen, befinder man 
sig ved en Indgang til 2det Stokværk, hvor man 
genJinder de sædvanlige Spygatter og den svære 
Midtpille. 

5 dybe Huller i denne har bidraget til den For
modning, at Kirken har haft endnu et Stokværk af 
Træ, men det synes, som om dette Træstokværk i 
dobbel Forstand har hvilet paa et skrøbeligt Grund
lag. Den rimeligste Forklaring er den, at disse Hul
ler, i hvilke der endnu sidder Rester af Egestammer, 
er almindelige Stilladshuller. 

Hvorledes Kirken har været afsluttet foroven, vides 
ikke. At et 3die Stokværk har været projekteret frem
gaar tydeligt af den Stentrappe, der fra 2det Stok
værk fører opefter, men om dette nogensinde har 
været fuldført, eller om det har været af Træ eller 
Sten og atter nedbrudt, dette har Undersøgelserne 
hidtil ikke kunnet give fyldestgørende Svar paa. 
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Mod øst findes en lille Aabning i Muren, der 
viser sig at føre ind til et lille Rum ovenover Kor
hvælvingen. Man ser herinde hvorledes Hvælvingen 
er bygget af flade, kantstillede StenfIiser, og tillige, 
at det ombyggede Kor ikke er opført paa nøjagtig 
samme Sted som det oprindelige, idet Aabningen i 
Kirkemuren sidder ganske skævt for Midten af det 
nuværende Kortag. 

Inden vi forlader Nykirke, maa vi opholde os et 
Øjeblik i Vaabenhuset. Her findes foruden den enkle 
men vel proportionerede Portal en korsmærket Grav
sten uden Indskrift og 2 Runestensfragmenter, der 
ved nærmere Eftersyn viser sig at høre sammen. 

Denne Runesten, der hører til de yngste paa Born
holm, stammer fra ca. Aar 1125 og har en ikke 
ringe Lighed med den store Nylarssten. Indskriften 
tydes af Prof. Wimmer1) saaledes: "Glom lod rejse 
denne Sten efter sin Søn Sven -- den unge Mand 
vandt fuldgod Fred - og hans Broder. Den hel
lige Krist hjælpe de tvende Brødres Sjæl." 

Begge Stenens Stykker har oprindelig været ind
muret i Kirkens Vestmur, hvorfra det ene ved et Til
fælde blev draget frem, da Kirken i 1853 slog en 
vældig Revne; det andet blev udtaget af Muren 1869, 
efter at Runerne var bleven paavist. Man maa be
klage, at disse 2 Stykker, hvoraf det største er vendt 
paa Hovedet, ikke er opstillet paa en mere passende 
Maade, hvilket i Betragtning af smukke og vel
bevarede Indskrift kunde være meget ønskeligt. 

Nordvest for Kirken staar Klokketaarnet der er 
opført af Kampesten og Bindingsværk. 

l) Wimmer: De danske Runemindesmærker III. Pg. 304. 
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Østerlars Kirke 
(Sf. Laurentius) 

-- Østerlarsker Sogn, øster Herred -

H. P. Jltcousen foto Fig. 13. 

er den største og muligvis bedst kendte af de born
holmske Rundkirker. Den ligger ca. 31/~ km fra Kysten 
og ca. 7 km fra Gudhjem ved Rønne-Gudhjem 
Landevej paa et Højdedrag med Udsigt over Havet. 

Ligesom de i det foregaaende omtalte Kirker be
staar den af Rundbygning, Kor med Apsis mod 
øst og Vaabenhus (af nyere Dato) mod Sydvest. 

Hovedbygningen er afstivet ved Hjælp af 7 ind
til 2 m brede StræbepiIler, der ser meget dekorative 
ud, men som naturligvis ikke har hørt med til den 
oprindelige Bygning. Paa Nordsiden findes den 
gamle meget smukke Indgangsportal, hvis Tympanon 
er udstyret med et Kors omgivet af stiliserede Akan
tusblade udhugget i Relief. Portalen bærer Vidne 
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om en meget høj Alder og er i dekorativ Henseende 
den bedste Rundkirkeportal, der findes i Norden. 

Som Grundplanen viser er Hovedbygningen meget 
nær cirkelrund; Korets Plan har oprindelig været 
næsten cirkelformet og uden Apsis,1) hvilket kan ses 

•• • • •• 

'.I I I I ! l l \ I I , I , • I 
o r IO I~ 

Grundplan. Fig. 14. 

oven paa Korhvælvingen, hvor Rester af den oprinde
lige Mur endnu staar. 

Naar den halvrunde Apsis er tilbygget vides ikke, 
men den er uden Tvivl af ret anselig Alder; den 
fremtræder endnu uden Kalkpuds og Hvidtning ud-

1) Denne Korform genfindes ved flere svenske Rundkirker 
fra Middelalderen, f. Ex. Hagby, Dimbo, Agnestad o. a. 
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vendig rimeligvis for bedre at præsentere sine ind
murede Kalkstens-Pilastre og Tvillingbuer. 

Hele Bygningen er iøvrigt opført af Kampesten 
med Anvendelse af Kalksten ligesom de øvrige Rund
kirker, og alle Tagene er spaantælde. 

Ca. 2 m under Tagskægget ses Rester af en ring
formet, fremspringende Stengesims lige over hvilken 

H. P. Jacobsen foto Det indre af Østerlarskirke. Fig. 15. 

Spygatterne fra 3die Stokværk udmunder (ligesom 
ved Nylarskirke); ovenover disse findes en Række 
firkantede Huller, hvis Bestemmelse ikke er ganske 
klar. Dr. EkhoffI) formoder, at de har tjent til Fast
gørelse af et udvendig paa Kirkemuren anbragt For
svarsgalleri af Træ, medens Fralen hævder, at denne 
Formodning er uantagelig, eftersom Hullerne er an
bragt i nyere Mur (sandsynligvis fra 17-18 Aarh.) 

1) Befasta Kyrkor. Aarbøger f. nord. Oldk. 1899. 
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Efter F.s Paastand staar man overfor almindelige 
Stillads huller, hvilken Forklaring imidlertid ikke sy
nes mere plausibel. 

Af Rundbygningens oprindelige Vinduer er intet 
tilbage; de nuværende 5 er alle senere indføjede; 
de 3 Vinduer i Apsis, der ellers ser originale nok 
ud, er anbragt saa skævt under de udvendige Tvil
lingbuer, at det vel maa anses for umuligt, at de kan 
have siddet saaledes fra Begyndelsen. 

Inde i Vaabenhuset ser man Rester af den gamle 
Sydportal, der desværre tildels er dækket af det se
nere tilbyggede Vaabenhusloft og Panel. Selve Kirke
rummet er ca. 13 m i Diam., men er dog meget 
lidt rummeligt fordi Midtpillen optager en meget stor 
Plads. Den er ikke massiv som de andre Rundkir
kers, men hul og danner derved et mindre Rum, 
der ved 6 rundbuede Aabninger staar i Forbindelse 
med det større. (Se Fig. 15). 

De paa Midtpillen j 1889 opdagede, af Prof. Korne
rup delvis restaurerede Kalkmalerier er Kirkens interes
santeste Prydelser; de danner et broget Baand umid
delbart over Pillens Buer, men er ligesom lidt til
fældigt anbragt og virker ikke saadan i Fællesskab 
med Arkitekturen som Nylarsmalerierne, med hvilke 
de overhovedet paa langt nær kan maale sig. Man 
savner ogsaa her de pragtfulde Ornament border, der 
i Nylars er af saa stor Virkning og Skønhed. Paa 
Pillens sydøstlige Side har den gamle Kunstner frem
stillet Scener af Kristi Liv, Død og Opstandelse i 
Felter begrænsede af gothiske Buer og Søjler; paa 
dens nordøstlige Side ses en Komposition med et 
Utal af Figurer: Christus dømmer Sjælene. I Mid
ten troner Christus paa 2 Regnbuer mellem Sol og 
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Maane i en Mandorla, til venstre for denne ses alle 
de salige Sjæle og til højre de fordømte, der opslu
ges af et mægtigt Gab, Helvede. Djævle i forskel
lige Skikkelser optræder som en Slags Retsbetjente, 
der vejleder de Fortabte til den evige Pine. l) For
oven Helgener, Apostle og andre hellige Mænd 
(Fig. 16). 

H. P. Jacobsen fat. Dommedag, Østerlarskirke. Fig. 16. 

Disse Malerier menes at stamme fra Begyndelsen 
af 14de Aarh., og selvom der er noget utiltalende, 
overfladisk ved hele Kompositionen, maa det dog 
indrømmes, at man her staar overfor et af de ejen-

l) Samme Motiv genfindes i de sjællandske Kirker: Tudse, 
Skibby, Hørve, Gislinge og Selsø samt i Sædinge Kirke paa Lol
land. Jlr. Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden. Bd. XIV. Pg. 38 ff. 

Man træffer det ogsaa hos Memling og andre flamske Malere 
fra d. 15. Aarh. 
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dommeligste Dommedagsbilleder, der er levnet os fra 
Middelalderen. 

Tidligere har baade Rundmuren og Apsiskuplen 
ligeledes været smykket med Kalkmalerier, men disse 
var i 1889 saa medtagne, at en Restaurering viste 
sig umulig. 

Det lille Rum indeni Midtpillen, der populært kal
des "Uning"l) (J: Ovnen) har en Diameter af ca. 4 m 
og en Højde under Hvælvingen af ca. 5 m. Alle 
Hvælvingerne er smukt murede. Langsmed den ind
vendige Nordside af Rundmuren findes Rester af en 
Stenbænk, der muligvis har løbet hele Hovedbyg
ningen rundt. 

Trappeopgangen til de øvre Rum begynder i Ko
ret som Fritrappe og løber i en Højde af knap 1 m 
ind i den nordlige Rundmur. Det er ikke usand
synligt, at Fritappen er af nyere Dato, og at den 
oprindelige Trappe ligesom i Ny- og Olskirke har 
begyndt sit Løb indenfor en lille Aabning oppe paa 
Muren. 

2det Stokværk frembyder ringe særlig Interesse 
udover den Ejendommelighed, at Hvælvingerne her 
er sat af utilhugne Kampesten, medens der til de 
andre Kirkers Bueslag er benyttet kantstillede Kalk
stensfliser. 

Ad en uregelmæssig Trappe kommer man op til 
Murkronen, der frembyder stor Lighed med Nylars
kirkes. Man genfinder Skyttegangen med det udad 
hældende Gulv og Spygatterne, men savner den t yde-

1) Mon denne Benævnelse, der sikkert er meget gammel og 
hvis Oprindelse vanskelig lader sig forklare, har noget at gøre 
med de af Olaf Kyrre i Oldtiden indførte Ovne? 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



126 

lige Markering af Murtinderne. At disse har været 
tilstede, synes der ikke at herske Tvivl om; men 
Murværket her er tildels nyt, saa Størrelsen eller An
tallet af Tinderne lader sig ikke paavise. Fra Skytte
gangen kommer man gennem en lille Aabning til 

Ernst Køie fec. OsterIarskirke. Fig. 17. 

en lille Trappe, der fører ind til et ringformet Rum, 
hvis Gulvflade ligger noget lavere end Skyttegangens. 
Dette Rum har været Opholdsrum for Skytterne, og 
det har tillige skullet tjene som et allersidste Til
flugtssted, hvilket man kan se deraf, at Døraabnin
gen har været til at spærre indefra. I dette Rums 
Centrum staar den nederste Del af Udkigstaarnet, 
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der nu kun tjener som Støtte for Tagkonstruk
tionen. 

Uden for Kirkens Vaabenhus staar en smuktformet, 
korsrnærket Runesten af rødlig Granit, hvis Indskrift 
af Wimmer1) tydes saaledes (i Oversættelse): "Tykel 
rejste Sten(en) efter Broder Torgunnesøn? (Torgøts 
Søn?). Gid hans Sjæl faa Hvile (Ro, Fred)". 

Stenen menes at være rejst i Aarene omkring 1060. 

Vi forlader atter Rundkirkerne. Det sorte Kegle
tag dukker sig ned bag Trækronerne og forsvinder 
efterhaanden bag Bakkekammen. Vi gaar til vor 
Dont og lader dem ruge videre over de Hemmelig
heder, de endnu gemmer .... 

Der staar smaa Gravstene og hvide Kors rundt 
om dem paa Kirkegaarden, og Blomster smykker de 
Afdødes Grave. Rundkirkerne selv staar som kors
tegnede Mindesmærker over henrundne Aarhundre
ders Kultur, og et beskedent Blad er med disse 
Linier flettet ind i Historiens Mindekrans. 

H. Hjorth. 

1) Wimmcr: De danske Runemindesmærker III. Pg. 243. 
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Billeder fra Bornholnls Historie 
i Tilknytning til 

Middelalderens Kapeller. 
Af M. K. ZAHRTMANN. 

1. Kilde= og Fiskemarkeder. 

p aa det ødeste, mest mennesketomme Sted af 
Bornholms Vestkyst, bag Hammerens vældige Sten
knold, studser den ensomme Vandrer ved pludseligt 
at se sig staaende foran en sværtbygget Kirkeruin. 
Salomons Kapel nævnes den. Navnet er gammelt, -
ingen vier nu til Dags en Kirke til Jødelands magiske 
Konge. Det findes nævnt allerede 3. Februar 1379, 
da Lunds Ærkebisp Niels Jenssøn, nogle Dage inden 
han døde paa sit Slot Hammershus, skænkede i sit 
Testamente en Sølvske til Kapellet. 

Ruinen gemmer over en Gaade, hvis Løndom den 
ikke let lader sig fravriste. Hvilke var de arbejds
vante Menneskenæver, som byggede Kirken, Sten
blok paa Stenblok ? hvilke de Menneskebørn, som, 
Slægt efter Slægt, tren ind gjennem dens Portbue 
for her at synge deres Tro ud imod Bølgebrølet ind 
Qver Klippeskærene ? 

·r 
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Den spidsbuede Dørhvælving staar her endnu, 
Glughullet i Gavlen over den skuer ud over Aarhun
dreders Øde, og gjennem det store Vaabenhus skri
der man ind i Kirkesalen. Henved 65 Kvadratmetre 
(12 X 51/ 3 Meter) stor, har denne kunnet rumme om
kring 120 Mennesker. Men uden for selve Kapellet 
med det omliggende Stendige kendes intet Spor efter 
disses Liv og Død, ingen Hustomter, ingen Grave 
fra Middelalderen. Mon de ligge gemte dybt under 
det tætte Dække, som Tidernes Flyvesand har draget 
over Kystsletten rundt om Kapellet? 

Glider Vandrerens øje med undrende Spørgen ud 
over Egnen, paa Jagt efter Gaadens Løsning, da 
standser det først ved et stensat Kildevæld inden for 
Kirkegærdet. Nogle faa Skridt fra Havet risler her 
det ferske Vand frem. Til det lægende Vand, hvis 
Kraft helligedes af den til Underkongen Salomon 
viede Kirke, kunne Menneskene i from Tro være 
tyede for at vinde Karskhed for Legem og Sjæl. 

Søger øjet videre ned til Kysten, da ser det imod 
Syd de flade Klippeskær aabne sig om en snæver 
Vig af Havet. Her har Naturen dannet en lunt skær
met Havn; Kragkaas kaldes den. Selv under en 
Vestenstorm finder Vandreren her et styrkende Salt
vandsbad i smult Vand. Der ligger en Fiskerbaad 
eller to i Havnen, fortøjede ved Stenblokke. De for
styrre ikke hans Fred, Fiskerne ere vandrede hjem til 
deres fjærne Bo. Lang Vej have de til denne trygge 
Havn. Og - det kan siges for sikkert - som Baa
dene nu sagte duve her, saaledes laa her ogsaa Fi
skerbaade i Kragkaas Havn for fem Tusender Aar 
siden. 

Pludseligt er det, som fik Sandsletten mylrende 
9 
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Liv. Tue ved Tue tager Form, runder sig, hæver sig. 
Den runde KulIe hist, sex Metre i Gjennemsnit, er 
en Hustomt, over hvilken Fiskerhytten har hvælvet 
sig, bygget af lerklinede Stokke og Grenefletninger. 
Her paa Gulvets flade Stenlag med de ildskørnede 
Sten rejste sig Menneskers Arne. Hin Tue hist er 
voxet frem af Affald fra Værkstedet, af Flinteskærver, 
Flækker, raatkløvede Flintøxer. Da den ældste Sten
alders Fiskerfolk landede paa Bornholm for fem Tu
sender Aar siden, byggede det Bo paa denne Slette. 
Det henved en halv Meter tykke Lag af Levninger 
fra dets daglige Dont, gravet frem under Flyvesan
det, siger os, at her boede Fiskerne med deres Hunde, 
Oxer og Svin gjennem Aarhundreder. 

Havnen og Kilden bandt dem til dette Sted. Og 
selvom Stenalderfolket senere flyttede sine Husguder 
længere ind i Landet for at dyrke dets Agre, helt 
forladt blev næppe nogen Sinde hverken hin eller 
denne. Ganske som nu søgte Fiskerne Havnen fra 
deres fjærne Boliger. Og Ferskvandskilden, der sprang 
af Klippegrunden med Havet til Nabo, tillagde alle
rede Hedningefolkets barnlige Tro underfuld Kraft, 
Guddomsgave til Lægedom. 

Gjennem de talrigt fremgravne Minder taler Sand
sletten til os om Bornholms første Hedningeslægters 
Færd ved Kragkaas [E. Vedel: Efterskrift til Born
holms Oldtidsminder og Oldsager. S. 105-7]. Des 
sælsommere bliver os dens dystre Tavshed om de 
kristne Slægter, som flokkedes her om Salomons 
Kapel. 

De hedenske Kilders evigt rislende Kraft kunde 
den kristne Læres Præster ikke rokke ud af Leje. Saa 
tog de dem ved et fromt Bedrag, skønt intet i Kristen-
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dommen talte om hellige Kilder, med ind i den nye 
Læres Skygge, som nu den til Mageren Salomon 
viede Kilde ligger her inden for Kirkegærdet. Men 
da Ærkebispen af Lund, som ejede Bornholm, en 
Gang i det fjortende Aarhundrede godkendte Bygnin
gen af det svære og rummelige Salomons Kapel, da 
maa her foruden Kilden have været en ret stor Menig
hed. Paa Land findes ikke dens Spor. Stævnede den 
da hid udefra, fra Havet? 

Søger øjet fra den døde Kystslette ud over Havet, 
der møder det Livet i al dets gyngende Rigdom, dets 
mylrende Kraft. Sejlere glide frem i Flok og Følge, 
Dampskibe stampe sig Vej mod Vejr og Vand. Folke
slagenes tæt strømmende Handelsvej til og fra Lan
dene omkring Bottenhavet gaar siden Oldtidens Dage 
gjennem Hammervandet. Rastløst ile Flaaderne Ham
meren forbi; ingen søger Land her. Hvem søgte da 
hid og byggede sig dette Gudshus for fem, sex Hun
dreder Aar siden? 

Et Spor af denne Kirkes Menighed, vagt som et 
sandføget Fodtrin her i Strandkanten, skimtes i det 
ældste Skrift om Bornholm, Provsten Jens Pederssøn 
Borringholms Samling af Sognebeskrivelser fra Aar 
1624 [Rigsarkivet]. "Der findes", skriver han, "et 
stort, øde Kapel ud med Havet, Sankt Salomon, hvor 
Prædiken holts i fordum Dage, som menes for Fi
skerne". Tør vi bygge herpaa? Landsprovsten selv 
fæster kun ringe Lid til disse Fiskere, af hvis Hver
dags Dont intet Spor fandtes. Kilden nævner han 
slet ikke. 

I Aaret 1624 stod saaledes Salomons Kapel forladt, 
uden Menighed. Der siges, at Allinge Borgere 1648 
drog sig til Nytte, hvad nyttes kunde, Tagtømmer, 

9* 
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Loftsbjælker, Kirkeklokken, som nu kalder Allinge
boerne til deres Kirkegang. Siden da har det været 
en tavs Ruin. For at se dets Menighed mylre frem 
over Sand sletten maa vi høre, hvad Bornholms andre 
Kystkapeller fra Middelalderen kunne fortælle os. -

Endnu et andet Kapel paa Bornholm tog en un
dergørende Kilde i sin Varetægt. Helligdomskilden, -
enhver Bornholmer ved, at den ligger i Rø Sogn. 
Helligdommen har Navn efter Kilden, der i Nutids
menneskers øjne dog er det mindste af al den Na
turens Helligdom, som Rø Klippekyst indrammer. 
Anderledes for Oldtidens Hedningesjæle: saa stor var 
dem Kildens Helligdom, at det kristne Præsteskab, 
da det vilde tilrane sin Kirke dens Forpagtning, 
maatte vie den til selve Trefoldigheden. 

Kilden findes lige i Havstokken; den er en af 
Vandets Kraft udhulet Jættekedel ved Foden af en 
over tyve Metre høj, lodret Kystklippe. En Kløft i 
Klipperne fører ned til den. Højt over den, paa Brin
ken Nord for den lille Kildesbæk, som søger Udløb 
gjennem Kløften, byggede Middelalderens Præster 
Den hellige Trefoldigheds Kapel. Nu drager Ploven 
sine Furer hen over dets Sted; men endnu efter 
Midten af det sidst svundne Aarhundred kendtes her 
Rester af dets Grundsten. Naar Messesangen i dette 
Kapel forstummede, vides ikke. Allerede 1624 stod 
kun nogle Mure af det tilbage. Helligdomsgaarden 
laa til Rø Kirke; Christoffer i Helligdommit nævnes 
som Kirkebonde i Rø Sogn 1580 [Lensregnskab i 
Rigsarkivet]. Til selve Kapellet gav et Kapelbo aar
ligt en halv Slette daler [Hubertz: Aktstykker S. 328]. 

Det i sin katolske Formumning ganske hedenske 
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Kildernarked, som aarligt fejredes her, kunde langt 
ned i Tiderne vække en strængt lutherisk Præste
rnands Forargelse. For saa vidt denne er kommen 
til Orde paa Prent, skænker den os et Billed af Kilde
gøglet. 

Landsprovsten Jens Pederssøn skriver 1624: "Fin
des nogle gamle Mure af et Kapel, som i Pavedom
met har været dediceret [viet] den hellige Trefoldig
hed, og have Landsens Indbyggere paa hellige Tre
foldigheds Søndag begaaet der megen Superstition 
[Overtro], idet Præsten til Rø Kirke har holdt Messer 
der efter pavelig Skik og bekommet stort Offer. Søn
den op til fornævnte Kapel er en dyb Dal; (finder) 
man en Stenhob oplagt med Men(neskehaand, og 
den) er bred ovenpaa, kaldes et Altere. Man finder 
mangfoldige Kors med Haar af M(ennesker og) Kvæg 
indsatte og Klude med adskillige Farver. østen fra 
fornævnte Alter findes i Havbredden en hul Rund
sten, kaldet en Kilde, til hvilken at (nedkomme) og 
opstige igjen er meget vanskeligt, saa man m(aa 
kry)be paa Hænder og Fødder med stor Besværlig
hed (over) Sten, og Kildevandet af Stranden slaar 
og; derfor fattes der aldrig Vand udi. Til denne Kilde 
have de i fordum Dage henrejst at to sig for adskil
lige Legems Sygdom og Bræk" .:.:) 

Ganske vist synes den ærekære Provst at hævde, 
at i hans Provstedom er al denne Overtro ganske 
forsvunden sammen med det store Offer til Røkirke
præsten. Men dette modsiges af det endnu paa hans 
Tid knejsende Sten alter og af de talrige oprejst staa-

';') De med () indklamrede Ord ere her indsatte, hvor der er 
Huller i det af Tidens Tand stærkt gnavede Haandskriit. 
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ende Kors med let forgængelige Offergaver til de 
Magter, som rugede over Helligdommen, Kilden og 
Klippeovnene. Selv skildrer han en af disse, den 
tørre Ovn, saaledes: "Findes et grumt og forfærde
ligt Hul, hvilket kaldes her den sorte Oen, og er tør 
inden, saa man kan gaa derind; nogle ere i den 
Mening, at det skulde gaa under Jorden hen til Slot
tet [Hammershus] og der ud igjen, som er halvanden 
Milvejs, men dog ingen har fordristet sig til det at 
forsøge; thi de, som ville gaa noget langt derind, 
blive (meget) forskrækkede og holde sig tilbage. Ved 
Indgangen (til denne Ovn) staar der en Sten, lige 
som et Lys, en halv Alen høj, og paa den (anden) 
Side har og staaet lige saadant et Lys; (en Mand) 
slog det ned med en Aare, og siges, at den, som 
det gjorde, gik og visnede hen af (Sygdom)". 

Til Rø Kildes Lægedomsaander ofredes de syge 
Menneskers og Husdyrs afklippede Haar, Klædnings
lapper og lignende. Kunde den syge selv møde frem, 
toede han sig i Kildevandet, eller ogsaa drak han 
sig Helsebod til af det. For at virke retteligt skulde 
Vandet drikkes af et nyfødt Barns Knæskal eller en 
Elverskaal, en svagt udhulet, femkantet Benplade, 
der kan rumme saa meget som en Theskefuld. Saa
danne Drikkeskaale findes hyppigt ved Gravning i 
gamle Fylddynger, saa der synes at maatte være 
gaaet mange Spædbørn i Løbet. Fyldt af Gru ved 
Tanken paa disse, gik jeg som en arm Thomas med 
en Elverskaal til en Anatom og fik hos ham Forvis
ning om, at den foregivne Barneknogle var en Hals
hvirvelplade af et Føl. Dermed forgik den Mystik. 
Kildegæsterne søgte at købe sig de skjulte Aanders 
Gunst ved at kaste Smaamønt, helst Sølvpenge, som 
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en Offergave ned i selve Kilden, - og fra dennes 
Grydebund var det vel nok, at Rø Sognepræst hen
tede sit rige Offer. 

Kildernarkedet var vore hedenske Forfædres Mid
sommerfest, som fortsattes frem igjennem de kristne 
Aarhundreder. Det holdtes Sankt Hans Aften, da 
Menneskebørn, ofte lang Vejs fra og særligt langt i 
hine uvejsomme Tider, samledes her ved Rø Kilde. 
Dette fortæller os en Seddel af Ibsker Sognepræst 
Hans Dominici: "Anno 1684 Dominica Judica [5. Søn
dag i Fasten] Stoed Boel Lassis Daatter Aabenbare 
Skrifft for Leyers Maal, og bekjendte hun, at hun 
blef Voldtagen en Sand Hans Aften i Birche-Skofven 
ved Helligdommen. Hun er Jdel fattig og er nu 
Amme paa Christiansøe" [Jordebogsregnskab 1685 i 
Rigsarkivet]. Her have Kildernarkedets Aander drevet 
deres muntre Spil i den lyse Skærsommernat. 

Aar 1669 fik Rø en dygtig Sognepræst i Christen 
Christensen Lind, som sad i dette Kald lige til sin 
Død 1714. "Korn og Kærne bliver i Rø Sogn meget 
opædt og Engene nedtraadte af Folks Vogne og 
Heste, som Sankt Hans Aften findes ved Kilden", 
skrev han 1686. Til at dække denne Skade fandt 
han det rimeligt, at Pengene, som kastedes i Hellig
domskilden, hvor hver land løben Skælm kunde gjøre 
dem sig nyttig, kom hans Menighed til Fromme. I 
denne Hensigt havde han 1672 med Amtmand Hans 
Løvenhielms Samtykke rejst en laaset Fattigblok ved 
Kilden, for at dens Indhold kunde tilfalde Hælvten 
Rø Kirke og Hælvten Sognets Fattige. Ti Aar senere 
havde han med sin Bisps og Landsprovsts Billigelse 
tillagt Sognedegnen Claus Pedersen Halvdelen af de 
Fattiges Part, efterdi denne var en fattig, fordreven 
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Mand fra Bleging, som udi Krigens Tid havde maattet 
rømme fra Gods og Formue, og efterdi Degnekaldet 
var meget ringe, ja snart ikke bedre end et Udhus 
[Bornholm ian a, 4. Bind, i Rigsarkivet]. Præsten Linds 
Fattigblok synes at have været en ret rigt flydende 
Pengekilde ; han havde den Sorg, at de Fattiges Ho
spital i Rønne, støttet paa gammel Hævd, tiltvang sig 
en Del af dens Indhold. 

At den hellige Trefoldigheds Kapel byggedes just 
paa dette Sted, skyldtes selvfølgeligt den fra Oldtiden 
hellige Kilde. Hermed er dog ikke sagt, at ene Kilde
gæsterne dannede dets Menighed. Her paa Rø Kyst 
gemme sig under Klipperne et Par Fiskerlejer, Baa
stad og Røstad, ringe og smaa nu, men større i For
tiden. Det vides, at fra dem havdes Overfart til Skaane 
og Bleging i det syttende Aarhundred. I deres Fi
skere har Kapellet rimeligvis haft sin faste Menighed. 

Kilden, - ja, nu røber jeg en Hemmelighed: kloge 
Mænd sige, at der er intet Ferskvandsvæld i Jætte
gryden. Dette læses ret tydeligt i Landsprovstens 
Skildring fra 1624; og det gjentages 1806 af Køb
mand Jochum Ancher Bohn: "Helligdomskilden har 
jeg fra min Gaard i Svanike en Gang besøgt for 
circa tyve Aar siden, dog ikke i Kildetiden, men for 
at bese dens Mærkværdigheder. Kilden er i Strand
bredden i en hul Klippe. Den er næsten utilgænge
lig, Vejen til den er en snever Fodsti igjennem en 
høj Klippebrink. Jeg kunde intet Kildevæld se i Klip
pen, derfor sluttede jeg, at Vandet maatte komme af 
Søen, hvilket Konen, som den Tid boede paa Hellig
domsgaarden, siden stadfæstede og sagde, at i Man
gel af, at Havet ikke selv kastede Vand i Kilden, 
maatte hun Sankt Hans Aften øse Vand fra Havet i 
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Kilden, og for det Arbejde fik hun en Del af den i 
Kilden faldende Almisse. Ved Stedet paa Klippepyn
ter laa nogle gamle Klæder og Pjalter; disse skulde 
være henlagte af de syge Kildegæster, som drak af 
det i Kilden værende Universalvand " [Fr. Thaarups 
Papirer, Pakke 17, i Rigsarkivet]. Som i en anden 
Gryde slaas Vandet i ovenfra, af Havet og Regnen. 

Kildemarkedet ebbede ud i Løbet af det attende 
Aarhundred. Kilden tabte sin Kraft, - saa var 
Brændevinen kraftigere Universalvand. I 1806 var Rø 
Sogns Fattigvæsens hele Indtægt af Helligdomsblok
ken 26 Skilling og i de to følgende Aar 57 og 136 
Skilling. 

I hine uvejbare Tider laa Rø Kilde langt af Led 
for de fleste Bornholmere, modsat nu, da Helligdom
mens kære, usigeligt skønne Klippekyst aarligt dra
ger de mange Bornholmere til sig. Den rige Køb
mand Bohn naaede kun den ene Gang i sit Liv did. 
Til Brug for dem af sine Børn, der ikke vandt hid 
til den fjærne Rø Kilde, bød Bornholm da andre 
Kildevæld frem. Svanikebo havde deres hellige Kilde 
paa Kysten i Helligvig. Nord paa Lands bød Fisker
lejet Tejn paa sin Sankt josefs Kilde. Biskopskilde 
vældede frem i Nyker Sogn imellem Hasle og Rønne. 
Nordøst for Aakirkeby kaldtes Engen omkring et 
stærkt rindende Kildevæld Hellig Ludse. Kilden har 
vel nok i den katholske Tid baaret samme Helgen
navn, der klinger skønnere paa Latin: Sancta Lucia. 
Valfarter fra Omegnen did maa imidlertid være op
hørte længe inden 1624, da Engen, omlagt med 
Kampesten, brugtes som Gravplads for de forstokkede 
Syndere, som maatte rettes med Sværdet; da hed 
Kilden Stokkekilde [Provst Jens Pederssøn ]. 
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Medens disse Helsebodskilder kun nyttedes af Folk 
fra deres nærmeste Omegn, samlede midt inde paa 
Bornholm Kolde Kilde i Kongens Alminding hver 
Sankt Hans Aften det store Kildemarked omkring sit 
Væld. I Middelalderen kappedes dens Vand i Læge
kraft med Helligdomskildens. Landsprovsten ved 1624 
at fortælle om den: "Er herhos en Vællekilde, kaldt 
Kolde Kilde, meget velsmagende Vand, hos hvilken 
i gamle Dage brugtes stor Superstition [Overtro] og 
vel endnu under Tiden af Mennisken ". Her samle
des gode Kendinge fra alle Landets Kanter; her blus
sede ungt Venskab og gammelt Fjendskab op. Her 
afgjorde paa Oldtidskæmpernes Vis de unge Karle 
fra Vestremarker og Østrelarsker, hvilket Sogn der 
det Aar skulde bære Sejren hjem; saa drabelig var 
deres Holmgang, at Blodet flød, og selve Komman
danten maatte (omkring 1760) sende sine Dragoner 
did for at tøjle deres Kamplyst. Bønderknøsene red 
Vædderidt over Stok og Sten. Spillekanter mødte 
frem med Fløjte og Fiol og spillede op til Dans. 
Smaahandlere falbød Tørklæder, Seler og Baand, Ler
skaale, Hvedebrød. Fattige Koner sankede i deres 
rummelige Kærlingekrus, hvad der faldt af fra de 
-store Gaardmænds Familjemaaltider. Over Kilden var 
hvælvet en Løvgrotte, og her, som i Rø, kastedes 
Pengestykker ned i dens Væld. 

De i Kolde Kilde samlede Penge gik til Aaker Ho
spital. Men 1804 var hele Rigdommen kun 24 Skil
ling; og 1815 var denne Oldtidsskik ikke mere [Ra
wert og Garlieb: Bornholm, S. 199]. Det livsalige 
Kildevand var nu kun et Paaskud. "Saavidt Mande
minde rækker, er der nok altid drukket ulige mere 
Brændevin end Kildevand ved slige Kildesamlinger" , 
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skrev P. N. Skovgaard 1804. Endnu ind i sidste 
Fjerdedel af forrige Aarhundred kendtes Brænde
vinens Kraft, naar Vogntoget paa Hjemvejen fra Kilde
stævnet rusede af Sted i tøjlesløs Kapkørsel, lig Kong 
Volmers vildene Jagt, og Enden paa Legen blev, at 
Feltskæren i Rønne maatte budsendes. Nu tilhøre 
disse Minder heldigvis et svundet Am-hundred. De 
maatte tages med her for at fuldstændiggjøre Bille
det af de bornholmske Kildemarkeder. Disse findes 
i øvrigt omtalte af L. de Thurah (Beskrivelse over 
Bh., S. 32-33) og af Ph. R. Dam (Folkeliv paa Bh., 
S. 28-31). De veg Pladsen for Dyrskuedagen og 
Skyttestævnet, der nu samle Bornholmerne til Fest 
i deres friske, frodige Almindingskov ; disse store 
Fællesstævners alvorlige Formaal har dæmpet For
tidens sanseløse Tummel omkring Kolde Kilde. -

Højt over Gudhjem, Bornholms største Fiskerby, 
helt for en Købstad at regne, hævede indtil Aar 1896 
Sankt Annas Kapel sit Tagspir op imod Himlen. Da 
forgreb unænsomme Hænder sig paa dets sexhundred
aarige Helligdom. Nu staa kun dets nøgne Grund
mure tilbage. 

De bør fredes. De ere Gudhjems eneste historiske 
Minde, et stedfast Vidne om, at Byen er ældre end 
Øens andre Kyststæder, hvis Kirkebygninger alle ere 
rejste i en senere Tid. Hidop til Sankt Annas Kapel 
ere fiskerfamiljerne vandrede, Slægt efter Slægt, Hel
lig og Søgn, og her ere de blevet stedte til Hvile. 
Tanken dvæler i Vemod ved disse Mure, hvorfra 
Salmesangen hævede sig i Tak, naar Havet laa sol
blankt og fredeligt, i angstfuld Bøn, naar Bølge
sprøjtet føg op om Klipperne. 
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Efter Sagnet var dette Kapel bygget af en svensk 
Greve, som i Havsnød ud for denne haarde Kyst 
lovede Sankt Anna et Kapel, om han frelstes. Sand
heden er, at om saa aldrig nogen skibbruden Mand 
var reddet i Land her, saa vilde Kapellet alligevel 
have rejst sig. Det var opført omkring Aar 1300 og 
var omtrent et Hundredaar senere blevet noget ud
videt mod Vest. Dets Mure var af Kampesten og 
røde Munkesten. Endnu senere var et Vaabenhus 
blevet bygget paa dets Nordside udenfor den spids
buede Indgangsdør. Kirkesalen var noget større end 
Salomons Kapelrum, omtrent 87 Kvadratmetre (5,~ X 
16'8 Meter) stor; den havde tre smaa Vinduer mod 
Nord, fire mod Syd, og under den lige Gavlmur mod 
øst stod det gamle, stensatte Alter. 

Som Sankt Annas Kapel stod indtil 1896, var det 
den eneste af Bornholms syv middelalderlige Kapel
bygninger, hvilken Nulevende have set fuldt bevaret 
og i stadig Brug. Om dets Menighed er der ingen 
Tvivl. Fra den store Fiskerby ved dets Fod kom den 
hid. Det kunde være drøjt at vinde frem ad de stejle, 
snevre Fjeldstier, som førte op paa Kapelknolden. 
Mens i andre Byer hele Husstanden gik sin Kirke
gang værdigt paa Rad frem ad Storegaden, maatte 
den her gaa en efter en; et saadant Følgeskab næv
nes derfor i bornholmsk Tale: ad gaa som Gud
jemmabona gaa te Kjærkjes. 

Fiskerbyens Historie er endnu ældre en,d Kapellets. 
Da Kristendommen tog sin Begyndelse i Jødeland, 
laa her allerede et Fiskerleje eller rettere sagt to, 
paa Gudhjems og Mælstads Sted Nord og Syd for 
den Klippeknyst, som her spænder sig frem midt paa 
Bornholms Nordostkyst. I Læ langs under denne 
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Kyst gik Oldtidens Søfart gjennem østersøen, og de 
to Byer laa her paa Fremspring midt ind i Handels
skibenes Vej. At de forstod at kræve ind, hvad dem 
tilkom, ses af Oldtidsgravene. 

Grave fra Jærrialderen ligge Side om Side paa 
Stranden, i Gudhjems Haver, paa Bjærget bag Byen, 
i Salenes Havbugt, omkring Skærvigene ved Mælstad. 
De ældste Grave synes at være fattige Fiskergrave. 
Men Gravgodset blev rigere med Tiden, og fra Aar 
800 eller deromkring haves i denne Egn, ved Lovs
gaard i Østrelarsker Sogn, Grave med kostelige Jærn
vaaben og Guldsmykker. Jærnalderens Stormænd 
fandt det hyggeligt og hæderligt at blive begravet 
ved Siden af en Hund eller en Hest. Endnu her
ligere laa en Høvding, en højættet Husfrue i sin Grav 
med en Træl eller en Trælkvinde ved sin Side [E. Ve
del: Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder, S. 148]. 
Sikkert nok ere rige Skatte hjembragte, ikke blot gjen
nem fredelig Handelsfærd, men tillige paa Vikinge
togter, udgaaede fra Skærhavnene ved Mælstad og 
Gudhjem. 

Handelsbyen fra den graa Oldtid sank i Middel
alderen ned til at blive Bornholms største Fiskerleje. 
Gudium var dets Navn, som det stadigt skreves endnu 
ned til Aarene omkring 1750. Lidet høres der om 
det. Kun det kan siges, at ned igjennem Tiderne 
byggede her et driftigt Fiskerfolk. To af Lejets Huse 
skattede som Kapelboer aarligt til Sankt Annas Kapel, 
det ene en, det andet en halv Daler [1569, Htibertz: 
Aktstykker, S. 331]. Det havde sin egen Byfoged 
[1585] og sin Byvang. Endnu 1664 talte Kongen det 
med blandt Bornholms Købstæder. Men disse Rester 
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af ældre Tiders Velstand hlalp det kun kummerligt 
gjennem det syttende Aarhundred. 

"Til Lausker [Østrelarsker] Sogn hører det Annex 
Gutium, som under sig har Melstad, begge tyende 
Fiskerlejer, som gaa til eet Kapel, som ligger ydeJst 
paa Strandbakken i Gutium, meget arme Folk begge 
Steds og saare ringe til Kapellets Færdiggjørelse 
[Istandsættelse], saa vel som og til Præstens Besold
ning". Det er Landets Provst Jens Pederssøn, som 

1624 bærer denne Klage frem. 
Saa faldt 1653 den store Byldepest ind over Born

holm dræbte i halvandet Aar 4895 Bornholmere og , 
bortrev 105 Mennesker som Herrens Høst alene i 
Gudium og Mælstad. Kongen høstede herefter ikke 
sine vante Toldsild fra de to Fiskerlejer, og deres 
Dagværk kunde kun ydes af "de Par, som blev over
levende i forledne Pestis Tid" [Lensregnskab 1656 
i Rigsarkivet]. Da Bornholmerne i Oktober 1662 
maatte med Tiendedelen af al deres Formue fri købe 
deres Land, som de i December 1658 med Vaaben 
i Haand havde vristet ud af Svenskernes Aag, gav 
Gudium og Mælstad hertil 7 41/~ Slettedaler, mens 
Øens rigeste Mand, Præsten Rasmus Andersen i 
Vestremarker, skreves for hele 300 Slettedaler. Endda 
maatte Frederik den Tredje pantsætte det meste af 
Bornholm; i det store Østrelarsker Sogn skattede 
ikkun fem Gaarde til Kongen, og fra 10. Februar 
1665 til 20. November 1680 var blandt meget andet 
de to Fiskerlejer givne Fru Regidse Grubbe i Pant, 
Kristian den Fjerdes brødefulde Svigerdatter, der, hid 
forvist som Mordstifterske, sad i Rønne 1678-89 og 
tærede Landets Fedme [Jordebogsregnskaber 1663, 
67, 84, i Rigsarkivet]. 
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Friskt Blod gødes ind i Gudiums og Mælstads 
hensygnende Liv, da talrige Flygtninge fra de tid
ligere danske Landsdele Skaane og Bleging søgte 
hid efter den skaanske Krig, der 1675-79 beseglede 
med Blod deres Hjemstavns svenske Fremtid for 
stedse. Saa stærk var denne Indstrømning, at den 
endnu i Dag kendes tydeligt i Gudhjemfolkets Sprog, 
der i mange FOl hold skiller sig ud fra det bornholm
ske Tungemaal andet Steds paa Øen [J. C. S. Esper
sens Bornholmske Ordbog 1908]. 

Med aabne Arme modtoges disse Flygtninge i 
Danmark. Kong Kristian den Femte gav dem 6. De
cember 1684 Frihed for borgerlig Tynge, i hvilken 
som helst dansk Købstad de nedsatte sig. I Henhold 
hertil kendte østre Herreds Foged Christian Hansen 
Kalle 1. Avgust 1692 samtlige Blegingsfarer og Skaa
ninger, som boede i Gudium og Mælstad, fri for de 
syv Dagværkers Penge, der hidtil var afkrævet dem 
i Jordebogsregnskabet. Amtsforvalteren Hans Henrik 
Schor afskrev da i dette denne Afgift for Gudium
boerne, "eftersom de ere alle Skaaninger og Blegings
farer"; han gjorde kun den Indvending, at Gudium 
ikke var nogen Købstad. Kongen tog Herredstingets 
Kendelse til Følge og efterlod 24. April 1694 Gudium 
Fiskerleje dets aarlige Dagværkspenge 18 Rigsdaler 
92 Skilling, mod at Fiskerne, som hidtil, paatog sig 
alle kongelige Ægter og Travalje med deres Baade 
over til Fæstningen Kristiansø frit, uden ringeste Be
talirtg [Jordebogsregnskaber 1692, 94]. 

Vist kunde dette give Gudhjemfiskerne Travalje 
nok. Til de nøgne Fæstningsklipper maatte alt til
føres udefra: Mennesker, Kvæg, Bygningsemner, lige 
til selve Jorden. Men som Overfartshavn til den siden 
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1684 ved Kristian den Femtes "mere end herkuliske 
Stordaad" af østersøen løftede Fæstning Kristiansø 
vandt Fiskerlejet frem i Velstand. Aar 1737 [Jorde
bogsregnskab) var Gudium med 52 Husfædre Born
holms største Fiskerleje, dobbelt saa stort som noget 
af de andre; samtidigt talte Mælstad 10 Husfædre. 
Gjennem Udvidelser af sin Havn 1872, 83, 98 er nu 
Gudhjem naaet frem til atter at kunne regnes for en 
hel Købstad. Den byggede sig Købstadkirke 1893 og 
lagde Sankt Annas Kapel øde. Hvad dette havde 
været for Fiskerlejets Slægter, skal dog ikke glem
mes, men værnes sammen med dets nedbrudte Rester 
paa Gudhjem Kirkebakke. -

Sankt Anders' Kapel laa i Ibsker Sogn. Mere vilde 
ikke vides om det, hvis ikke Amtmand r. c. Urne 
[Ny kgl. Saml. Kv. 726 b) havde nedskrevet, at dets 
Murstenslevninger endnu omkring Aar 1700 havde 
været at se ved Frennegaard. Nu kunne vi dog, lige 
som ved de foregaaende tre Strandkapeller, søge at 
danne os et Billed af de Omgivelser, af hvilke det 
var skudt frem. Ved selve Frennegaard, dens Sagn 
og dens Historie skal ikke dvæles længe. Den lig
ger en Kilometer Syd for Svanike, er Ibsker Sogns 
største Avlsgaard og kom i Middelalderen ind under 
et Adelsgods, som var i Færd med at danne sig om
kring Maglegaard i Nabosognet østremarker. 

Vende vi den ret højtliggende Frennegaard Ryg
gen og, som fødte Bornholmere altid gjøre, se ud 
imod Havet, møder vort Blik først en lav flad Strand
slette, Frennemark, og fængsles paa denne af tre 
Bavtasten, Minder om Bronsealderfolkets Færd her 
for henved tre Tusend Aar siden. Ude imellem Kyst-
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skærene aabner en lille Vig, Frennehavn, Fiskerbaade 
en tryg Tilflugt. Og grave vi i Slettens Grus, findes 
gemte under det Arnesteder, Affaldsdynger og Grave 
fra Stenalderen, Vidnesbyrd om, at Stenalderfolkets 
ældste Fiskerslægter tog Bo her for fem Tusend Aar 
tilbage. Ogsaa Jærnaldergrave ligge dækkede under 
Gruset, saaledes at vi kunne sige, at igjennem hele 
Hedningetiden boede og byggede Fiskere her om
kring Frennehavn. 

Men af Sankt Anders' Kapels kristne Menighed 
saas her intet Glimt - lige til Aaret 1893, da Mu
seumsstyrer J. A. Jørgensen ved sine Gravninger 
fik den til at rejse sig af Frennemark. Under dennes 
Grus laa Tomterne i en ni Hundred Metre lang Hus
gade, Side om Side, alle med Husgavlen og Ind
gangsdøren ud imod Havet; dybe, stensatte Varekæl
dere, indtil 9,4 X 2'8 Meter store, Ovnmure og andet, 
som hører en vel indrettet Menneskebolig til, steg 
paa ny frem af Jordens Skød, og en Tylvt Mønter 
fra Aarene 1340 til 1475 fortalte, at her havde Men
nesker boet i det fjortende og femtende Aarhundred. 
Stedet, Havnen sige os, at Fiskeriet var deres Livs
næring [E. Ved el: Efterskrift, S. 151). 

Ingen kan være blind for den nære Lighed, der 
findes mellem de Omgivelser, af hvilke Salomons og 
Sankt Anders' Kapel have rejst sig. Hist Kragkaas 
Havn, her Frennehavn. Begge Havne Udgangssteder 
for Bornholms første Fiskerboliger i den ældre Sten
alder. Begge lejrede fuldstændigt ens i Forhold til 
Øens tredive Kilometre lange Nordostkyst, ind under 
hvis Klipper Handelsskuderne ned igjennem Tiderne 
søgte Læ for Vestenstormene paa deres østersøfart. 
Stævnede Middelalderens Skippere ind under Landet 
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vestfra, da mødte dem her Salomons Kapel bag Ham
merodden; kom de østfra, da hilste dem først Sankt 
Anders' Kapel bag Svanikepynten. Midt paa denne 
Kyst kaldte Sankt Annas og den hellige Trefoldig
hed s Klokker dem til Andagt. Troligvis have Mid
delalderens Forhold artet sig ens for Salomons og 
Sankt Anders' Kapel. Grunden til, at endnu ingen 
Tomter af et middelalderligt Fiskerleje have vist sig 
hist, turde ene være den, at de der i Klippedalene 
slumre under en saa tyk Dyne af Flyvesand, at ingen 
Museumsmand har evnet at løfte den. Ved Sankt 
Anders' Kapel droges først for en Snes Aar siden 
Grusdynen af dem. -

Igjennem Middelalderen og endnu i Aaret 1569 
nævntes, ene Sankt Nikolai Kirke i Rønne undtagen, 
alle Bornholms Købstadkirker Kapeller [Hubertz: Akt
stykker, S. 336 Svanike, S. 338 Nexø, S. 356 Hasle, 
S. 358 Allinge]. End videre omtalte Ærkebisp Karl 
Erikssøn i sit Testamente 1334 det nyligt indrettede 
Sankt Margretes Kapel paa Borgen Hammershus; han 
skænkede det ti Mark purt Sølv til Indkøb af Jorde
gods, som skulde tjene Slotskapellanen til Underhold. 
Fra disse Kapeller, der enten blev Sognekirker i Køb
stæderne eller indgik som Dele i større Bygnings
værker, ses bort her, hvor kun selvstændige Kapel
bygninger uden tillagte Sogne skulle omtales. 

Dog kan ikke forbigaas Jomfru Marias Kapel hos 
(iuxta) Sankt Nikolai Kirke i Rønne. Selvom det 
var nært knyttet til Rønne Sognekirke, synes det dog 
at have været en Bygning for sig selv. Dets Historie 
er bedre kendt end de andre katholske Kapellers og 
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kaster Lys over disses Gaader. Den kan ikke und
væres her. 

Aar 1330 stifte sex Skippere fra Gripsvold et Jomfru 
Marias Gilde [Hansisches Urkundenbuch 1, S. 212-
215]. 28. Oktober 1378 udsteder Ærkebisp Niels Jens
søn paa Hammershus et Brev om, at da Købmænd 
fra den pommerske Hansestad Gripsvold (Greifswald), 
som aarligt besøge Rønne, have der grundet et Bro
derskab og Gilde til Guds og Jomfru Marias Ære 
og til de der døde Udlændinges fromme Ihukom
melse, saa bevilges dem, at de skulle have bestandigt 
deres Gilde, Kærter, Ligklæde og andet Ligtøj i Rønne 
Kirke (in capella Rothna) og der lovligt lade holde, 
saa ofte de finde det ønskeligt, Sjælemesser over døde 
Gildebrødre og andre Fremmede. Ligesaa fornyer 
Ærkebispen sin tidligere givne Tilladelse til, at Gilde
brødrene maa købe et Grundstykke i Rønne og der
paa bygge et Herberg til deres Møder og Gæstebud, 
som de maa holde, saa ofte dem lyster; og denne 
Gildets Grund og Bygning fritager han for al Skyld 
og Skat til ham og til følgende Ærkebisper. Ind
byrdes Ordtrætte kunne Brødrene bilægge selv; kun 
grove FormasteIser ifalde Bøder til Ærkebispens Fo
ged. Strander en Gildebroder i Rønne Havn, kan 
Gildet lovligt bjerge Godset for ham uden Vragafgift 
til Fogeden. Ellers findes Ærkebispens Vragret sam
men med Bjergelønnen sat til en Tredjedel eller endog 
en Halvdel af det bjergede Gods (1434). 

Disse vidtgaaende Friheder indskrænkes kun lidet 
af den følgende Ærkebisp Mogens, som 24. Juni 1380 
i Gripsvold paalægger Gildet at betale hvert Aars 
Mikkelsdag en Hvid i stralsundsk eller lybsk Mønt 
i Afgift af den nævnte, endnu ubebyggede Grund og 
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i øvrigt begrænser dets Friheder ved at fastsætte, at 
de ikke maa gribe ind i Borgerformandens (rectoris 
plebani) Rettigheder. 

Disse to Breve stadfæstes 11. Oktober 1412 af 
Ærkebisp Peder Kruse i Rønne i Nærværelse af de 
gripsvoldiske Købmænd, som pleje at besøge Byen 
med deres Varer under Sildefangsttiden. Som Grund 
til Fornyelsen nævner han den Nytte og Fordel, som 
kan drages heraf "for Os og Vor By Rønne og hele 
Vort Land Bornholm"; og han udvider Fritagelsen 
for Vragafgift til at gælde for alle Gripsvoldernes 
Skibbrud under hele Bornholm. 

Gripsvoldernes Kapel synes først nyligt fuldført i 
Aaret 1434, da Ærkebisp Peder Lykke sammen med 
sexten Bisper 10. Juli paa Fredsmødet i Vordingborg 
udsteder et Afladsbrev til det. Dette Brev giver et tro 
Billed af det brogede katholske Andagtsliv, som ud
foldede sig i slige Kapeller. Jomfru Marias Kapel 
hos Sankt Nikolai Kirke i Rønne, i hvilket de tyske 
Gildesbrødre fra Gripsvold lader fejre Messer, Bønner 
eller Aartider paa dertil bestemte Dage for alle heden
gangne Troendes Sjæle af nævnte Gilde, ønsker Ærke
bispen besøgt med sømmelig Andagt og Ærefrygt og 
æret af Kristi Troende. Alle angergivne Skrifte børn , 
som søge dette Kapel for Andagts, Bønners eller Præ
dikens Skyld, eller som der paahøre Messer, Bønner 
eller anden Gudstjeneste, eller som støtte Kapellets 
Bygning eller nævnte Gilde med egne eller indsam
lede Gaver i Guld, Sølv, Korn, Varer, Lys, Prydelser, 
Bøger eller andet til Kapellets eller Gildets Tarv, eller 
som fromt tilbede Kristi Legem med Knæfald un
der Højmesser, naar det løftes i nævnte Kapel, eller 
som der bodfærdigt mindes Kristi Lidelses Bitterhed, 

149 

knælende foran Krucifixet, eller som foran Billedet 
af den hellige Jomfru Maria tre Gange fremsige Eng
lenes Hilsen eller andre fromme Taler, eller som un
der Knæbøjning sænke deres Hoveder til Jesu Kristi 
og hans Moder Marias Ære, naar deres hellige Navne 
fremsynges eller udsiges i Kapellet, eller som der 
bivaane Dødes, særligt Gildebrødres Ligfærd og Jord
læggeise, eller som fromt paakalde Gud for Vor og 
Vore Kirkers og hele Kristenhedens Velfærd og Fred, 
dem alle tildeler Vi, Ærkebispen med de sexten 
Bisper, fyrretyve Dages Syndsforladelse for hver 
Gang, de bodfærdigt gjøre noget af dette. 

Da Gripsvolderne søge Byrge Gunnarssøn om Stad
fæstelse og Udvidelse af deres Frihedsbreve, idet de 
nu hyppigere end forhen færdes paa Bornholm med 
deres Varer og have flere Boder der, paalægger denne 
myndige Ærkebisp dem 7. September 1499, at hver 
enkelt af dem har at svare ham som Landets Herre 
aarligt en god Hvid i lybsk Mønt af deres Hus i 
Rønne. "Dette tillægger Vi af sær Naade, at naar 
Sildefangsten er til Ende og 0xenslagtningen fuld
ført ved Mikkelsdagstide, maa, naar først Tolden til 
Os efter Sædvane er betalt, Vore Fogeder ikke hin
dre Købmændene og Skipperne i strax at afsejle til 
deres Hjemsteder, dog Vore og Vore Undersaatters 
Rettigheder, som ere givne i deres Privilegier, efter 
gammel Sædvane ukrænkede og særligt deres 6. Juli 
1499 nygivne Friheder uskadte. Og forbyder Vi Vore 
Fogeder at betynge nævnte Købmænd ud over deres 
Privilegier". [e. Gesterding: Geschichte der Stadt 
Greifswald. Erste Fortsetzung. S. 53-61 J. 

Da Danmarks Konge havde overdraget Lybek Sty
relsen af Bornholm som midlertidigt Pant 1525-76, 
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tnaatte de andre Hansestæder rejse gjentagne Klage
maal over de lybske Fogeders haardhændede Indgreb 
i deres hævdvundne Friheder. Saaledes skrev Raa
det i Kolberg 1545 til det lybske Raad, at siden Øen 
kom under Lybeks Styre, opkrævedes der en uvant 
høj Told af Varer. Samme Aar klagede Danzigs Raad 
til Kong Kristian den Tredje over den lybske Fogeds 
havesyge Voldsfærd ved et Vrag [Hubertz: Aktstykker, 
S. 141, 158]. En halv Snes Aar senere vidnede en 
af de bornholmske Brødre i Gripsvold, Jochen Sti
lowen, som havde handlet i Rønne i 33 Aar, at grips
voldiske Købmænd i umindelige Tider havde fisket 
under Bornholm med deres egne Folk og Garn og 
derfor givet fire Ol Sild af hver Baad, og at de sam
tidigt Sommeren over indtil Mortensdag havde hand
let med Borgere og Bønder over hele Landet og 
uhindret redet rundt paa dette for at indkræve deres 
Betaling, imod at de Købmænd, som havde Bord og 
Seng paa Landjorden, ydede Fogeden en Tønde Øl, 
men at Fiskeriet i de sidste fire Aar var blevet ind
skrænket, navnligt ved den Bestemmelse, at Købmæn
dene ikke maatte baade handle og fiske. Til deres 
Kapel i Rønne havde Gripsvolderne aarligt medført 
deres egne Præster til Opbyggelse og Belæring for 
Folket; men samme Kapel var nyligt frataget dem, 
i det Skaanes Biskop Niels Palladius (Plade) paa sin 
Visitationsrejse havde forordnet det til Skole [Gester
ding, S. 19]. 

Senere høres intet til Jomfru Marias Kapel. Det 
tilhørte den katholske Tid, og den nye Troslære havde 
ikke Brug for det. Umuligt er det ikke, at det er 
indgaaet paa en eller anden Maade i den 1550 gjen
opstandne Latinskole i Rønne. Kun er dette vanskeligt 
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at rime sammen med, at Ærkebisp Byrge Gunnars
søn 23. August 1512 lovede Bornholmerne at lade 
opbygge et Hus til en Skole og en Skolemester i 
Rønne, at denne Skole derefter holdtes i Gang i flere 
Aar, og at Biskop Frans Vormordsen 23. Maj 1550 
kaldte den til Live paa ny, selvom det ved Vormord
sens Død det følgende Aar vel nok tilfaldt hans Efter
følger Niels Plade at sætte Skolen i Gang [Bornholm
ske Samlinger, 7. Bind, S. 56, 60]. Taler den gamle 
Købmand sandt, har de gripsvoldiske Gildebrødres 
Kapel ligget paa Kirkepladsen i Rønne som Kirkens 
Gjenbo mod Nord. Den paapegede Uoverensstem
melse vil længere fremme blive søgt fjærnet. 

Disse Kalendebrødre havde flyttet et Stykke Grips
vold ind i Rønne. Paa lignende Vis knyttedes en 
anden pommersk Hansestad til Nexø, i det Købmænd 
fra Kolberg sluttede sig sammen i et Gilde her. Eget 
Kapel naaede de ikke at bygge; men i Nexø Kirke 
stiftede de et Len, hvorved maa forstaas, at deres 
Gilde sikrede sig en særlig Messetjeneste ved Skænk 
af Gods til et Alter i Kirker1. Dette findes først om
talt 1545 og synes da ophørt; men endnu den Gang 
havde Kolbergerne fra gammel Tid toldfri Handel og 
Vandel i Nexø og kunde tage Bolig i Land mod at 
yde Slotsiogeden aarIigt en Tønde Øl eller Mel. Til 
Gjengæld nød bornholmske Skippere, der for paa 
Kolberg, den samme Toldfrihed i denne By [Hitbertz: 
Aktstykker, S. 144, 145]. -

Vende vi nu tilbage til de fire Strand kapeller, der 
ligge paa Rad langs Bornholms Nordostkyst, falder 
det naturligt at se dem som en Gruppe for sig. Strax 
deres Leje yderst ud imod Havet synes at sige os, 
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at de ere byggede for Gæster fra Havet, Fiskere og 
Sejlingsmænd. Af det lidet, der vides sikkert om dem, 
strider intet imod dette Syn. Ganske vist have to af 
disse Kapeller taget hvert sin Helsebodskilde i For
pagtning fra Hedenskabet; men næppe noget Steds 
byggedes et Stenkapel ene for en enkelt Aarsdags 
flygtige Kildegæster. De stærkest søgte Valfartskilder, 
Kolde Kilde midt paa Bornholm, Helene Kilde paa 
Sjælland, vandt aldrig noget Kapel. Der staar da 
endnu tilbage at se, om Middelalderens Fiskerliv paa 
Bornholms Strande rørte sig saa frodigt og stærkt, 
at det kunde fylde disse fire Kapeller. 

Mens Bornholms store Oldgransker, Amtmand Emil 
Vedel 1868-96 drog som en kostelig Gave Landets 
Historie i Hedenold frem af dets egen Jord, maatte 
han ideligt undrende spørge: Hvorledes er al denne 
Rigdom havnet her, i Bornholms Skød? Mægtige 
Flintøxer, prægtige Bronsedolke, vægtige Jærnvaaben, 
tunge Gulds katte, herlige Smykker af Rav, Mosaik
perler og ædle Metaller, alt maatte være ført hid ude 
fra. Hvad havde vel Bornholm givet i Bytte? Na
turen har ødslet sin rige Skønhed paa dette Land, -
men den har først vort Slægtled sat i Penge. Med 
al anden Rigdom var Naturen her karrig. Lidt Ager
brug, lidt Pottemageri, lidt Skovhugst og Jagt gav 
Oldtidsfolket kun smaa Bytteskillinger. 

Hvor Landet nægtede sine Børn Rigdomme, bragte 
Vandet dem sine. Altid, fra Øens første Bebyggelse, 
vendte Bornholmerne Ansigtet ud imod Havet. Endnu 
samles de aldrig i Klynge til deres Aftensnak paa 
Fiskerbakken ; de staa paa Rad, saa hver af dem har 
Havet frit for øje. Fiskeri, Sælhundejagt, Edderdun-
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høst, Søfart, Vikingetogt var Oldtidens Rigdomskilder 
for Bornholm. 

Under Bornholm kryssedes Oldtidens to tæt be
færdede Handelsveje i østersøen, den ene fra Pom
merns Flodmundinger nordover til Bottenhavets Kyst
lande, den anden fra Ruslands Floder vestpaa til 
Hedeby ved SIiens Munding. Herigjennem blev Øen 
Mødestedet for hele østersøhandelen. At dens drif
tige Skippere forstod at hævde sig rig Vinding paa 
begge disse Havets Landeveje, godtgjøre talrige Fund 
af store Møntskatte, nedgemte i Jorden under Ufreds
dage i det sjette og det tiende Aarhundred [E. Vedel: 
Bornholms Oltidsminder, S. 196J. 

Sit vante Sømandsliv fortsatte Bornholmeren ind 
igjennem Middelalderen. Ved Aar 1075 nævner Adam 
af Bremen Bornholm Danmarks videst kendte Havn, 
en sikker Ankerplads for de Hedninger, som sejle 
paa Rusland. KnytIingesaga kalder endnu ved Aar 
1200 Bornholm et stort Rige; og ved denne Tid næv
ner Slesvig Stadret blandt de der bosatte fremmede 
Købmænd særskilt Bornholmere. Siden hen tilrev den 
lange Række Hansestæder langs østersøens Sydkyst 
sig Handelen; men ogsaa deres Vej gik gjennem de 
bornholmske Farvande, særligt gjennem Hammervan
det op til Gulland. Og i Efteraarsmaanederne strøm
mede Hansestædernes Købmandsskuder sammen om 
Bornholm for her at opkøbe Havets Høst og bragte 
et Pust af Evropas Storhandelsliv til den fjærne ø. 

Havet glemte Bornholmerne aldrig. I Skattebreve, 
som i et fra 1543, nævnes gaardløse Bøndermænd : 
Pebersvende [som drev Kram~andeIJ, Gaardmænd 
[Indsiddere under en GaardJ og Tjenestedrenge, som 
have Kornsæd og pleje at bruge Fiskeri. Disse Navne 
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passe ganske til Forholdene paa Bornholm, hvis Bøn
der jævnligt laa paa Søen i deres Baade. Tømmeret 
til disse huggedes i Gaardens egen Skov eller i Al
mindingen. Alene for kort Tømmer, som Bønderne 
hentede fra Almindingskoven til deres Fartøjer, tog 
Slotsfogeden i de sytten Aar 1526-42 hele 5 Læster 
6 Lispund 4 Pund Smør ind i Afgift [Hiibertz: Akt
stykker, S. 124]. Paa egen Skude førte Bonden selv 
sine Heste og Øxen og sine Fiske til Salg i Skaane 
eller i Pommern. "Her sejle Frimændsbønder paa 
alle Have og fiske; her vil hver Bonde sejle, saa snart 
han kan bringe to Tønder Torsk eller lignende Vare 
til Salg", klagede Slotsfogeden 1553; "og forøder han 
derved dobbelt op, hvad han vinder ind, og forsøm
mer sin Ager og sit Kvæg, i Stedet for at han burde 
lade Bymændene købslaa" [Hiibertz, S. 193, 197]. 

Ikke en Gang om Aaret, men jævnt ad laa de born
holmske Bønder paa Havet. Dette fremgaar klart af, 
at den lybske Slotsfoged paa Hammershus søgte at 
holde dem til deres Gaardbrug i Land ved at ind
kræve af dem en Tønde Øl, Mel eller Brød i Told 
for hver Baadfart; at dette var Bornholmerne en gan
ske utaalelig Byrde, hvilken de kun vilde bære en 
Gang om Aaret lige som alle andre sejlende Køb
mænd; samt at Kong Kristian den Tredje 1553 gav 
dem Medhold heri. Endnu kan tilføjes, at Nexø Bor
gere 1556 mente sig haardt forurettede ved denne 
Bondehandel og tog med Magt Baaden fra en Bonde, 
som var faret til Søs i Paasken. Endnu 1571 tilstedes 
det Landets Bønder frit selv at skibe deres Opdræt til 
Salg i Danmark. [Hiibertz, S. 196, 208, 259,264, 324]. 

Alt giver os et BilIed af den søvante born
holmske Bonde. Han var sin egen Mand, baade til 
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Lands og til Vands. Sølivet udvidede hans Synskres, 
gjorde ham stovt og snarraadig og øgede hans stærke 
Selvfølelse. Han blev Mand for at ride en Storm af, 
ogsaa paa Landjorden. Ikke for intet blev Espersens 
Vise om Sjøkarijn, der trods Bondelandets mange 
dragende Minder daante livæl vil byt a sit raske Liv 
til Søs bort for dette, Bornholmernes Folkesang om
kring Aaret 1850 [J. C. S. Espersen: Bornholmsk Ord
bog, S. ) 156c]. 

Aaret rundt, fra Paaske til Allehelgen, har der saa
ledes i Middelalderen været travl Færdsel fra og til 
alle de smaa Skærhavne, fra Kragkaas og Frenne
havn, af Landets Bønder, som ved Hjemkomsten have 
takket Sankt Salomon og Hellig Anders for gæv Sej
lads og godt Købmandsskab, inden de hastede hjem 
til deres Gaarde. Og i to Maaneder af Aaret, fra 
September til ind i November, har her været Trængsel. 

Hansestædernes store Fiskernarkeder i østersøen 
strakte sig i en Bue fra Amager langs den skaanske 
Kyst til Bornholm. Paa de meklenborgske, pommer
ske og prøjsiske Stæders Pinsernøde i Stralsund 20. 
Maj 1442 enedes disse til deres Handels Fremme om, 
at ingen tysk Hanseborger med Skib og Gods maatte 
ligge og fiske, salte og købe Sild uden for Stædernes 
Fed, Lejer og Grundstykker, nemlig saaledes som 
det var Sædvane fra gammel Tid, disse efterskrevne 
Lejer: Falsterbo, Skanør, Albuen [Malmø], Dragør, 
Trelleborg, Ystad, Simreshavn og Bornholm; at den, 
som hentede Sild andet Steds, skulde straffes med 
Tab af de nedsaltede Sild og Pengebøde ; og at ingen 
Kræmmer, Bager, Skomager, Skræder eller Haand
værker og ingen Fisker fra Hansestæderne, som drev 
sin Næring paa dansk Grund, maatte salte til sig 
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mere end en halv Læst Sild ved sin Bod [Hanse
recesse, II, 2. S. 506, 532]. Her haves de otte Mar
kedspladser nævnte paa Rad. Mens de skaanske Kyst
lejer tælle hvert for sig, regnes hele Bornholm for 
et Fiskerleje, troligvis fordi Fiskeriet dreves her fra 
hver en lille Skærhavn langs den hele Kyst. Hid 
førte Øresunds og østresalts Sildestimer i Efteraars
maanederne Menneskestimen med sig. 

Hvad Middelalderens Brevskaber iøvrigt fortælle 
om Bornholm som Hansestædernes Fiskernarked, er 
ikke helt lidt, om end ret broget og tilfældigt. En 
Ting sia a de fast: Bornholm mod øst var særligt de 
østlige Hansestæders Handelsplads. I Sundlejerne 
mod Vest førte Lybekkerne det store Ord; ved Fal
sterbo byggede de deres Mariekirke, nu det lille 
Fiskerlejes store Sognekirke, og endnu Kong Kristian 
den Fjerde maatte, for at knuse deres overmodige 
Domsmyndighed paa dansk Grund, byde sin Lens
mand paa Malmøhus at drage til Falsterbo og der 
nedbrænde den lybske Skarpretters Hus til Grunden. 
Paa Bornholm traadte de prøjsiske Stæder, Danzig, 
Elbing, Brunsberg, Kønigsberg i Forgrunden paa til
svarende Vis. Samlede, med de tyske Ridderes Hær
mester i Marienburg som Styrer af deres Fællessager, 
dannede de i øst en lignende Magt, som Lybek i 
den vestlige Del af østersøen. For dem var Born
holm det udbytterige Fiske- og Handelsmarked, mens 
Lybek nærmest kun udbyttede Øen ved Plyndring og 
Brandskatning. 

Naar det siges 1346, at Ølands Fiskere drage til 
Bornholm paa Sildefangst [Suhm: Historie af Dan
mark, 13, S. 132], er dette et Tegn paa, at her laa 
allerede da Hansestædernes østligste Fiskemarked. 
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Talrige Fiskere fra Bleging og Skaane laa i Høsten 
1562 paa Sildefiskeri ud for Nexø [Hitbertz. S. 281]. 
I Ærkebispens fede Regnskab for Bornholm 1345 staa 
fremmeligt de tre Indtægtskilder: Sildefangst, Silde
salteri og Fiskeri [Suhm]. 1379,3. Februar, nævnes, 
at Ærkebisp Niels Jenssøn nyligt har ladet sin Foged 
bygge hele sex Boder i Havnelejet Listed (Lysta); 
de give sex Mark Sølv i aarlig Leje, og han pant
sætter dem for 40 Mark Sølv til Fogeden Johan
nes U [Erslev: Testamenter fra Danmarks Middelalder, 
S. 150]. Danzig klager 1375 og sammen med Elbing 
atter 1395 over Tiende, der tages af Sildefangsten paa 
Bornholm. De prøjsiske Stæder klage 1405 over, at 
Ærkebispen forbyder Saltudførsel, 1411 over hans 
Indgreb i deres gamle Friheder, 1414, 17 og 29 over 
utilbørlig Toldopkrævning paa Bornholm [H. Hilde
brand: Sveriges Medeltid, I, 2, S. 665. - C. G. Styffe: 
Skandinaviens historia, 2, S. 4. --- Hanserecesse, I, 
5, S. 179. I, 6, S. 25, 122, 382. II, l, S. 281, 284]. 

1379 ligge tretten prøjsiske Skibe paa Sildefangst 
ved Bornholm, 1392 nævnes Skibe fra Danzig, El
bing og Kønigsberg [Hildebrand, I, 2, S. 665]. Paa 
Stædernes Møde i Lybek 1386, 1. April, tales om at 
forhandle med Kong Olaf af Danmark om at over
føre paa hele den skaanske Sildehandel den born
holmske Brug at maale Sildene i Baljer [Ordet Balje 
bruges endnu paa Bornholm om et aabent Stave kar 
uden Laag]; tillige ønskes afskaffet de smaamaskede 
Sildegarn, som volde Fangsten stor Skade. 1434 og 
paa Mødet i Marienburg 1447,25. Juli, fastslaa Hanse
stæderne, at Silden fra de skaanske Lejer skal saltes 
med tre Spiler, den fra Bornholm og de tyske Kyst
lejer med to Spiler Salt. 1392 forbyde de prøjsiske 
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Stæder Indførsel af Sild, saltet med det daarlige Salt, 
som falbydes paa Bornholm; og 1410, 27. Februar, 
paatale de lige over for Stettins Saltkræmmere, at 
ingen tysK Købmand burde falbyde en anden saa 
slet Salt, som det der sælges paa Bornholm, en saa 
ussel Vare, at dens Bortførsel fra Øen maatte for
bydes [Hanserecesse, I, 2, S. 380. II, 1, S. 208, 3, 
S. 190, 229. I, 5, S. 530. - Hildebrand, I, 2, S. 665]. 

I Juni 1378 klage to Brødre van Hagen til Raadet 
i Lybek over, at dem nægtes deres Ret af de prøj
siske Stæder, som med Vold og Uret have ladet deres 
Broder Vredebern van Hagen og hans Folk halshugge 
paa Bornholm. 1411 klager Danzig over Mangel paa 
Sold knægte, da disse flygte fra deres Fane og sejle 
til Bornholm i Handelsskuderne ; det følgende Aar 
vedtages, at paagrebne Knægte, som ere løbne med 
mindre end en halv Marks Sold, skulle hudstryges, 
de, som ere undvegne med mere end den halve Mark, 
straffes paa deres Hals. Et stort Hansemøde i Rostok 
20. Maj 1417 paalægger sine Sendemænd til Kongen 
af Danmark at tale om de prøjsiske Stæders Fed [af
grænsede Strand marker] og den utilbørlige Told paa 
Bornholm [Hanserecesse I, 3, S. 96-97. 6, S. 38, 
47, 382]. 

Den Krig, som Dronning Margrete maatte føre med 
Albrekt af Meklenborg om Sverigs Krone, bar Ufreds
tid ind over Bornholms fredelige Fiskernarked. Un
der Paaskud af at føre Levnedsmidler til det inde
sluttede Stokholm udrustede Fetaljebrødrene deres 
Flaader i Rostok og Vis mar og gik fra disse Havne 
ud paa Sørøvertogter i østersøen. Bornholm og de 
rigt lastede Købmandsskuder der laa nærmest for. 
Paa sit Togt fra 15. Avgust til 8. September 1391 
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gjorde Hertug Johan den yngre af Meklenborg Land
gang paa Bornholm og røvede og brandskattede der. 
Rostokskipperen Klavs Schild og hans Bande plyn
drede 27. December 1392 Danzigs Skibe ved Øen 
for sex Læster Sild og anden Vare. 1393 kom Her
tugen igjen og tingede sig en Løsesum af Bornholm. 
Allerede 1392 krævede de tyske Ridderes Hærmester 
Dækning hos de meklenborgske Stæder for de Tab, 
som Brunsbergs Købmænd havde lidt ved Hertugens 
første Overfald, mens de laa ved Allinge (Aland) paa 
Bornholm at fange og salte Sild efter gammel Sæd
vane; ogsaa Stæderne Danzig og Elbing led Skade 
ved Allinge. Efter Hertugens andet Plyndringstogt 
opgjordes paa Hansemødet i Lybek 1394, 3. Marts, 
alene Danzigborgernes Tab ved disse til Lands paa 
Bornholm til 7314 1/ 2 prøjsisk Mark og 171/ 2 Læst Sild 
og til Vands ved Bornholm til 9470 pr. M. og 211 L. 
Sild [Mecklenburg. Urkundenbuch 22. Nr. 12332, 
12353, 12507. - Hanserecesse I, 4, S. 58, 582. 
8, S. 622]. 

Disse Ufredstider søgte Bornholms Herre, Ærke
biskop Jakob Gerdssøn af Lund, at drage ogsaa sig 
til Nytte, især ved at udvide sin Vragret over alle 
Grænser. I November 1393 strandede Skipperen 
Arnold Duker fra Elbing paa Bornholm. Ærkebispens 
Høvedsmand Kuneke Isernvord førte hele hans Lad
ning Klæde, 8396 1/ 2 Nobel værd, ind paa Hammers
hus. En anden Gang maatte en Skipper se Fogeden 
Tue Nielssøn tage alt hans Gods, af 3521 Noblers 
Værd, i sin Varetægt. For at stille de prøjsiske Stæ
ders Klager maatte Ærkebispen sende sin Foged paa 
Bornholm, Povl Degn, til Marienburg og tilbagegive 
dem et Skib, som han af en kedelig Fejltagelse havde 
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gjort sig til Herre over [e. G. Styffe: Skandinaviens 
historia, 2, S. 61~62]. Af Arnold Dukers Ladning 
tilhørte en Del selve den tyske Hærmester. Skønt 
Ærkebispen kaldte alle Helgener til Vidner paa, at 
han kun havde bjerget Klæde til 1000 Noblers Værd, 
maatte han dog 1398, 29. Avgust, indgaa paa at be
tale det med 1000 Nobler aarligt i fem Aar. Endda 
fik han ikke Skylden afgjort inden sin Død 1410. 
Hærmesteren søgte 1411, 14. Avgust, Hjælp hos Kong 
Erik af Pommern til at faa den nye Ærkebisp til at 
betale de prøjsiske Stæder, hvad hans Forgænger efter 
sit Brev var dem skyldig [Hanserecesse I, 4, S. 160, 
230. 6, S. 25. ~ Hiibertz, S. 3~6, 8~1O]. For 
Resten var det ogsaa 1405 galt fat med en Ladning 
Klæde, som for nyligt var blevet bjerget paa Born
holm [Hanserecesse I, 5, S. 183]. En senere Ærke
bisp Peder Lykke for med mindre Lempe; Sankt 
Hansdag 1429 tog hans Mænd Skipper Herman Wer
nerssøn fra Danzig til Fange, skød ham ned og førte 
hans Skib og Gods til Ærkebispens Borg Aahus, 
hvor det deltes mellem dem og deres Herre [Hanse
recesse II, 1, S. 283]. Endnu 1492 maatte Danzig 
klage til Kong Hans over, at dens Borgeres bjergede 
Gods blev holdt tilbage paa Bornholm; Kongen lod 
deres Klage gaa videre til Ærkebiskop Jens Brostrup, 
da, som Kongen skrev, "Landet ikke tilligger Os, men 
ham" [Hanserecesse, III, 3, S. 56, 57]. 

For at ave Fetaljebrødrene paatænkte Dronning 
Margrete at bygge en fast Borg paa Ertholmene [Kri
stiansø]; og da det, rimeligvis i Sommeren 1397, 
rygtedes i Marienburg, at hun havde Tømmer og alt 
Redskab samlet til at føre did, saas heri en varig Tru
sel mod de prøjsiske Stæders Handel paa Bornholm. 
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Ertholmsslottet blev ikke bygget, og den Ufredsdjævel, 
som Sørøverne havde sluppet løs i østersøen, ved
blev at husere over og ved Bornholm i det meste 
af halvandet Hundred Aar. 1409 optegnede Kønigs
bergs Købmænd deres Tab af Skibe, Tovværk, Salt 
og andet ved Svanike og Aarsdale (Osdael), begge 
liggende indenfor halvanden Kilometers Afstand fra 
Lejet ved Frennehavn og Sankt Anders's Kapel her. 
Under Kong Eriks Krig med Hansestæderne mældte 
Hærmesteren i Marienburg 1427, 16. April, om, at 
Flaaden fra Rostok og Vismar . havde brandskattet 
Bornholm for 10000 lødige Mark, 10 Læster Smør 
og 10 Læster Sild og samtidigt plyndret et Skib, som 
tilhørte Raadet i Danzig. Det følgende Aar advare
des 24. Juni den fra Flandern hjemvendende Køb
mandsflaade mod Fetaljebrødrene, som laa stærke ved 
Bornholm og lurede paa den; og 10. Juli mældte 
Herman Westval og fire andre Flaadeførere hjem til 
Raadet i Lybek, hvorledes de sammen med Stral
sunder- og Hamborgerskibe var sejlede fra det af dem 
indespærrede København for at skaffe Fødevarer til 
Flaaden, havde afbrændt Hælvten af Bornholm og 
brandskattet Resten af Øen for 500 Køer, 100 0xen, 
600 Lam og 6 Læster Smør, hvilket gav dem fuld 
Ladning. 1442, 7. Maj, advaredes Stralsund om Sø
røvere mellem 01and og Bornholm; og 1454, i Juni, 
tog Sørøveren Zenkepiil et rigtladet Skib og dræbte 
nogle af Mandskabet, af hvilke to begravedes i Nexø. 
1455, 2. Marts, enedes de livlandske Stæder om at 
yde Lybek Pundtold, saafremt det kunde sikre dem 
imod, at deres Varer, som hidtil sket, forsvandt paa 
Bornholm. I Sommeren 1460 holdt Danzig tre Orlogs
skibe liggende under Nexø, skønt Lybekkerne helst 
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saa "de lybske Strømme" fri for dem. [Hanserecesse I, 
4, S. 589. 8, S. 134, 222. II, 2, S. 503. 4, S. 239. 
5, S. 10. - Svenskt Diplomatarium, 2, S. 345-46.
Codex diplom. Lubecensis 7, Nr. 191]. 

Sidst i Aarhundredet er det atter Danzig, hvis Bor
gere klage over deres store Tab under Bornholm i 
Kong Hans's Regeringstid, og hvis Raad 1494, 14. 
Juli, kræver Godtgjørelse for Gods af 14924 Marks 
Værd, som Kongens Kapitajn Jakob von Huninghusen 
tre Aar tidligere havde røvet under Bornholm, og for 
andet Gods af 12767 Marks Værd, som var strandet 
paa denne ø. 1509, 31. Avgust, udsendte Lybek en 
Krigsflaade under Herman Mesmans Anførsel til Sv e
rig og gav den Ordre til ikke at skaane Bornholm og 
til at plyndre alt Kirkens Gods; der nævnes, at Øen 
dette Aar maatte udlove 8000 Mark Sølv i Brandskat. 
Det følgende Aar 1510 førte Klavs Hermelingk en 
stor lybsk-stralsundsk Flaade paa 30 Skibe med 7000 
Knægte om Bord mod Bornholm og landede her 
11. Juli. Ærkebispens Mænd samlede Almuen til at 
hindre Landgangen; den værgede sig med haard 
Haand, sloges en lang Stund med Mandtab paa begge 
Sider, men maatte vige for Fjendens Overmagt, og 
Ærkebispens Foged trak sig tilbage til Hammershus. 
Fjenden begyndte strax at hærje og brænde. Da stak 
en Mand sin Hat op; Fjenden gjorde ligesaa; men 
da nu Manden gik Lybekkerne i Møde, skar de hans 
Mund op til begge Øren og stak ham igjennem med 
ti Lurangler [Spyd]; og de havde over 40 Skærm
brækkere [Kanoner] og mange andre Bøsser og Sker
pentiner med sig i Land [Ærkebisp Byrge Gunnars
søns Mælding til Kong Hans, Lund, 1510, 15. Juli]. 
Den næste Dag, 12. Juli, gjorde Lybekkerne sig til 
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Herrer over hele Øen og tvang med Truselom Mord 
og Brand Bornholmerne til at yde 8000 Lod Sølv; 
heraf udrededes Halvdelen strax til de lybske Knægte 
og endnu 1200 Lod til det lybske Raad, mens Peder 
Kofoed og to andre gæve Bornholmere medtoges som 
Gisler for Resten, da Flaaden 17. Juli atter forlod 
Bornholm. Saa voldeligt var Fjenden faret frem, at 
Rygtet sagde, at Bornholm var afbrændt; særligt 
Aakirkeby havde lidt Overlast, og Ærkebispen maatte 
1511, 2. April, eftergive denne By dens aarlige Skat 
og skænke den adskillige Lettelser, for at den kunde 
rejse sig af Asken. Atter 1511, 2. til 8. Avgust, af
tvang en lybsk Flaade Bornholmerne 100 Øxen, 200 
Lam og 2 Læster Smør. Men nu havde Kong Hans 
sin ny skabte danske Flaade i Søen; hans kække Ad
miraler Jens Holgerssøn Ulfstand og Søren Norby 
drev 9. Avgust Lybekkerflaaden bort fra Bornholm i 
det største Søslag, Østersøen i Aarhundreder havde 
været Vidne til [Hanserecesse III, 3, S. 1, 7-10, 327. 
5, S. 578. 6, S. 11-14,255-56.- Htibertz, S. 45, 46]. 

Det lybske Overfald blev, efter alt at dømme, 
skæbnesvangert for i det mindste et af Bornholms 
middelalderlige Kapeller. Øens Herre, den myndige 
Ærkebiskop Byrge Gunnarssøn, besvarede det med 
at lade lukke og nedbryde (antasten, dael gebraken) 
Hansestædernes Kirker i sit Stift. Han gjorde det 
med stor Lyst, da han følte det som en Smædeise, 
Haan og Foragt af sin Myndighed, at de tyske Køb
mænd førte det hellige Sakrament fra Tyskland ind 
i hans Stift. Sammenholdes dette med, at han 1512, 
23. Avgust, grundlagde Latinskolen i Rønne, og at 
det senere paastaas, at denne Skole har slugt Grips
voldernes gamle Jomfru Marias Kapel i (1rnn~ By, 
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da lades der kun ringe Tvivl om, at Ærkebisp Byrge 
omdannede dette Kapel til en Skole, selvom Jochen 
Stilowen henfører denne Omdannelse til, hvad han 
selv har oplevet, Latinskolens Genoprettelse 1550 
[Hanserecesse III, 6, S. 474-75]. For øvrigt er det 
en Selvfølge, at denne voldsomme Ufredstid maatte 
hemme Fiskemarkedets Trivsel. Efter Møntfundene 
at dømme, er Fiskerbyen ved Frennehavn med Sankt 
Anders' Kapel blevet forladt omkring Aaret 1500. 

Ufreden stillede ikke af. Alene i Aaret 1522 maatte 
Bornholmerne udrede tre haarde Brandskatter, først 
til Svenskerne 4500 Lod Sølv, 100 Øxen, 200 Faar, 
4 Læster Smør, dernæst til Lybekkerne 3000 Lod 
Sølv, 200 Øxen, 240 Faar, 100 Tønder Øl og endelig 
til Danzigerne, der maatte lade sig nøje med 30 Øxen 
og 100 Faar [Hanserecesse III, 8, S. 173-74]. Mens 
det overmægtige Lybek havde Bornholm i Pant af 
den danske Krone 1525-76, lagde det sin tunge 
Haand over Øen og holdt sine Medbejlere, de prøj
siske Stæder, ude. Herved gik Fiskemarkedet yder
ligere tilbage. I hele dette Tidsrum nævnes Danzig 
og Kønigsberg sjældent i Bornholms Historie. Ved 
Siden af Lybek nævnes kun Stettin, Rostok, Stral
sund, Gripsvold og Kolberg, hvilke Stæders Køb
mænd drev Handel fra deres Boder i de bornholmske 
Købstæder. Hvem af dem, der havde Overtaget, ses 
tydeligt deraf, at Borgerne i Rønne, Nexø, Svanike 
og Hasle i deres Opstand mod de fremmede Køb
mænds Overgreb 1573, 6. December, kun ødelagde 
de lybske Kramboder og lod de andre urørte [Hii
bertz, S. 129, 433-38J. 

Saa mylrende rigt som Fiskemarkederne ved Øre
sund, hvor de hjemvendende biskajiske og flanderske 
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Handelsflaader ankrede op for at ombytte deres Lad
ninger med østersølandenes Frembringelser, blev 
Fiskestævnet paa det i Havneforhold mindre gæst
milde Bornholm aldrig. Men de fremdragne Vidnes
byrd vise, at det var de prøjsiske Hansestæders Hoved
marked igjennem det fjortende og det femtende Aar
hundred. I dette store Høstfiske blev noget nær hver 
bornholmsk Bonde Fisker. I Middelalderen var Korn
avlen ringe.; Sildehøsten traadte i Kornhøstens Sted, 
dens Udfald blev Aarets store Brødspørgsmaal. Endnu 
i vore Dage med det store Kornudbud giver Born
holmeren nødigt Slip paa sine fire, sex lækre Spege
sild dagligt. Og hvad Middelalderens Fiskemarked 
betød for Bornholmerne, kendes endnu i deres Sprog. 
Efteraaret, Agerbrugets travle Pløje- og Saatid, næv
nes slet og ret Fiskjed, dets Markarbejde kaldes 
Fiskjes-Avled [Espersens Ordbog, S. 71]. Over hele 
Bornholm høres Fars manende Tale: Dæjn som saver 
i Fiskjed, maa doia i Framtien (Søvn i Høst giver 
Savn i Vaar). 

Fiskerne gik i Vrag paa østersøen om Eftermid· 
dagen og førte Nattens Sildefangst i Land om Mor
genen. Hansestædernes Opkøbere saltede den ned 
i deres medførte Tønder og skibede den om Bord 
i de ventende Handelsskuder, der duvede for deres 
Ankere paa Læsiden af Hammerodden, Gudiumkny
sten og Svanikepynten. Ved rig Sildehøst glemtes 
ikke Kapellerne; Sankt Anna i Gudium udvidede sig 
i Rumfang; Sankt Salomon samlede sig rig oppe un
der Hammeren. Imellem Fiskernes og Skippernes 
Skarer vrimlede tyske Kræmmere, Bagere, Skomagere, 
Skrædere og Bissesvende, lokkede hid af Byttet. Efter 
endt Dagværk søgtes Skænkestuerne, Salgsboderne, 
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Kapellanen til Aftenmesse eller Spillemanden til 
Springtur. Livet gik højt, her hvor Hundreder af 
Mennesker mødtes for nogle Uger, under Tiden saa 
højt, at Menneskeliv sattes over Styr, og Kapellan 
og Skarpretter maatte øve deres Dont. Selve Silde
fisket varede fra Bartholome"i til Dionysii Dag, 24. 
Avgust til 9. Oktober; saa fulgte Øxenslagtningen, 
Nedsaltningen, Opkrævningen af Penge for borgede 
Kramvarer til henad Mortensdag. Og saa, over Alle 
Helgens Dag, fløj alle de løse Fugle hver til sit, til 
Gripsvold, Kolberg, Danzig, Elbing, Brunsberg, Kø
nigsberg. Markedspladsen laa tavs og vintertom, med 
skoddede Boder. 

Udgangen af Aaret 1570 bragte den unyttige nor
diske Syvaarskrig til Ophør. Alt blev saa noget nær 
som forhen. Kun de fredelige Sild havde, der siges, 
Krigslarmen fordrevet af østersøen, deres tætte Høst
stimer holdt sig borte fra de skaanske Kyster. "Er
faringen viser", udtaltes 1569, "at Silden i nogle Aar, 
efter den gode Guds Tilskikkelse og, som mange 
mene, ved det grove Skyts, der er brugt i denne lang
varige Krig mere, end nogen Sinde tilforn i øster
søen, er forjaget fra sine vante Steder, og Fiskerne 
og Købmændene ere fulgte med den op til Norges 
Kyster". Høvedsmanden paa Hammershus klagede 
1573 højlydt over, at Bønderne udtæredes af de mange 
Skattepaalæg, ogsaa en Følge af Krigen, og at Fi
skeriet, som plejede at være Landets bedste Næring, 
var ganske borte, ingen Sild fangen, kun lidt Torsk, 
hvilket voldte Dyrtid paa Levnedsmidler [Hubertz, 
S. 324, 394]. 

Slet saa haandgribeIigt lige til, som det her gjor
des, var Forholdet dog ikke. Mens man ørkesløst 
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sloges i østersøen, havde Kolumbus 1492 lagt en 
ny Verden til den gamle; i hans Kravels Kølvand 
droges Verdenshandlen ud af Evropas Indrehave og 
frem til Havnene mod Vest. Mens man vedblev at 
slaas i østersøen, havde Holland bygget sig op af 
Havet, tilvristet sig sin Frihed og ført Verdenshand
len ind i sine Havne. Flamsk Sild, fanget under 
Skotlands Kyster, fortrængte østersøsilden fra Han
delsmarkedet. Saa er Historiens Gang: Hær rustet 
mod Hær er evigt viet Døden, - evigt Liv ejer det, 
som et Folk bygger paa egen Grund og i eget Hjem. 

Der blev dog heldigvis Sommersild og Torsk nok 
tilbage i østersøen til Landets egne Børn - og lidt 
til. I Arnage dær sijller aa fiskjer aa bottar aa lajsar 
di (i Fiskerlejet A. fanges Sild, Torsk, Botter og Lax). 
Da Peder Oxes 31 Fæstere paa Bornholm intet Hoved
gods havde at gjøre Ægter og Dagværk til, omsattes 
disse Ydelser i en aarIig Afgift af en halv til to Tøn
der Torsk af hver Bonde, ialt 361/ 2 Td. Torsk, selv 
om hans Gaard laa saa fjærnt (syv Kilometre) fra 
Havet som Skarpeskav. At her valgtes Torsk som 
Afgift af Bønder, viser Fiskeriets vedvarende stærke 
Indgriben i Bondelivet paa Bornholm. Da den fede 
Høstsild forsvandt i Fiskjed, ændredes dette Ords 
Indhold lidt; Fisk er nu paa Bornholm ene Torsk, 
farsker Fisk intet andet end nyfanget Torsk, og Fiskjed 
er da Efteraaret som Torskefangstens Tid [Huberlz, 
S.540-42]. 

Paa de tre Ertholme, som hæve sig af Hammer
vandet ud for Bornholms Nordostkyst, Kirkeholmen, 
der bar et stort Trækors, Bodholmen og Græsholmen, 
under et ogsaa nævnte Nørholmene, dreves længst 
lidt af det store Fiskerliv. Den danske Konge holdt 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



• 

168 

en Tolder til der at indkræve Toldsild. Aar 1607 laa 
der 55 Fiskerlag i to og tre Mands Baade, fra Born
holm, Ystad, Møen, Stralsund, og Kongen fik i Told 
58 Ol 5 Kast Sild [Lensregnskab 1608]. Aar 1671 
skildres disse Holme som Gudiumboernes bedste 
Fiskeplads; de tog dertil strax om Foraaret med deres 
Kør og Faar og havde der Boder til at salte og tørre 
Torsken i. Ved rig Fangst tændte de Glædesblus 
paa Kirkeholmen ; og derfra sejlede de med deres 
Fisk til København og andet Steds hen [Raufns Chro
nica Borringiaca]. Dronning Margretes Tanke gjorde 
Kristian den Femte til Virkelighed, i det han 1684 
her lod bygge Fæstningen Kristiansø. Fiskeriet ved
blev og har overlevet Fæstningens Nedlæggelse 1863. 

Hvad hidtil er fremdraget om Bornholm som de 
prøjsiske Hansestæders Fiskernarked i det fjortende 
og femtende Aarhundred, bygger en sikker Grund
vold under Landsprovst Jens Pederssøns 1624 ud
talte Formodning. I Salomons Kapel, som i de tre 
andre Kystkapeller, holdtes Prædiken i fordums Dage 
for Fiskerne. Ydermere taler alt for, at de nævnte 
Hansestæder have ladet bygge disse Kapeller, hvis 
Opførelse skønnes at maatte henføres til Tiderne om
kring Aar 1300. De prøjsiske Stæders Fæilessager 
styredes af de tyske Ridderes Orden, som endnu paa 
den Tid viede kirkelige, ved Siden af timelige, For
maal sin Tjeneste. Dens kraftige Byggelyst stilles os 
for øje i Stædernes Borge, Kirker og Raadhuse. Mu
rene af Salomons Kapel, som endnu trodse Aarhun
dreders Storme paa det maaske mest udsatte Sted af 
Bornholms Kyst, synes i Slægtskab med dem. Kær
nen i Sagnet om Gudhjems Kapel er, at dets Byg
herre var Udlænding; Fiskerlejets Tilknytning til 
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Ridderne fra Marienburg glemtes, og Sverig, fra hvis 
nuværende Omraade Stedet fik ny Mennesketilvæxt, 
gjordes til hans Hjemstavn, fordi det var nært lig
gende. Naar det lidet mægtige Gripsvold følte Trang 
til eget Kapel og egen Præst i Rønne, vilde sikkert 
de stærke prøjsiske Stæder ikke undvære disse Go
der paa deres Fiske- og Handelspladser paa Born
holms Nordostkyst fra Aarsdale til Allinge. 

De prøjsiske Stæders Fed paa Bornholm findes 
nævnte. Et saadant Fed er gravet frem ved Frenne
havn med dens Sankt Anders' Kapel; og en enkelt 
Optegnelse knytter særligt Kønigsbergs Handel til 
denne Egn. De vestligere Stæder Brunsberg, Elbing 
og Danzig nævnes i stærkest Tilknytning til Allinge; 
her laa deres Købmænd og fangede og saltede Sild 
efter gammel Sædvane; her paa Allinge Sognestrand, 
om end tre Kilometre fra den nuværende Købstad, 
ligger ogsaa Kragkaas Skær havn med Salomons Ka
pel, og omkring dette opsloges sikkert Købmænds
boderne paa Stædernes nu sanddækkede Fed. Det 
ligger nær at tro, at de to mellemliggende Kapeller 
ere voxede frem af tilsvarende Forhold. Der er fire 
Kapeller, og der nævnes fire prøjsiske Steder; imid
lertid var disse saa nøje sammenknyttede under de 
tyske Ridderes Hærmesters Ledelse, at de rimeligvis 
have været fælles om Kapellernes Opførelse og Brug. 

Sankt Annas Kapel blev ved Reformationen det 
fremmelige Fiskerleje Gudhjems Kirke. Tiden for de 
andre Kapellers Forfald kan sættes til Ærkebisp Byrge 
Gunnarssøns Dage. Da Lybekkerne 1510 blussede 
Bornholm af, kom ogsaa hans Sind i Brand; og han 
lod Hansestædernes Kirker i sit Stift lukke og lægge 
øde. Mærkes kan det, at Allinge Bykirke skønnes 
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opført just ved denne Tid og saaledes kan være blevet 
Salomons Kapels Afløser. Reformationen fulgte efter 
og gjorde de katholske Smaakapeller unyttige. Ly
bekkerne satte sig fast paa Bornholm og fortrængte 
KapeIlernes Ejermænd, de prøjsiske Stæder. 1624 
ved Landsprovsten, skønt Bornholmer af Fødsel, intet 
sikkert om Tjenesten i disse Kapeller; de maa da 
skønnes at have staaet øde igjennem et Hundredaar. 

Det stimende rige Fiskerliv var sunket i Sandet. 
Nu haves kun Fortællingen om det tilbage. 

2. Adelsgods og Hospitaler. 

I 0stremarker Sogn, kun sex, syv Hundred Metre 
indenfor Kysten ved det lille Fiskerleje Bølshavn, 
ligge de siden Aar 1900 fredlyste Grundsten af Sankt 
Movrids' og Sankt Margretes Kapel. Skønt Vejen 
did er saa kort, blev det ikke bygget for Gæster fra 
Fiskerlejet. Det ligger paa Maglegaards Grund og 
er nøje knyttet til dens Historie. Murene maale kun 
7'1 og 5'3 Meter i Længde og Bredde, udvendigt 
Maal. Det snævre Rumforhold viser hen paa, at det 
kun har skullet tjene til Huskapel. Indgangsdøren i 
Vest vender hen imod Maglegaard, hvis Ejer Aage 
Nielssøn lod det bygge. I et paveligt Afladsbrev fra 
1432 findes det nævnt som nybygget, i Trang for 
smukt Udstyr [Ada pontificum Danica, 3, S. 35]. Et 
lignende Afladsbrev for dem, der besøgte det eller 
skænkede det fromme Gaver, udstedte Lunds Ærke
bisp Jens Brostrup 1480. 

111 

Aage Nielssøn menes at være barnefødt i Skaane. 
Han føjede til sit Navns Underskrift det lille Tillæg 
"a wapn", der kendetegner ham som Væbner, Adels
mand; han hørte til en skaansk Gren af Adelsslægten 
Sparre, som havde to Sparrer i Vaabenmærke. Han 
gav sig i Tjeneste hos Lunds Ærkebisp, den Gang 
Bornholms Herre, og styrede dette Land som Ærke
bisp Peder Lykkes Landfoged og Høvedsmand paa 
Hammershus. Denne Stilling indehavde han 1424 og 
endnu 1434. 

Fromhed drev Værket, da Aage Nielssøn byggede 
Kapel paa sin Gaard Maglegaard. I denne Tid, da 
Braddød lurede i hver en Vraa, var kristen Fromhed 
særligt priselig. Som Landfoged inddrog Aage Niels
søn 1433 Væbneren Peder Olssøns Gaard og Midler 
i Nilarsker Sogn, hvilke denne havde forbrudt til 
Ærkebispen ved Manddrab paa sin Hustrus Broder 
i Rønne. Han følte sig ikke værnet mod Drabsman
dens Dolk, før end sex andre, lige saa vakkre Væb
nere og sex gæve Bønder paa Rønne Ting 1433 
havde udstedt ham Borgensbrev paa, at denne aldrig 
skulde fejde eller lade fejde paa Landfogeden, ikke 
heller bære eller lade bære Sværd eller Daggert 
med sig [L. de Thurahs Beskrivelse over Bornholm, 
S. 43]. Som det synes, omtrent ved denne Tid traadte 
Aage Nielssøn ud af Ærkebispens Tjeneste og bosatte 
sig i Fred paa Maglegaard. Kun midlertidigt sad han 
1443 atter en Stund som Foged paa Hammershus. 

For Kapeltjenesten drog han Omsorg ved 1457, 
19. April, at tilskøde 0stremarker Sognepræst en hel 
Gaard, som han ejede i Sognet, og som aarligt ydede 
en Fjerding Smør samt Smaaredsel og Dagværk, imod 
at Præsten, Jens Turssøn, forpligtede sig og sine 
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Eftermænd til hver Lørdag at holde eller lade holde 
i Kapellet en Messe til Jomfru Maria [Htibertz, Akt
stykker, S. 21]. Her knælede Aage Nielssøn og hans 
Hustru, Fru Kirstine Gjordsdatter, i from l;3øn i den 
snævre Kapelstue, nogle og tredive Kvadratmetre i 
Gulvflade, hvilken de to Værnehelgener maatte dele 
med Vorfrue ; alle disse tre var gode Talsmænd at 
have hinsides, om Braddød skulde ramme. 

Fromhed alene drev dog næppe hele Værket. Endnu 
et lille timeligt Formaal rummede det trange Kapel. 
Aage Nielssøn købte flittigt Jordegods paa Bornholms 
Østland, saaledes 1429 Stensgaard i Ibsker og Pære
gaard i Østrelarsker, i hvilket Sogn han ejede ogsaa 
Raagelundsgaard. Hvor mange Gaarde han samlede 
sig, en halv eller maaske en hel Snes, vides nu ikke; 
men hans Agt synes at have været den, at gjøre 
Maglegaard til Herresæde i et bornholmsk Adelsgods, 
hvortil retteligt hørte et Godskapel. Selvom nu Born
holm skaanedes for at bære et saadant Storgods, blev 
dog Maglegaard igjennem mere end et Aarhundred 
Hovedgaarden i det største samlede Enkeltmandseje 
af Strøgaarde, som Øen har kendt, og hvis Skæbne 
er værd at følge frem i Tiden. 

Af et tidligere Ægteskab havde Aage Nielssøns 
Hustru en Datter Karine, og da denne havde ægtet 

. Væbneren Jep Lang, der 1448 fra sine Forældre havde 
arvet en Del Jordegods paa Bornholm, skiftede Aage 
Nielssøn 1451, 16. Marts, mellem hende og sine egne 
Børn den førstes fædrene og mødrene, og de sidstes 
mødrene Arv [Htibertz, S. 18, 19]. Efter hans Død 
i det første Halvaar af 1460 holdt hans Enke, Fru 
Kirstine Gjordsdatter 8. Juli Skifte med sin Søn Niels 
Aagessøn i Slægtens skaanske Hjemstavn Landskrone ; 
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mod at betale al vitterlig Gæld, halvhundrede lødige 
Mark, forbeholdt hun sig alt Indboet, i hvad nævnes 
kunde, og Godset i denne By, hvor hun troligvis 
fæstede sit Enkesæde [Arnemagnæanske Samling, 3, 
Nr. 31]. 

Sønnen Niels Aagessøn havde tumlet sin Ungdom 
uden for Bornholm. Hans Liv havde, ukendt hvor 
og hvorledes, bragt ham Ridderslaget, men ikke Rig
dom. Efter at være vendt hjem til Maglegaard maatte 
han laane sig frem hos sin Hustru, Fru Sofie Laves
datter ; i baade Guld, rede Pengesummer og smaa 
Udlæg gik Laanene op til en Sum af 800 lybske 
Mark, for hvilken han 1493, 10. Juli, maatte pant
sætte til hende selve Maglegaard og sex andre Grund
ejendomme paa Bornholm, Dele af hans Forældrearv 
[Suhms Samlinger I, 2, S. 43]. Med Glæde tog han 
og hans Hustru 1491, 2. Juli, mod en kostelig Skænk 
af Søstersønnen Per Lang, der for deres Livstid over
lod dem to Gaarde i Rø Sogn samt Svanike By med 
al dens Rettighed og Frihed, som Per Lang havde 
den af sin Herre Ærkebispen og af Lunde Kapitel, 
en Takkegave for, at Ridder Niels Aaret forud havde 
solgt sin Søstersøn fire skaanske Gaarde for Penge 
og Værd [Htibertz, S. 29J. 

Ridder Niels Aagessøn sad i Ro paa Maglegaard 
og holdt Kapellet smukt i Hævd. Han tilskødede 
1493, 6. Januar, Præstekaldet i østremarker en Gaard 
i dette Sogn, en i Nabosognet Ibsker og en i Nexø, 
for at der til evig Tid i Sognekirken skulde læses en 
Fredagsmesse om de hellige fem Vunder og om Søn
dagen efter Højmesse Vorfrues Lov samt i Magle
gaards Kapel den vante Lørdagsmesse for Vorfrues 
Alter. Kort før hans Død skænkede han og hans 
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Frue en Sølvskaal, tolv lybske Mark værd, til Hellig
gæstes Kloster i Malmø. I Efteraaret 1494 døde han 
paa M~glegaard. I sit Testamente havde han tillagt 
hver KIrke og hvert Kapel paa Bornholm en rhinsk 
?ylden, hver Præst tre og hver Sognedegn en Skil
Img grat. Redeligt og villigt udgav hans Enke Fru 
Sofie Lavesdatter, disse Sjælegaver for sin henfarne 
Husbond [Suhms Samlinger I, 2, S. 44. - Hiibertz 
S. 30, 31]. Endnu 1624 saas Ridder Niels Aagessøn~ 
Skjold ophængt til Amindelse ved hans Grav i 0stre
marie Kirke. Paa Bornholm endte Sparres lægtens 
Saga med ham. 

Niels Aagessøns Halvsøster Karine, Jeps Langs 
Hustru, sad en Tidlang, troligvis som Enke, paa 
Frennegaard i Nabosognet Ibsker. Have vi da ikke 
~orhen for hastigt vendt denne Gaard Ryggen? har 
Ikke Sankt Anders' Kapel her, hvis Størrelse og andre 
Bygningsforhold ere aldeles ukendte, været Langernes 
Huskapel, lige som Maglegaards Kapel var Sparre
slægtens ? Der findes saa mange Middelaldersbreve 
om dette sidste, saa allerede Manglen af ethvert Brev, 
der kny~ter Sankt Anders' Kapel til Slægten Lang, 
taler henmod. Ud over Fru Karine kendes ingen af 
Langerne tidvis bosat paa Frennegaard; paa kortere 
Besøg fra deres skaanske Hovedsæde gæstede de 
hos deres Fæstebønder paa Bornholm [Hiibertz, S. 33]. 
Deres Bostavn var Skaane. Intet førte dem til at bygge 
Kapel paa Bornholm. 

Efter Niels Aagessøns Død gik hans bornholmske 
Gaarde over til hans kære Søstersøn Per Lang. Denne 
havde efter sin Fader arvet stort Jordegods, og han 
havde yderligere øget dette ved Gaardkøb paa Born
holm, navnligt i Aaret 1490, da han blandt andet 
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købte Hallegaard i Aaker Sogn [Hiibertz, S. 25]. Paa 
hans Haand samledes det største Eje af Strøgaarde, 
som nogen Tid kendtes paa Bornholm; men da han 
selv boede i Skaane paa sit Hovedsæde Valløse, gik 
0en fri for Herresæde og Hoveri. Hans bornholmske 
Strøgods omfattede tredive Jordejendomme, derimel
lem Maglegaard og Movridsegaard i 0stremarker 
Sogn, Frennegaard, Paradisgaard, Ledisgaard, Kjøs
seby og Krakkegaard i Ibsker, Egisgaard i Bolsker, 
fire Gaarde i Povlsker, Hallegaard i Aaker, tre Skarpe
skavgaarde i Kle~edsker, to Kærgaarde i Rysker, 
Brommemølle i Rø, Raagelundsgaard og -mølle, Pære
gaard, Gadegaard og Underlidsbjærg [Under Lens
bjærg] i 0strelarsker [Hiibertz, S. 79, 540-42]. Kun 
i to af Øens femten Landsagne, Olsker og Knudsker, 
ejede Per Lang ikke Gaard. 

Per Lang var en langmodig Mand. Under et Be
søg paa Bornholm traf han i Raagelunds Skoven 
Bonde Mogens Nielssøn ved Stubben af et nys fæl
det Træ og spurgte nu ham, hvi han saa vældeligt 
indf6r i denne Skov. Bonden svarede, at han havde 
Lod og Del i den paa sin Hustru Karines Vegne. 
Da sagde Per Lang: "Mener du, at du skal arve mig 
min Jord fra paa et uægte Barns Vegne? Men", 
lagde han til, "endog at det er uægte, da er det 
alligevel min Slægt". Og han gav samme Mand et 
Stykke rødt Allest [Uldklæde], saa godt som otte lø
dige Mark, hans Hustru Karine til en Hjælp. Da 
sagde Mogens Nielssøn til Per Lang: "For denne 
Gave, I har nu gjort min Hustru med dette Stykke 
Klæde, da skøder jeg Eder for Dannemænd al 
den Lod og Del, som var givet hendes Forældre i 
Raagelunds Skov" [Hiibertz, S. 33]. Bondens Selv-
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tægt maatte vige for Per Langs sagtmodige Snil

hed. 
For sit bornholmske Strøgods sikrede Per Lang 

sig 1495 hos Lunds Ærkcbisp Jens Brostrup til evig 
Tid adelig Frihed for al Tynge, Skat, Gæsteri, Ko
smør, Skursmør og alle andre Ydelser til Ærkebispe
sædet ; og. 1507 fik han dette Frihedsbrev stadfæstet 
af Ærkebisp Byrge Gunnarssøn. Per Lang var en for
sigtig Mand. Da Kong Hans ved det Aar 1504 i en 
gammel Brevkiste paa Københavns Slot havde fundet 
et Kalveskindsbrev fra Valdemar Atterdags Tid, 1362, 
hvilket klargjorde, at Bornholm retteligt tilhørte Kon
gen i Danmark og ikke Ærkebispen i Lund, og han 
var begyndt at tale Ærkebisp Byrge til herom [Arild 
Hvidtfeid], da kom Pcr Lang ogsaa til Kongen og fik 
1509, 13. Avgust, af denne Brev paa, at han og hans 
Arvinger til evig Tid skulde nyde og bruge alt det 
Gods, han ejede paa Bornholm, saa frit, som andre 
Riddere og Svende havde deres Gods i Riget [Hii
bertz, S. 32, 33, 44]. Ved Aar 1511 fradøde han alle 
sine gode Godser. 

Hvor snilt og forsigtigt end Per Lang havde om
gærdet sine adelsfri bornholmske Jorder med baade 
Bispebrev og Kongebrev, saa brast dog Gærdet isøn
der allerede for hans nærmeste Arving. Hans Datter 
Anne blev gift med Niels Brahe til Vandaas og 
Vidskøfle i Skaane og medbragte sin Ægtefælle de 
bornholmske Gaarde. Langernes Tokkegods kom 
sammen med Brahernes Købegods; det skulde gaa 
galt, mentes der. Ærkebisp Byrges "til evig Tid" 
varede kun smaa fire Aar. Ved det Aar 1511 be
gyndte han at lade sin Foged Sten Stenssøn paa 
Hammershus udpante Niels BTahes Bønder for Skatter, 
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og saa voldeligt for Fogeden frem, at Bønderne 1515 
klagede over, at denne havde taget deres Klæder af 
deres Krop og Gryden af deres Ild og kastet deres 
Mad i Skarnet, saa at de var saa udpinte, at de maatte 
forlade Bo og Bygge, og at Gaardene var snarligt 
øde [Hiibertz, S. 45, 50]. Dem var det, over hvilke 
de mægtiges Strid gik ud. 

Kristian den Anden havde ikke siddet et Aar som 
Konge, inden han tog sig af Niels Brahes Sag. Han 
opfordrede Ærkebisp Byrge til at møde for Herre
dagen i København i Forsommeren 1514 og ind
stævnede ham paa ny det følgende Foraar for et 
Møde af Rigets Raader, som skulde hænde Dom i 
Sagen. Byrge mødte, men slap ikke sine Krav. Da 
lod Kristian den Anden 1517, 7. April, udgaa et 
Kongebrev, med hvilket han tog Niels Brahes Bøn
der og Tjenere paa Bornholm i sin kongelige Hegn, 
Værn, Fred og Beskyttelse, besynderligen at forsvare 
og fordre til deres Ret, og forbød at forurette dem 
under sin kongelige Hævn og Vrede. Striden blev 
nu en Kamp mellem Ærkebisp og Konge. Den før
ste var dog ikke til Sinds at vige; men da døde han 
1519 og omtrent samtidigt hans Foged Sten Stens
søn paa Hammershus. Den nye Ærkebisp Jørgen 
Skodborg faldt til Føje og bød 1521 sin Høvedsmand 
paa Bornholm, Niels Jebssøn Bryske, at tilbagegive 
Brahes Bønder de urette li gt indkrævede Skatter [Hii
bertz, S. 47, 48, 58, 62]. 

Hele denne voldsomme Tiaarsstrid medvirkede 
utvivlsomt mægtigt til, at Kong Hans' Tanke om at 
inddrage Bornholm fra Ærkebispestolen modnedes 
hos hans Søn Kristian den Anden til Daad. Den 
17. Februar 1522 tog Niels Jebssøn Bryske Slottet 
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Hammershus i Len af Kongen, i en ren, fri, ube
smittet Slotslov at holde med alt Burneholms Land 
Kongen til tro Haand, og aflagde sin Ed til denne 
paa at være ham og hans Arvinger huld og tro af 
Liv og Magt og efter sin yderste Formue [Hiibertz, 
S. 63]. Bispevældens Tid var endt for den omtum
lede 0. 

Allerede det følgende Aar saa Kong Kristian som 
en landflygtig Tigger i Svogeren Kejser Karl den 
Femtes Lande. Sammen med Admiral Søren Norby 
gik Niels Brahe i Kamp for sin fordrevne Herre imod 
den nygjorte Konge Frederik den Første, som 1525 
fik ham dømt fra Liv og Gods, men først 1529 fik 
ham fanget i Trelleborg. Sin Konges tro Mand led 
Niels Brahe, pint og lemlæstet, Braddøden for Bøddel
sværdet paa Københavns Gammeltorv 10. Juni 1529. 
Hans Enke, Fru Anne Lang, fik samme Aar sit born
holmske Fædrenegods erkendt som sit Eje med ade
lige Friheder. Aar 1525 var Lybekkervældet brudt 
ind over Bornholm. De lybske Fogeder fulgte Sten 
Stenssøns Skattebøger, og hun maatte nu føre Kam
pen mod deres Overgreb. Ogsaa maatte hun 1533, 
21. December, pantsætte sine fem Ejendomme i 0stre
larsker til Ridder Hans Skovgaard. Hendes Søn Jør
gen Brahe til Valløse solgte 1553 sine tredive Gaarde 
paa Bornholm til Peder Oxe [Frederik den Førstes 
Registranter, S. 205. - Hiibertz, S. 82, 127, 182]. 

Stormanden blandt danske Statsmænd, Peder Oxe, 
fandt midt i sit Evropa ogsaa paa Bornholm et Maal 
for sig. Ham lystede at stanges med de lybske Han
delsherrer, som havde 0en i Vold. Med fast Fod 
paa egen Jord sendte han endnu samme Sommer 
1553 sin Skytte did at jage Hjorte. Der var ikke 
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Overflod af Dyr; med sex væbnede Fæstebønder i 
Følge naaede Skytten, Ugen til Ende, kun at ramme 
tre, fire Stykker. Men, Eja! her var andet Storvildt 
at jage. Det galdt at komme Lybekkerne paa Skud. 
For den lybske Slotsfoged, Mester Herman Boitin, 
var alt Storvildt Slottets Eje, hvilket ingen turde røre, 
traf han det end i sit eget Køkken eller paa sin 
Slagteplads. Derfor blev Jagten spændende, Jagt
modet tøjlesløst paa begge Sider. Om Søndagen, 
13. Avgust, da Fæstebønderne havde søgt 0stremarie 
Kirke, lod Slotsfogeden sine udsendte Ryttere og 
Gangersvende bryde Kirkefreden. To af Jægerne 
søgte fra Kirken Tilflugt i dens Taarn. De lybske 
Svende vristede Nøglerne fra Præsten, jog de to Bøn
der ud af deres Hi og førte dem bundne til Fange
taarnet paa Hammershus [Hiibertz, S. 186, 194]. To 
Maaneder senere, paa Mødet i Kolding, lod Kong 
Kristian den Tredje de lybske Raadsherrer vide sin 
Vrede herover og tilkendte Adelen paa Bornholm fuld 
Jagtret. 

Selv besøgte Peder Oxe sin Foged paa Maglegaard 
1555 sammen med to andre danske Rigsraader, Byrge 
Trolle og Niels Lange, og holdt her i September 
Maaned Møde med Lybeks Borgmester Herman Falck 
og Raadmand Bartholomeus Tynappel, hvilken sidste 
senere som Admiral i den dansk-lybske Flaade om
kom i det store Forlis under Gulland 29. Juli 1566. 
De danske Raader forelagde de lybske Herrer et 
mægtigt Regnebrædt. En efter en traadte 119 born
holmske Bønder og Borgere frem, en for en til
kendtes dem Erstatning for ulovlige Domme, hvor
med de lybske Fogeder havde ramt dem eller deres 
Frænder med svære Bøder, Landsforvisning, Lem-
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læsteise og Dødsstraf. Dette reven Flænge i den 
smukke Indtægtsside af Fogedernes Regnskabsbøger 
paa omkring fire Tusender Lod Sølv. Et lignende 
Skaar reves i deres Skatte bøger ; de havde indsamlet 
over 3600 danske Mark i Skat, som retteligt tilkom 
Kongen [Hiibertz, S.212-51]. 

Ydede saaledes Maglegaardsmødet Bornholmerne 
Oprejsning for lidt Overlast, byggede det dem ogsaa 
Værn mod fortsat Uret. Fra Maglegaard udgik 9. Sep
tember 1555 under de tre danske Rigsraaders Segl 
den Forskrift for Bøndernes Skatteydelser, der blev 
Grundlov for disse igjennem Hundred Aar; den stad
fæstedes endnu 1650, 28. November, af Kong Fre
derik den Tredje [Hiibertz, S. 252-55]. Bornholmerne 
turde med Grund glæde sig ved Peder Oxes snille 
Værtskab paa Maglegaard i disse Septemberdage. 
Her tømredes en Skranke for deres lybske Herrers 
Overgreb. 

Tre Aar senere var Peder Oxe selv værtløs, en 
landflygtig Mand, ude af Danmark. Alt hans skønne 
Jordegods blev inddraget under Kronen, og Kong 
Frederik den Anden overdrog 1562, 14. Marts, de 
tredive Kronens Gaarde paa Bornholm til Jørgen Rud 
til Vedbygaard paa Sjælland. I Syvaarskrigens første 
Aar nægtede Ruds Fæstebønder, som hørende til frit 
Adelsgods, Landets lybske Høvedsmand Schweder 
Kettingk at gaa paa Strandvagt sammen med andre 
Bønder. "Alene I sidde og fortrykke Eder", skrev 
Kongen til dem, "og ville ikke lade Eder findes vil
lige til at afværge Eders egen Skade og Fordærv"; 
og han bød dem at holde Strandvagt. Trods dette 
maatte Kettingk nu klage over, at de ikke vilde bære 
Krigens Tynge og ikke yde Landsknægtene Mad og 
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01 som Landets andre Bønder, til disses Misnøje. 
Gjennem Mogens Gyldenstierne udvirkede han, at 
Kongen 1565, 15. November, overdrog ham Forle
ningen af dette Bøndergods, som Jørgen Rud hidtil 
havde haft [Hiibertz, S. 277, 299, 308, 311]. 

Da fik disse Adelsbønder andet at gjøre end at 
sidde og fortrykke sig hjemme paa deres Gaarde. 
Under Syvaarskrigen 1563-70 væbnede Schweder 
Kettingk Bondestanden til Bornholms Forsvar imod 
den svenske Flaades talrige og hidsige Angreb. Det 
skyldtes hans utrættede Udholdenhed, Omhu og Paa
passelighed, man tør vel sige hans Feltherreevne, at 
Landet denne Gang skaanedes for Plyndring og 
Brand. Den fælles Fare skabte en stærk og gjensidig 
Samfølelse mellem Bornholmerne og deres Lands 
dygtige Forsvarer. "Og er dette visseligt sandt", 
skrev Kettingk, "at dette Eders Kongelige Majestæts 
underdanige Landfolk har holdt sig saa trofast og 
standhaftigt imod Fjenden, at det i Sandhed bør be
rømmes: deres Korn have de ladet staa paa Marken 
og værget Stranden". Og Bornholmerne vidnede, at 
deres Høvedsmand havde med stor Møje, idelige 
Farter og Livsfare i Krigen hjulpet at værne Landet, 
hvilket uden Gud og ham havde været tabt; dette 
vilde de staa ved for Gud og Kongen [Hiibertz, 
S. 364, 369]. 

Kun et Aars Tid havde Schweder Kettingk Magle
gaard og de andre Gaarde i sit Styre. Midt under 
den ødelæggende Krig kaldtes Peder Oxe hjem; ene 
hans Snille kunde frelse Danmark. Han fik sine ind
dragne Godser tilbage og mere til: Rigets Styre lag
des i hans Haand, da Kongen 17. Avgust 1567 satte 
ham til Rigshofmester. Han øgede endnu 1574 sit 
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bornholmske Strøgods med Købet af Myregaard i 
0stremarker Sogn. Atter gik hans Skytte paa Jagt, 
og nu som før stod de lybske Herrer for Skud. Gang 
paa Gang saa Schweder Kettingk Peder Oxes snu 
Hoved dukke frem, som for at stange. Da Peder Oxe 
døde, 24. Oktober 1575, vidste han til fulde, at Born
holms lybske Styre ikke skulde overleve ham mange 
Maaneder. Det saa sin sidste Dag 1. Avgust 1576. 

Peder Oxes Enke Mette Rosenkrantz mageskiftede 
1578, 24. September, hans en og tredive bornholmske 
Gaarde til Kong Frederik den Anden imod Tordsø 
Gods i Skaane. Maglegaards Adelsdage var forbi; 
den blev en af Kronens Fæste- eller Vornedgaarde. 
Trods sit Helgenpar, ja trods Vorfrue selv var Ka
pellet troligvis for længst sunket i Grus. Hvor ingen 
Adelsmand havde ført Hus siden Ridder Niels Aages
søn i et svundet Aarhundred, maatte Huskapellet staa 
for Fald; og da den nye Trosskik havde jaget den 
fromme Messesang hjem til Rom, stod det tavst og 
øde. Men med Kapellets Historie ende ikke Magle
gaards historiske Minder. Gaarden svarer ikke helt 
til sit Navn Maglegaard, Myklegaard, Storgaard; men 
stor er den i sine Minder, som omspænde Landet 
Bornholms Historie igjennem lange Tider. 

Det Landeværn, som Schweder Kettingk havde 
rustet til Bornholms dygtige Forsvar under Syvaars
krigen, søgte Kong Frederik den Anden uden Held 
at holde i Live. Først Aar 1613 grundede Kristian 
den Fjerde paa ny Bornholms Milits, og 1628 styr
kede han den yderligere ved at give den to Kapi
tajner til at "undervise og exerccre Bønderne og deres 
Drenge i deres Gevær". I den ene af disse Stillinger 
indsatte han 1. Oktober 1638 Christian Mackabeus, 
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der boede paa Skovsholm i Ibsker og nu fik givet 
Maglegaard til sin Kapitajnsgaard, saaledes at Kro
nens derboende Fæster Mads Pedersen skulde yde 
ham Gaardens Afgifter. Mackabeus' landsforræderi ske 
Færd under Svenskernes Overfald paa Bornholm 1645 
fik sin fortjente Dom paa Herredagen i København 
5. Maj 1646; han landsforvistes. En Tysker, Sebald 
Zimmerman, blev i hans Sted Exercerekapitajn for 
det unge Mandskab i Landets Nordre og Vestre Her
reder og bosatte sig paa Maglegaard, hvor han døde 
imod Slutningen af Maj Maaned 1658 [Lensregnskab 
1658]. 

End en Gang fik Bornholmerne Svenskernagten at 
føle. Ved deres kække Opstand i December 1658 
friede de deres Land tilbage under Danmark. Da 
den danske Kommandant Mikael Eckstein 10. Januar 
1659 landede i Nexø, var hans første Opgave den, 
at sætte Bornholms Milits paa dens gamle Fod. Han 
indsatte 14. Januar 1659 en af Opstandens dygtigste 
Førere, Jens Pedersen Kofoed, til Kapitajn for østre 
og Søndre Herreders udskrevne Mandskab og over
drog ham den ledige Maglegaard til Kapitajnsgaard, 
alt paa Hans Majestæt Kongens til Eckstein givne 
Befaling og særskilte Ordre. Frederik den Tredje selv 
gav Jens Kofoed hans kongelige Kapitajnsbestalling 
15. December 1660 [Jordebogsregnskab 1663]. 

Maglegaard laa paa denne Tid fordærvet og af
brændt hen; endnu sexten Aar senere var dens Avls
bygninger ikke fuldt rejste af Asken. Jens Kofoed 
sad her i smaa Kaar. Til fire Børn,hun havde født 
ham tidligere, lagde hans Hustru Margrete, Datter 
af Købmand og Borgmester i Hasle Sander Pedersen 
(Lesler), endnu sytten inden sin Død 28. Juli 1678, 
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og hans anden Hustru Elisabet Akeleye gjorde den 
anden Tylvt fuldtallig. Her maatte spinkes og spares, 
men - ogsaa Kristian den Femte fandt det fornødent 
at spare. Ved kongeligt Reglement 13. September 
1678 nedsattes Jens Kofoeds Kapitajnsløn fra 200 til 
100 Rigsdaler og paalagdes det ham at udrede Land
gilde af Kapitajnsgaarden. Med Ret klagede han, der 
havde hjulpet Kongen til hans dyrebare Bornholm, 
over denne ublu Afkortning. Kristian den Femte 
gjorde ham 15. Oktober 1681 Maglegaard atter fri 
for Afgifter og gav ham 10. Maj 1684 hans fulde Aars
løn tilbage. Efter sit Besøg paa Bornholm 1687 skæn
kede Kongen ham og hans Hustru Elisabet Akeleye 
for deres Livstid den afgiftsfri Besiddelse af Magle
gaard (5. Vornedegaard) og det tilliggende Elleshus 
(15. Vornedegaard, tidligere Movridsegaard?). Her 
døde han, 62 Aar gammel, 23. Maj 1691 og efterlod 
sin Enke og sine Børn 300 Rigsdaler 2 Mark 15 Skil
ling til Deling [Kontributionsregnskaber 1684, 91. -
Jordebogsregnsk. 1680, 88, 93]. Jens Kofoeds "ved 
Bornholms Erobring allerunderdanigst gjorte Tje
neste" er enhver dansk Mand velkendt. Her er kun 
dvælet ved hans huslige Forhold paa Maglegaard. 

Efter hans Død ægtede Elisabet Akeleye 21. Ok
tober 1692 Fændrik Claus Kofoed, født paa Kofoede
gaard i 0stremarker, Kapitajn 11. Maj 1706 og senere 
Major. Næsten 85 Aar gammel døde hun 13. Februar 
1739. Claus Kofoed havde 24. Februar 1731 opnaaet 
Kong Kristian den Sjettes Tilsagn om at beholde 
Maglegaard til sin Dødsdag, der indtraf i hans 80. 
Aar 11. Februar 1743. Forinden havde han i No
vember 1739 taget sin Afsked fra Bornholms Milits 
og afstaaet Maglegaard til Jens Kofoeds og Elisabet 
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Akeleyes Dattersøn, Fændrik Gabriel Larsen Kofoed, 
der 22. Marts 1740 fik kongeligt Fæste paa Gaarden 
og gav 150 Rigsdaler i Indfæstning. 1744, da Kon
gen efter Avktion bortskødede alle Kronens Gaarde 
paa Bornholm, købte Gabriel Kofoed Maglegaard og 
Elleshuset for 1280 Slettedaler, 64 Firemarksdaler for 
hver af de tyve Tønder Hartkorn [Kontributionsregn
skab 1740, 44]. 

Gabriel Kofoed døde 1760. Hans treaarige Søn 
Claus Kofoed blev Ejer af de to sammenlagte Gaarde 
og bestemte før sin tidlige Død 1784, at hans ældste 
Datter efter Moderens Død skulde arve Maglegaard, 
hans yngste Datter Elleshuset. Hans Enke fik i et 
nyt Ægteskab en Søn, den senere Major Thor Magle
gaard (1787-1865). Af de nævnte to Døtre blev den 
ældste Kapitajnsfrue paa Loftsgaard i Vestre marker 
ved sit Ægteskab 1796 med Sandemand Lars Westh 
(1754-1835); den yngste ægtede 1804 Ejeren af et 
usselt Udbyggerhus Eskeviske paa Aaker Lyng, af
skediget Sekondlieutenant Hans Rømer (1770-1836), 
paa den Tid et lidet kendt Navn. Han gik som Holts
førster derinde i Kongens Alminding, hegnede, grøf
tede, gravede, plantede, byggede, skar Tørv, lagde 
Vej, satte Bro, - virkede, saa at alle hans Landsmænd 
paa Bornholm kende den Dag i Dag, at ingen af det 
udrundne Aarhundreds Mænd har gyldigere Krav paa 
deres Tak end Hans Rømer, Almindingskovens Ska
ber. Eskeviske blev 6. Juli 1818 den kongelige Skov
ridergaard Rømersdal ; men smaa Kaar var stadigt 
der til Huse, og 1820 solgte Hans Rømer sin Hustrus 
Arveadgang til Elleshuset til hendes Halvbroder Thor 
Maglegaard, der to Aar tilforn havde købt den anden 
Søsters Arvedel Maglegaard. Ved Majorinde Margrete 
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Maglegaards Testamente gik de sammenføjede Gaarde 
efter hendes Død 1899 over til Kapitajn Lars Wesths 
Sønnesøns Søn Thor Maglegaard Westh. Denne fred
lyste til Tinge 2.4. Maj 1900 de sidste Rester af 
Sankt Movrids' og Sankt Margretes Kapel [Amtstue
regnskab 1818, 20]. -

Endnu et Kapel ejede Bornholm i Middelalderen. 
Have vore Kapelbesøg hidtil ført os vidt omkring, 
fra Kildegøglet gjennem Fiske- og Handelsmarke
derne ind i Adelslivet paa Maglegaard, saa opruller 
Sankt Jørgens Kapel ved Spidelegaard i Aaker Sogn 
for os et Billed af Middelalderens Sygepleje. Vel 
høre vi lidet om det, saa længe det tjente som Ho
spitalskapel; men allerede Navnet taler tydeligt om 
dets oprindelige Skik. Spidelegaard ligger to Kilo
metre Nordvest for Aakirkeby ved Læsaa, som her 
driver en Vandmølle. Grundstenene af det i Firkant 
byggede Hospital ses endnu. 

Kun for en Sygdom byggede Middelalderen Ho
spitaler; den kaldtes derfor Spitalssot, Spedalskhed. 
.Spidelegaard, Spitalsgaard, var et Hospital for spe
dalske. Mod den vidt fængende Smitte kendte Tiden 
kun et Værn; den udstødte de spedalske af Menne
skenes Samfund, jog dem ud af By og af Vej, tvang 
dem hist uden for Bygrænsen ind bag Hospitalets 
stængede Laage. Ingen vidste, hvad Dag Soten vilde 
slaa ham; selve Bornholms Herre, Ærkebisp Anders 
Sunessøn, maatte forlade sit Ærkesæde 1224 som 
spedalsk og døde i sit frivillige Fængsel fire Aar 
senere. Derfor kappedes fromme Mænd og Kvinder 
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i at skænke disse Hospitaler rige Gaver, Jordegods 
og andet, at Kummeren hos Livets forskudte Stifbørn 
kunde mildnes. Saa lod man Sankt Jørgen om Resten, 
Helgenen, som sagdes at have dræbt en pestspyende 
Drage; i hans Værn gaves de Kapeller, som bygge
des i Hospitalsgaardene til de spedalskes Kirkegang. 

Tidligt i Middelalderen rejste sig saadanne Sankt 
Jørgens Gaarde uden for Købstæderne rundt om i 
Danmark. Kapellet ved Spidelegaard var troligvis den 
ældste af Bornholms syv Kapelbygninger. Det findes 
nævnt i Brug som de spedalskes Hus 1334, da Ærke
bisp Karl Erikssøn i sit Testamente skænkede det 
tyve skaanske Mark, og 1379, da Ærkebisp Niels 
Jenssøn testamenterede det to Messebøger [Erslev: 
Testamenter fra Danmarks Middelalder, S. 68, 151]. 
Ellers høres intet om det før halvandet Hundred Aar 
derefter. Da var dets spedalske Gæster for længst 
døde; haardhændet havde Samfundet rystet dem 
af sig. 

De spedalskes gavmildt udstyrede Hospitaler var 
da taget i Brug til at forsørge Stoddere og Adels
mænd paa den Vis, at alt deres rige Jordegods af 
Landets Herre gaves en eiler anden Adelsmand i 
Varetægt, imod at han skulde underholde derinde i 
Sankt Jørgens Hospital "till Klede oe Føde saa mange 
fattige, siuge oe saare Menisehe, som Renthen, ther 
tilligger, thaale kan d ". H vor meget Renten, Aarsind
tægterne, kunde bære, blev det i Reglen den ædle 
Godsbesidders Sag at udregne med sin egen Samvit
tighed. Ogsaa Sankt Jørgens Gaard paa Bornholm var 
nu et saadant Fattighospital, et Slags adeligt Vartov. 

Først tog Bornholms sidste katholske Provst (Dia
kon, Degn) Bolig i denne Stiftelse; herom siges: 
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Her Ske11m var Degen her paa Landytt; handtt szad i 
Spedelegaarin [Hilbertz: Aktstykker, S. 85]. Han me
nes at have været Præst i Nabosognet Nilarsker og 
skal være død i Lund 1529. Landsprovst Jens Peders
søn tillagde ham henved Hundred Aar senere Navnet 
Skjalm Gyldenstierne, men er her troligvis paa Vild
spor. 

En værre Skælm fik i de følgende Aar Hospitalet 
i sin Vold. Carsten Luneborg var hans Navn. I en 
ond og urolig Tid var han kommet til Bornholm. 

Lybekkerne havde midt i Avgust 1522 brandskattet 
Øen, indtaget Hammershus i Stormløb og ført Kri
stian den Andens Lensmand Niels Jebssøn Bryske 
bort i Fangenskab. De vilde gøre Landet værgeløst 
og tvang 10. Oktober de samlede Bønder til at gaa 
flittigt i Gang med at nedbryde Hammershus. Næste 
Foraar, 26. April 1523, brandskattede de paa ny Born
holm; denne Gang kom de for at blive her og ind
satte Hr. Carsten Luneborg, Ætling af en lybsk Raads
herreslægt, til som deres Foged at styre Landet. Han 
blev i Marts 1524 taget til Fange af Kristian den 
Andens Admiral Søren Norby, som samtidigt plyn
drede Danzigernes rige Købmandsflaade under Born
holm. "Der er et Hylende og Raab paa ham i alle 
Hansestæderne", skreves der 0111 Norby til den land
flygtige Kong Kristian. Men Hyl var ikke nok; med 
dyre Penge maatte Lybek løskøbe sin Foged af Søren 
Norbys Haand. Det lybske Raad sendte ham atter 
4. Juni 1524 til Bornholm og paalagde Indbyggerne 
at aflægge Hyldest og Ed til ham i Tillid til, at de 
skulde findes villige hertil [Hanserecesse, III, 8, S. 176, 
220, 337, 499, 619, 689, 665]. 

Villigheden var halvt ringe. I sin Haandfæstning 
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havde Kong Frederik den Første paa ny afstaaet Born
holm fra Kronen til Lunds Ærkebispesæde. Ærkebisp 
Aage Jebssøn Sparre havde sendt sin Kapellan Ole 
Lagessøn derover, og gjennem Landets Præster fik 
denne Bondestanden rejst til Modstand mod den 
lybske Foged, som drog rundt med atten Knægte, 
øvede blodig Vold, tiltruede sig Skat og skibede Øxne 
og Smør til Lybek. Sendte Ærkebispen blot fyrre
tyve Knægte til Landet, saa vilde Almuen hjælpe til 
at drive de Lybske ud, skrev Kapellanen 20. Juli 1524 
til sin Herre. Foreløbigt havde Bornholmerne to 
Herrer. Lybeks Raad tilholdt 15. Avgust Præsteskabet 
at afstaa fra at ophidse Almuen til Oprør mod den 
lybske Foged, som jo kun var indsat til at skærme 
Landet mod dets Fjender. Frederik den Første paa
bød 5. September Bornholmerne at give deres Land
gilde til Lunde Domkirke og holde den for deres 
rette Herre og Husbond. Da fik Ærkebispen taget 
Carsten Luneborg til Fange og sendte ham i forsvar
ligt Fængsel hos Roskildebispen Lave Urne. Paa Ly
beks Forbøn fik Danmarks Rigsraad ham dog atter 
løsgivet i December 1524, imod at han rejste hjem 
til Lybek [Hanserecesse III, 8, S. 752. - C. H. Kalkar : 
Aktstykker fra Reformationstiden, S. 27-28]. 

De to Fangenskaber bekom Hr. Carsten Luneborg 
ilde. Da Lybek 1525 midlertidigt tilpantede sig Born
holm af Frederik den Første, som maatte give Ærke
bispesædet andet Gods i Erstatning, da sendte Sta
dens Raad i hans Sted den raa Rytterfører Berent 
Knop som Foged til Øen, og Hr. Carsten kom ind 
paa Sankt Jørgens Hospital, som Raadet oplod for 
ham. Her kunde han føle sig som Herre; han synes 
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at have forbedret Hospitalsgaardens Bygninger [Hil
bertz. S.87-88]. 

Vel nok efter sit eget Skøn for tidligt skreves 
Carsten Luneborg atter ud af Hospitalet. Thi 1532 
mødte Frimanden Mikkel Hals, der som Bispesædets 
sidste Høvedsmand paa Hammershus 14. November 
1525 havde maattet overgive Slottets Nøgler til den 
lybske Foged, frem med kongeligt Brev og Segl paa, 
at Sankt Jørgens Hospital var givet ham for Livstid, 
og Hr. Carsten maatte atter fortrække. Dog ikke om
sonst, ej heller langt. Han mødes paa ny som Ejer 
af den gamle Herredsfogedgaard Vallensgaard i Aaker 
Sogn. Berent Knop saa sig helst fri for, at de born
holmske Bønder paatalte deres Ret paa Herredernes 
Ting; han ophævede 1536 Herredsfogedstillingerne 
og inddrog de disse tillagte fire Gaarde, med deres 
store Ydelser af Herredernes Bønder, under Ham
mershus. De ledige Gaarde skænkedes Lybeks haand
gangne Mænd; saaledes fik den bornholmske Fri
mand Tønnes Vildfang Brænnesgaard i Ibsker og 
Carsten Luneborg den store Vallensgaard. Han op
byggede den af øde, bragte den atter i god Skik, og 
Lybeks Raad overdrog ham den i arveligt Eje 29. 
April 1541. Han sad som dens Ejer til 1555 [Hil
bertz, S.72, 87, 103, 140, 171, 198]. 

Mikkel Hals tog ikke fast Bo paa Bornholm, skønt 
han her ejede otte Gaarde. Spidelegaard overlod han 
1542, 10. Juli, Kong Kristian den Tredje imod at faa 
andet kongeligt Gods i Skaane. Den synes nu i en 
halv Snes Aar at være drevet som en almindelig 
Fæstegaard ; 1548 siges det, at mens den fordum 
havde huset ti, tolv eller flere fattige, gav den nu 
ingen saadanne Husly. Som FaUighospital mødes 
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den dog paa ny 1551, da Kongen 21. Juli sendte sin 
Hofsinde, den bornholmske Frimand Henning Gagge, 
hid som sin Jurisdiktsfoged over alt det Borringholm, 
som ikke hørte til Hammers Slot, nærmest Kirkernes 
og Præsternes Gods og Indtægter samt Bøder for 
kirkelige Synder, og gav ham Sankt Jørgens Hospital 
til Bolig og Underhold, dog saaledes, at Hælvten af 
dets. Indkomster skulde gaa til Kongen, og at Gagge 
af S111 Hælvt skulde underholde saa mange fattige, 
"som Renntenn, ther tilliger, tole kanndt". Indtægten 
taalte nu kun at føde fire fattige paa Hospitalet, til 
hvilket ikke færre end femten Gaarde ene skattede 
[H il bertz, S. 105, 168, 174, 359]. 

Som Kongens Foged tog Henning Gagge mangen 
hed Dyst med den lybske Foged paa Hammershus, 
og hans Broder Peder Gagge paa Lensgaard i 0stre
larsker Sogn stod ham troligt bi. Han paatalte djærvt 
Lybekkernes talløse Overgreb mod Bornholmerne og 
med særlig Kraft deres Tilsidesættelse af Frimænde
nes haardt omtvistede Rettigheder. Han mødte frem 
med sine Klager paa det store Forhandlingsmøde 
mellem Kristian den Tredje og de lybske Raadsherrer 
paa Koldinghus i Oktober 1553 og førte Bornhol
mernes Sag til Sejr baade her og paa det efterføl
gende Møde paa Maglegaard i September 1555. De 
to Brødre, Sønner af Frimanden Jørgen Gagge paa 
Lensgaard, var ret skabte til at spille op mod den 
lybske Foged, Mester Herman Boitin; de havde Kon
gen paa deres Haand, saa tog de Stikkene hjem. 
Henning Gagge hentede sig Hustru, Elsebet Kames, 
i en god Rønne Borgerslægt ; deres Døtre blev gifte 
med Peder Kofoed paa Kofoedegaard i 0stremarker 
og med Raadmand Herman Bohn i Rønne. Gagge 
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døde 29. Juni 1562 og blev begravet i Rønne Kirke, 
hvor hans Gravsten laa endnu 1756; hans Enke døde 
23. Oktober 1578 paa sin Gaard Almegaard i Knuds
ker Sogn [Ny kongelig Samling, Kvart, Nr. 726~]. 

To Maaneder efter Gagges Død overlod Frederik 
den Anden 27. Avgust 1562 Hospitalsgaarden til 
Adelsmanden Mogens U, der samme Dag udnævntes 
til kongelig Jurisdiktsfoged paa Bornholm. Denne 
Gang gav Kongen Afkald paa sin Hælvt af Hospi
talets Aarsindtægter ; ikke des mindre kom det kun 
til at huse de vante fire Fattiggæster. Ogsaa Mogens 
U havde været Øens lybske Fogeder en bitter Fjende. 
Allerede 1535 havde Kristian den Tredje skikket ham 
som Landsdommer til Bornholm og medgivet ham 
et Brev til Bønderne og Almuen om, at Kongen vilde 
komme dem til Hjælp og fri dem fra deres lybske 
Herrer paa Hammershus. Bornholmerne rejste sig til 
et fortvivlet Slag mod Lybekkerne paa Egla Enge 
ved Aakirkeby, Kongens Skibe udeblev, Bønderne 
blev slagne, og Mogens U maatte flygte til sit Gods 
i Skaane for at redde Livet. Nu henved tredive Aar 
derefter havde Tiderne og Mogens U forandret sig. 
Danmarks Konge havde Overtaget, Lybeks Raad gik 
ham nabovenligt til Haande. Mogens U var blevet 
gammel; han døde et Par Aar senere [Hubertz, S. 91, 
92, 97, 206, 277, 278]. 

Frederik den Anden gav 12. Marts 1565 Friman
den Jakob Iversen Boringholm Brev paa Embedet og 
paa Gaarden. Dog kom Boringholm ikke til Born
holm som Kongens Jurisdiktsfoged denne Gang. At
ten Dage senere krævede Kongen sit Brev tilbage 
fra ham. Den lybske Foged paa Hammershus Schwe
der Kettingk havde som Øens dygtige Styrer og 
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Forsvarer i disse Syvaarskrigens Dage vundet saa 
stærke Krav paa Kongens Yndest og Naade, at denne 
11. April 1565 tiltroede og befalede Os elskelige 
Schweder Kettingk at være Vor Jurisdiktsfoged paa 
Bornholm og overlod ham Sankt Jørgens Hospital, 
dog nu atter saaledes, at Hælvten af dets Aarsind
tægter skulde vandre i Kongens Kasse. Megen Møje 
havde de lybske Fogeder haft af de danske Juris
diktsfogeder, evindelig Strid, saa ofte de danske og 
de lybske Krav tørnede sammen. Bornholmernes ret
færdige Klagemaal havde altid fundet tro Støtte hos 
de kongelige Fogeder. Et saa meget kraftigere Tegn 
paa Kettingks gode Fortjenester af Øens Forsvar for 
Danmark var det, at Kongen nu lagde dette Embede 
i den lybske Fogeds Haand, tilmed gjennem Hjem
kaldelse af et flunkende nyt Kongebrev [Hubertz, 
S.300]. 

Efter Syvaarskrigen viste den dobbelte Stilling som 
det lybske Raads og den danske Konges højt be
troede Mand sig hurtigt uholdbar for Schweder Ket
tingk. Hans Styre paa Bornholm gik til Ende 18. Marts 
1573. Paa Landstinget ved Aa Kirke den følgende 
Dag takkede han af i hele Folkets Paahør. Endnu 
et Aars Tid boede han paa sin kære Vallensgaard, 
som han 1555 havde købt af Carsten Luneborg, og 
paa hvilken han havde bygget et Stenhus mod øst 
med Taarn og Kælder samt et Bryggers. Forfulgt af 
Kongens Vrede, miskendt af Hansestadens Raad, tyede 
han hjem til Lybek og henlevede der sin Alderdom 
[Hubertz, S.402, 441, 451]. 

Det første Udslag gav Frederik den Andens ha
stige Vrede sig i, at han fratog Kettingk Embedet 
som kongelig Foged og overdrog det 16. November 

13 

Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913

www.vang-hansen.dk



194 

1571 til Jakob Iversen Boringholm, som sex Aar til
forn havde haft det inde i atten Dage. Han blev til
lige Landsdommer paa Bornholm; men ej heller denne 
Gang nød han sine Embeder ret længe. Kongen ud
nævnte 29. Oktober 1573 Johan Claussøn Urne til at 
afløse ham som Jurisdiktsfoged, og i de første Maa
neder af det følgende Aar døde Jakob Boringholm. 
Sankt Jørgens Hospital tillagdes ikke Johan Urne; 
tvært imod forbødes det ham at røre ved dets Ind
tægter. Spidelegaard blev nu atter en af Kronens 
Fæstegaarde. Da Lybekkerne endeligt 1. Avgust 1576 
havde maattet slippe deres midlertidige Styre af Born
holm, fik Johan Urne sin Afsked fra l. Maj næste 
Aar. Hans Embede gik ind under den kongelige 
Lensmands Embede [Hiibertz, S. 369, 418, 432, 545]. 

Noget havde Spidelegaardsbonden dog forud for 
andre Kronens Fæstebønder. Han nævntes Hospitals
forstander og havde hvert Aar at kvittere for, at Ham
mershus Ridefoged havde ydet de fattige i Spitals
gaarden, hvad dem retteligt tilkom af Hospitalets 
femten Gaarde. Nu da de fire Fattiggæster ikke skulde 
dele Udkommet med Adelsherrer, skulde de vel kunne 
leve rigt og fedt af Renten, som 1599 optalte s til 
3ili4 Tønde Smør, 3 T. Mel, 9 Lam, 9 Gæs, 18 Høns, 
8 Traver Langhalm og 38 Dages Kørsel og Arbejde. 
Det var Skik, at Ridefogeden omsatte en Del af denne 
Rigdom i tilsvarende Mængder af Gryn, Torsk, Sild, 
Flæsk, Ister, Oxekød, 01, Sko og Klæder. De femten 
Hospitalsbønders Arbejdsdage gik til Hospitalshusets 
Tækning og Vedligeholdelse, til Brændekørsel og til 
Indsamling af Almisser. 

> Men, som det siges paa Bornholm, naar Stakla 
ska te Gjæstabods, saa bler'ed alri Då. Utøj er 
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Fattigmands Pest. Lensmandsstyret aad hastigt Svind 
i denne Herlighed. Ved Bispevisitatser fandtes 1616 
kun to, 1621 tre Fattiggæster, "som underholdis af 
Slottet megit armeligen " uden Smør, Fisk, Sko, Klæ
der; og Tallet paa Hospitalets Bønder, der tjente dem, 
"dog som Gud veed", var formindsket fra femten til 
ni. Resten havde Slottet taget; og dem fik Hospitalet 
aldrig tilbage [Hiibertz, S. 607, 608]. 

Joakim Gersdorf, Rigens Hofmester og fra 1. Maj 
1651 til 26. Februar 1658 Bornholms Lensmand, 
kunde ikke være baade her og der. Med kongelig 
Tilladelse varetog hans Ridefoged Lars Vinter Styret 
af Bornholm, hvor han døde 17. Februar 1656. Lars 
Vinter inddrog ogsaa de tilbageværende Hospitals
bønders Ydelser i Lenets Kasse, imod at denne ud
redte til Hospitalets fire Fattiglemmer aarligt 60 Rigs
daler og 3 Tønder Toldrnel af Spidelegaards Mølle. 
Bøndernes Ægtkørsel for Hospitalet vedblev at be
staa. Pengene omsatte Ridefogeden i Reglen med 
5 1/ 2 Tønde Mel, 13 Tdr. 01, 1 Td. Kød, l Td. Torsk, 
11/ 2 Td. Sild [Raufn: Chronica Borringiaca]. De 3 
Tønder Mel ydedes ind under Jul. Juleleve have de 
fattige saaledes ikke savnet, og efter Tidens Kaar 
kunde de gjøre sig Livet nogenlunde til Gode. Det 
ses da ogsaa, at to gamle Folk 1662 skænkede Kon
gen alt deres Eje, 60 Rigsdaler, mod at de Fattiges 
Hus i Aaker aabnede sig for dem [Lensregnskab 1651, 
52, 56. - Jordebogsregnsk. 1663]. Nogle rede Penge 
fik Hospitalslemmerne fra Kildernarkedet ved Kolde 
Kilde i Almindingen og fra Landstinget ved Aa Kirke, 
som tillagde dem i sine Domme Del i de ikendte 
Bøder; dette Forhold stadfæstedes ved kongeligt Re
skript 31. Avgust 1781. 
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Da Johan Printzenskiøld som svensk Landshøv
ding styrede Bornholm, indtil han 8. December 1658 
dræbtes paa Rønne Storegade, var Hospitalets gamle 
Gavebreve forkomne. Ikke des mindre tilsagde han 
Hospitalslemmerne, "at de skulde nyde herefter, lige 
som de havde nydt tilforn, hvilket og skete, saa længe 
han raadte". Bornholmerne mindedes endnu 1693 
med Taknemmelighed Printzenskiølds Omhyggelig
hed for de fattige i Hospitalet [F. Thaarup: Born
holmiana, 4. Bind]. 

En af de djærve Bornholmere, som i hine Decem
berdage 1658 var med til at frie Landet ud af Sven
skevældet, Skipper Hans Lavridsen i Rønne, fik som 
sin Kongeskænk 29. December Nydelsen af Spidele
gaards Landgilde for sin og sin Hustrues Livstid. 
Han vilde ikke nøjes med den ene Tønde Smør, han 
saaledes aarligt tog ind; han søgte at jage Fæste
bonden Lasse Brand ud for selv at bo paa Gaarden. 
Frederik den Tredje holdt i Kongebrev af 26. Juli 
1664 sin skærmende Haand over Bonden, og denne 
blev siddende som de fattiges Forstander i Aakirke 
Hospital. Hans Lavridsen bosatte sig i Aakirkeby og 
døde som Enkemand 1672. Samme Aar døde ogsaa 
Lasse Brand; hans Eftermand i Spidelegaard gav 
40 Rigsdaler i Indfæstning til Kongen [Jordebogs
regnskab 1665, 73]. 

Den Sparetrang, som efter den dyre Skaanske 
Krig, lidt sent, greb Kong Kristian den Femte, ramte 
Hospitalets fire Fattiglemmer som et Lyn. Al Konge
skænk, som medførte aarlige Ydelser af Kronens 
Kasse, blev kaldt hjem. De kække Bornholmere, som 
havde vundet deres Land tilbage under Kongen af 
Danmark tyve Aar tidligere, Povl Ancher, Peder Olsen, 
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Jens Kofoed, alle maatte de lide Tab nu. De fattige 
i Hospitalet ligesaa, skønt hvor langt tilbage i den 
graa Middelalder man end gransker dets Historie, 
møder man intet Steds nogen Kongeskænk, derimod 
hyppigt nok Kongeran. 

Sjællands Biskop Hans Bagger blev højst uskyldig 
Aarsag hertil. Ved sin Visitats 1680 fandt han kun 
to Lemmer i det forfaldne Hospital, paa hvis Ad
komstbreve og Regnskaber han ikke kunde faa Rede. 
Han klagede 19. Avgust til Kongen herover, "paa det 
de fattiges Sag tilbørlig maa i Agt tages, efter som 
det skulde være uforsvarligt, at slige hellige Stiftelser 
saa aldeles skulle udgaa". Kristian den Femte for
langte Forholdet grundigt undersøgt [Sjæll. Missiver 
20. Sept. 1680]. Amtsskriver Augustus Deckner stæv
nede de ældste Sognemænd i Aaker til et Møde; men 
ganske selvfølgeligt kunde disse ikke mindes og klar
lægge Hospitalets Oprindelse. I sin Iver for at skabe 
Kongens Kasse Indtægter forstod Deckner at dreje 
Undersøgelsen derhen, at den hellige Stiftelse blev 
opfattet som en kongelig Stiftelse. Al Ydelse til Ho
spitalslemmerne stoppedes 4. Januar 1681 som en op
hævet, ikke fornyet kongelig Benaading [Jordebogs
regnskab 1680, 81]. Igjennem tretten Aar stod Ho
spitalet øde og faldefærdigt. 

Lidet kendte man sine Bornholmere, om man 
troede, at de vilde lade dette upaatalt. Da de igjen
nem hele to Højesteretsdomme, 11. Marts 1690 og 
18. Februar 1691, havde faaet Kongelig Majestæts 
Ridefoged og Amtsskriver Augustus Deckner kag
strøget, brændemærket og sia aet i Jærn som Slave 
paa Bremerholm til Straf for hans Retskrænkelser, 
Udsugeiser, Underslæb og Falsknerier, da gik Aaker 
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Sognepræst Tue Larsen Lyster, der skrev herom i 
Kirkebogen: "Gud give dem, som træde i hans Fod
spor, lige Løn! Amen!", i Kamp for de fattiges Ret. 
Han indstævnede den nye Amtsskriver Anders Wo
gensen for Rønne By ting til Tilbagebetaling af de 
ni Spideleboers Afgifter for hans tre forløbne Em
bedsaar. Byfogeden Hans Olufsen Schou godkendte 
Præstens Krav i sin Dom 8. December 1691, "efterdi 
de fattige ej saadant som en Benaading af Kronen 
bekommet havde, men selv ejede deres Gaarde, som 
dem af de gamle Fædre givet var". Landsdommer 
Matthias Rasch stadfæstede paa Landstinget 3. Fe
bruar 1692 denne Dom med den kraftige Tilføjelse, 
at Augustus Deckner havde "af yderste Evne beflittet 
sig imod alle og enhver at øve Uretfærdighed". Aaker
Bønderne aflagde 4. April 1693 deres Tingsvidne om 
Printzenskiølds Omhyggelighed for de fattige. 

Vel havde Deckner været en grimme Karl; men 
alt dette iskænkede dog Kristian den Femtes høje 
Renteriherrer en besk Drik. Endeligt gik ogsaa Høje
sterets Dom 5. Juli 1693 dem imod: De svundne 
Aars Indtægter fik Hospitalet ikke tilbage, men "skal 
de af Alders Tid indtil Aar 1680 ud af Bornholms 
Amtstue til Aakirke Hospital betalte 60 Rigsdaler til
lige med de tre Tønder Mel af Spidelegaards Mølle 
efter Kongelig Allernaadigst Bevilling aarligt herefter 
som af Alders Tid til Aakirke Hospitals Forstander 
udi rette Tid af Amtstuen svares og betales". Kon
gen havde bøjet sig, Hospitalets Fremtid var sikret 
[Jordebogsregnskab 1693]. 

Imidlertid var det øde Hospitalshus paa Spidele
gaard faldet i Grus. Sognepræsten Tue Lyster fik 
1694 rejst et nyt inde ved Aa Kirke som dens lave 
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Gjenbo mod Syd; og herind rykkede da først fire, 
fra 1725 fem Lemmer. Indtil 1707, medens Tue Lyster 
og derefter hans Enke var Hospitalsforstandere, yde
des dem Fødevarer, senere rede Penge, tyve Skilling 
til hvert Fattiglem om Ugen. Bolig og Brændsel 
havde de frit. Hospitalet nedbrændte 10. Maj 1760 
sammen med tretten andre Huse i Aakirkeby. Senere 
Tider indførte den Skik at halvere nogle af Lemme
pladserne ; saaledes var der 1804 foruden to fulde 
sex halve Pladser til ti Skilling ugeligt. Endnu er 
ikke det sidste ældgamle Baand mellem Hospitalet 
og Spidelegaard bristet; endnu udreder denne tre 
Tønder Rugmel til dets fattige, dog nu i Skikkelse 
af rede Penge [Fr. Thaarup: Bornholmiana, 4. Bind]. 

I vore Dage ejer Aakirke Hospital en Pengesum 
paa 4400 Kr. og giver Husly og Varme til tre fattige 
fra Aaker Sogn og to fra Aakirkeby; dertil ydes hver 
af dem aarligt henved elleve Kroner, fem Skepper 
Rugmel og Julehvedebrød [Repertorium over Legater, 
2, S. 368]. De gjøre sig næppe mange Tanker om 
alt det meget, der gik forud af Storm og Omskiftelser 
for Hospitalet, inden det skulde blive deres trygge 
Tilflugtssted. -

Ogsaa Rønne Hospital tør søge sin Oprindelse 
i den katholske Middelalder. Om det har tjent som 
Asyl for spedalske, maaske paa den Tid, 1149 til 
1303, da Rønne Herred som Kongens Eje var skilt 
fra Bornholms andre tre Herreder, som tilhørte Ærke
bispen i Lund, og da Spedalskheden bredte sig stærkt, 
er ganske uvist. Et Par Forhold synes at tyde i 
denne Retning. Hospitalet har troligvis altid ligget 
paa det Sted, hvor endnu dets sidste Bygning staar, 
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paa Østsiden af Byens Store Plads. Først ind i det 
nittende Aarhundred blev denne Plads under Byens 
Væxt Rønne Midtpunkt; tidligere var den Grønning 
og skilte Hospitalet fra de bebyggede Bydele, som 
samlede sig om Kirkebakken og langs Stranden. Saa
ledes lidt udenfor Byhusene lejrede Middelalderen 
sine Sankt Jørgens Gaarde. Da Hospitalet gjenop
byggedes 1729, udstyredes det med en Kirkesal, 
"Hospitalskirken ". Troligvis fulgtes heri dets ældre 
Skik, og det minder om Middelalderens særlige Sankt 
Jørgens Kapeller til de spedalskes Brug. Men ud 
over en uhjemlet Gisning naar man ikke. Middel
alderen rækker os intet Brevskab, hvori Rønne Hospital 
er nævnt. 

De ældste Oplysninger om dette Fattighospital 
møde os i to Gavebreve, som, hidtil utrykte, her 
skulle gjengives i deres Ordlyd. Med det første Brev 
fra 1586 skænker Henrik Brahe, Lensmand paa Ham
mershus fra 1579 til sin Død 19. Februar 1587, og 
hans Hustru Lene Tagesdatter Thott, død 1599, Ho
spitalet Frostegaard, 56. Selvejergaard, i Aaker. Den 
havde tidligere hørt under Vallensgaard, som Schwe
der Kettingk først havde lejet ud til sin Eftermand, 
Lybekkernes sidste Foged paa Bornholm, Mattheus 
Tideman og senere, 1575, solgt til den danske Ad
miral Silvester Francke; Brahe købte Gaarden af 
denne 1580, men Frederik den Anden, som agtede 
at gjøre Bornholm til sin kongelige Dyrehave, jog 
22. April 1581 Brahe ud af dette Køb og tog Vallens
gaard til sig for 1000 Daler, som Francke var Kon
gen skyldig. Med det andet Brev giver Raadmand 
Holger Madssøn i Rønne 1630 til Byens Kirke og 
til Hospitalet Pilegaard, 33. Selvejergaard, i Olsker. 
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At begge Gavebrevene ere bogstavtro afskrevne [i Jor
debogsregnskabet 1737], bevidnes af Generalmajor 
Niels Madsen West, Amtmand og Kommandant paa 
Bornholm 18. Marts 1722, afskediget i Marts 1739 og 
død i Rønne 25. Marts 1752. 

1. 
Jeg Henrich Brahe till Widtschiøfle Kongelige 

Maystats befallingsmand paa Hammershus, Kiendis 
og giør witterligt for alle udi dette mitt obene Breff, 

. Att ieg med min kiere Hostrues Erlig og We1biurdig 
Frue Frue Lenne Tott, Hendis Raad beuillinge og 
Sambtøcke, Haffuer vndt og gifuett, Og nu med dette 
mitt obene breff wnder, skiøder gifftler og strax af
hender, fra meg og alle mine Sande Arffuinge, Og 
till de fattige udi Hospitallett udi Rønnde og deres 
efterkommere, Enn Skattegaardt liggendes udi Aacker 
sogen vdi Schouffby som Rasmus Kier nu paa boer, 
Huilcken forn te gaardt ieg af Seluester Francke, wdi 
ded kiøb ieg giorde med HantlOm om Wallands
gaardt, Kiøbt haffuer, Effter ded Kiøbebreffs Liudelse, 
Som ieg de fattiges Forstander udi Rønde, der paa 
offuerandtwordett hafuer, Og giffuer Samme Gaard 
ald sinn Schatt hid til Hammershi.tus Aarligen, Saa 
Neer som een fiering Smør, ij Giess iiij høns, som 
der aarligen haffuer af gifdis, till Sueder Ketting, 
Seluester Francke og meg, Saa lenge wij Samme 
gaardt hafft haffuer, Huilcken forn te Skattegaardt med 
Jsettning og afsettning og en fiering Smør ij gies 
iiij Hønns, Som foruden dend Skatt der gaar till 
forn~ Hammershus, Aarligen giffues af forn te gaardt, 
leg nu Strax weluilligen Skiøder og afhender fra meg 
og alle mine Sande arffuinge, Og till de fattige udi 
Hospitallett udi Rønnde, Som nu ere eller her efter 
Kommendis worde, til Euindelig eyge, ey Schullendis, 
og bepligter ieg meg, og mine Arffuinge, Att frij 
hiemble og fuldkommeligen tilstaa, forn!C de fattige 
udi fornl;(, Hospitall udi Rønnde, og deris efterkom-
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mere, forn te fiering Smør ij gies iiij Hønns med i 
settning og afsettning, vdi forn~-"- Gaardt, for huer 
mands tiltalle, Som der paa Kand talle med Rette 
udi nogen maade, Dog will ieg meg og mine 
arffuinger, Aldellis fo!beholden hafue, dend mølle og 
mølledam som op till samme gaard liggendis er, 
med Dam ~g dams bonde, vdi Sin højeste flodemaall, 
Saa og hUls feedrefft og anden herlighed, Som till 
Samme mølle nu liggendis er, Huilcken der vbe
~inndrett Schall f~lge meg og mine Arffuinge till euig 
hd, At saa 1 Sandhed er, og u-brøderligen aff 
meg og mine arffuinge till euig tiid holdis Schall 
Som forshrefuit staar, hafuer ieg hengt mitt Sigenett 
her neden fore, Og Hafuer min Kiere Hostru og ieg 
underskreffuitt dette Brev med woris egene Hender 
Giff?~t og skreffuit pa.a Hammershus, den d 22de Dag 
Apnlhs Aar ett Thusmde femb Hundrede firesinds
tiuffue - Og paa dedt Siette, 

Henrich Brahe medtt 
Egen Hanndtt. 

(L. S.) 

Lenne Thott med 
Egen Handt. 

Conform med originalen, som paa Pergement er 
skrefven, 

Testerer 
N. M. West mpr. 

2. 
Jeg Holger Matzen, Raadmand I Rønne paa born

holm, Kiendes og gi ør hermed for alle witterligt wdi 
dette mit obene breff. Att Efftersom Gud Aller~eg
tigste wed dend Timelige død haffuer heden kallett 
!"lin Ki.ere Hustrue S~ster Sallige boel Espers daatter 
her ud~ Rønne, Og hmdes efterlatte lordegoets mig 
paa Mm Hustrues Wegne Arfueligen er Tillfalden, 
Saa effterdij att dend Sallige Quinde i sin Welmagt 
hafuer ladet formercke, Att wille, till Guds orts For
fremmelse, og fattige vedtørftige Fokkes hielp og 
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ophold, Gifue og forære til Kirchen og Hospitallet 
herudi Byen, En gaard liggendes I Olsher Sogn, som 
hinde efter sin Sallige Moder Arfueligen er Tilfalden, 
Huikket hindes Gudelige forsett, ieg med min Kiere 
Hustrue Jngenlunde will forhindre eller Modstaa, 
Mens dett fast heller ydermeere forfremme og be
kreffte, Huorforre ieg med Min Kiere Hustrues EI
sebe Espensdaaters Raad fuldbiurt og sambtøcke, 
samme Hindes Sallige Søsters Gudelige forsett og 
Meening, Nu hermed offentlige Samtøcker og beuil
ger, Og J alle maade Fra os og worres Arfwinge og 
til forberørte Rønne Kircke og Hospitall Gifuer og 
Afhender, Forn~ Gaard i Olsher Sogn, med Skou og 
Marck, Agger og Eng, sampt ald den Herlighed og 
Tilliggelse som denu tilligger, og af Arrilds tiid, til
ligget hafuer, Og bør dertil aH ligge med rette, jndtet 
J nogen maade vndertaget, Og Kiendis os eller woris 
Arfuinge Jngen ydermere Laad deel eller Rettighed 
efter denne Dag dertil at hafue, Mens forn~ Rønne 
Kirche, og Hospitall bemeldte Gaard Grund og Eien
dom b for Alle og huer Mands Tiltalle, frj og fuld
kommelige hiembler og Tilstaar, Des til Windesbiurt 
hafuer ieg mit Signet her vndertrøgt, Og hafuer wen
lig ombedet Erlige og Welagte Mænd Michel Hartuig 
Borgemester, Iørgen Franck, Claus Hermandsen og 
Morten bohn Raadmand, og Knud lensen Byeshrifuer 
med mig til Witterlighed at besegle og vndershrifue, 
Datum Rønne den 8de Martij Anno 1630. 

Michel Hartwig 
Egen HandL 

(L. S.) 

Holger Matzen 
Egen Handt. 

(L. S.) 

Jørgen Franck 
egen Hand. 

(L. S.) 

Claus Boen 
Egen Hand. 

(L. S.) 

Ligelydende med originalen Testerer 
N. M. West mpr. 
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Ved Bispevisitatser 1616 og 1621 fandtes ti fat
tige i Rønne Hospital, men dets Indtægter var for 
ringe til deres Underhold (Hubertz, S. 600). Da 
traadte en Rønneborger Jep Hanssøn Bødker 1639 
det til Hjælp med en rig Gave paa et Tusend Slette
daler ; samme Mand skænkede Rønne Kirke 1636 
dens Døbefont og sammen med sin Broder Lars 
Hanssøn 1643 dens Orgel [L. de Thurah, S. 137]. 
Samme Aar 1639 kostede rige Holger Rosenkrantz, 
Lensmand paa Hammershus 1625-45 [Bornholmske 
Samlinger, 4, S. 104-165], fire Hundred Rigsdaler 
paa at gjenrejse dets forfaldne Bygning og udstyre 
det med Sengesteder og andet Indbo. Anders Ibssøn 
i Rønne tilskødede det 1641 en Englod i Byvangen. 
Frelst af Havsnød skænkede Landsdommer Mads 
Kofoed Mortensdag 1637 Hospitalet 50 Slettedaler. 
Det var Skik ved Hjemmebrylluper, at Gæsterne· 
ofrede paa tre Tallerkener Penge til Præsten, til 
Degnen og til de fattige i Hospitalet. Disse havde 
ogsaa Hævd paa en Del af de Sølvmønter, som Sankt 
Hans Aften kastedes i Rø Kilde. Fra 1654 til sin 
Død i Januar 1674 nævnes Peder Lavridsen Møller 
som Hospitalets Forstander. Han ydede det 1673 en 
Gave og skaffede det Indtægt ved at udleje dets Loft 
til Lager for Kongens Korn. Hospitalets rentebærende 
Kapital udgjorde 1670 henved 1140 Slettedaler. 

Peder Lavridsen Møller er en kendt Mand i Born
holms Historie. 1645 var han Raadmand, 1648 og 
endnu 1670 Borgmester i Rønne. Han var gift med 
Kirstine Madsdatter og smykkede sammen med hende 
1654 Rønne Kirke med et Tralværk foran Koret; hun 
døde, 70 Aar gammel, 30. Januar 1656. I den store 
Forvirring under Svenskernes Overfald paa Bornholm 
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1645 kom han saare galt af Sted; han satte 11. Juni 
i Nexø sit Navn med under de· bornholmske Offi
cerers. landsforræderiske Overenskomst med Fjenden 
og maatte være glad til, at Kong Kristian den Fjerde 
nøjedes med at lade ham aftinge denne Forseelse 
med den uhørt svære Bøde af et Tusend Rigsdaler 
[Lensregnskab 1648]. 1658 sad han som ældste Borg
mester i Rønne, og i. hans Gaard paa det søndre 
Hjørne af Storegade og Byens Torv Snellemark tog 
den svenske Landshøvding Printzenskiøld ind 8. De
cember i Skumringen. Jens Kofoed, dennes Svoger 
Villum Clausen (Kelou) og flere Bornholmere over
rumplede ham her og gik ham ind paa Livet. Peder 
Lavridsen og hans Broder David lagde sig imellem 
og led herunder Overlast. Dog opnaaede de, at Jens 
Kofoed og hans Mænd førte Printzenskiøld som deres 
Fange ud paa Storegade, hvor han paa den korte 
Vej til Raadhuskælderen (lige overfor den lærde Skole) 
blev skudt ned af Villum Clausen [Historisk tid skrift 
fOr Skåneland, 1, S. 216). Det faldt da ogsaa i Borg
mester Peder Lavridsens Lod paa Bornholmernes 
Vegne at skaffe den dræbte Landshøvding en dob
belt Kiste, stafferet inden i med Lærred, hvide Bænd
ler og fortinnede Nelliker, og at lade ham sømmeligt 
nedsætte [begrave] i Rønne Kirke i Februar 1659; 
til Ofrølet gik en Tønde 01, som kostede halvfjerde 
Daler [Lensregnskab 1660]. Sammen med den anden 
Borgmester i Rønne, Claus Kames, med Opstandens 
Leder, Præsten Povl Ancher, og vel ogsaa med Hasle 
Borgmester Peder Olsen stod saaledes Peder Lavrid
sen Møller som Talsmand for en sindigere og for
sonligere Færd end den, Jens Pedersen Kofoed fulgte. 
Selv blev den gamle Borgmester begravet i Rønne 
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21. Januar 1674 [Bornholmiana, 4. Bind. - Kirke
historiske Samlinger IV, I, S. 470, 479]. 

Aar 1711 ejede Rønne Hospital i Penge 886 Slette
daler, dertil de to Gaarde i Aaker og Olsker Sogne, 
en Vejrmølle i Arnage Fiskerleje, som aarligt ydede 
sex Tønder Rugmel og fire Tønder Bygrnel, end 
videre to smaa Englodder i Byvangen, en Fævogt 
og sex Skepper Land Sandjord i Galløkken, hvilke 
det 1668 havde faaet i Pant for ti Slette daler. Det 
havde tillige ejet Spannergaard, 47. Selvejergaard, i 
Rysker Sogn; men dets Forstander Oluf Nielsen 
kunde 1682 ikke finde nogen Fæster til den, den 
truede med at blive øde og blev da rimeligvis solgt. 
Hvert Hospitalslem fik maanedligt halvanden Skeppe 
Mel og en Slettedaler (fire Mark). Selve Hospitals
bygningen var faldefærdig [Bornholmiana, 4. Bind og 
uindbundet Pakke]. 

Da valgte Rønne Borgere 1717 Herman Mortensen 
Bohn til Hospitalsforstander. Fra dette Aar er Hospi
talets Historie knyttet til Slægten Bohn, der var gam
mel i Rønne. Fra Fader til Søn er at nævne: Skip
per Herman Bohn (1586), Raadmand 1604 og 1609, 
Henning Bohn, Borgernes Udsending til Prins Kri
stians Hylding i Lund 1610, Morten Henningsen 
Bohn, Byfoged 1629-30, Raadmand 1640-48, Her
man Mortensen Bohn, Raadmand 1648, Borgmester 
1664, Morten Hermansen Bohn (1652-1725), som 
fæstede Bo i sin Svigerfader, Præsten Povl Anchers 
By Hasle og her blev Byfoged, Borgmester 1684 og 
Borgerkapitajn 1687, Herman Mortensen Bohn (1682 
til 1773), som ved sit Ægteskab 16. Juli 1711 med 
Købmand i Rønne, Lavrids Lavridsen Hjorts Datter 
Karen (død 1784) atter førtes tilbage til sine Fædres 
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By. Han drev her efter Slægtens Skik Købmands
handel i den store, nu udstykkede Gaard paa det 
søndre Hjørne af Store- og Krystal- (Datidens Skiden-) 
gade. Han gjorde ikke sine Medborgeres Tillid til 
Skamme; som Hospitalsforstander gjenrejste han Ho
spitalet af dets Forfald [Personalhistorisk Tidsskrift, 
III, 6, S. 265-96}. 

Herman Bohn lod den gamle Hospitalsbygning 
nedtage og dens Byggeemner bortsælge de fattige 
til Indtægt. Af egne Penge kostede han' fem Hun
dred Slettedaler paa at rejse paa dens Sted den endnu 
~aaende Bygning, otte Bindingsværksfag stor, med 
egetømmer og teglhængt. Hospitalskirken i de to 
sydlige Fag udstyrede han med Prædikestol, Alter 
med en malet Altertavle og et udskaaret Krucifix samt 
to Messingstager, Tralværk for Koret, Skriftestol og 
to Mands- og to Kvindestale, hver paa fire Sæder; 
han sørgede for, at her hver Søgnedag holdtes Mor
gen bøn. I Husets nordre Ende fandtes et Køkken' 
de mellemliggende Fag rummede tre Stuer med e~ 
Kakkelovn og fire Tospændssenge. Haven mod øst, 
46 Skridt lang og 42 Skridt bred, lod han indhegne 
med Stengærde og tilplante med Æbletræer. Ved 
Gavebrev 5. April 1729 skænkede Herman Mortensen 
Bohn og hans Hustru Karen Lavridsdatter Hospitals
lemmerne det nybyggede Hospital til fuldkommen 
Ejendom og tillagde yderligere fem Hundred Slette
daler, hvis aarlige Rente, 25 Slette da ler, skulde ud
betales til de mest nødlidende af Hospitalets Be
boere. Ved Gavebrev 1. Juni 1742 føjede de hertil 
nye fem Hundred Slettedaler, hvis Rente skulde gaa 
ti~ Gudstjeneste, Brændsel og Vedligeholdelse af Byg
nmgen [Hofmans Fundationer, 8. Bind]. 
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Hos Hospitalets Forsvar, Amtmand Niels West og 
Provst Hans Ancher, indhentede Herman Bohn Til
ladelse til at lade bortsælge ved Avktion 26. Marts 
1733 dets to gamle Gavegaarde i Aaker og i Olsker' 
de indbragte nu 250 og 370 Firemarksdaler, de~ 
sidste Sum til lige Deling med Rønne Kirke, og de 
aarlige Renter heraf, 31 Slettedaler, oversteg langt 
de ni og otte Mark, de havde ydet i Aarsafgifter. Og
saa Arnage Mølle bortsolgte Hospitalet 1772 for 346 
Slettedaler. Ud over Bohns rige Gaver ejede det midt 
i det attende Aarhundrede 2843 Slettedaler; det hu
sede otte til ti Fattiglemmer [Jordebogsregnskab 1737]. 

Den gamle Hospitalsforstander jordedes i Decem
ber 1773 i Rønne Kirke i et Gravsted, som tidligere 
havde tilhørt Slægten Kames (Kam), og som han 
havde købt 18. Juni 1734. Hans Hustru fulgte ham 
i Jorden i April 1784. Deres Søn, Købmand Mor
ten Bohn (1719-1802) blev Hospitalets Forstander. 
I hans Datter, Etatsraadinde Marie Kofoed (1760-
1838) vandt Slægtens Gavmildhed sin frodigste Fylde. 
Sit eneste Barn, Hans Morten Ancher (1778-86), af 
hendes første Ægteskab med Købmand Jochum Her
man Ancher (1746-86) i Nexø, mistede hun tidligt. 
Hun og hendes anden Mand, Brygger Hans Peter 
Kofoed (1743-1812) paa Kristianshavn skænkede i 
en pengeknap Tid deres Fødeø talrige Gaver til 
Skoler, Arbejdshuse og anden Almennytte. Hun hjalp 
I. N. ~advig ind paa hans videnskabelige Bane; 
"Madvl var hos mig igaar, han ser inderlig god ud, 
han ær taknæmeIig og glad", "jeg haver rektig nok 
megen Aarsag tel at glæde mig over helle Madvis 
Fremgangsmaade", skrev hun 1820 og 22. Ved sin 
Død gjorde hun gjennem store Legater Bornholmerne 
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til Arvinger af en rig Del af sin store Formue. Hen
des Søster Karen Bohn (1754-1821) havde i sit 
Ægteskab med Købmand Mads Clemmed Engel 
(1747-96) i Rønne den samme Sorg som hun, at 
miste sit eneste Barn i en spæd Alder; det dræbtes 
9. Juli 1781 ved Lynnedslag i nogle Krudttønder i 
Engels, senere Konsul Johnsons Købmandsgaard paa 
Storegade. Som Enke testamenterede hun 27. De
cember 1809 et Tusend Rigsdaler til Rønne Borger
skole, fire Hundred Rigsdaler til Byens Kirke og fire 
Hundred Rigsdaler til dens fattige. Omtrent paa 
samme Tid skænkede Købmand Poul Carlsen i Rønne 
Hospitalet tre Hundrede Rigsdaler (1807). Dette Aar, 
1807, omdannedes Kirkesalen til Stuer for fire Hospi
talslemmer. 

Ved Hospitalsforstander Morten Bohns Død 1802 
flyttede hans Søn Jochum Ancher Bohn (1756-1809) 
fra Svanike til Rønne for at overtage Handlen, men 
ikke Hospitalet. Han fik kun et kort Spand af Aar 
til at virke her. Han valgtes til eligeret Borger, og 
uden selv at vide det lagde han Murhakken ved Fo
den af det gamle, Hospital. Hans Virketrang kastede 
ham ind i den Opgave at skabe Rønne en Dansk 
Skole. Amtmand Frederik Thaarup valgte 3. Juli 1805 
ham sammen med Hans Rømer og Christian Hansen 
Rønne, Borgere i Rønne, til at danne en Skoledirek
tion, og disse Mænd ydede Bohns Planer god Støtte. 
Hos mange af hans Bysbørn vakte disse stærk Mod
stand. Han vilde bygge Skolen ved Siden af Hospi
talet paa en Krog af den Grønning, som var Borger
militsens Øvelsesplads; og de gæve Krigere drog 
strax ud i Leding. De kunde umuligt give Afkald 
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paa denne Vaabenplads inde ved Byens Huse for 'lt 
jages længere bort og prisgive deres kære Helbred 
og dyre Uniformer for ondt Vejr, Tordenbyger med 
saadant mere. Naa, Amtmanden gav dem det ypper
lige Raad at hytte deres Skind under Øvelserne 
ved at drage ud under opspændte Paraplyer, - og 
imod Udgangen af Aaret 1806 havde Bohn Skole
huset færdigbygget paa den valgte Plads. I Be
gyndelsen af 1808 gav Førstelærer Ancher Anthoni 
Muller (1779-1832) de første Undervisningstimer. 
Rønne havde faaet en Dansk Skole [Bornholmiana, 
6. Bind]. 

Det kan nu ikke nægtes hine gæve Borgeroffi
cerer, at denne Skole blev Rønne en dyr Gave. Byen 
kostede i Aaret 1806 paa fattige Børns Skolegang i 
et og alt 57 Skilling. Nu er dens aarlige Skoleudgift 
75000 Kroner. For det gamle Hospital blev dets nye 
paatrængende Nabo langt dyrere. Det bar Herman 
Mortensen Bohns og hans Hustru Karen Lavrids
datters Navne indtil 1881. Da fandt Rønne Byraad, 
som vitterligt intet kendte til dets Historie, at det stod 
paa tværs for en Udvidelse af Skolen, og ryddede 
det simpelt hen af Vejen. Et tarveligt Pengelegat 
blev dets Afløser. De forløbne Aar have vist, at Sko
lens Udvidelse burde have været gennemført paa 
anden Vej; den var ganske utilstrækkelig, Byen 
maatte 1909 bygge ny Skole andet Steds. 

Her er et Fejlgreb at sone mod det gamle Ho
spital, hvis Bygning endnu staar som et ringe Skole
hus. Sømmeligt handler Rønne imod det ved at 
føre den tilbage til dens oprindelige Brug. Som 
hver Livsalder, saaledes bærer ogsaa hver Tidsalder 
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i sin Grund en Attraa til at skabe varig Gavn og 
Glæde for kommende Dage. Et værdigt Udslag heraf 
var det ældgamle Rønne Hospital, bedre værdt end 
det ukyndige Pennestrøg, som slettede det, og som 
kun fortjener atter at udviskes. Hvo som rydder sin 
Fortid, gjør sin Fremtid rodløs. 
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Hr. Fabrikant H. Hjorths Bemærkninger til det, 
jeg har anført om Bornholms Middelalders-Kirker i 
dette Tidskrifts VII Bind, er under 15. Marts d. A. 
meddelt mig i et Fortryk, men da deri var anført 
adskilligt, som ikke stemmede med de faktiske For
hold, og min Opfattelse af Kirkernes Alde: og Ka
rakter heller ikke falder helt sammen med det, Hr. H. 
har angivet, saa vil der i det først efterfølgende 
Bind blive optaget et Gensvar, der affattedes i Maj 
d. A., men som jeg senere paa given Anledning gerne 
har samtykket i indtil videre at tilbageholde til For
del for andre Forfattere. 

Rønne, 25. Allgll~t 19121. 
Matlzias Bidstrup. 
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