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Familien Madvig. 
Et Par nye Led i stamtavlen. 

Ved 

cand. polit. CARL ANTHONI KOFOED. 

I sine "Livserindringer" siger Madvig, at han ind
til 1884 kun kendte sine Forfædre indtil sin Olde
fader, Oluf Hansen Madvig, Byskriver i Svaneke. 
"Men," fortsætter han paa sin Tids og sin egen 
diskrete Maade, "siden har en ivrig og heldig Ge
nealog oplyst, hvem Tipoldefaderen var." Oldefade
ren siger nemlig i sin Ansøgning om By- og Her
redsskriverembedet, at hans Fader under Krigen mel
lem Danmark og Sverige mistede alt sit Jordegods 
og al sin Ejendom i Skaane for sin Troskab mod 
den danske Konge Christian d. 5te. Han fik siden, 
efter nogle Aars Ophold i København, af Kongen 
Bestalling som kgl. Skovrider paa Bornholm, dat. 
% 1681. Dermed var Madvig altsaa blevet bekendt 
med sin Tipoldefader, Skovrideren, og Madvig til
føjer, at denne Skovrider lod 1675 sin ældste Søn 
døbe i Hellerød Kirke i Skaane (se Julius Bidstrups 
Stamtavle over Familien Madvig). 

Det blev mig af Skolebestyrer, cand. philol. Lyng
bye meddelt, at J. N. Madvigs Søn, Retsformand 
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Madvig havde fortalt ham, at Famili,en Madvig havde 
tidligere ført Navnet Kofod, men at den ved sin Til
bagevenden til Bornholm havde taget Navnet Madvig, 
fordi der paa Bornholm var saa mange af Navnet 
Kofod. Jeg havde ikke tidligere hørt noget herom 
og kunde vanskelig fæste Lid til denne Meddelelse, 
især ikke til Begrundelsen af Navneombytningen, 
da der dengang, 1681, ingenlunde var mange Ko
foder paa Bornholm. Den vrimlende Mængde af 
dette Navn er opstaaet i langt senere Tid, især i Slut· 
ningen af 17- og i Begyndelsen af IS-hundrederne, 
først ved at mange Kognater, Datter- eller Datter
datter-Sønner, har optaget Navnet, og derefter ogsaa 
fjernere indgiftede, samt endelig nogle helt udenfor 
staaende. 

I Aaret 1917 udkom "Supplementer til Madvigs 
Livserindringer" , udgivet af Sønnen, Retsformand 
J. N. Agathon Madvig. Heri findes de noget dunkle 
Ord: "Jeg havde lært at bruge Navnet Madvig (i Ste
den for den fra Blekingen indkomne almindelige Be
nævnelse Kofod), idet Madvig ) Blekingen var Navnet 
paa en lille Bugt med blød Jord, og i Norge en 
lille Bugt med Smaasild." Her tales altsaa om Ble
kingen og ikke om Skaane, ligesom "Livserindrin
gerne" ogsaa siger, at Navnet stammer fra Fisker
lejet Matvik mellem Ronneby og Carlshamn i Ble
kingen. 

For at faa en sikker Oplysning om Familiens 
Tradition med Hensyn til Navneombytningen hen
vendte jeg mig til fhv. Retsformand Madvig og ret
tede i al Korthed de to Spørgsmaal til ham: Har 
Familien Madvig tidligere ført Navnet Kofod? og: Har 
Familien skiftet Navn ved Hans Olufsen Madvigs 

~ 
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Ansættelse som Skovrider paa Bornholm? Hr. Mad
vig besvarede begge disse Spørgsmaal med Ja. Jeg 
spurgte da, om der i Blekinge fandtes mange af 
Navnet Kofod. Hertil svarede Retsformanden: "Nej, 
han var født paa Bornholm og vendte nu tilbage 
dertil." Derpaa svarede jeg, at saa maatte han jo 
kunne findes i Stamtavlen. Ja, det mente Hr. Mad
vig ogsaa. 

Hvis det her fremførte forholdt sig som af Rets
formanden fremstillet, vilde Familien ikke kunne reg
nes blandt de indvandrede Slægter. Det forholder 
sig dog næppe saaledes, som den Madvigske Tradi
tion melder. Man vil vist forgæves blandt de kendte 
Kofoder søge en Hans Olufsen Kofod, som kunde 
identificeres med Skovrider Hans Olufsen Madvig, 
enten i Familien A eller Familien B. 

At Kofodnavnet ellers ikke har været ukendt i 
de "skaanske Provinser," er rimeligt nok efter Born
holms Beliggenhed og dets med Skaanes sammen
hørende Historie. I Julius Bidstrups Stamtavle B, S. 2 
findes jo ogsaa nævnt en Borgernester Oluf Koefoed 
i Ystad, en Laurits Koefoed i samme Egenskab 
sammesteds, foruden et Par kvindelige Medlemmer 
af Slægten i Malmø. Endvidere har jeg i "Skaan
ske Tegneiser" fundet omtalt en Peder Koefoed som 
Raadmand i Malmø (muligvis den Peder K., som 
1626 solgte Baggegaard i Klem. til Matthias Putt
kammer, eftersom han siges at have en Broder som 
Borgernester i Slagelse, Jørgen Koefoed, Fader til 
den Magleby Sognepræst og Provst i V. Flakkebjærg 
Herred, Ejer af Erikstrup i Stævns Herred, Jacob 
Jørgensen Koefoed, og til Borgernester Frederik Koe
foed i Skælskør). 

l' 
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Da Hans Olufsen Madvig, den senere Skovrider, 
altsaa lod sin ældste Søn døbe i Hellerød Kirke i 
Skaane, vilde det være rimeligt at søge Oplysning 
om denne Daab i Sognets Fødsels- og Daabsbøger, 
men disse findes jo ikke i vort Landsarkiv, men der
imod nok i Landsarkivet i Lund. Omstændighederne 
tillod mig ikke at søge Oplysning der, hvorimod jeg 
tyede til vort Rigsarkiv for i dets Jordebøger og 
Lensregnskaber at finde noget af det "Jordegods," 
som Hans Olufsen mistede paa Grund af sin Tro
skab mod Kristian V. Saadanne Regnskaber findes 
jo for den danske Tids Vedkommende indtil 1658 
i Rigsarkivet. 

Der er i Skaane to Navne Hellerød ; de findes 
begge i Malmohus Hin, nemlig Hallarod socken 
i Onsjo harad og Landsbyen Heljarad i Farhult 
socken i Luggude harad (se "Sverige" af Ahlenius 
og A. Kempe I). I den danske Tid var det nuværende 
Malmohus lan delt i Malmøhus Len, Kristianstad 
Len, Landskrone Len og Helsingborg Len; Sognet 
HallarOd i Onse (Onsjo) Herred laa i Landskrone 
Len og Landsbyen Heljarod (Hellerød) og Luggude 
Herred laa i det gamle Helsingborg Len. Hvis det 
er rigtigt, hvad Bidstrups Stamtavle og siden Mad
vigs Livserindringer meddeler, at Hans Olufsen Mad
vig lod sin Søn døbe i Hellerød Kirke i Skaane, 
maa det have været Hellerød i Helsingborg Len eller 
i Landskrone Len. Her maatte jo ogsaa findes det 
"Jordegods", som han mistede paa Grund af sin 
Troskab mod Kristian V. Jeg har gennemgaaet Jorde
bøger, Lensregnskaber og Skatternandtal fra disse 
Len i den danske Tid, men ikke fundet noget Spor 
af eller noget, som kunde hentyde til Navnet Mad-
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vig eller Kofod. Jeg er derfor af den Mening, at 
"Skaane" maa opgives i disse Meddelelser om Hans 
Olufsen Madvig, og at man maa holde sig til Ble
kinge (Blegind), hvad jo ogsaa fremgaar af "Erin
dringernes" Omtale af Fiskerlejet Matvik mellem 
Ronneby og Carshamn i Bleking og af "Supplemen
ternes" Omtale af "den fra Blekinge indkomne al
mindelige Benævnelse Kofod." Det nuværende lan 
Blekinge var i den danske Tid delt i Sølvisborg Len 
og Kristianopel Len. I Sølvis borg Len laa Bregne 
H,erred (nu Brekna harad) med Sognet Hellery (nu 
HallarOd socken), og i dette Sogn laa Fiskerlejet 
Madvig (nu Matvik) nær ved Trensum By ved Tren
sum Aa. 

ViI man nu i Jordebøgerne for Sølvisborg Len 
søge efter det Jordegods, som gik tabt for Hans Oluf
sen, er der to Omstændigheder, som virker hindrende 
ved Eftersøgningen, den ene Omstændighed, at Jorde
bøgerne ikke sjælden er upaalidelige for Aarstallenes 
Vedkommende, da man ofte benytter gamle Bøger 
ved nye Skatter, ligegyldig for, om Ejernes Navne 
er forandrede, den anden Omstændighed, at Jorde
gods, som fra Staten er udlagt til andre, ikke kom
mer med i Jordebøgerne og Lensregnskabet. Saa
ledes vil man i flere Jordebøger ved HeIlery Sogn 
kun finde faa Navne, fordi de øvrige hører til Gaarde, 
som var udlagt til Helena Kirke. I Jordebog af 1651 
hedder det f. Eks.: "Gods bevilget fra Helena Kirke 
til Sølvisborg Slot," idet Godset atter er gaaet fra 
Kirken ind i Lensregnskabet. Mere paalidelige er 
Ekstraskatte-MandtaIlene, da disse Skatter svaredes 
af hele den menige Almue. 

Vil: man søge Forbindelse med Aaret 1675, da 
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Hans Olufsen Madvig lod sin Søn døbe i Hellerød 
Kirke, opstaar den Vanskelighed, at de danske Lens
regnskaber kun gaar til 1657, hvorved der fremkom
mer et Tidsrum af 18 Aar uden Efterretninger. Men 
i Mandtal over Maanedsskat Marts--August 1657 
staar i Hellery Sogn: Oluff i Madvig. Navnet Oluff 
vækker Opmærksomhed, da de ældste forhen kendte 
Navne i Familien Madvig var Hans Olufsen Madvig, 
Skovrider, død 1701, og Oluf Hansen Madvig, By
skriver i Svaneke, død 1750. Man faar et bestemt 
Indtryk af Forbindelsen mellem disse Navne: Oluff 
i Madvig og Hans Olufsen Madvig og Oluf Hansen 
Madvig paa Bornholm. For Aaret 1656 findes nævnt 
baade ved Pengeskat og Kornskat til Mikkelsdag: 
Oluff Hanszen i Maduig, og ved Graverskatten til 
Helsingborg Fæstnings Bygning oppebaaren 1656 i 
Hellery Sogn: Oluff i Madvig, Kirkeværge. Denne 
Oluf Hansen i Madvig i Hellery Sogn i Blekinge 
er Fæstebonde. Der var i Hellery Sogn kun 3 "jord
eigne" Bønder (Selvejerbønder), men mange Fæste
bønder, og Oluf i Madvig nævnes ofte som Nr. 3 
eller 5 blandt disse. 

Saaledes nævnes fremdeles for hvert Aar tilbage 
i Tiden Oluf Hansen i Madvig, indtil vi naar tilbage 
til Aar 1643, da Oluf Hansen ikke endnu er ene om 
at udrede Skatterne, men deler Byrderne med Hansz 
i Madvig, formentlig hans Fader: Pengeskat til Skt. 
Hansdag : Hansz i Maduig, men Kornskat til Martini 
Dag: Olluff i Maduig. Ligesaa 1639, Pengeskat : 
Olle Hanszen og Kornskat : Hans i Madwig. Paa 
samme Maade indtil Aar 1635-6. Her begynder 
Oluf Hansens Deltagelse i Skatteredselen, og i Sølvis
borg Slots Regnskab for 1633-4 finder vi Forkla-
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ringen, idet det oplyses, at i dette Aar har Faderen, 
Hans i Madvig, overladt den halve Oaard til Søn
nen Oluf (Ole). Det hedder nemlig under Steds
maal (Fæste) Indtægt: "Ridefoged Hans Holst har 
annammet Feste: Olluff Hansen i Madvig 1/2 Part 
i Maduig Oaard, sin fader oplod for Penge vij SIdl." 
[J: 7 Slettedaler]. (Saaledes f. E~s. ogsaa: Sted (fæstet) 
Svend Lauritzen 1/4 Part af Harkviff sin Fader Oploed 
- ij Sldl.). 

Denne Gaard er den eneste Gaard i Fiskerlejet 
Madvig og kaldes her Madvig Oaard; det er en 
Helfæstegaard, Stedsmaalsgaard, hvad der svarer til 
Vornedgaardene paa Bornholm. Hvornaar og hvor
ledes den 2. Halvpart af Madvig Gaard kommer over 
til Oluf Hansen, ses ikke, da Stedsmaal for Aarene 
1639-41 mangler i Regnskaberne, og i disse Aar 
er vistnok ogsaa den 2. Halvpart tilfaldet Oluf Hansen. 
I Erindringerne siger Madvig, at det mistede Jorde
gods har vel været en hel eller halv Bondegaard. 
Her ses det, at det har været en Helgaard. 

Fra 1633-4 og tilbage i Tiden indtil Aar 1600 
findes Hans i Madvig som Enebesidder af Gaarden 
og som ene Udreder af Skatterne, og da der ved 
Aaret 1621 er Tale om Stene penge til Kristianapels, 
"Styr-Calmars", Fæstning, møder han under Navnet 
Hanns Nielsen - ij Rdl. (den almindelige Skat 
for Stedsmaalsbønderne), og ligesaa for Aaret 1606: 
Kongskat (de 3 jordeigne Bønder i Hellery Sogn giver 
hver 1 Daler, men Stedselbønderne hver 1/':J Daler): 
Maduig: Hanns Nielszen. Vi kan følge Hans Nielsen 
helt ind i 15-hundrederne, men her ophører alle 
skriftlige Efterretninger, og om Niels i Madvig hører 
vi intet. 
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Nu skal det ikke skjules, at en Oluf Hansen fIn
des ogsaa i Meelby Sogn, Lister Herred i samme 
Sølvisborg Len; han nævnes ved Baadsmandsskatten 
1653, men hans Gaard er øde; ligeledes nævnes han 
ved Rigsortskatten 1651 og kaldes Ugedagstjener, 
og samme Aar nævnes han ved Pengeskat til Martini 
som Ugedagsfæstebonde; Gaarden var øde. For 1650 
siges det i Bilagene, at han var Ugedagsfæstebonde 
og hans Gaard en "Heelgaard", men øde. Fra 1649 
staar han uden Tilføjelsen: øde, 1647 og 1646 lige
ledes. Forud for og efter denne Tid, 1646-1653, 
nævnes ved denne Gaard Navne, som synes uden 
Forbindelse med hans. Fra 1648 til 1653 og sag
tens den danske Periode ud er Gaarden altsaa øde. 
Der er vel her en tilfældig Navnelighed med Navnet 
Oluf Hansen i Madvig. Paa samme Maade forhol
der det sig vist ogsaa med den Hans Olufsen, der 
nævnes som Tolder i Sølvisborg og Bodde Kuld 
Aar 1657. 

Hvis de ovenfor nævnte Hans Nielsen i Madvig 
og Oluf Hansen i Madvig virkelig er henholdsvis 
Hans Olufsen Madvigs Bedstefader og Fader, saa 
kan den af Retsformand Madvig til mig udtalte Me
ning, at Skovrideren var født paa Bornholm og, efter at 
have mistet sit Jordegods, vendte tilbage til Born
holm, jo ikke være rigtig. Om disse Mænd har ført 
Navnet Kofod, er ikke modbevist ved, at dette Navn 
ikke findes i Jordebøger og Lensregnskaber, da det 
ikke var nødvendigt at tilføje det til Fornavnet, idet 
dette lige saa ofte findes alene, som det følges af 
Faderens Navn. Hans og Oluf var i disse Doku
menter nok; undertiden tilføjes Nielsen og Hansen, 
og det kan jo tænkes, at Kofod for Nemheds Skyld 

e.r udeladt. Sandsynligt er det dog egentlig ikke. 
Det kunde ogsaa tænkes, at en Kofod ejede Jorde
gods i Skaane eller Blegind, som slet ikke kom 
med i Jordebøger og Lensregnskaber af den Grund, 
at Godset var adeligt eller Frimandsgods, ligesom 
de bornholmske Frimænds Gaarde ikke i Alminde
lighed nævnes i de tilsvarende bornholmske Regn
skaber. Mest sandsynligt er det da, at vi i disse 
nye Navne Oluf Hansen og Hans Nielsen i Mad
vig virkelig har Madvigs hidtil ukendte Forfædre. 
Ja, da Navnet stammer fra Fiskerlejet Matvik (i den 
danske Tid Madvig), og da de to sidste Navne ved 
Madvig Gaard er lig de to første Navne paa Born
holm (Hans og Oluf), kan heri vel siges at ligge, 
om end ikke et Bevis, saa en til Vished grænsende 
Sandsynlighed for Rigtigheden af denne Forøgelse 
af Stamtavlen. 

Følger man altsaa, hvorledes Madvig Gaard er 
gaaet i Fæste fra Fader til Søn, faar man følgende 
Slægtrække: 

Niels i Slutningen af 1500ne. 
Hans Nielsen i Madvig o. 1600-1634 (43). 
Oluf Hansen i Madvig o. 1643 (34)-0. 1673. 
Hans Olufsen Madvig (i Madvig) o. 1675-0. 1679. 

Skovrider paa Bornholm 1681-1701. 
Oluf Hansen Madvig, Byskriver i Svaneke - 1750. 
Jørgen Madvig, Byskriver i Svaneke -1798. 
Poul Anthoni Madvig, Byskriver i Svaneke -1816. 
Johan Nikolaj Madvig, Geheimekonferensraad -1886. 
Johan Nikolaj Agathon Madvig, Retsformand -. 

Det er vel ikke tvivlsomt, at man i Landsarkivet 
i Lund gennem Kirkebøger, Skifteprotokoller m. m. 
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vil finde denne Rækkefølge - dens Rigtighed forud
sat - bekræftet foruden udførlig Oplysning om Fa
milieforhold, Ægteskaber, Børnenes Navne og An
tal o. s. v. Ifølge den af L. Weibull udgivne "Vii:g
ledande fOrteckning vid person- och slaktforskning i 
Landsarkivet i Lund (1916)" findes i Brekna harad 
fOdelse- och dopbOcker 1647-1869 (luckor, "Huller", 
1665, 72-73, 80-1, 87-1700) och dOd- og begraf
ningsbOcker 1647-1869, hvor man rimeligvis let i 
Henhold til det her fremstillede vil finde sig til rette. 

Den skaanske Indvandring paa Bornholm 
omkring 1680 

og Skovrider Hans Olufsen Madvig paa Kohhegaard. 
Af M. K. ZAHRTMANN. 

Til de gjennem C. A. Kofoeds omhyggelige Un
dersøgelse fremdragne Oplysninger om Slægten Mad-' 
vigs ældste Led og om dens Fædrehjem Madvig
gaard i Blegind kan knyttes nogle løse Optegnelser 
om dens tidligste Optræden paa Bornholm i For
bindelse med Skaaningernes Indflytning her om
kring 1680. 

Christian den Femte havde ført den skaanske Krig 
1675-79 med større Lykke til Vands end til Lands. 
I de tidligere danske Landskaber Skaane, Halland 
og Blegind havde talrige Indbyggere med Vaaben i 
Haand hævdet deres gammeldanske Sindelag. Da 
nu Lykken gik dem imod, maatte de fra deres hær
gede Hjemstavn ty ned til andre Dele af det danske 
Stammeland. Til Bornholm kom mange, og de 
fæstede deres nye Hjem særligt i Gudhjem, som laa 
næsten uddødt siden Byldepestens Hærgen i 1654. 
For at lette disse Flygtninge deres nye Bosættelse 
fritog Kongen 24. April 1694 Gudhjembo fra at yde 
de aarlige Dagværkspenge, efter at det var blevet 
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ham oplyst, at de var alle Skaaninger og Blegind
farer. Endnu i Dag spores denne Indvandring i 
Gudhjembos særegne Tungemaal [Bh. Saml., 8. Bind, 
1913, S. 143]. Ogsaa i Fiskerlejet Tejn bosatte sig 
en Del skaanske Flygtninge. 

Den mest kendte Flygtning fra Skaane havde alle
rede den foregaaende Svenskekrig ført til Bornholm. 
Det var Oluf Svendsen Brock, Bornholmer af Fødsel; 
han havde vundet Borgerskab i Malmø og traadte 
1658 ind SOI11 Deltager i Forsøget paa at bringe 
denne By i de danskes Magt. Det kække Fore
havende røbedes i Utide; desværre var det en fra 
bornholmsk Fangenskab undsluppen svensk Rytter, • 
som, gjennem hvad han havde hørt derom paa Born
holm, først aabenbarede det i Februar 1659 for de 
svenske Myndigheder i Malmø. Sammen med sine 
ni Fæller førtes Oluf Svendsen Brock 22. December 
1659 frem paa Byens store Torv; tre Hoveder faldt 
for Bøddelsværdet; da overbragte en Rytter Carl Gu
stafs Naadebrev, som ændrede de andres Dødsdom 
til Landsforvisning. Med Tab af sit Gods søgte Oluf 
Brock tilbage til sin Fødeø og bosatte sig som Køb
mand i Rønne. "For den velmente Troskab, han udi 
seneste Krigstid udi Malmø agtede at lade se, og 
hans store derover lidte Skade og haarde Medfart" 
skænkede Christian den Femte ham 7. Februar 1671 
[Sjæll. Register] en Aarpenge paa 200 Rigsdaler og 
satte ham 30. August 1680 til Borgermester i Rønne. 
Han blev Ejer af Smedegaard i Knudsker; da hans 
Aarpenge som Følge af den nye dyre Krig ikke kom 
til Udbetaling, søgte han 28. Juli 1685 om at faa 
to Ødegaarde udlagte sig til Eje for sit ubetalte Krav 
paa 1600 Rigsdaler. Han havde først haft til Ægte 
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en Enke Mette Movridsdatter [Sjæl!. Register, 17. Juni 
1675], som havde bragt ham tre Stifbørn, af hvilke 
Datteren Lisabet Markrnand (gift Bohn) er kendt som 
den, der fældede Bornholmernes Plageaand Augustus 
Deckner. Senere giftede han sig med Margrete Pe
dersdatter Lesler fra Kyndegaard. Begge hans Ægte
skaber forblev barnløse. Han døde omkring 1689 i 
Rønne; hans Enke døde 1720. 

Af dem, som Flugten fra de skaanske Landsdele 
drev til Bornholm, kan dernæst nævnes Præsten Hans 
Dominici, der 1677 af Svenskerne blev tvunget til 
at pakke sig bort fra sit gode Præstekald Kjelstrup 
og Bedinge i Skaane. Med sin Hustru Margrete 
Andersdatter og mange smaa Børn opholdt han sig 
i København og mistede ved Ildebrand sine fattige 
Midler, hvorfor det tilstedte s ham 4. Januar 1681 
[Sjæll. Register] at indsamle Hjælpemidler ved at lade 
stille Bækken for Kirkedørene. Bedre hjulpen blev 
han ved 25. November 1681 at kaldes til Sogne
præst i Ibsker og Svanike i den· afdøde Hans Lav
ridsen Borringholms Sted. Han virkede i dette Præste-

• kald til sin Død i Februar 1706. 
Sent og mindre vel hjulpen blev Mikkel Ander

sen Frøling ved 26. September 1685 at sættes til 
Byfoged i Nexø og Aakirkeby og Herredsfoged i 
østre Herred, hvilket han 13. Marts 1686 fik om
skiftet med Søndre Herred. Der var ingen fast Løn 
knyttet til disse Tjenester, der dog gaves ham efter 
hans Sigende til at afbøde hans store Tab i Skaane: 
" ...... helst jeg aldrende fremmede Mand af 
min allernaadigste Konge er hid beskikket til den 
ringe Tjeneste, som jeg i allerunderdanigst Hørsom
hed skal efterleve, og formedelst at jeg fra Skaane 
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for min aIlernaadigste Konges Skyld blev forfulgt og 
har tilsat udi Skaane, hvor jeg levede i meget rigelig 
Velstand, over fjorten Tusend Dalers Middel. Nu er 
jeg ene Byfoged og Øvrighed paa tvende Steder~ 
nemlig Nexø og Aakirkeby, hvor tilforn før min Tid 
har været Borgermester, Raadmænd og Byfogder, 
som jeg alene maa forvalte og svare for, og jeg har 
ikke en Skilling til aarlig Løn af begge Byerne. 
Men en Bysvend kan jeg ikke være foruden, som i 
adskillige Maader skal tilbruges, og falder det mig 
for tungt at føde, klæde og lønne af mit eget". 
[Bornh. Jordebogsregnskab 1693-94]. Han døde 
1697 inden April Maaneds Udgang, efter at han endnu 
22. April havde fralagt sig en Sigtelse for Overtrædelse 
af det sjette Bud [Bh. Jbr. 1697-98]. 

Hendrik Johansen Pop fra Malmø fik 16. Juni 1687 
sig tillagt de skaanske Flygtninges Skattefrihed og 
udnævntes 15. Marts 1690 til Byfoged i Hasle, og Her
redsfoged i 'Nordre Herred. To Aar senere, i April 
1692, druknede han paa Overrejse til København. 

Et helt Kompagni paa 80 Mand skaanske Fri
skytter - Gønger eller Snaphaner, som de ogsaa " 
nævntes, - overførtes fra København til Bornholm, 
hvor det landsattes 6. Maj 1678 og udstyredes med 
Proviant, inden det drog over til Blegind. Det førtes 
af Major Henrik Ovesen Pflug og Kapitajn Jens 
Kjeldsen. Efter endt Indfald i Blegind blev det truk-
ket tilbage til Bornholm, hvor det gjorde Tjeneste 
ved det store svenske Flaadeforlis under Sose Natten 
mellem 4. og 5. December 1678. Kompagrliet ind-
gik her under Garnisonen paa Hammershus. Kongen 
sendte det 27. April 1685 til Kristiansø til Bygnings
arbejde paa den nye Fæstning Somren over, og det 

l 
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af takkedes her 20. Oktober 1685; dog optoges en 
Del af Mandskabet i et nydannet kristiansøsk Fri
kompagni, som fra 20. November 1687 til 11. Marts 
1688 arbejdede i Rønne med at tilhugge Sten til 
Fæstningen her og ligeledes jevnligt senere indtil 
1725 overflyttedes til Hammershus, naar de slette 
Sundhedsforhold paa Kristiansø med Udbrud af Skør
bug vakte Uro i det og bragte det til at hige efter 
Forfriskning. 

Ved Aftakningen 1685 gik det skaanske Frikom
pagnis Officerer ud af Tjenesten: Kapitajn Jens Kjeld
sen, Lieutenant Ole Pedersen, Fændrik Karl Peder
sen og Kvartermestrene Jon Beck, Jens Jensen Ternø 
og Sønne Pedersen. Nogle af disse og af deres 
undergivne Friskytter bosatte sig paa Bornholm og, 
som det synes, især i og ved Gudhjem og Tejn. 
Kapitajn Jens Kjeldsen fik 26. Oktober 1686 skænket 
en Aarpenge paa 40 Rigsdaler og udnævntes 1687 
til Strandrider paa Bornholm, hvor han døde i Som
ren 1704. Hans Aarpenge blev 11. November 1704 
tillagt to andre fordrevne Skaaninger paa Bornholm, 
Ole Jensen Wrip og Jens Pedersen [Bornh. Jorde
bogsregnskab 1704---5]. Rimeligvis havde disse tjent 
under ham som Friskytter eller "Gønger". Dette 
sidste Navn var taget efter Gønge Herred i Skaane, 
som havde fostret de djærveste Friskaremænd under 
Krigen; og naar Bornholmskortet endnu nævner en 
halv Snes Huse, som ligge i Nyker Sydvest for Kir
ken, Gøngeherreds Huse, gjør dette Navn det troligt, 
at nogle af hine Friskytter 1685 have fæstet Bo her. 

Den fordrevne Blegindsfar Hans Olufsen Madvig 
fandt saaledes mange nære Landsmænd og· Med
brødre i Ulykken for sig i sin nye Hjemstavn, da 
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Christian den Femte 9. Marts 1681 satte ham til Skov
rider paa Bornholm, efter at han omkring 1677 havde 
mistet Madviggaard og alt sit Eje for sin Troskab 
mod Danmark. Skovriderstillingen var ringe, Aars
lønnen 80 Rigsdaler; den svarede til senere Tiders 
Skovløber- eller Skovfogedtjeneste. Der var to Skov
ridere; den anden, Erik Mogensen, havde været Liv
karl hos Frederik den Tredje og gjort Tjeneste i For
svaret af København 1659; han boede i Rønne og 
fik 31. Maj 1687 sin Søn Hans Erichsen udnævnt 
til sin Medhjælper. Kongen gav dem 11. Avgust 
1688 en overordnet Holtsførster (hvad nu til Dags 
vilde kaldes Skovrider) i Bornholmeren Hans Christen
sen Piil, født og boende paa Pilegaard (69. Sg.) i 
Klemrnedsker Sogn. Skovriderne havde mere at sørge 
for Kronvildtets Trivsel end for Skovens; de hidsendte 
kongelige Jægere nedskød 1684 et Hundred Kron
hjorte til Kongens Husholdning, og atter det .føl
gende Aar holdt de en stor Jagt paa Bornholm; lige
saa lod den jagtkære Christian den Femte 1693 og 
flere Aar overføre store Flokke indfangne Hjorte til 
sin nyligt anlagte Jægersborg Dyrehave Nord for 
København [80rnh. Saml., 10. Bind, 1916, S. 57]. 

Om Skovrider Madvigs første Aar paa Bornholm 
høres kun lidet. Hen imod Slutningen af 1684 ind
gik han en godvillig Overenskomst med en Fæste
bonde Anders Hansen paa Kobbegaard (2. Vg.) i 
0strelarsker Sogn om, at denne skulde aftræde til 
ham sit Fæste paa Halvdelen af Gaarden. Benedix 
von Hatten, Amtmand paa Bornholm fra 8. Juli 1682 
til sin Død paa Lindesgaard (Lensgaard) 27. Marts 
1685, tilstedte dette Fæsteskifte, og 9. September 
1685 godkendte det kongelige Rentekammer det, 
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imod at Madvig lod sig Fæstets Landgilde, Skat, 
Ægt- og Arbejdspenge afkorte i sin Aarsløn, at han 
holdt Bygningen forsvarligt ved Hævd, og at han 
levede roligt og skikkeligt med Fæstebonden paa 
Gaardens anden Halvdel, saa at intet Klagemaal 
opstod. 

Kobbegaard var en god, stor Gaard, - men delt 
imellem to Husstande vilde den dog kunne være 
bleven en trang Bolig, om ikke Skovrider Hans Mad
vig havde været den fredsæle Mand, som han var i 
al sin Færd paa Bornholm. Gaarden regnedes da 
til 16 Tønder Hartkorn; nu til Dags findes den sat 
til lidt over 20 Tdr. Hk., 93 Hektarer. Frederik den 
Tredje havde 10. Avgust 1659 tildelt Landstingskriver 
Peder Lavridsen Barfod af Aakirkeby for af ham ud
vist tro Tjeneste en Aarpenge paa 60 Rigsdaler samt 
for egen, Hustrus og et Barns Livstid at nyde alle 
Afgifter af Kobbegaard. Bornholmerne selv have ikke 
nævnt samme Barfod blandt dem, som de priste for 
deres Lod i Landets Udfrielse af Svenskernagten 1658, 
og hans tro Tjeneste var næppe anden end den, at 
bringe Kongen Bornholmernes Gavebreve i Hænde 
i Somren 1659, da han ligeledes hjembragte som 
Skænk af Kongen de tre Sølvbægere, hvoraf denne, 
Dronningen og Kronprinsen paa Københavns Slot 
ved den frydefulde Lejlighed havde drukket paa 
Bornholms Vel. Men Barfods Kongegave varede 
længere end de, som blev Bornholmernes Førere i 
Opstandsdagene 1658 til Del. Selv døde han ved 
Jul 1678; hans Enke Margrete ægtede derefter Køb
mand Herman Syemer i Rønne, og efter dennes Død 
fik hun mod Slutningen af 1683 Provincialfiskal Claus 
Krøger i Rønne til Ægtemand. Hun blev tredje 
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Gang Enke 1694 og døde 1712. Nydelsen af Kobbe
gaards Afgifter gik da over til hendes Datter Sidsel 
Pedersdatter, Enke efter. Morten Jonsen i Nexø, og 
først ved dennes Død 27. Juli 1715 faldt de tilbage 
i Kongens Kasse. 

Skovrider Hans Madvig fandt Kobbegaard lig
gende gunstigt for Tilsynet med Kongens Vild bane. 
Nogen Ret havde han heri, - de andre Skovtilsyns
mænds Boliger, i Rønne og i Hasleegnen, laa læn
gere fra Banen. Vildbanen strakte sig fra Heljues
bakkerne ved Nexø mod Vest ind til Almindingen 
og derfra mod Nord over Stavsdale til op imod Ols 
Kirke; den indtog Højlyngen inde i Landet. Kobbe
gaarden laa udfor Midten af den, - men ude ved 
VandeL Den laa smukt med sine Skove op langs 
den dybt nedskaarne Kobbedal, hvis stejle Klippe
vægge minde om Starte bakkerne i Ekkodalen, og 
som fyldes af klangfuld Bulder fra Kobbeaaens lod
rette Fald i Stavehøl. Klippekysten her, en af Born-· 
holms skønneste Egne, fra Rankløven op mod Gud
hjemmeknysten og Lens Klint, Fiskerlejerne Sal
tuna og Melstad, endeligt de fire Ertholme ude i 
Horisonten: Kobbegaard og hele Omegnen har sik
kert draget Blegindsfaren Hans Madvigs Sind til sig 
ved at vække Minder om Fæstegaarden derhjemme 
ved Madvigen, en Milsvej øst for Trensum By 
[Karlshamn], med Ternø og de andre Skærholme ud 
for sig. 

Saaledes drog Madvig og hans Hustru Boel Pe
dersdatter med deres fem smaa Børn ved Foraars
tide 1685 ind paa Halvdelen af Kobbegaard. Hustruen 
døde 1. Juli 1686. Selvom Husførelsen har krævet 
en Husmoder, synes Hans Madvig dog at have ventet 
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til 20. Oktober 1691 med at fæste sig en ny Hustru. 
I Mellemtiden fandt Børnene muligvis moderlig Pleje 

. hos Gaardens anden Husstand. Sikkert er det, at 
Skovrider Madvigs anden Hustru blev Sofie Leidring, 
der var født omkring 1664 paa Frennegaard, som 
hendes Fader, Raadmand i Svanike Hans Leidring, 
havde i Fæste af Kongen, og at Madvig omtrent 
1691 fik hele Kobbegaard i Fæste, selvom Fæste
brevet først udstedtes 6. Marts 1694, efter at han 
28. Oktober 1693 ligeledes havde fæstet af Kongen 
Ørredfiskeriet i Kobbeaa. 

Selv var Skovrider Madvig rimeligvis mindst en 
Snes Aar ældre end sin anden Hustru. Hun gav 
ham tre Sønner og en Datter. Han døde 16. Avgust 
1701 paa Kobbegaard. Hans Dødsbo, som var rigt 
paa gammelt Sølvtøj, var ogsaa rigt paa Gæld; efter 
dens Fradrag, 709 Slettedaler, blev kun 117 Slette
daler til Arvingerne. Hans Enke indgik endnu to 
Ægteskaber, først med Mads Davidsen, siden med 
Peder Andersen. Kort efter sin sidste Mands Død 
oplod hun 25. Maj 1737 Fæstet paa Kobbegaard, 
"som hun havde haft i trende Mænds Tid siden 
20. Oktober 1691 ", for sin Søn David Madsen. 

Ved det store Salg af alle Kongens Fæstegaarde 
paa Bornholm bød Kapitajn Didrik Funch 13. April 
1744 Kobbegaarden saa højt op, at David Madsen 
ikke kunde følge ham. Funch forlangte sig Gaar
den tilslaaet. Skønt henimod 80 Aar gammel rejste 
Sofie Leidring strax til København, hvor hun 22. April 
talte sin Søns Sag for Kongen. Ogsaa Amtmand 
I. C. Urne blev David Madsens Fortaler, og i dette 
som i alle andre lignende Tilfælde blev den tidligere 
Fæsters Bud godkendt. For 1272 Slettedaler blev 

2· 

Bornholmske Samlinger, Tolvte Bind, Rønne 1918

www.vang-hansen.dk



20 

David Madsen Ejer af Kobbegaard; det var et af 
de dyreste Gaardkøb under hint Salg [Rentekamrets 
Arkiv, Avktionsforretningen 1744]. I hans Tid ned
brændte Gaarden 7. Marts 1754. Fiskeriretten i Kobbe
aaen havde en Landstingsdom 15. Juni 1718, støttet 
paa et Sognevidne af 15. Oktober 1555, tilkendt alle 
de tilstødende Lodsejere. Fra David Madsen paa 
Kobbegaard nedstammer gjenrtem hans Søn Hans 
Davidsen Leidring Slægten Davidsen i Svanike og 
Nexø. Omkring 1752 døde Skovrider Madvigs Enke 
Sofie Leidring hos sin Søn paa Kobbegaard. 

Om Hans Olufsen Madvigs sindige og fredsæle 
Optræden haves vel hjemlede Fortællinger. Han var 
8. Avgust 1684 Deltager i et Gæstemaal hos Amt
skriver Augustus Deckner i Rosengaarden i Rønne. 
Efter at være stegne til Hest i Gaarden drak Gæsterne 
endnu et Afskedsbæger under Pistolskud. Kapitajn 
Jens Pedersen Kofoed spildte herved Vin paa Kapi
tajn Haagen Mikkelsens Kjortelskøde, og denne øvede 
hastigt Gjengæld med de Ord: "Der har du det til 
det andet." Jens Kofoed tørrede Vinen af sit An
sigt, og idet han red ud ad Porten, sagde han: "Er 
det Maner at slaa Vin paa en ærlig Mand eller paa 
en ærlig Mands Klæder? Deri gjorde du som ingen 
ærlig Mand." Uden for Porten løsnede han et Pi
stoiskud. Haagen Mikkelsen red ilsomt efter ham. 
Skovrider Hans Madvig fulgte efter de to Kamp
haner op forbi Kirken og gjennem det østre Byled, 
hvor han indhentede dem, og, som han selv sagde, 
"vi red saa sagtelig vor Vej hen ud paa Agrene." 
I Byvangen steg Jens Kofoed af Hesten, trak sin 
Kaarde og raabte: "Af Mæren!" til Haagen Mikkel
sen, som nu ogsaa sprang af Hesten og drog Kaar-
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den. Madvig lagde sig imellem, fik først Kofoed tH 
at stikke Kaarden i Skeden og holdt dernæst Mikkel
sen tilbage. Dennes Rideknægt ilede til med de 
Ord: "Hans Olsen, hvad gør I? I maa ikke holde 
min Husbond." Madvig svarede: "Jeg holder ingen, 
- jeg ved vel, hvad jeg gjør, - jeg vil ikke se 
paa de gode Mænds Skade." I det samme gik Jens 
Kofoed ind paa sin Modpart, gav ham to Mundslag 
med sin flade Haand og sagde: "Du Flabmund, 
skal du overfalde en god ærlig Mand?" Haagen 
Mikkelsen fik ham grebet i Haaret, og de to Kapi
tajner laa nu i en Knold tilsammen og sloges med 
et Spanskrør, indtil de blev adskilt af tilløbende Folk. 
Da Jens Kofoed naaede hjem til Maglegaard, fandt 
han sig blaaslagen i Panden med en Knude i Haar
bunden og stærke Hovedsmærter, hvorfor han søgte 
Lindring ad Rettens Vej. Saadan Efterslæt bar paa 
hin Tid et Gilde mellem gode Mænd paa Bornholm· 
[Museum, 1891, L, S. 183-87]. 

Atter nogle Aar senere ses Hans Olufsen Madvig 
som Manden, der var rede til at sætte sit ind paa 
at stifte Fred blandt stridige Hoveder og tillige stod 
i et vist faderligt Forhold til de andre hiddrevne 
Blegindsfarer. Paa sin aarlige Bogklaringsrejse holdt 
Amtskriver Augustus Deckner i Februar 1688 Afreg
ning med Gudhjembo i deres Byfoged Hans Rij
mands Hus og havde tilsagt til dette Møde Skov
rider Madvig, som havde lovet at tage en Del af 
Fiskerne ud for de Dagværkspenge, Amtskriveren 
havde at indkræve hos dem. Deckner spurgte efter 
Friskytterne, som var udeblevne med deres Dag
værkspenge. Efter Budsendelse mødte nu Jens Jen
sen Ternøe og de andre Friskytter frem med Kon-
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gens allernaadigst givne Frihedsbrev; ved dette, ud
stedt 7. Maj 1680, gaves Blegindsfaren Jens Jensen 
fra Ternøe tyve Aars Frihed, som Skaaningerne nød 
den, for Skatter og Byens Paalæg. Ternøe klappede 
Deckner paa Skuldren og sagde: "Far! vil I anse 
dette Brev?" Deckner spurgte: "Hvad er det for et 
Brev?" - "Det er det bedste Brev, jeg har haft i 
min Haand." - Hvortil Augustus Deckner svarede: 
"Jens! jeg vil sige dig, hvortil det Brev er godt." 
- Ternøe sagde da: "Avgust igjen! I maa lige saa 
gjerne sige det ud, som I tænker; giv mig hid mit 
Brev, for I tænker, I agter det ikke mere, end som 
I vil stryge Eders, Rumpe derpaa." - "Saa min Sjæl, 
Jens! det er noget om det." Med disse Ord tog 
AmtskriverenKongebrevet, strøg det bag sin Lænd 
og kastede det paa Bordet: "Saa godt er det til." 

Nu greb den kongetro Hans Madvig ind med de 
Ord: "Oh, Hr. Amtskriver ! ikke saa at handle med 
Hans Kongelige Majestæts Brev! Hvor meget er Jens 
Ternøe skyldig? saa tag af min allernaadigste Løn, 
som staar inde hos Eder, og gjør Eder betalt for 
Manden." Jens Ternøe selv sagde: "Far! om I ikke 
vil tage Skovrideren for det, I fordrer, saa tag Kapi
tajn Jens Kjeldsen derfor." Deckner svarede: "Jens! 
du er god nok for at betale selv. Vil du flytte hen ad 
Friheden til [ind i en Købstad], saa kan dit Brev 
være godt nok." Friskytten Mads Beck løb ud ad 
Døren med det Udraab: "Agter han nu ikke mere 
Kongens Brev end at stryge sin Røff paa det, saa 
giver jeg hannem Døden og Dieffuelen!" 

Skovrider Madvig følte det uforeneligt med den 
Troskabsed, han havde svoret Kongen, at dølge 
denne Sag. Ogsaa gjennem andres Vidnesbyrd blev 
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den kendt. Skønt den var den mindste af hans tal
løse Forbrydelser, fandt Amtskriver Deckner den far
ligst. Sine ublu UdsugeIser af de skattepligtige Bøn
der og sine store Besvigelser overfor Kongen troede 
han sikkert at kunne snakke sig fra; men denne 
Majestætsforbrydelse, for hvilken Straffen var at miste 
sin højre Haand for Øxen, at firdeles og at klæde 
Stejle og Hjul, søgte han ivrigt neddysset. En Dag, 
da Kapitajn Jens Kjeldsen gik forbi Rosengaarden, 
kaldte han denne ind til sig og sagde: "Om I vil 
blive mig troere end som Hans Madvig, det Djævelen 
fare i ham, da gak til Jens Ternøe og skaf mig 
hans Attest til at bilægge den Snak, der er gangen 
om Hans Kongelige Majestæts Brev, saa gjør I mig 
en stor Tjeneste dermed, og siden skal Jens Ternøe 
blive vel fornøjet, i hvad han staar til Rest med, og 
jeg skal vel fly Madvigen at skøtte." Men hos sin 
tidligere Kvartermester Jens Ternøe hentede Kapitajn 
Kjeldsen kun dette Svar: "Nej, den Snak, som er 
udgangen, den maa staa." 

Da Bornholms Bondestand rejste sig imod Lan
dets Plageaand, "den uretfærdige Amtskriver" Au
gustus Deckner, tdg den ogsaa paa østre Herreds 
Ting 18. Avgust 1690 edeligt Vidnesbyrd om det 
skildrede Optrin i Gudhjem [Rentekamrets Arkiv, 
1690, 23. April, Deckners Sag]. For sine svære For
brydelser led Deckner efter Højesterets Dom sin vel
fortjente Straf; paa Københavns Ny torv blev han 
26. Februar 1691 kagstrøget, brændemærket i Pan
den og derfra henført til at arbejde som Slave i Jern 
paa Bremerholm, hvor han døde samme Aars Ny t
aarsaften. Skovrider Hans Madvig gik lykkeligt fri 
af hans onde Hævnsind. 
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Handlemod i Troskab mod Danmark, Retsind i 
Kamp mod Voldsmænd og Fredsælhed i Vennelag 
var de stærke Grundsten i Hans Olufsen Madvigs 
Vandel; og ved at skænke sine Livsarvinger dem at 
bygge paa blev han af alle de fordrevne Bleginds
farer den, hvem Bornholm og Danmark endnu føle 
sig Tak skyldig. Thi hans Efterslægt holder ogsaa 
i vore Dage denne sunde Slægtsarv i Hævd. Den 
vandt yderligere Styrke i Professor Johan Nicolaj 
Madvig (1804-86), Kultusminister fra 1848 til 1851, 
og i hans Broder Poul Anton Madvig (1816-99), 
Fysikus i Haderslev indtil 1864, da han maatte se 
den gamle danske Landsdel, som var blevet hans 
Hjem, givet i Fjendevold, men uforsagt holdt sin 
udpræget danske Lægedont fast. 

Af Skovrider Hans Madvigs Sønner bosatte den 
ældste, Oluf Hansen Madvig (1675-1750), sig som 
Skipper i Rønne og bragte under den lange Krig 
1709-20 paa farefulde Sejladser i aaben Fiskerjolle 
Bud fra Bornholms Kommandant Valdemar Reedts 
over til København; han var allerede inde i Halv
treserne, da han 14. Februar 1727 udnævntes til By
og Herredsskriver i Svanike med østre og Søndre 
Herred. Hans Søn og Sønnesøn arvede Byskriver
stillingen efter ham. Skovriderens anden Søn, Peder 
Hansen Madvig, blev Skovrider paa Prinsesse Sofie 
Hedevigs Gods Dronninglund ved Sæby; han havde 
4. Marts 1721 den Ulykke at skyde en Krybskytte 
med Hagl saaledes, at Manden døde en halv Snes 
Dage senere; han dømtes herfor fra Livet, men det 
tør vist haabes, at Højesteret gav ham en mildere 
Dom. Skovrider Hans Madvigs tredje Søn, Hans 
Hansen Madvig, blev Møller paa Bornholm og døde 
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i Oktober 1752. Andre Oplysninger om Slægten 
Madvig ere indsamlede af Registrator i Rigsarkivet 
Julius Bidstrup (1848-1910) i hans Stamtavle over 
Familien Madvig. 

Det ligger nær at tro, at Hans Olufsen (Olsen) 
Madvig har haft Brødre, som sammen med ham ere 
fordrevne fra Hjemmet i Blegind. Peder Olsen Mad
vig tjente i den danske Flaade som Skipper, 1677 
paa Jagten "Diane", 1684 paa Fløjteskibet "Røde 
Hane" og 1688 paa GaIioten -"Gak med". I Aarene 
1684-90 sejlede disse Skibe Hammervandet tyndt 
for at bringe Materialer til de nybyggede Fæstninger 
Kristiansø og Rønne. Niels Olsen Madvig findes 
nævnt 1677 som Kapitajn i Kongelig Majestæts 
Tjeneste og er rimeligvis den samme som Niels Olsen 
Madvig fra Ternø i Blegind, hvem Kongen 8. Ok
tober 1680 [Sjæl!. Register] gav indvandrede Skaa
ningers Friheder. Ham gjenfinde vi maaske i Niels 
Olsen Ternøe, Lodsmand paa Kristiansø, hvor han 
27. Juni 1685 afløste Kapitajnlieutenant Wildeman 
som Havnebygmester og 14. November 1687 fik til
sendt af Kongen i dybeste Hemmelighed 50 Rigs
daler i Paaskønnelse af hans dygtige Havnearbejde. 
Hans Hustru kom senere i Klammeri med Barberer 
Langhorns Kone, og Følgen af Niels Olsen Ternøes 
Optræden herunder blev, at han 13. Juni 1693 af
sattes fra sin Stilling som Fæstningens Lodsmand. 
Den i København bosatte Skipper Gregers Madsen 
Madvig, som 12. Juni 1716 førte Skibet "Emanuel" 
paa Islandsfart lader sig derimod for Tiden ikke 
knytte ind i den bornholmske Slægts Stamtavle. 

Det lader sig formode, at saa vel Peder Olsen 
Madvig som Niels Olsen Madvig (Ternøe) kunne 
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have været Brødre til Skovrider Hans Olufsen Mad
vig, som Bornholmerne slet hen nævnte Hans Olsen. 
Lige som Navnene Lavridsen og Larsen i hin Tid 
gik i et, saaledes brugtes ogsaa Navneformerne Oluf
sen og Olsen i Flæng, ikke blot om, men ogsaa 
af en og samme Mand (f. Ex. Landsdommer Peder 
Olsen og Peder Olufsen, Bornh. Saml., 9. Bind, 1915, 
S. 144). Ternø er Navnet paa en Klippeholm udfor 
Fiskerlejet Madvig; den hører sammen med dette 
ind under Helleryd Sogn i Blegind. 

Alt i alt bragte den skaanske og blegindske Ind
vandring omkring 1680 sundt og djærvt dansk Blod 
til det af Byldepest, Krig og Uaar haardt hjemsøgte 
Bornholm. Den er vel værd en dybere gaaende 
Undersøgelse. Dens Hovedtræk ere her søgt givne 
gjennem en Sammenstilling af de løse Optegnelser, 
der forefindes om dens Enkeltmænd. 

Sex Aar 
i Persker Præstegaard. 

Af HENNING JENSEN. 

Den 4 December 1872 blev jeg kaldet til Sogne
præst for St. Peders Menighed paa Bornholm. - Jeg 
var den Gang 34 Aar gammel, og var, saa vidt jeg 
husker, den yngste Sognepræst i Danmark. Der var 
nemlig i hin Tid en lige saa stor Overflod paa teolo
giske Kandidater som der nu er Mangel. Medens 
en Kandidat nu kan blive Sognepræst lige fra Ex
amensbordet, var Gennemsnitsalderen for at naa til 
denne Værdighed den Gang c. 40 Aar. 

At jeg saa tidligt naaede dette Maal, kan jeg takke 
Grev Moltke-Bregentved, - den nuværende Lehns
greves Far - for. - Jeg var nemlig Kapellan i Dalby 
og Tureby, og Greven paa Bregentved, der forøvrigt 
hørte til Haslev Sogn, var min jævnlige Tilhører. -
Da Sognepræst Olsen i Dalby døde, gjaldt det jo 
om at faa et Embede. Hall var den Gang Kultus
minister, og han var en god Ven af Grev Moltke. 
Da jeg kom op til Hall som Ansøger til Persker, 
lagde han sine Arme om Halsen paa mig og sagde: 
"Kære Pastor Jensen! Der er ingen der er anbefalet 
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saa varmt til mig som De." - Og saa fik jeg alt
saa Persker. 

Der var den Gang den Bestemmelse, at de som 
kaldedes til Præster paa Bornholm kunde vente, -
jeg tror det var et halvt Aar -, før de tiltraadte 
deres Embede. Denne Bestemmelse skyldtes selv
følgelig den vanskelige Forbindelse, der den Gang 
var mellem Bornholm og det øvrige Danmark især 
om Vinteren. 

Jeg flyttede derfor med min Hustru og vor lille 
Datter hjem til min Fars Præstegaard i Ousted ved 
Roskilde, og opholdt mig der til - saavidt jeg hu
sker - ind i Februar 1873, da jeg gjorde et - gan
ske vist mislykket - Forsøg paa at naa Bornholm. 

Der var den Gang ingen Dampskibsforbindelse 
mellem København og Bornholm om Vinteren. For
bindelsen vedligeholdtes ved en lille Jagt "Ørnen", 
som en Gang, eller maaske to, om Ugen seilede 
fra Rønne til Ystad for der at afhente Post og Pas
sagerer fra Danmark. - Jeg efterlod altsaa min Hu
stru og vor lille Datter i Ousted Præstegaard, og be
gav mig over København - Malmø til Ystad. Det 
stormede og var koldt. - Jeg gik ned til Havnen 
og tog "Ørnen" i Øiesyn. Det var en meget lille 
Skude. Jeg fik fat i Skipperen og spurgte om Rei
sen vilde blive haard. "Ja, den vilde blive meget 
haard og langvarig; thi Vinden var imod." - Jeg 
forhørte mig om Bekvemmelighederne ombord. Der 
var en lille bitte Kahyt med, saavidt jeg husker, fire 
Køier. Men. de var optagne af Bornholmere, som 
skulde reise hjem. - Saa opgav jeg Turen, blev i 
Ystad om Natten og reiste næste Dag tilbage til 
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Sjælland igen. - Senere hørte jeg, at "Ørnen" havde 
været 16 Timer om at seile fra Ystad til Rønne. 

r Marts Maaned begyndte Dampskibet at gaa, og 
saa kom jeg omsider afsted. - Det var den Gang 
den lille Damper "Scandia" , som var ene om at 
besørge Trafiken paa Bornholm. Det førtes af Kap
tajn Thorsen, en ægte Type paa en bornholmsk Sø
mand. Det var første Gang, jeg var paa en længere 
Sørejse; hidtil havde jeg kun været over Storebælt; 
i hine Tider reiste man ikke. - østersøen, og navn
lig Hammervandet, skal være berygtet for at fremkalde 
Søsyge, og dette stadfæstede sig paa mig. r de sex 
lykkelige Aar jeg tilbragte paa Bornholm, havde jeg 
næsten kun en Lidelse - Søsygen, naar vi gjorde 
vor aarlige Rejse hjem til Ousted Præstegaard. Paa 
en af de sidste Ture fandt jeg et Middel, som i det 
mindste hjalp mig. Jeg satte mig urokkelig paa en 
Bænk oppe paa Dækket; naar Skibet blev hævet af en 
Bølge indaandede jeg, naar det sank ned i en Bølge
dal udaandede jeg. Ved saaledes at lade Aande
drættet følge med Skibets Bevægelser slap jeg for 
Søsyge. -

Vi kom altsaa henad Aften til Rønne. - Min For
mand i Persker, Pastor Oudme i østermarie, havde 
anmodet mig om at tage op til ham først for at vi 
kunde forhandle om forskellige Ting vedrørende Em
bedet. - Der gik Dagvogn fra Rønne til Østermarie, 
og jeg sikrede mig altsaa en Plads. Men vi kom 
først til østermarie Præstegaard ved Midnatstid, jeg 
var ikke ventet, alle var i Seng og Porten lukket. 
Jeg henstillede til Postillonen at hjælpe mig ind paa 
en eller anden Maade. Han tog da sit Horn og 
blæste saa kraftigt at Porten lidt efter blev lukket 
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op af Præsten selv, der spurgte, hvad der var paa 
Færde. - Jeg blev meget venligt modtaget og op- . 
holdt mig nogle Dage hos Pastor Gudme. Blandt 
andet besøgte vi Bornholms Høiskole, som den Gang 
laa i 0stermarie med Julius Bon som Forstander. 

Pastor Gudme fulgte saa med mig til Persker. -
Præstegaarden stod tom, da hele Familien var flyttet 
til 0stermarie, og vi tog derfor ind i en Nabogaard, 
der eiedes af Anders Olsen, hos hvem jeg skulde 
bo indtil min Familie kom over. - Han forpagtede 

Præstegaardens Jord. 
Næste Søndag holdt jeg min Tiltrædelsesprædi

ken og begyndte min Virksomhed som Sognepræst 
i Persker. Sognets Folk modtog mig med stor Ven
lighed, og i de sex Aar jeg var der, var der ingen 
Mislyd mellem dem og mig. To af mine Naboer, 
Sogneraadets :Formand Marius Due paa L. Lofts
gaard og P. Andersen paa Grubbegaard kom jeg 
snart til at staa i et meget venskabeligt Forhold til. 

Det første Par jeg viede i St. Peders Kirke var 
Lærer ved Landbrugsskolen i Tune, Christensen og 
Frøken Kofoed fra Aagaarden i Persker. Jeg var med 
til Brylluppet, og havde her første Gang Leilighed 
til at se Forskellen mellem de sjællandske og born
holmske Bønders Gilder. Paa Sjælland fulgte man 
endnu i hin Tid den gamle Skik med Risengrød og 
Klipfisk; paa Bornholm fik man, - formodentlig og
saa efter gammel Skik -, Suppe, derefter et Utal af 
Stege og tilsidst en Overflødighed af Kager. Jeg har 
aldrig set saa mange Stege samlede paa en Plet 
som paa et bornholmsk Gildesbord. Hele Gaardens 
Besætning af Dyr maatte levere Bidrag: Kalve, Svin, 
Gæs, Kalkuner, Ænder, Høns, Duer. 
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Henad Sommeren, saavidt jeg husker i Juni, reiste 
jeg saa over efter min Familie, og vi tog Bolig i 
den 'store og smukke Præstegaard. Fra Havestuen 
var der en deilig Udsigt ud over østersøen, hvortil 
der kun var en lille Fjerdingvei, og hvor vi hver 
Sommer brugte Bade. Efteraaret og Vinteren var ikke 
saa idyllisk. Præstegaarden laa ret høH og uden Læ; 
naar det stormede fra Nordøst. var jeg ikke rigtig 
dristig ved at gaa i Seng; thi Stormene kunde tage 
saadan i Sparreværket, at det knagede og rystede. 
Jeg plantede en Del Fyrretrær i Haven øst for Stue
længen. Hvis de staar der endnu er de vel saa store, 
at de kan give noget Læ. 

Under en saadan Nordøst Storm strandede der 
ikke sjældent Skibe paa Dueodden i Poulsker Sogn. 
En Vinter strandede et tysk Skib og hele Besætnin
gen druknede; det var ikke muligt at komme dem 
til Hjælp; de søgte at svømme i Land, kom saa 
langt ind, at de kunde bore Hænderne ned i Sandet 
for at holde sig fast, men blev atter suget ud af 
Bølgeslaget og den voldsomme Strøm. Flere af Ligene 
blev skyllet op paa Stranden ud for Persker og be
gravede paa Kirkegaarden; den ene Matros havde 
paa sin ene Arm tatoveret følgende Linier: "In Sturm 
und Wetter ist Gott mein Retter." - Nogen Tid efter 
kom en af Fædrene, en Skipper fra Warnemlinde, for 
at se til Sønnens Grav. Han boede nogle Dage i 
Præstegaarden, og sendte mig til Tak et Skrivetøi med 
en Portrætbuste af Schiller, og en mægtig røget Aal. 

Om Vinteren var Postgangen jo ret uregelmæsig; 
saavidt jeg husker fik vi, i det mindste de første 
Aar, kun Post fra København to Gange om Ugen; 
en Vinter var Isforholdene saa vanskelige, at vi i 
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fjorten Dage var uden Post. Egentlig savnede vi 
det ikke; der var noget vist hyggeligt ved saaledes 
at være afspærrede fra den øvrige Verden. - En anden 
Vinter kom der lige op imod Jul saa megen Sne, 
at det ikke var muligt at komme udenfor Præste
gaarden. Det saa næsten ud til, at vi kom til at 
mangle Fødevarer i Juletiden; men omsider bedagede 
Veiret sig dog saaledes, at man kunde komme ud 
efter Forsyning til Huset. - Ellers havde vi, især 
ved Juletid, Huset rigelig forsynet. Vore gode Ven
ner, hvoraf vi ef ter ha anden fik mange, vidste jo, at 
Persker var et temmeligt magert Embede. De bragte 
os derfor saa mange Foræringer, især af slagtet Fjer
kræ, saa vi undertiden havde vanskeligt ved at faa 
Has paa det. - Der fiskedes den Gang en Mængde 
Lax fra Fiskerleiet "Bakkerne"; og Fiskerne kom 
jævnligt med et Stykke til Præsten. Bornholm var 
i det hele den Gang et billigt Sted at leve paa. 

Blandt de bornholmske Præster havde jeg mest 
Glæde af min Nabo, gamle Algren i Aaker. Mange 
hyggelige Timer har min Hustru og jeg tilbragt hos 
ham og hans rare Hustru i Præstegaarden i Aakirkeby. 
I de sidste Par Aar han levede havde han til Kapel
lan Riemann, som nu er Sognepræst i Faxe; nogle· 
af vore bedste Minder fra Pers ker Præstegaard knyt
ter sig til hans og hans unge Hustrus Besøg hos 
os. Sognepræst Christensen i Rønne og hans eien
dommelige, begavede Hustru var ogsaa vore gode 
Venner. Det som knyttede os sammen med disse 
Præstefamilier var vort fælles grundtvigske Livssyn. 
At vi alle sluttede os til Venstre havde jo ogsaa, 
især i hin stærkt politiske Tid, sin Betydning. -
Blandt Omegnens Lærere mindes jeg endnu med 
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Tak og Glæde Dam og Hammer i Aakirkeby, Mag
nus Jensen i. Aaker søndre Skole, Skovmand i 0ster
marie, Andenlærer Thorsen i Persker - den nuvæ
rende lærde Magister P. K. Thorsen, og ikke mindst 
Friskolelærer Smidt i Aakirkeby, den senere Redaktør 
af "Bornholms Tidende". Naar han jævnlig om Lør
dagen kom spadserende med sin store Taske for at 
blive til Søndag Aften, var det en Fest for os, og 
ikke mindst for Børnene, der hang omkring ham, 
naar han fortalte Eventyr.-

Det var i· hine Dage at den grundtvigske Bevæ
gelse gik sin Seiersgang hen over Landet; den var 
endnu ikke bleven en Magt, den stod i Opposition 
baade til verdslige og geistlige Autoriteter, derfor 
var ~er en Friskhed og Freidighed over den, som 
nu vIstnok har tabt sig noget. Det var ikke saadan 
videre vel anset den Gang at være" Grundtvigianer", 
derfor kunde man være temmelig sikker paa, at de 
som sluttede sig til denne Bevægelse, mente det 
alvorligt. Og der var et stærkt Sammenhold mellem 
os; vi følte os som en stor Familie. 

Paa Bornholm havde den grundtvigske Bevægelse 
sIa aet fast Rod da jeg kom derover, dels ved Algrens 
Virksomhed, dels fordi det allerede den Gang var 
almindeligt, at de unge Bornholmere tog paa Høi
skole. Men Algren var nu gammel og svag, jeg var 
ung og begejstret, og da Riemann blev Kapellan i 
Aaker, var det jo ganske naturligt, at det blev os 
to, som kom til at føre an. Navnlig ved Friskole
lærer Smidts Bestræbelser blev der bygget et For
samlingshus i Aakirkeby, og dette blev nu Midt
punktet for den folkelige Side af den grundtvigske 
Bevægelse paa Bornholm. Hver Maaned blev der 
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holdt et stort Møde med Foredrag af Riernann og 
mig og derefter Fællesspisning med Taler og Sange. 
Købmand Ludvig Dam og hans flinke Hustru havde 
paataget sig Beværtningen. Hvis der endnu lever 
gamle Bornholmere, som har været med til disse 
Møder, er jeg vis paa, det gaar dem som mig, -
de høre med til vore bedste og lyseste Minder. Og 
vi tænker med Vemod paa, hvor meget der er for
andret siden den Tid, og hvor vi selv er forandrede. 
Mange af os maa maaske sande det gamle Ord, at 
vi arges som vi ældes. 

Da gamle Algren døde vilde Grundtvigianerne i 
Aaker Sogn jo gerne have Riemann eller mig til 
Præst. Om Riemann kunde der ikke godt være Tale, 
da han var altfor ung. Jeg var jo mere kvalificeret, 
da jeg havde større Alder baade som Menneske og 
Præst; men da jeg ikke var vel anskreven hverken 
hos Sognets Høiremnæd eller hos Provst Hansen i 
Ibsker fik jeg naturligvis ikke Kaldet, som blev givet 
til den residerende Kapellan i Rønne Pastor Teisen, 
som forøvrigt var omtrent jævnaldrende med mig. 

Følgen deraf blev at en 30-40 Familier i Aaker 
Sogn løste Sognebaand til mig deriblandt Købmand 
Ludvig Dam og Hjulmager Mogens Peter lpsen, 
Aakirkeby, Balle, St. Myregaard, Chr. Kofoed, Sol
datergaard, Marcus Kofoed, Siegaard, H. P. Kofoed, 
Bakkegaard, Amtsraadsmedlem Marcus Hansen, St. 
Duegaard og Marcus Blem, den senere Folketings
mand og Direktør for Østifternes Kreditforening, 
Vermelandsgaard. Han var den Gang Formand for 
Skytteforeningen i Aaker Sogn. Jeg mindes ham 
endnu, naar han ung og freidig gik i Spidsen for 
Skyttern,e gennem Gaden i Aakirkeby ud til Fest-
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pladsen ved Kannikegaarden, hvor jeg skulde holde 
Tale ved Festen. - Kort før hans Død mødte jeg 
ham i 0rstedsparken i København og vi fik os da, 
som altid naar vi mødtes, en lilIe Passiar om de 
gode, gamle Dage paa Bornholm. - Og der var 
mange andre, som jeg endnu ser for mig, men hvis 
Navne jeg har glemt. Fra Bodilsker havde jeg ogsaa en
kelte Sognebaandsløsere, deriblandt den senere Lands
tingsmand Landinspektør Kofoed, hvis Fader eiede 
Bransgaard. Af ham erfarede jeg, at Bornholmerne 
endnu troede paa "de Underjordiske". Han havde 
selv set to af dem en Aftenstund i et Krat ved Gaar
den. - Der var den Gang endnu saa megen Poesi 
i Bornholmerne, at de var - hvad man kalder 
"overtroiske". Jeg haaber de er det endnu. - I 
Persker Sogn ligger Bonaveddes Gaard umiddelbart 
op til en Kæmpehøi. Det Bæger Trolden gav ham, 
før han med sin Hest sprang over Kirkegaardsmuren, 
stod endnu i min Tid i St. Peders Kirke.; og saa 
ung jeg var, havde jeg dog allerede den Gang saa 
megen Forstand, at jeg tog Sagnet om Bonavedde 
i fuldt Alvor. - Meget af det man kalder " Overtro " 
er et Folks naturlige Tro paa, at der er en over
sanselig Verden. Det er den Jordbund hvori den 
kristne Tro skal gro. Kirken og den materialistiske 
Videnskab har gjort hvad de kunde for at Udrydde 
"Overtroen". Det er heldigvis ikke lykkedes dem 
helt; thi var det lykkedes, saa var Resultatet blevet 
det samme, som naar man saar et Frø, og bagefter 
omhyggeligt fjærner den Muld hvori det skal gro. 
Men saa meget er det dog lykkedes, at al vor Tids 
Kristendomsopfattelse i Virkeligheden er mer eller 
mindre rationalistisk, - Antagelsen af visse bestemte 
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Læresætninger som Kendemærke paa et "troende" 
Menneske. 

Antallet af mine Sognefolk var altsaa ved den 
store Sognebaandsløsning bleven betydelig forøget, 
og Kirken var hver Søndag fuld af Mennesker. Der 
var en Salmesang, som man meget sjældent hører 
i en Landsbykirke. Bornholmerne har, som alle Folk 
der bor paa Klippegrund, ualmindelig friske og klare 
Stemmer. - Desuden holdt jeg ret jævnlig Søndag 
Eftermiddag Gudstjeneste i Forsamlingshuset i Aa
kirkeby. - Men det var ikke alene i Kirken og For
samlingshuset vi mødtes. Bornholmerne er et sel
skabeligt anlagt Folk, og vi blev meget hyppigt bedt 
ud, navnlig til de velstaaende store Gaardeiere i Aaker 
Sogn. Begyndelsen af Halvfjerdserne var, baade aande·· 
ligt og materielt, en Opgangstid for Bønderne, og 
de bornholmske Bønder udfoldede en storslaaet Gæst
frihed. Ved saadanne Sammenkomster blev der altid 
sunget Salmer og Fædrelandssange, og samtalet om 
alt hvad der var oppe i Tiden. Jeg har aldrig truffet 
Bønder, der var saa interesserede i alle aandelige 
og folkelige Spørgsmaal som de bornholmske. Der 
var noget i høi Grad fribaarent ved hele deres Op
træden; man mærkede, at de aldrig havde været 
Trælle under Herremændenes Aag. I Virkeligheden 
var de bornholmske Bønder - Gaardeierne - Øens 
Aristokrati. Dette havde den gode Virkning paa dem, 
at de i Intelligens og virkelig Dannelse stod betyde
ligt over andre Bønder, men det havde den mindre 
heldige Virkning, at der var en meget betydelig 
Kløft mellem dem og Husmændene. Den grundtvig
ske Bevægelse er jo i Hovedsagen en Gaardeier
bevægelse, og for de grundtvigske Præster var der -
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i det mindste i hin Tid - en Fristelse til at være 
Præst særlig for Gaardeierne. Jeg erkender nu, at 
jeg paa ingen Maade seirede over denne Fristelse. 

Jeg har fortalt om Brylluppet paa Aagaard i Pers
ker Sogn, hvor jeg første Gang,· strax efter min An
komst til Øen, var med til en bornholmsk Festlig
hed. Jeg mindes en anden Festlighed kort før min 
Afreise fra øen. Det var en Barnedaab hos Markus 
Kofoed paa Sigaard i Aaker Sogn. Min Eftermand 
i Pers ker, nuværende Provst Kjølhede i Karlslunde 
paa Sjælland, var ankommen, og jeg bad ham følge 
med til Barselgildet. - Da vi kørte hjem til Pers
ker, udtalte han sin Forbauselse og Beundring over 
saa nydeligt alting var gaaet til. "Det var jo alt
sammen af første Klasse," sagde han. Han var ind
født Københavner, havde været Kateket ved Frue 
Kirke, og troede vistnok, at de bornholmske Bøn
der var et høist uciviliseret Folkefærd. - Men saa 
mindes jeg ogsaa en Sørgehøitid, som berørte os 
alle smerteligt. Balle paa St. Myregaard i Aaker 
Sogn havde en Søn, .Johan Balle, som døde, saavidt 
jeg husker af Tuberkulose, ca. 20 Aar gammel. Han 
var et af de elskeligste og smukkeste unge Menne
sker jeg har kendt. Bornholmerne er gennemgaa
ende et smukt Folkefærd. Der var stor Begravelse 
og stor og ægte Sorg. Jeg ser endnu hans gamle, 
sortklædte, sønderknuste Moder for mig. 

Foruden den grundtvigske, var der i hin Tid to 
andre religiøse Bevægelser paa Bornholm, "Møller
ianerne" og Pastor Trandbergs Menighed, som før 
havde været Frimenighed udenfor Folkekirken, men 
nu var Valgmenighed og altsaa indenfor Folkekirken. 
"Møllerianerne" , hvis Fører var en Smed Møller, som 
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i sin Tid havde hørt til Trandbergs Menighed, kom 
jeg ikke i nogen Berøring med, hverken venlig eller 
fjendtlig. De var ikke udtraadte af Folkekirken, men 
holdt deres egne Forsamlinger og søgte aldrig Kir
kerne. Forøvrigt var der kun meget faa af dem i 
Persker Sogn. - Pastor Trandberg derimod stod jeg 
i et meget venligt Forhold til, skjøndt han nærmest 
var indremissionsk. Den Indre Mission som særlig 
kirkelig Retning existerede den Gang ikke paa Born
holm. - Pastor Trandberg og hans Hustru, en født 
Frøken Liittichau fra Tjele, var et af de smukkeste 
Ægtepar jeg har set. Trandberg var jo indfødt Born
holmer. De boede lidt uden for Aakirkeby i et Hus, 
hvor der baade var Kirke og Beboelsesleilighed. 
Noget kirkeligt Samarbejde eller nogen videre per
sonlig Forbindelse var der ikke mellem den grundt
vigske Menighed og Trandbergs. Men vi betragtede 
hinanden, - for at bruge et af Datidens grundt
vigske Udtryk -, med "milde Øine", og Trandberg 
og jeg hjalp gensidig hinanden, naar en af os var 
paa Reise. Jeg har nogle Gange prædiket i hans 
Kirke og han i min. Hver Sommer reiste jeg gerne 
med hele Familien til mit gamle Hjem paa Sjælland, 
og saa overtog Trandberg ikke alene mit Embede, men 
nogle Gange ogsaa Persker Præstegaard. Han flyttede 
derind med hele Familien - der var forøvrigt ingen 
Børn, men saa vidt jeg husker et Par Pleiebørn -
Hest og Vogn og det hele. Sagen var den, at han 
og hans Hustru gerne vilde bruge Bade. Men fra 
deres eget Hjem var der over en Mil til Stranden, 
- Aakirkeby ligger som bekendt "inde i Landet" -, 
fra Persker Præstegaard var der kun en lille Fjer
dingvej til en Badestrand med den deiligste Sand-
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bund. - I et Brev, jeg for kort Tid siden havde fra 
Fru Trandberg, der nu opholder sig i Norge - min
dedes hun endnu sine Sommerophold i Persker 
Præstegaard. 

Mit Ophold paa Bornholm faldt jo paa den Tid, 
da det trak stærkt op til den storpolitiske Strid, som 
i Firserne naaede sit Høidepunkt og bl. a. kostede 
mig mit Embede i Stenmagle. Naturligvis var vi 
grundtvigske Bornholmere stærkt interesserede i Be
givenhedernes Gang. Jeg havde ved den Leilighed 
min Debut som Journalist. Min første Avisartikel, 
- som senere er efterfulgt af adskillige Tusinde 
andre - fremkom i "Bornholms Tidende", som den 
Gang redigeredes af Folketingsmanden for Bornholms 
2 Kreds, Borgmester og Postmester i Aakirkeby Dam. 

Anledningen hertil var følgende: 
Høiskoleforstander Julius B6n havde i "Bornh. 

Tid." skrevet en politisk Artikel i hvilken han bl. a. 
havde kaldt Grundloven af 5 Juni 1849 "et Hast
værksarbeide". Bon var selv Venstremand og vi stod 
i et personligt venligt Forhold til hinanden. Der var 
derfor ikke mindste Grund for mig til at fare op, 
især da jeg ikke kan afgøre om det nævnte Udtryk 
om Grundloven er historisk berettiget. Men jeg var 
ung og hidsig; og da jeg desuden, som temmelig 
nybagt Venstremand, havde en overmaade følsom 
demokratik Samvittighed, følte jeg mig krænket paa 
Grundlovens Vegne, og skrev altsaa en Artikel imod 
ham. Jeg husker ikke et Ord af Indholdet; men jeg 
tvivler ikke om, at den har været unødig hvas. B6n 
var heller ikke af de blide og gav mig naturligvis 
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taat for usødet. Vi vexlede, saavidt jeg husker, ad
skillige, Hug, men Resultatet blev naturligvis det 
samme som efter alle politiske Artikler, at enhver be
holdt sin Mening. Men nu havde jeg faaet politisk 
Blod paa Tanden, og skrev ret jævnligt politiske Ar
tikler i det af Høgsbro udgivne "Dansk Folketidende" . 
Ved den Lejlighed opdagede jeg, at jeg havde en 
vis Evne til at skrive saadan at Folk gad læse det, 
en Evne, som jo baade kan bruges og misbruges, 
og som af mig ganske utvivlsomt er benyttet paa 
begge Maader, skjøndt jeg er mig bevidst aldrig at 
have skrevet noget om hvis Rigtighed jeg ikke i 0ie
blikket var overbevist. En anden Sag er det jo, at 
man i et langt Liv mange Gange kommer til Erken
delse af, at det man en Gang skrev kan være -
om ikke pinende galt - saa dog i høi Grad en
sidigt, og at man tit har gjort sine Modstandere Uret. 
Denne Erkendelse viser, - forekommer det mig -, 
at jeg som Menneske betragtet maaske ikke er helt 
forfeilet, men at jeg derimod, som Politiker betragtet, 
er ganske umulig; thi en Politikers første Pligt er 
det jo at hævde, at hans Parti har hele Retten, og 
de andre hele Uretten. Efter at jeg er kommen til 
den Erkendelse, at Retten og Uretten under normale 
politiske Forhold er nogenlunde ligelig fordelt mel
lem de forskellige Partier, har jeg ganske opgivet 
at skrive om Politik. 

Men den Gang var jeg altsaa ivrig i Tjenesten, 
og nogle af de Foredrag jeg holdt blev mere poli
tisk farvede end før; men rent politiske Foredrag 
har jeg aldrig holdt før jeg selv blev Folketings
mand. Forøvrigt var det en af de store Feilgreb i 
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mit Liv, at jeg nogensinde blev Politiker; jeg egnede 
mig endnu mindre til det end til at være Præst. 

Da den første provisoriske Finanslov blev given 
1877 strammedes Baandene mellem Høire og Venstre 
yderligere, og det blev nu paalagt de respektive Po
litimestre at overvære alle politiske Møder. Da man 
nu gik ud fra, at de Foredrag jeg holdt altid var 
politiske, saa fremstillede Politimesteren i Nexø, Hr. 
Petersen, sig stadig ved Møderne. Forøvrigt var 
Hr. Petersen en skikkelig Mand, som vistnok ikke 
tænkte paa at gøre en Kat Fortræd. Men naturlig
vis irriterede det os, at vi saaledes var sat under 
Politiets Opsigt som mistænkelige Personer, og jeg 
undlod heller ikke lejlighedsvis i Foredraget at give 
Politimesteren en eller anden ondskabsfuld Spydig
hed. Saavidt jeg husker begyndte jeg en Gang mit 
Foredrag omtrent saaledes: "Politimesteren maa und
skylde, at der i det Foredrag jeg vil holde ikke er 
mindste Gran af Politik; han har altsaa i Virkelig
heden ikke det mindste at gøre her, - hvis han 
da ikke er kommet kun for at høre et godt folkeligt 
Foredrag, hvad han naturligvis kun kan have Gavn af." 

Selvfølgelig var det ondskabsfuldt, da Politimeste
ren jo i og for sig kun gjorde sin Pligt. Men vi 
tog jo ikke paa hinanden med Glacehandsker den 
Gang; og Regeringens Ordre til at sende Befolk· 
ningen Politiet paa Halsen var jo en saa uhyre 
Dumhed, at den nok fortjente, at vi der talte ved 
Møderne slog igen det bedste vi kunde. 

Mange Aar efter, da jeg boede her i København, 
gik jeg en Dag i Frederiksberg Alle, da der kom 
en Mand bagved mig og slog mig venskabeligt 
paa Skulderen. Jeg vendte mig om og saa paa Man-
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den, men kendte ham ikke. "Kender De mig ikke?" 
sagde han smilende. "N-æh." - "Jeg er jo Peter
sen, der i sin Tid var Politimester i Nexø." - -
"Naa det var Dem, der passede paa mig!" - "Ja 
vist. Jeg skulde jo." - Saa fik vi en lille Passiar 
om gamle Dage. 

Under disse spændte Forhold kom der Med
delelse om, at Biskop Martensen vilde holde Visi
tats paa Bornholm. Det hørte til de meget store 
Sjældenheder, at Biskopperne vovede sig saa langt 
bort, og man tænkte sig derfor at der maatte være 
ganske særlige Grunde til denne Visitatsreise. Og 
man kunde ikke tænke sig andet end at Biskoppen 
kom for at holde Styr paa dette urolige Hoved, 
Præsten i Persker. - Noget var der maaske nok i 
det. Provsten paaa Bornholm, Hansen i Ibsker, var 
jo meget ilde berørt af mine mange Sognebaands
løsere, og da han tillige var ivrig Høiremand, var han 
selvfølgelig ikke venlig stemt imod mig. 

Det første Sted, Biskoppen visiterede, var Rønne. 
Da Pastor Christensen var min gode Ven, var bl. a. 
ogsaa jeg bedt med til Bispegildet. - Efter Bordet 
kom jeg til at tale med Biskoppen. Han var meget 
venlig. Hverken Politiken eller Sognebaandsløsnin
gen blev berørt. - Jeg vidste om Biskop Martensen, 
at han ikke bedømte en Mand efter hvad han havde 
hørt af andre, men kun efter Selvsyn. Derfor var 
jeg ganske rolig; thi jeg vidste, at hvad det at præ
dike angaar, saa kunde jeg godt maale mig med 
hvilkensomhelst anden af de bornholmske Præster; 
og skjøndt det at prædike godt i Virkeligheden er 
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en temmelig uvæsentlig Del af en Præsts Gerning, 
saa er det jo dog derefter, at en Biskop væsentlig 
bedømmer Præsterne. - Næste Gang jeg var sammen 
med Biskoppen var i 0stermarie, hvor jeg ligeledes 
var bedt med til Bispegilde. Ogsaa her var Martensen 
meget venlig. 

Det sidste Sted han visiterede var hos mig i Pers
ker. Han kom om Lørdagen, og da vi havde snak
ket lidt, bad han om jeg vilde vise ham hans Væ
relse. Jeg førte ham op i den store Havestue, og 
sagde, at jeg havde tænkt mig, at Biskoppen her 
skulde have sin Dagligstue. "Og herinde," sagde 
jeg, og aabnede Døren til et tilstødende Gæsteværelse, 
"er Biskoppens Soveværelse." - Det gjorde øjen
synligt et godt Indtryk paa ham, at han ikke alene 
fik to Værelser, men ogsaa den største og kønneste 
Stue i hele Præstegaarden. - Døren ud til Haven 
stod aaben, og han gik hen og saa paa den smukke 
Udsigt ud. over Havet. "Naa," sagde han, "her er 
jo rigtig rart." 

Om Eftermiddagen var der Visitats i Skolen. Det 
gik kun tarveligt baade hos Førstelæreren og Anden
læreren. Den sidste var ganske nylig bleven ansat 
og havde altsaa intet Ansvar for det mindre heldige 
Resultat. - Næste Dag, Søndag, skulde der saa være 
Gudstjeneste med Prædiken og Katekisation af Ung
dommen. Om Morgenen sagde Biskoppen til mig: 
"Ja, jeg er forberedt paa, Pastor Jensen, at Deres 
Ungdom ingenting kan, efter det Resultat i Skolen 
i Gaar." - "Det er nok muligt, Deres Høiærværdig
hed," svarede jeg, "jeg kan ikke indestaa for noget." -
Jeg havde i Virkeligheden heller ikke Begreb om, 
om mine Konfirmander fra de sidste 3-4 Aar kunde 
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nogetsomhelst, da jeg aldrig gav dem Lektier for, 
- undtagen nogle Salmer -, og aldrig examinerede 
dem, men bare fortalte dem Bibelhistorie. 

Saa gik vi over i Kirken. Biskoppen og Provst 
Hansen i Spidsen, jeg bagefter. Kirken var naturlig
vis stuvende fuld. Biskoppen og Provsten tog Plads 
paa Stole, anbragte oppe i Koret. - Nu brugte vi 
i Kirken et lille Tillæg til den almindelige Salmebog, 
som væsentlig indeholdt Salmer af Grundtvig. Jeg 
vidste, at dette Tillæg var Biskoppen en Torn i Øiet, 
og at han havde modsat sig, at det blev autoriseret til 
Brug i Kirkerne. Dog havde jeg valgt en Salme af 
dette Tillæg til Begyndelsessalme. Det var Grundt
vigs deilige Salme: "Denne er Dagen, som Herren 
har gjort." - Da Biskoppen havde sat sig, rakte 
jeg ham altsaa et Exemplar af Tillægget. Men han 
satte et bistert Ansigt op, vinkede afværgende med 
Haanden, og vilde ikke modtage Bogen. Det var 
jo ikke opmuntrende, og det berørte mig ilde. -
Stærkt bevæget gik jeg paa Prædikestolen, og min 
Bevægelse var i Begyndelsen kendelig paa min 
Stemme. Jeg prædikede over Søndagens Evangelium 
"Peters Fiskedræt", og Prædikenen var god og blev 
godt holdt. Efter Prædikenen var der altsaa Over
høring af Sognets Ungdom. Og her fik baade Biskop
pen og jeg en Overraskelse; thi de svarede yp
perligt med Liv og Lyst. Navnlig var der en ung 
Pige, Mathilde Kofoed, en Datter af Sandemand 
Kofoed paa Brogaard i Persker, som udmærkede 
sig; hun kunde svare paa alt, hvad Biskoppen spurgte 
om. - Hun blev senere Kommunelærerinde her i 
København, blev gift med den bekendte Overrets
sagfører Amdrup, og Venskabet mellem os holdt til . 
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hendes Død for et Par Aar siden. Jeg lod hende 
undertiden høre, at det var hende jeg kunde takke 
for, at jeg blev Præst i Stenmagle. 

Nu var Biskoppen altsaa færdig med sine Visi
tatser paa Bornholm; men det var Søndag, og Damp
skibet til København gik først Tirsdag Eftermiddag. 
Spørgsmaalet var altsaa, hvor Biskoppen vilde til
bringe Mandagen. Saavidt jeg kunde skønne, var 
det en Slags Aftale, at han om Aftenen skulde tage 
hjem med Provst Hansen til Ibsker. Da Tiden nær
mede sig, da Provsten skulde køre, sagde han: "Ja, 
saa tager Biskoppen vel med mig hjem?" - "Tak," 
svarede Biskoppen, "jeg har det godt her. Og hvis 
Pastor Jensen og hans Frue vil beholde mig, saa 
bliver jeg her." - Naturligvis vilde vi gerne beholde 
ham. Men jeg kunde se, at Provsten blev baade 
noget forundret og lidt stødt. - Om Mandagen talte 
vi meget sammen om mange forskeIlige Ting. Han 
havde bl. a. nylig indviet en Kirke i København, ved 
hvilken der var ansat en bekendt Indre-Missions 
Præst. Jeg spurgte om hvordan han prædikede. "Jo," 
svarede Biskoppen med et Smil, "han dømte os jo 
aIIe sammen til Helvede." - Den storpolitiske Strid 
kom ikke paa Tale; men jeg fik det Indtryk, at Bi
skoppen var ikke nogen begejstret Tilhænger af Mi
nisteriet Estrup. "Der sender man os," sagde han 
bl. a., "den ene Kultusminister værre end den an
den." - Saavidt jeg husker var Fritænkeren Fiseher 
den Gang Kultusminister. - Saavidt jeg forstod holdt 
Martensen paa den oplyste sociale Enevælde, hvor 
Kongemagten sluttede sig til Arbeiderne og aftvang 
Aristokratiet og Bourgeoisiet omfattende sociale Re
former. - Som vi sad sammen i Sofaen, sagde han 
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pludselig til mig: "Hør, hvad var der i Veien, da 
De begyndte Deres Prædiken i Gaar? De var saa 
bevæget." - "Ja," svarede jeg, "det var fordi Biskop
pen ikke vilde modtage det Tillæg til Salmebogen, 
jeg gav Dem. De andre Præster her paa Bornholm 
bruger ogsaa Tillægget i Kirkerne, men de har for
modentlig gemt det ved Visitatsen. Men jeg syntes 
det var mest ærligt at vise Biskoppen, at vi brugte 
det." - "Naa-h-ja," svarede han. Men jeg tror 
han erkendte, at han havde ikke baaret sig ganske 
rigtig ad. - Om Eftermiddagen sad han en Tid alene 
inde i Havestuen og læste. Jeg sad :inde i mit Væ
relse ved Siden af Havestuen. - Pludselig hører jeg 
Hanen gale inde hos Biskoppen. Den var fra Haven 
gaaet ind gennem den aabne Dør. Jeg for ind og 
jog den næsvise Hane ud. Men Biskoppen morede 
sig over det. "Den aarvaagne Fugl," sagde han. 

Resultatet af Visitatsen blev, at Biskoppen gav 
mig et meget rosende Vidnesbyrd i Præstekaldets 
Embedsbog. 

Jeg havde altsaa vundet en Seir, og jeg var den 
Gang ikke saa lidt stolt af den. Og selv nu, over 
40 Aar efter, tænker jeg med Glæde paa det. Ogsaa 
fordi jeg kom til at holde meget af denne betyde
lige Mand, der i hele sin Optræden over for mig 
viste, at han i sin Dom var ganske uafhængig af, 
hvad han havde hørt af andre. 

Tirsdag Formiddag skulde jeg altsaa ledsage Bi
skoppen til Rønne. Der skulde alle Bornholms Præ
ster samles til en Afskedsmiddag for ham paa Dams 
Hotel.- En af mine Naboer, Hans Kofoed paa Damme
gaarden, havde tilbudt at køre for os. Han havde 
et Par meget smukke Køreheste med dertll svarende 
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Seletøi; og han havde, jeg husker ikke af hvem, 
laant en overmaade præsentabel aaben Kaleschevogn. 
Vi kom altsaa yderst standsmæssig afsted. - Vi kørte 
om ad Aakirkeby. Pastor Teisen var nemlig alvor
lig syg; der havde derfor ikke været Visitats, men 
nu vilde Biskoppen ind og se til ham. - Da vi kørte 
fra Aakirkeby kom vi til at tale om hvordan Pastor 
Teisens Embede skulde besørges under hans Syg
dom. Jeg sagde da til Biskoppen, at jeg kunde godt 
prædike i Aa Kirke hver Søndag og besørge alle 
Embedsforretningerne. Han sendte mig et skælmsk 
Blik fra Siden. "N-æh," svarede han "det gaar 
ikke an. Jeg er bange for, De skal være altfor til
trækkende". - Det var den eneste Gang han sigtede 
til mine mange Sognebaandsløsere fra Aaker Sogn, 
og det skete jo paa en Maade, som jeg umuligt 
kunde føle mig krænket over. 

Under Køreturen bragte jeg Pastor Trandberg paa 
Tale. Han vilde nemlig gerne med til Afskedsmid
dagen for Biskoppen, men da han jo havde haft 
adskillige Konflikter med denne, vidste han ikke, 
om han var velkommen. Han havde derfor anmodet 
mig om at sondere Terrænet, og saa var det Aftalen, 
at han skulde møde i Rønne og faa Besked. - Jeg 
talte Trandbergs Sag saa godt jeg kunde, og Biskop
pen modtog ham venligt. - Efter Middagen fulgte 
vi Biskoppen ombord, og saaledes endte den første 
og sidste Visitats jeg i min Præstetid har haft. 

Det var vel et Par Maaneder efter Visitatsen at 
Pastor Teisen døde, og Aaker Sognekald var saa
ledes atter ledigt. --- Da jeg nu mente at staa mig 
nogenlunde godt med Biskoppen, besluttede jeg atter 
at prøve min Lykke. - Jeg tog da en Dag over til 
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Provsten for at tale om Tingene. "Ja," sagde Prov
sten, "da Biskoppen kom, havde han ikke noget 
godt Indtryk af Dem; men da han reiste var hans 
Indtryk ganske vist forandret." Men alligevel troede 
Provsten ikke jeg fik Kaldet. Og det slog ogsaa til. 
Der blev kaldet en Pastor Christensen, der var tre 
Aar yngre end jeg; som teologisk Kandidat var han 
et Aar yngre, og vore Examenskarakterer var ganske 
ens. - Det var altsaa ganske klart, at paa Bornholm 
fik jeg ikke noget andet Embede end det jeg havde. 
Man har formodentlig tænkt, at fik jeg Aaker, saa 
vilde jeg faa en Del Sognebaandsløsere fra Persker, 
og saa var man jo lige vidt. Men Persker var et 
meget lille Embede; der hvilede den Gang en betyde
lig Byggegæld paa Kaldet, som skulde forrentes og 
afdrages. Ganske vist hjalp Sognebaandsløserne mig 
godt, saa vi havde rigeligt hvad vi behøvede; mr n 
i Længden, naar Børnene voxede til, vilde det blive 
meget smaat. - Det kunde nu aldrig falde mig 
ind at sige, "at Vorherre altsaa vilde have mig et 
andet Sted hen". Det kan tværtimod godt være, 
at Vorherre vilde beholde mig paa Bornholm, og 
altsaa sætte mig fast i det lille Persker. Men det 
havde jeg ikke Mod til at indlade mig paa, og da 
der var gaaet et Aars Tid begyndte jeg, i Slutningen 
af 1878, at søge andet Sted hen. - Jeg indgav An
søgning om to Embeder, Stenmagle-Stenlille paa 
Sjælland, et Par Mil fra Ousted, hvor min Fader 
endnu var Præst, og Kværndrup paa Fyn i Nærheden 
af Svendborg. 

Den 17 Januar 1879 blev jeg kaldet til Stenrnagle, 
skjøndt der var mange Ansøgere ældre end jeg. 
Her var der altsaa ikke noget i Veien. Men det 
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pudsige er, at det egentlig var ved en Slags Feil
tage Ise, at jeg fik Stenrnagle. ; thi da jeg kom til 
Sjælland, gik jeg selvfølgelig op til Biskop Marten
sen og takkede ham, og udtrykte bl. a. min Glæde 
over, at jeg blev i hans Stift. - "Men," sagde Mar
tensen, "det er jo til Fyn De er kommet." Jeg gjorde 
ham opmærksom paa, at Stenrnagle virkelig ligger 
i Sjællands Stift. - Bagefter gik det op for mig, 
hvordan Biskoppen var kommen til denne Feiltagelse. 
Han har sandsynligvis slet ikke set min Udnævnelse 
i Avisen. Han vidste kun, at da mine Ansøgninger 
kom til ham, saa har han sandsynligvis anbefalet 
mig varmt til Kværndrup paa Fyn. Og da Marten
sen var en saa høit anset Mand, er hans Indstillin
ger vel saa godt som altid bleven fulgt. Men i dette 
Tilfælde har altsaa Kultusminister Fiseher havt en 
Ansøger til Kværndrup, som han specielt interesse
rede sig for, og saa tog han ham. Men for at imøde
komme Martensen gav han saa mig Stenrnagle, idet 
han gik ud fra, at det kunde jo være Martensen lige 
meget, hvilket af de to Embeder jeg fik. - Dette 
er imidlertid paa ingen Maade sikkert; Martensen 
vilde utvivlsomt hellere have mig til Fyn. Hans 
Tankegang har vistnok omtrent været den, at han 
gerne vilde hjælpe mig til et godt Embede, især da 
han erkendte, at jeg var sket Uret ved den sidste 
Besættelse af Aaker Sognekald. Men paa den anden 
Side -, denne Pastor Henning Jensen var et noget 
uroligt Hovede ; det var ikke saa heldigt at beholde 
ham i Sjællands Stift. Lad ham komme over til de 
mere livlige Fynboer, der passer han bedre.-

Men skjøndt Martensen saaledes mulig helst havde 
villet være af med mig, saa mærkedes det ikke paa 
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ham. Da jeg gik bad han mig se op til ham, naar 
jeg kom til København, hvilket jeg ogsaa jævnligt 
gjorde i de Aar han endnu var Biskop. Han døde 
1884 Aaret før jeg fik min Afsked af Kultusminister 
Scavenins paa Grund af en politisk Artikel i "Poli
tiken". Havde Martensen levet var det næppe sket. 
Naar en Præst afskediges pleier Ministeren nemlig 
altid at raadføre sig først med den paagældende 
Præsts Biskop og Provst. Men Biskop Fog og Provst 
Andersen erfarede først min Afskedigelse, da de saa 
den i Avisen, og det er mig bekendt, at de begge 
følte dette som en Tilsidesættelse. En saadan For
nærmelse havde Scavenius næppe vovet at byde 
Martensen. - --

Jeg var altsaa kaldet til Stenrnagle 17 Januar 1879, 
men kom først til at reise fra Bornholm i Mai. lVlin 
Hustru og to af Børnene fik nemlig Skarlagensfeber, 
og jeg havde heller ikke noget Hastværk med at 
komme bort fra Bornholmerne. - Vi fik smukke Ga
ver baade af Sognet og af Sognebaandsløserne, og 
tog Afsked med hinanden ( Forsamlingshuset i 
Aakirkeby. 

Men baade for min Hustru og mig staar de sex 
Aar vi tilbragte paa Bornholm som de lykkeligste 
i vort Liv. 

Fortegnelse 
over· 

Tidsskrifts- Artikler vedkommende Bornholms 
Historie og Topografi. 

Ved 

CHR. HEILSKOV. 

Nedenstaaende Artikler er uddragne af Aarbøger, 
Tidsskrifter og andre periodiske Skrifter, trykte i Dan
mark fra den ældste Tid indtil 1912. Tillige er med
taget alle saadanne Skrifter, der begynder i Løbet af 
det nævnte Aar, selvom deres Afslutning falder se
nere. Dog er Indholdet af "Bornholmske Samlinger", 
"Illustr. Tidende" og et Par enkelte andre Tidsskrifter 
medtaget indtil 1915. Forhaabentlig vil denne For
tegnelse da kunne være af nogen Værdi som Vejled
ning for Læserne til at danne sig et Overblik over 
hvad der er skrevet om Bornholm i adskillige, ofte 
ret forskelligartede Tidsskrifter (ikke Aviser). De med 
,x, mærkede Artikler er forsynede med Illustrationer. 

Bornholm i Almindelighed. 

Almindelig Beskrivelse. 
,xUdtog af en til D. Oluf Worm 1624 indsendt Be

skrivelse over Bornholm. (Suhms Samlinger til 
den danske Hist. 1. Bd. 2. Hft. 1780. S. 32-46). 

4' 
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Bornholm og Møen. (Dansk Folkekalender. 1841. 
S. 136-41). 

A. E. Meinert: Bornholm. (Den danske Bondeven. 
1853. S. 377-79 og Bidrag til Tidshistorien. 
1853. S. 181-84). 

Elisabeth Martens : En Eftermiddag imellem danske 
Klipper. (Folke. 1859. S. 338-46). 

-Xt-m.: Lidt om Bornholm. (Ill. Tid. 1860-61. 
S.396-98). 

,xA: Fra et Besøg paa Bornholm. (do. 1865--66. 
S.418-19). 

,x·_: Lidt mere om Bornholm. (do. 1866-67. S. 
83-84). 

Ebbe Stub: Fra en Tur til Bornholm. (Fra alle 
Lande. 1867. S. 194-210). 

xp. Hg.: Fra Bornholm. (lIl. Tid. 1868-69. S. 208. 
230). 

·:tArgus: En Fører til Bornholm. (Nutiden. 1878-
79. S.336). 

o)('E.: Bornholm oeh dess naturskonheter. (Nutiden 
i bilder oeh text. 1878-79. S. 346). 

R. Fr. J.: En Sommerferie paa Bornholm. (Dansk 
Ugebl. 1880-81. Nr. 52-53). 

xNiels Kierkegård: Bornholm. (For Hjemmet og 
Skolen. 4. Bd. 1883. S. 59-62.74-78.92-101. 
114-17.145-51. 166-69.202-03.210-12). 

*Georg Himmelstrup : Fra Bornholm. (Husvennen. 
1883-84. S. 95-96. 101-03.278-79.292-94). 

o)('Glistrup: Fra Bornholms Sydostkyst. (Wisbeehs 
Almanak. 1884, 7 Sider). 

·x'_: Fra Bornholms Vestkyst. (do., l Side). 
Grib: Sommer paa Bornholm. (Nutiden. 1885-86. 

S. 471-72). 

53 

~'M. Mørk: Botnholm. (Nordstjernen. 1893-94. 
S.513-16). 

Hermann Henriehsen: Bornholm. (do. 1895-96. 
S.289-90). 

*K, G. Brøndsted og Rasmus Kr. Kofod: Bornholm. 
(Søndagsbl. 1897. S. 62-71). 

,x'Smit: Bornholm. (Turistforeningens Aarsskr. 1898. 
S.47-66). 

N. P. Jensen: Øjebliksbilleder fra Bornholms øst
kyst. (Dansk Folketidende. 1898. S. 218-20). 

,xBørge Janssen : Fra Klippernes og - Oldemor's 
ø. (Søndagsbl. 1899. S. 240-43. 251-52). 

o)(Fra Bornholm. (De tusend Hjem. 1900-01. 
S.340). 

o)(Bornholm. (Folkelæsning. 1901-02. S.341). 
-:tBornholms Nordkyst. (De tusend Hjem. 1901-02. 

S. 692). 
o)(Fridtjof Bon: Bornholms Østkyst. (Turistforenin

gens Aarsskr. 1902. S. 95-98). 
'XThor Kure: Mellem Klipper og Lyng. (Verdens

Spejlet. 1902--03. S. 715-17). 
,xBornholm. (Danmark, udg. af Dansk Rejsebureau. 

1903. S. 115-16). 
·:t"østersøens Perle". (De tusend Hjem. 1904. 

S. 228). 
-X-Olga Bartz: Vor Klippeø. (Husmoderens Blad. 

1904. S. 145-46. 153--54). 
-x-S-h.: Vor Klippeø. (do. 1905. S. 133-34.245-46). 
Poul Bjerge: Paa Cykle Bornholm rundt. (Dansk 

Ungdom. 1905-06. S. 20-22. 39-40. 53-55. 
85-87). 

*A. Kr. Kristiansen-Taarup: Billeder fra Bornholm. * 
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(Folkelæsning. 1905-06. S. 59-60. 78. 93--94. 
109. 122-23. 153). 

i":-Bornholm, Diinemarks Capri. (Turistbl. U de og 
Hjemme. 1906. Nr. 3). 

M. K. Zahrtmann: Det ældste paa Dansk trykte 
Skrift om Bornholm. (Bornh. Saml. 1906. S. 1--6). 

Københavnerinde : Fra Bornholm. (Nord. Turist
Tidende. 1906-07. Nr. 5). 

"Alonso: Bornholm. (Hver 8. Dag. 1907 -08. 
S. 792-94). 

-xValdemar Greibe: Den danske Klippeø. Born
holmerbreve. (111. Tid. 1907-08. S. 591. 606-
07. 677-78). 

-xN. P. Jensen: Øjebliksbilleder fra Bornholms øst
kyst. (Turistbl. Ude og Hjemme: 1908, Marts). 

-x-Carl: Bornholm. (lil. Familie-Journal. 1908. S. 315). 
-x-Carl Gunnersen : Bornholm. (Krig og Fred. 1908. 

S. 223). 
-l:'c. C. Clausen: Bornholm. (Hver 8. Dag. 1908-09. 

S.605-07). 
-x"Bornholm. (Fædrelandet. 1908-09. S.711-12). 
"J. A. Sørensen: Bornholm. (Meddelelser fra Rejse

foreningen for Danmarks Lærerstand. 1909. 
S. 12-15). 

i":-Henrik Scharlil1g: Bornholm. Et Sommerbrev. 
(111. Tid. 1909-10. S. 650-52). 

-x-Svend Sinding: Bornholm. (Architekten. 1909-10. 
S.441-48). 

Bornholm. (Turisttidende. 1910. S.41-45). 
-XEn Landsdel, vi kender for lidt til. Bornholm og 

Turisterne. (Noget for Alle. 1910. S.75-76). 
i":E.: Af Rejsedagbogen. (Søndagsbl. 1910-11. 

S.68-70). 
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-X-Chr. F. Mortensen: Dansk Klippeland. (De tusend 
Hjem. 1912. S. 300-02). 

-x-østersøens Perle. Billeder fra Bornholm. (Nær og 
Fjærn. 1912-13. S. 113-14). 

-x-H. S. H.: Tag til Bornholm i Sommer l (Turist
tidende. 1915. S.119--23). 

Historie. 
M. K. Zahrtmann: Fra Hedenold til Kristendom. 

(Bornholmske Saml. 1911. S. 97-132). 
Thaarup: Bornholmsk Krønike fra Christendom

mens Indførelses Tider. (Minerva. 1. Bd. 1837. 
S. 222-36. 2. Bd. 1837. S. 10-25. 80-88. 
131-41. 3. Bd. 1838. S. 17-27). 

M. K. Zahrtmann: Bornholms Krønike og dens For
fatter. (Kirkehist. Saml. 1899-1901. S. 604-08). 

M. K. Zahrtmann: Lybækkerne paa Bornholm. (Mu
seum. 1894. II. S. 340-63). 

M. K. Zahrtmann: Bornholms Tilskikkelser i Chri
stian 4.s sidste Svenskekrig. (Bornholmske Saml. 
1909. S. 101-174). 

Fortegnelse paa adskilligt, som sig paa Boring· 
holm haver tildraget fra 1602 til 1687.- (Danske 
Magazin. 1745. S. 125-28). 

Abraham Kali: Domb .... anlangende Boring· 
holmbs Lehns Administration 1646. (Nye dan
ske Magazin. 1806. S. 289-314). 

Axel Larsen: Bornholms Reisning 1658. (Museum. 
1890. S.321-35). 

J. Marckmann: Bornholmernes Opstand mod de 
Svenske i Aaret 1658. (Dansk Folkebl. 1841-
42. S. 161-63. 165-70). 

Bornholms Befrielse. (Almue-Vennen eller Cimbria. 
1850. Nr. 15-16). 
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S. B.: Bornholms Reisning 1658. (Fortid og Sam
tid. 1870. S.374-80). 

-xV. D.: Prindsenskjold og den bornholmske Vesper. 
(Flinchs Almanak. 1874, 17 Sider). 

Tradat mellem Danmark og Sverrige om Born
holm. (Nye danske Magazin. 1827. S. 229-34). 

J. A. Jørgensen: Lensmænd og Kommandanter paa 
Bornholm. (Bornh. Saml. 1908. S. 107-93). 

M. K. Zahrtmann: Af Samlermappen. (do. 1909. 
S. 175-85). 

Kongelig Resolution af 20. Juli 1726 ang. Bort
fæsteIsen af Kongens Udmarksjorder paa Born
holm. (do. 1908. S. 55-83). 

H. St. Holbeck: Kongebesøget paa Bornholm 1851. 
(do. 1907. S.57-82). 

-X-Kongefamiliens Besøg paa Bornholm. (III. Tid. 
1875-76. S.458-60). 

Joh. Bulmer: Bornholms Privilegier (Skatteprivile
gierne). (Bornh. Saml. 1913. S. 48-59). 

Kirker og Kirkevæsen. 
C. B. Friis: Bornholms runde Kirker. (Kirkehist. 

Saml. 1853-56. S. 145-55). 
7:K F. Wiborg: Om de bornholmske Kirker, særlig 

de runde. (do. S.501-34). 
Bornholms Kirker. (Søndagsbl. for Bornholm. 1903. 

S. 3-4. 8. 11. 15-16. 24). 
Mathias Bidstrup: Bornholms middelalderlige Kir

ker. (Bornh. Saml. 1912. S. 1-21). 
H. Hjorth: De bornholmske Rundkirkers Alder og 

Oprindelse. (do. 1913. S.31-47). 
-:f_: De 4 bornholmske Rundkirker. (do. S. 85-

127). 
M. K. Zahrtmann: Billeder fra Bornholms Historie 
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og Tilknytning til Middelalderens KapeIler. (do. 
S. 128-211). 

Mathias Bidstrup: Bornholms Kirker. Gensvar til 
Hr. Hjorth. (do. 1915. S.72-103). 

H. Hjorth: De bornholmske Rundkirker. I AnI. af 
Hr. Prof. M. Bidstrups Gensvar. (do. S. 104-13). 

Mathias Bidstrup: Endnu et Gensvar i AnI. af Hr. 
Fabrikant H. Hjorths Bemærkninger. (do. S. 
104-16). 

*Per Lorenzen : Danmarks mærkeligste Kirkebyg
ninger. (III. Tid. 1914-15. S.544-45). 

H. F. Rørdam : Uddrag af Rasmu-s Pedersen Ravns 
Skrifter. (Kirkehist. Saml. 1889-91. S.454--68). 

Knud Hejberg : Bidrag til Herrnhutismens Historie 
paa Bornholm. (do. 1903-05. S. 161-84). 

Frantz Nielsen: Bornholms Valgmenighed. (Høj
skoleb!. 1900. Sp. 553-64). 

Kultur, Folkeliv, Dragter. 
Wiborg: De vigtigste Hindringer for Bornholms 

Velstand. (Ny Minerva. Apr. Kvartal 1807. S. 
58--76). 

J. Bulmer: Bemærkninger om Bornholms Bønder
gaarde. (Bornholmske Saml. 1909. S. 41-61). 

Joh. Bulmer: Om Vildt og Jagtret paa Bornholm 
især i ældre Tider. (do. 1911. S. 41---72). 

M.: Levninger af Middelalderens Folkeliv paa Born
holm. (III. Tid. 1897-98. S.644). 

J. A. Jørgensen: 2 gamle bornholmske Skifter. 
(Bornholmske Saml. 1907. S. 33-56). 

*-: De gamle bornholmske Herreds- og Sogne
segl. (do. S. 193-98). 

-xDanske Nationaldragter: Bornholm. (Nordisk Bil
ledmagazin. 1864.2. Kvart. S. 127-28. 134-37). 
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Militærvæsen. 
Mich. Treschow: Christen Skeels ..... F arretning 

paa Borringholm .... Militien angaaende 1671. 
(Nye danske Magazin. 1806. S. 289-314). 

Folkevæbning paa Bornholm [Efter Panum]. (Dansk 
Folkebibl. 1841-42. S. 227 --28). 

Joh. Bulmer: Bornholms Militærvæsen. (Bornholm
ske Saml. 19i3. S. 60-67). 

-: Instruksen af 1817 for Bornholms Komman
dant. (do. S. 73-84). 

Natur/orhold. 
Karl A. Gronwall: Natur, Naturskønhed og Kultur. 

(Bornholmske Saml. 1907. S.81-100). 
E. Wielandt: Fra Bornholm. (Flora og Fauna. 

1911. S. 101-07). 
N. Hoffmeyer og J. S. Hohlenberg: Vejrforhold og 

Strandinger i de danske Farvande: Bornholm 
[med Kort]. (Tidsskrift for Søvæsen. 1879. S. 
307-44). 

Peter Freuchen: Jordmagnetismen paa Bornholm. 
(Naturen og Mennesket. 16. Bd. 1896. S. 312 
-15). 

,x·G. Forchhammer: Om de bornholmske Kulforma
tioner. (Vidensk. Selsk. Skr. 4 nat.-math. Afdl. 
VII. 1838. S. 1-64). 

Oldtids/orskning. 
*Om Oldtidsminder paa Bornholm og nogle der 

fundne Oldsager. (Antiquariske Annaler. 1827. 
S.379-99). 

Otto Blom: De Bornholmske Brandpletter. (For 
Ide og Virkelighed. 1870. Il. S. 91-97). 
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E. Vedel: Om de bornholmske Brandpletter, Be
gravelser fra den ældre Jernalder. (Aarb. f. nord. 
Oldkyndighed. 1870. S. 1-110). 

-: Den ældre Jernalders Begravelser paa Born
holm. (do. 1872. S. 1--184). 

--: Recherches sur les restes du premier åge de 
fer dans I'ile de Bornholm. (Memoires des anti
quaires du nord. 1872-77. S. 1-46). 

7:._: Nouvelles recherches sur l'åge de fer dans 
1'f1e de Bornholm. (do. 1878-83. S. 61-90). 

7:._: Nyere Undersøgelser ang. Jernalderen paa 
Bornholm. (Aarb. f. nord. Oldkyndighed. 1878. 
S.73-258). 

'i:'_: Yderligere Undersøgelser ang. Bornholms Old
tid. (do. 1885. S.77-218). 

"'-: Bornholmske Undersøgelser med særligt Hen
syn til den senere Jernalder. (do. 1890. S. 1-
104). 

":'-: Recherches archeologiques dans 1'f1e de Born
holm. (Memoires des antiquaires du nord. 1890 
-95. S. 1-21). 

Karl A. Gronwall: Flintens naturlige Forekomst 
paa Bornholm og de bornholmske Stenalders
redskaber. (Aarb. f. nord. Oldkyndighed. 1903. 
S. 316-19). 

7:'Hans Kjær: Bornholm i Jærnalderen. (Bornholm
ske Saml. 1907. S. 111-53). 

7:'E, Vedel: Bornholms Oldtid. (do. S. 157-92). 
Johannes Steenstrup : Ere Bornholms Stednavne 

danske? (Fædrelandet. 1. Aargang. 1906-07. 
Nr. 10). 

Magnus Olsen: De skaanske og bornholmske 
Runestene. (Dania. 1906. S. 20-39). 
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Speciel Topografi. 
Aakirkeby. 

J. Carlsen: Pesten i Aaker Sogn paa Bornholm 
1653--·54. (Naturen og Mennesket. 3. Bd. 1890. 
S. 149-60). 

*A. Fang: Gamle danske Kirker. Aa Kirke. (III. 
Tid. 1906-01. S. 499, og De tuseud Hjem. 
1901. S.212). 

*Thomsen: Efterretninger om en Døbefont med 
Runeindskrift. (Antiquariske Annaler. 1821. S. 
140-51. Efterskrift af R. Rask. S. 269-11). 

C. Th. Christensen: Uddrag af Aaker Kirkebog 
1651-1682. (Kirkehist. Saml. 1889-91. S.469 
-80). 

N. Hansen: Aaker Præstegaard i 200 Aar [Med 
Grundplaner]. (Bornh. Saml. 1906. S. l-58). 

;(En bornholmsk Skole. (Folkeskolen. 1910. S. 531). 
*Sophus Miiller: Un vase d'argile de forme c1as

sique tro uve a Bornholm. (Memoires des anti
quaires du nord. 1896-1901. S.352-56). 

Allinge-Sandvig. 
*Cit.: Allinge-Sandvig. (Folkelæsning. 1903-04. 

S.293). 
;("Fra Allinge Havn. (III. Tid. 1812-73. S. 91). 
;(·Chr. Otterstrøm : Allinge Havn. (Den tekniske For

enings Tidsskr. 1880-81. S. 12-20). 
En bornholmsk Mordhistorie. (Bidr. t. Tidshistorien 

1849. S.41-48). 

Almindingen (Se ogsaa Højlyngen). 

*Almindingen paa Bornholm. (III. Tid. 1810-11. 
S.406-01). 
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;(Andr. Hansen: Vinter i Almindingen. (Dansk Ung
dom. 1906-01. S. 353-56). 

M. K. Zanrtmann: Hans Rømer og Almindingen. 
(Bornh. Saml. 1916. S.49-151). 

"Kongemindet" paa Bornholm. (Arkitekten. 1895 
-96. S. 56-153). 

;('Mltnter: Om Rokkestenene paa Borriholm. Anti
quariske Annaler. 1820. S. 19-29). 

Elaaholtslyngen. 
Martin Andersen Nexø: Naar Lyngen blomstrer. 

(Verdens-Spejlet. 1904-05. S. 142--43). 

Elykobbe Plantage. 
M. K. Zahrtmann: Sandflugtsskoven ved Rønne og 

dens Anlægger. (Naturen og Mennesket. 9. Bd. 
1893. S. 239-54). 

Eodilsker. 
Mathias Bidstrup: Lidt om Bodils (St. Botolphus) 

Kirkes Navn. (Bornh. Saml. 1915. S. 102-03). 
M. K. Zahrtmann: Hundernordet i Bolsker. -

Landsdommer Peder Olsen. (do. S. III -53). 

Brogaard. 
E. V.: Runestenen ved Brogaard i Clemensker 

Sogn paa Bornholm. (III. Tid. 1868-69. S. 
293-94). 

George Stephens: Brogaardsstenen paa Bornholm. 
(do. S.301). 

Christiansø. 
Fick: Beskrivelse over Christiansøe. Indvaanere og 

Levemaade. (Journ. f. Politik m. m. 1808. 2. Bd, 
S.261-85). 
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Bidrag til Fæstningen Christiansøes Historie .... 
(Nyt Arehiv for Søvæsen. 1842. S. 369--78). 

Christiansøe (Ertholmene). (Bidr. t. Tidshist. 1843. 
S.27-28). 

'''c. Hedemann : Ertholmene. (FolkekaI. f. Danmark. 
1856. S. 75-81). 

,x·Christiansø. (I Hjemmet. 1860. S. 259-60). 
J. Rung: Kristiansø. (Fra alle Lande. 1870. II. 

S. 152-63). 
«N. F.: Christiansø. (III. Tid. 1871--72. S. 289-92). 
«·Christiansø. (Nord. BiIled-Magazin. 1873. 2 Kvtl. 

S.33-38). 
Niels Kierkegård: Ertholmene. (For Hjemmet og 

Skolen. 4. Bd. 1883. S.231-32). 
,x'Clemens Kofoed: Fra en Afkrog af Danmark. 

(III. Tid. 1893--94. S. 10-11). 
,x·O-d.: Et Besøg paa Kristiansø. (Søndagsbl. 

1900. S.219-21). 
,xTurist: En Tur til Verdens Ende. (Damernes Blad. 

1902. S.517-19). 
Emil Maquard: Et gammelt Brev om Kristiansø. 

(Fra Arehiv og Museum. 1905-08. S. 290-97). 
':·G.: En Tur til Kristiansø. (Hjemme og Ude. 

1909-10. S. 148). 
«'G.: En Tur til Kristiansø. (Husmoderens Bl. 

1910. S. 80). 
E. Søeborg: Frederik den VII's Besøg paa Chri

stiansø 7.-8. Aug. 1851. (Bornh. Saml. 1911. 
S.73-80). 

«'Per Lorenzen: Christiansø. (III. Tid. 1914-15. 
S.582-83). 

S. Søeborg: Et Besøg paa Christiansø. (Bornh. 
Saml. 1915. S.28-45). 
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Johan Bulmer: Kristiansø. [Med Kort]. (do. 1916. 
S. 1-34). 

Ekkodalen. 
Ferdinand Nielsen: Ekkodalen. (Dansk Folke

tidende. 1896. S. 44-46. og Højskolebl. 1896. 
Sp. 347-52). 

Ertholmene (Se Christiansø). 

Gudhjem. 
·x'Cit.: Gudhjem. (Folkelæsning. 1903-04. S. 326). 
«·M. M. S.: Gudhjem. (Turistbladet Ude og Hjemme. 

1908 Juni). 
'x'Gudhjem. (Noget for Alle. 1910. S. 100-02). 
,x'Knud Bokkenheuser: Gudhjem. (Ill. Familieblad. 

1910-11. S. 420-21). 
Gudhjems gamle Kirke. (Arkitekten. 1895-96. 

S.35). 
*Gudhjems nye Kirke. (III. Tid. 1892-93. S. 624). 

Hammeren. 
x'Hammeren paa Bornholm. (III. Tid. 1861-62. 

S. 119). 
"Hammeren paa Bornholm. (Dania. 1881-82. 

S.559-60). 
,x'Granitbruddet ved Hammeren paa Bornholm. 

(III. Tid. 1890-91. S. 575-78). 
,x'Købet af Hammeren. (Turisttidende. 1914. S. 3-6). 

Hammershus. 
«N.: Hammershus Slot og dets Minder. (Dansk 

Folkebl. 1842-43. S. 21-23. 25-28). 
*Ruinerne af Hammershus Slot paa Bornholm, 

(Flinehs Almanak. 1844. 2 Sider). 
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Julius Paludan: Synsforretninger over Hammers
huus Slot. (Danske Saml. 1868-69. S. 325-37). 

"F. H.: Hammershus' Ruiner. (III. Tid. 1870-71. 
S. 420). 

-xPra Hammershus Ruiner. (I Borg og Hytte. 1880. 
S.60-61). 

"-Glistrup: En Lysttur til "Slottet". (Husvennen. 
1883-84. S. 348-50). 

"-Georg Himmelstrup : Fra Bornholm. II. Ham
mershus. (do. S. 101-02). 

Victor Janssen : Hammershus. (III. Fam. Jour. 1885. 
S.243). 

Hammershus. (Arkitekten. 1897-98. S. 447). 
"Troels Lund: Egnen ved Hammershus. (Turist

foreningens Aarsskr. 1902. S. 94-95). 
-X-Hammershus. (De tusind Hjem. 1904. S. 236). 
-xHammershus i Velmagtsdagene. (Noget for Alle. 

1908. S.412). 
P. Hauberg: Hammershus [Med Grundplan]. (Bornh. 

Saml. 1912. S. 139--58). 
J. Bulmer: Hammershus Birk. [Med Kort]. (do. 

1910. S. 108-49). 
-"'Det nye Hammershus Fyr paa Bornholm. (III. 

Tid. 1871-72. S. 185). 
-xJ-i.: Fængslet paa Hammershuus. (do. 1865-66. 

S.31-32). 
P. Hg.: Magazinbygningen paa Hammershus. (do. 

1880-81. S. 602). 
J. Bulmer: En Retssag, behandlet paa Hammers

hus i 1570. (Bornh. Saml. 1909. S. 62-73). 
-x-Ulfeldt Taarn. (Ungdomsvennen. 1883. Nr. 49). 
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Hasle. 
Hasle og Sandvig eller Bornholmsk Borgersind. 

(Fædrelandet. 1835-36. S. 209-16). 
"-Cit.: Hasle. (Folkelæsning. 1903-04. S. 423). 

Helligdomsgaarden. 

Alfr. Ipsen: Helligdomsgaarden. (III. Tid. 1906-07. 
S.228-29). 

Helvedesbakkerne (Se ogsaa Paradisbakkerne). 
-xRichard Kaufmann: Helvedesbakkerne ved Nexø. 

(III. Tid. 1867-68. S. 58). 

Højlyngen. 
-xPra Bornholm. (De tusind Hjem. 1901-02. S. 756). 
J. Bulmer: Højlyngen. Almindingen. Udmarksjor

derne. (Bornh. Saml. 1907. S. 101-10). 

Ibsker. 
K. A. Petersen: Om Ibsker Højlyng. [Med Kort]. 

(do. 1909. S. 74-85). 

Jons Kapel. 
-Xp. Hg.: Jons Kapel paa Bornholm. (III. Tid. 1869 

-70. S. 207). 
-x-Georg Himmelstrup : Skildringer fra Bornholm. 

III. Jons Kapel. (Husvennen. 1883-84. S. 278 
-79). 

"Jons Kirke paa Bornholm. (I Borg og Hytte. 
1908-09. S. 292). 

Kobbeaadalen (Se Stavehøl). 

Kristiansø (Se Christiansø). 

Lilleborg Ladegaard. 
Karl M. Kofoed: Lidt af Ladegaards Historie. [Med 

Kort]. (Bornh. Saml. 1915. S. 46-71). 
5 

Bornholmske Samlinger, Tolvte Bind, Rønne 1918

www.vang-hansen.dk



66 

P. Hauberg: Lilleborg. [Med Grundplan]. (do. 1911. 
S.133-49). 

*J. Bulmer: Kongeborgen i Almindingen (Lille
borg). [Med Grundplan]. (do. 1912. S. 22-52). 

Malkværnsskansen. 
':+Et Bornholmsk Krigsminde. (2. Tillæg til III. Fam. 

Journal. 1901. Nr. 26). 

Neksø. 
·)fAlfr. Ipsen: Neksø Kanten. (Turistforeningens 

Aarsskr. 1902. S. 92-94). 
*c. Brandstrup : Neksø Børneasyl. (Arkitekten. 

1908-09. S. 147-48). 
i<Neksø nye Havn. (III. Tid. 1879-80. S. 178). 
,xRokkestenen ved Neksø. (l Borg og Hytte. 1880. 

S. 124). 

Olsker. 
Karl M. Kofod: Storedal og Klintløkken i Olsker. 

(Bornh. Saml. 1910. S. 150-64). 

Paradisbakkerne. 
,xA T.: Paradis- og Helvedesbakkerne paa Born

holm. (III. Tid. 1890-91. S. 446-48). 

Paulsker. 
i<Helsehjemmet "Bethesda" paa Bornholm. (Ill. Fa

milieblad. 1901-02. S. 16). 
·x·Et Hvilehjem [Bethesda]. (Hjemmet. 1905. S.214 

-15). 

Rabekkegaard. 
H. E. Winkel: Beskrivelse af Kaolinslemmeriet 

"Rabekkegaard" paa Bornholm. (Den teknisk~ 
Forenings Tidsskr. 1885-86. S. 5-l0). 
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Randkleveskaaret. 

,xRandkleveskaaret paa Bornholm. (III. Tid. 1872-
73. S. 236). 

Rø. 

.x'Glistrup: Fra Bornholms Kyst. (Husvennen. 1885 
-86. S. 146). 

Joh. Bulmer: Fra Rø Sogn. [Med Kort]. (Bornh. 
Saml. 1915. S. 1-27). 

Helligdomskilden paa Bornholm. (I Borg og Hytte. 
1880. S. 230). 

S.: Helligdomsklipperne ved Rø paa Bornholm. 
(Dania. 1881-82. S.710-15). 

Rønne. 

,x'Kjøbstaden Rønne paa Bornholm. (Dansk Pen
ningmagazin. 1835. Sp. 649). 

Cit. : Rønne. (Folkelæsning. 1903-04. S. 438-39). 
Danmarks Afholdsforenings Aarsmøde i Rønne. 

(III. Tid. 1898-99. S. 791). 
C. E. A. Schiøler: Fra Rønne Apotheks første Dage. 

(Bornh. Saml. 1910. S. 70-83). 
C. Andresen: Om Betleriet i Rønne paa Bornholm. 

(Minerva. Okt. Kvartal 1800. S. 34-57). 
,xKabell: Fra Rønne Dilettantcomedie, de første 75 

Aar. [Med Kort]. (Bornh. Saml. 1906. S. 59-
168). 

,xDet nye Havneanlæg i Rønne. (III. Tid. 1876-77. 
S.67-68). 

i<·_s: Et gammelt Hus i Rønne. (III. Tid. 1873-74. 
S. 250). 

·)fDen bornholmske Industriudstilling. (do. 1880-
81. S. 512-13). 

5" 
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Industriudstillingen i Rønne. (Folkebladet. 1881. 
S. 421~22. 437-39). 

Et gammelt Altertavle-Vers, som læses i Rønne 
Kirke paa Bornholm. (Journal f. Politik m. m. 
1822. I. S. 184). 

,x·Konkurrence. [Om den nye Kirke]. (Arkitekten. 
1907-08. S. 197-99). 

';''Den nye Kirke i Rønne. (do. S. 413-18. Tillæg 
S.433). 

Frantz Nielsen: Helligaands Kirkens Indvielse. 
Højskolebladet. 1900. Sp. 637-46). 

Kay Larsen: Da Rønne fik Natvægtere. (Bornh. 
Saml. 1907. S. 154-56). 

,x-Holger Drachmann: En Redningsbaads Kæntring. 
(III. Tid. 1872-73. S.474-75). 

i<"Rønne Kiøbstads gamle Seigl og Vaaben paa 
Boringholm. (Danske Magazin. 1746. S. 97 -98). 

M. K. Zahrtmann: Rønne Latinskole 1512-1912. 
(Bornh. Saml. 1912. S.53-109). 

Teknisk Skole i Rønne. (III. Tid. 1893-94. S. 672). 
·x·Et Springvand i Rønne. (Hjemmet. 1908. S. 197). 

Salomons Kapel. 
i<p. Hg.: Salomons Capel paa Bornholm: (III. Tid. 

1871-72. S. 181). 
Salomons Kapel paa Bornholm. (Nord. BiIIed-Ma

gazin. 1872. 1. Kvartal. S. 161-63). 
i<'Salomons Kapel ved Hammeren. (I Borg og Hytte. 

1879. S. 381). 
i<'Salomons Kapel. (Ungdomsvennen. 1883. Nr. 7). 

Sandflngtsskoven (Se Blykobbe Plantage). 

Sandvig (Se Allinge-Sandvig og Hasle). 
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St. Klemens. 

i<·St. Klemens Kirke paa Bornholm. (III. Tid. 1882 
-83. S. 111). 

Stavehøl. 

,x'KarI M. Kofod: Stavehøl og Kobbeaadalen. (Bornh. 
Saml. 1916. S. 35-48). 

Stenbrudsgaarden. 

i<Jens Lorenzen : Frihedsstøttens Fødested. (Verden 
og Vi. 1912. NT. 30. S. 7). 

Svaneke. 

::Cit.: ~vaneke. (Folkelæsning. 1903-04. S. 455). 
Ib. W1l1dfeld Hansen: Udsprængningen af et 

Havnebassin i fast Granit ved Svaneke. (Den 
tekniske Forenings Tidsskr. 1879--80. S. 51-62. 

* J. N. Madvigs Buste i Svaneke. (III. Tid. 1873-
74. S. 481-82). 

i<Udstillingen i Svaneke. (Hjemmet. 1908. S.517). 

Tejn. 

Karl M. Kofod: Fiskerlejet Tejn. [Med Kort]. 
(Bornh. Saml. 1912. S. 159-78). 

Vaade Ovn. 

·';P.: Den vaade Ovn ved Hammeren paa Born
holm. (III. Tid. 1869-70. S. 173). 

Vestermarie. 

'''Vestermarie Kirke paa Bornholm. (do. 1884-85. 
S.552). 

Østerlarsker. 

i<'0ster Larsker Kirke. (Nord. Billed-Magazin. 1876. 
3. Kvartal. S. 97-98). 
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K. H.: øster Lars Kirke. (111. Tid. 1896-97. S. 
11~12). 

~øster Lars Kirke paa Bornholm. (III. Familieblad. 
1900-01. S.256). 

J. A. Jørgensen: En bornholmsk Mordsag. (Bomh. 
Saml. 1906. S. 169-76). 

Hydrografiske Undersøgelser ved Bornholm 
1676-84. 

Af Cand. mag. Johannes Knudsen.*) 

I. Bagge Wandels Kort og Beskrivelse 1676. 

Tabet af Gulland (1645) og de skaanske Provinser (1660) be
tød jo for Danmark, at dets hidtilværende østersøvælde havde 
faaet et kraftigt Knæk, hvortil samtidig kom Sverrigs store Land
erhvervelser øst og Syd for østersøen. Under disse Omstæn
digheder maatle B o r n h o 1m faa en stærkt forøget sømilitær 
Betydning som Støttepunkt for den danske Flaade under et even
tuelt og nærliggende Forsøg paa at generobre Skaane og knække 
Sverrigs Sømagt. Skulde Øen imidlertid kunne gøre Fyldest i 
saa Henseende under en Krig, var det en bydende Nødvendig
hed, at der blev gjort noget for at forbedre Havneforholdene 
derovre, da den jo som bekendt ikke har en eneste naturlig 
Havn, hvor selv en nok saa lille Flaadeafdeling med alle Vinde 
kunde ligge beskyttet. Det kom altsaa an paa, om de naturlige 
Forhold nogensteds ved Øens Kyster var saaledes, at en bruge
lig, om end lille Krigshavn eller Tilflugtshavn lod sig indrette 
nogenlunde let og uden altfor sia r Bekostning. 

Hvor tidlig den danske Regering har haft sin Opmærksomhed 
henvendt paa denne Sag, faar staa hen; men i alt Fald maatte 
Spørgsmaalet melde sig af sig selv til Løsning, saa snart det 
igen kom til Krig, hvis man vilde gøre sig noget Haab om at gen
vinde og hævde sin tabte Magtstilling. Vi ser derfor ogsaa straks 
i Begyndelsen af den skaanske Krig det danske Admiralitet gøre 
Skridt i den Retning, idet det den 30. Marts 1676, samme Dag 

*) Afhandlingen er ogsaa publiceret i Tidsskr. f. Søvæsen 1917. 
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som Niels luel stak i Søen med Flaaden for bl. a. at erobre 
Gulland, indsender følgende "allerunderdanigste Memorial" l) til 
Kongen: 

Eftersom vi E. k. M. Navigations Skoles Directcur B a g g e 
W a n d c 1 haver tilholdet, han sig flittig skulde erkyndige om 
B o r n h o 1 m s Situation, Beskaffenhed og Lejlighed, og om der 
bekvem nogen H a v n indrettes kunde, da haver han, efter flittig 
Udforskning, ved sin til os indgivne Memorial 2) givet tilkende, 
at hos Landet lige ud fra Ves t e r m a r k s fl) K i r k e skal være 
en belejlig Plads, hvor Svensken, der han fik Landet, havde i 
Sinde en Havn at lade gøre og derforuden et andet Sted 4), og 
endelig det tredje paa Landets Ost-Nord-Ost Ende udi E r t h o 1-
m e n, hvor og Skibe skal kunne lade sig behjælpe, naar Stedet 
noget varder repareret. Hvilket mathematice og exact at demon
strere og til Papir bringe han sig ej understaar, med mindre 
han paa Landet var. Og saasom denne Lejlighed sig repræsen
terer med E. k. M. Orlogsflaade at kunne did rejse, ønskede 
han gærne, at hanne m maatte tillades dermed at bortgaa og 
saadant i Værk stille til E. k. M. Fornøjelse og Nytte og med 
E. k. M. Befaling til Amtmanden allern. forsees, at han hannem 
til saadant sit Forsæt at fuldbyrde med Baad og Folk vorder 
behjælpelig. For saadan sin Umage han ej andet begærer, end at 
han, foruden et halvt Aars Løn, maatte, saa længe han ude er, 
nyde Kaptajns Kostpenge. Og eftersom hans Ansøgning og For
slag er grundet paa Billighed, og udi Fremtiden kunde være 
større Gavn for E. k. M. og den kg!. Flaade, mindes os vores 
underd. Pligt og Omhyggelighed for E. k. M. Tjeneste saadant 
E. k. M. underd. at foredrage og E. k. M. allern. Vilje og Re
solution derom i dybeste Und. vil forvente, stedse forblivende etc. 

H. Bielcke. Chr. Gerstorff. M. Rodstehn. 
Alb. Guidensparre. P Pedersen. Lercke. Hans Nansen. 

Datum Admiralitetet, d. 30. Martii 1676. 

Hs. kgl. May. Svar herpaa blev: 
Hermed er jeg vel tilfreds. 

Den kg!. Resolution har vel nok ladet vente nogle Dage paa 
sig, og først den 17. April udstedte Admiralitetet den følgende 
Rejseordre og Instruks") for Bagge Wandel, som saa formoden
lig er gaaet over med et af de Skibe, der i den følgende Tid 
afsendtes som Forstærkning til Niels lue!. 

l) Admir. Copibog 1676, Lit. B., fo!. 110 f1. ') Kendes ikke mere. 
3) Vester Marie; der t,ænkes llaa Arnager. 4) Muligvis Hammersøen, om 
hvis IndretteIse til Havn der allerede den Gang var Tale. r,) Admir. Copi
bog 1676, Lit. B., fol. 131 b. 
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Beordres hermed til H. k. M. Tjeneste Navig. Skolens Diree
teur B a g g e W a n d el, at han med første forefaldende Lejlighed 
uden nogen Forsømmelse begiver sig paa Rejsen herfra til B o r
r i n g h o 1 m, der han haver efter egne gjorte Forslag L a n d e t s 
S i t u a t i o n r e t a t o b s e r v e r e og nøje besigtige, og over 
Landet et rigtigt L a n d k o r t til H. k. M. Fornøjelse og Efter
kommernes Gavn og Nytte at forfatte. Fornemmelig haver han, 
medens han der er, at give nøje Agt paa, h vor n o g e n H a v n 
d e r p a a L a n d e t b e k v e m t i n d r e tt e s k a n, paa det den 
kg!. Orlogsflaade, om den formedelst Storm og Uvejr ej kunde 
holde Søen, den da nogen Sted der udi Nærværelsen til sin 
Frelse udi Fremtiden kunde finde. Hvilket naar vel og forsvar
lig af hannem er forrettet, skal han sig lige ind til Kbhvn. igen 
forføje. Midlertid hall ude er, skal han for alting H. k. M. Tje
neste og Gavn beobagte og sig saaledes forholde, som det 
H. k. M. tro Tjeneste vel anstaar, og han bekendt vil være. 

Datum Admiralitetet, d. 17. April Ao 1676. 
H. Bielcke. M. Rodstehn. Chr. Gerstorff. 

Alb. Guidensparre. 

Utvivlsomt har Bagge Wandel efter sin Hjemkomst afgivet 
en Indberetning, hvorom mere senere. Men i alt Fald haves 
endnu et af ham tegnet K o r t o v e r B o r n h o 1 m l), dateret 1676, 
hvoraf her for første Gang offentliggøres en Reproduktion, om 
det end synes at have været brugt som Grundlag for det af 
J o h a n H u s m a n stukne Kort til R e s e n s Atlas Danieus, 
hvoraf der dog aldrig blev taget mer end nogle faa Aftryk, da 
Værket aldrig udkom og Kobberpladerne gik til Grunde ved 
Københavns store Ildebrand 1728. Desuden haves fra Bagge 
Wandels Haand et Søkort over Farvandet Falsterbo
R il g e n--B o r n h o 1 ml), ligeledes dateret 1676, der har sin In
teresse som en af de ældste bevarede Frugter af den unge danske 
Sø-Kartografi, hvorfor ogsaa dette gengives her. Det er vel nok 
den Omstændighed, at netop dette Farvand var Skuepladsen for 
Søkampen d. 25.-26. Maj 1676 mellem Niels luelog den sven
ske Admiral Lorentz ereutz, der har inspireret Bagge Wandel 
bl at give en kartografisk Fremstilling deraf. Situationen i sin 
Helhed er jo ganske hæderlig tegnet; men navnlig Skaanes 
Sydkyst, og især Falsterbo Odden, er temmelig mangelfuld i 
Detaljerne, hvad der i og for sig ikke kan undre; her havde 
Bagge Wandel jo ikke haft Lejlighed til at foretage Opmaalinger. 

l) Ny kgl. Samling. Fol. 368. (Kg!. BibI.) 
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Som før nævnt maa Bagge Wandel utvivlsomt have afgivet 
en Indberetning til Regeringen om Resultatet af sine Under
søgelser. Om en saadan søger man dog forgæves paa de Ste
der i det gamle Marinearkiv, hvor man kunde vente at finde 
den, og Originalen er sikkert ikke mere til. Derimod er den 
e f t e r a l S a n d s y n l i g h e d bevaret i en Afskrift, og hermed 
hænger det sammen paa følgende Maade: 

I en af Søkortdirektør Jens Sørensens Noterebøger, som inde
holder en Mængde blandede Optegnelser, dels vedrørende hans 
egne Opmaalinger, og dels Oplysninger, som er meddelt ham 
af andre, findes ogsaa et længere Stykke med Overskriften: 
B o r i n g h o 1m, for største Delen skrevet med en anden Haand 
end hans egen. At det ikke er hans egne Observationer, frem
gaar bl. a. deraf, at der derefter følger et lille Tillæg, som ind
ledes med: "A o 1704 jeg s e l v observeret og afpejlet ved 80-
ringholm " . Ydermere finder man i Registret over Bogens Ind
hold den Oplysning, at Bornholms-Beskrivelsen er .i n d g i ven 
a f B a r f o d". Tilsyneladende skulde dette vel ogsaa betyde, at 
den er f o rf a tt e t af nævnte Barfod, J: Kaptajn N. L. Barfod, 
om hvem mere senere; men netop delte turde være forkert: den 
er sikkert hverken forfattet eller indgivet af Barfod, men derimod 
af B a g g e W a n d e I. 

Som Støtte for denne Paastand skal først og fremmest paa
peges den fuldstændige Overensstemmelse, der er mellem Bagge 
Wandels Bornholms-Kort og saa denne Beskrivelses Ordlyd; Punkt 
for Punkt vil man finde Kortets Fremsiilling svarende til de i Be
skrivelsen givne Oplysninger; se f. Eks. Lodskudene ved Revene 
o"g i Havnene. Hertil kommer visse stilistiske Ligheder mellem 
denne Beskrivelse og Bagge Wandels Journal fra Færø-Rej
sen 1650 1); og skønt Bornholms-Beskrivelsen altsaa kun fore
ligger i en' Afskrift, som il<ke kan forudsættes at følge Origi
nalens Ortografi nøjagtigt, stemmer dens Bogstavering af Sted
navnene dog ret nøje med Kortets. Endelig fremgaar det af 
Beskrivelsen, at dens Forfalter har rejst om overalt paa Øen 
paa Kongens Vegne for at undersøge Havne- og andre Forhold, 
netop som Bagge Wandel maa antages at have gjort det i Hen
hold til sin officielle Instruks, medens det er udelukket, at Bar
fod kan have haft· Tid og Lejlighed til noget saadant under sin 

l) Tidssl,r. f. Søvæsen. 1917. S. 145 ff. 
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Overvintring 1683-84, og hans Instruks indeholder da heilet 
ikke noget som helst Paalæg i den Retning. Ogsaa den Maade, 
hvorpaa bl. a. Arnager Havn omtales, viser, at Beskrivelsen maa 
være affattet før Barfods Overvintring. 

Man vil derfor formentlig være fuldt berettiget til at antage, 
at Jens Sørensen paa dette Punkt har gjort sig skyldig i en 
Misforstaaelse, som let kan tænkes fremkommen paa den Maade, 
at Barfod kan have ejet en Afskrift af Bagge Wandels 1) Beskri
velse, som ganske naturligt maalte være af særlig Interesse for 
ham, og at han saa senere ved Lejlighed alter har udlaant den 
til Afskrivning til Jens Sørensen, der da ikke har vidst bedre, 
end at det var Barfods egen Rapport. 

Hvorom alting er, foreligger der her en "Bornholmsk Lods", 
sikkert den første selvstændige, som nu kendes, og langt fyl
digere, end hvad der fandtes i de hidtil fremkomne "Søearts
bøger" , baade danske og fremmede, hvorfor den utvivlsomt for
tjener at offentliggøres. 

Boringholm. 
Fraa B o r e n h o 1m s Nordvestreste, som er H a m e r e n eller 

S te S a I e m o n s C a p e I, oeh til den alleryderste Ende af Lan
det ved B r o e r s R i f eller Ve 11 i n g s O d d e, stræeher det sig 
lige ofuer Landit SOtS. udi Distantz ved 6 Mile bestaar i 4 
Hæreder. ' 

Om Natte Tider at seyle omkring Borenholm, maa man iehe 
komme Landit nærmere paa den NO. Side end paa 13 eller 
12 Fv., och paa den SW. Side paa 10 eller 9 Fv. Mens ud for 
S l o t t e t och H a m e r e n er steyldyb, et Musquetsehud ude 
12 Fv., ud for Suaneche 18 a 20 Fv. 

Jmellum R ø n n e oeh H a s s l e løber 3 skaadelig Refue. ud, 
det første K n u d t z R i f, som streeher sig en Firende! Mil. in 
WSW. ud fraa Landit, paa den Sted, hvor den sorte Baehe och 
vide Sand gi ører Schielsmes 2), den er slendig 3), och eyat komme 
nermer end 8 Fv. N Y k i e r c k R e f streeher sig och vestervardis 
ud fraa Landi! neden for N y k i e r e h oeh besynden 4) Knudtz 
Ref; den er saandagtig oeh maa tillades 5) paa 7 eller 6 Fv. IO e
m e n d t z R e e f er ikun lidet, strecher sig oeh vestvardtz 

l) B. W. døde 20/, 1684. 2) Adskillelse. 3) stenig. 4) Fejlskl'ift, ma .. 
være: benorden. 5) o: tilloddes. 
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besynden Hasle i Søen; denne bekommis ey ofte uden i LaberingI) 
at see. 

B r o e r s R e e f 2) streeher sig SOtO. ad Søen ved Ve II i n
g e n s O d d e, den er med Quæg Sand menget, oeh gaar snart 
een Fierings V cy ud, den kand omlodes paa 9 eller 8 Fv. 
P e d e r s R e e f løber ud 1/2 Mil strax ved Anders Terckelsen. 

Norden ved Broers Ref udsehyder et slem Sten Ref ved 
S n o g e b e e h, maa ej kornes nermer end paa 7 Fv. Imelum 
N e x s e og S u a n i e k e nogit ud fraa Landit liger et blind Sehier, 
som høyt Vand gaar ofuer, kaldis M a I q u æ r n e n. Imelum den 
oeh Landit kan d Skibe seyle, er ... Fv. dyb. Naar mand der 
uden for har sæt oeh liger for Aneher, oeh den samme udi stille 
Veyr tager til at brusse eller maalle, daa gifues derved til Kiende, 
at Vinden vil komme hastigt af Søen, huorfor nødvendig eragtis 
at holde sig rede til at faa Aneherit op til at reppe. 

Een Fierings Veys SO.-lig fraa Arnager, der liger et Skiær 
B I a e h under Vands, hvorpaa er 2 It 21/ 2 Fv.; den thiener iche 
at komme nermere end paa 7 Fv.; den samme liger 2 Musquet
skud tuert fraa Landit ude for S o e S3) O d d e. 

A r n a g e r s R e f u e r streeher sig mest SSO., ('n Fiering 
Veys ud fraa Amager; naar man holder sig paa 9 Fv. eller 8 Fv., 
daa skal der iche Skade foraarsagis. 

T i m a n 4) er oeh et blindt Sehiær, som liger fraa Røne l Fie
ring Veys StO. oeh en halv Fiering Veys fraa Landet; denne 
maa iehe heller i Labering kommis for nær. 

Forskrefne Refuer, Blindsehiær oeh Grunder er det perieu
lusest omkring Boringholm. 

Om Aneher Pladtze eller Setteri. 

Mest alle Vegne omkring Boringholm kand mand med een 
Oppervald anehre, dog er disse følgende Pladtzer de bæste, 
nemb\. uden for R ø n n e, H a s s I e, V i d e K I ø f 5), W a n g, 
Slottet, Ste Salmon, Sandwig, Allinge, Melsta, 
S u a n i e h e, N e x ø e. 

Uden for Rønne sætter de store Skibe paa 10 eller 11 Fv. 
Imellum Rønne oeh Slottet H a m e r s h u u s kand mand alle 
Stedtz sætte Landet nær paa 12, 14 eller 15 Fv.; dog Grunden 
er ichun passlig somme Steds. 

1) Lavering. 2) Broens Rev. 3) Sose. 4) Hadde Rev. 5) ved Jons Kapel. 
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Paa 12 Fadne uden for H a s s l e er goed Sætteri, Græs och 
Leer Grund for de store Skibe, for di smaa er bequæmligst paa 
10 Fv. 

Uden for Slottet sætter mand paa 14--15 å 18 Fv. och 
Iiger i Beskøt for OSO., østen och ONO., vide Sand Grund. 

For S t. S a I e m o n, en Capel paa Hammer, som er Boring
holms nordvestere Gilde r?], sætter mand vel och paa 20 Fadne 
for Syden och SSO. Vinde, blaa Leer Grund. 

Een 3 Pund er Canons Skod ud fra a S a n d v i g er Sætteri 
paa 20 eller 22 Fadne for store Skibe, smaa kand løbe nermere 
ind, saa sompaa 18, 16 eller 14 Fv., Sand och Leer Grund, 
hafuer der Red for alle de Vinde, de vil, imellem Syden och Vesten. 

Lige ud fraa den huide Sand paa Landet M æ I s t a, paa 12 
Fv. och ey nermere, kan d man anchre, der er klar Sandbaand, 
och kand mand hafue Beskiøt for SSO., S .. SW., W. Vinde, 
men nepeligen for SO. och NW. 

For S u a n i c h e sætter mand paa 30 Fv., dog iche nermere 
end paa 24 Fv. (udi Henseende der er diubt och schaar op til 
Landet), Leer och Gres Grund. 

Om der begieres Sætteri for N e x e R e e d, da bringes Boels 
K i e r c h e med et stompet Taarn, som staar N. och ofuen 
ved Nexe Kierche, den ofuer ens med Nexe Kierche, som er 
WtS., och sætte paa 20 Fv., Leer Grund; ellers paa andre Stæ
der omkring er stenet och Spill [?] Grund; mens smaa Skibe
rorne kand sætte indbædre paa 9 å 10 Fv., Leer Grund ibIanI. 

F e r s k Van d for Kongens Skibe i Sandvig, Rønne, Nexe 
och Svaneche; ved SI. Salemons Capel er en goed fersk Kilde. 
Ved Hammershuus er giort en Hafue, der udi een schiøn Brønd 
med fersk Vand, 41/ 2 AI. dyb. 

L a n d S t r e c h n i n g e n o m k r i n g B o ri n g h o I m. 

Fraa det yderste af H a m e r e n och til G u d i e m s O d d e 
strecher Landit sig SO. og 4 Grader af Compas Circumferentz 
østligere, 2 Mile. Fraa Gudiems Odde til S van i c k e SO., ]1/2 

Mil. Fraa Svanicke och til Ve II i n g s O d d e først til S n o ge
b e c h, siden derfraa til Vel I i n g s O d d e. Fraa Svanicke flI 
VelIings Odde StO., SS O., 2 store Mile. Fraa VelIings Odde 
til R a a h a m e r l) WNW. . . . Mile. Fraa Raahamar til A, r n a. 

1) Raghammer. 
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g e r NW .... Mile. Item fra a Arnager til det synderste Bierg 
ved R ø n n c NW. Fraa Rønne til den V i d e K I ø f forbi 
H a s s I e N. 6 Gr. O. Fraa den Vide Kløl oeh til H a m m e r s 
W. Cant NNO. vel N. 

Løb af Strømene. 

Med østlig Vind er høyeste Flod oluer alt omkring Boring
holm (oeh med en vestlig er høyest Vand i Sundit), oeh kand 
vel høyes een 4 il 6 Foed. 

B e s I u t e n i n g o m B o r i n g h o I m. 

Paa Boringholms Land er herlig Skofue oeh Lunde, Wilt, 
Faar, Giæs og Høns, kornriig samme Sinde, oeh er saa som til 
een Fæstning udi øster Søen ligendis, naar ellers nogen Om
kostning derpaa anvendis. 

Indvonnerne er emt meget wellige oeh reedebaanden efter 
deris allerunderdanigste Pligtskyldighed at giøre woris allern. 
Arluekonge Tieneste, er oeh et kieeh folk; men kong!. Ambt
mænd, som dennem skal dirigere, maa werre af goed Condl1it 
oeh forstand, ellers blifLter de ved den gamble Vane med Krøg
ler l) ete. 

E r t h o I m e n e a n I a n g e n d i s. 

Fraa H a m m e r s NW. eller yderste Hiørne strecller det sig 
oluer til K i e r e h c H o I m e n, der Kaat'sset staar paa, jost ø. 
2 Gr. N., 31f. Mil, oeh fra Boringholms NW. :J/. MiI~). 

E r t h o I m e n e ere 3, som fiskere boer paa, nembl.: den 
største oeh østerligste kaldis K i e r e h e h o I m, der er et stort 
,Kaars opreyst; B o e h o I m er den mellemste, oeh G r æ s h o I m 
den nordvestligste oeh mindste; de erre kiendelig noeh. 

Imellem Kiereheholm oeh Boeholm strcc11er det sig StW. 
oeh NtO. dybt 31/ 2 Alen oeh passelig breder end en goed bred 
Sehude. 

Nordvardtz fra a Græsholmen liger et temeligt stort Skiær 
eller Klippe, som kan d sees 11/ 2- Mil i Søen; den samme kaldis 
T a a t. Et got Ml1squetesehod lidet nordlig en Vester ligger een 
blinde eller f1øyen 3) eller f1aeh Sand. Længden imellum den SO. 

l) Krøller a: Krogveje [?] 2) Her maa der være Ilo{;et oversprunget 
eller forskrevet. 3) overflydt. 
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Odde oeh Kiereheholmen oeh til Taat er noget mer end en fie
rings Vey eller Mil. 

NW. udfra a Boeholmen langs ligger et langt Skiær., W. S k j æ r 
kaldet, oeh fra a sammes NW. Ende liger oeh nogle Skiær, som 
hæder J o m f r u S k i æ r; disligeste oeh ligger der nogle SO. 
ude fraa Græsholmen, blandt dem er nogle blinde; disse samme 
smaa Skiær lader sig noehsom til Siune udi Indseylingen. Et 
Musquetskod ONO. ud fraa Græsholmen ligger S k a a n s k e 
R e e f, stening Grund, paa 21/ 2 Fv.; paa samme er der for nogle 
Aar siden blefnen en skaansk Sehude, hvor efter de den nu 
kalder. 

Nordvardtz ud fraa Kiereheholmens nordre Odde oeh NO.
vardtz fraa Boeholmens nordre Hiørne ligger S k u d e n, er en 
trind steenagtig Grund, hvorpaa er 21/ 2 Fv. Vand; denne sampt 
bemelte Skaanske Reef tager Søens Styrtning op oeh hjelper 
at giøre Hafnen imellum Holmerne. 

SO.vardtz ud fraa S k a I e h e N a b e n eller Boeholms sydre 
Hiørne ligger truende Skiær, S n a r e h e r e n kaldit, noget lidet 
under Vandit; dee samme maa man tage sig Vare for udi den 
sydre Gatz Ind- og Udseyling med Skuder eller andre fahre
kuster. 

E r t h o I m e n e er besuerlig at lode sig til om Nattetiide eller 
i møreh Veyr, formedelst der tæt hoes Kiereheholmens SW. 
Odde er 30 il 40 fy. dybt. Lidet om til Syderst bædre findes 
50 Fv., oeh øster om ved Osterskiærene er 60 Fv. dybt; des
ligest gaar det oeh steylt op til dee andre Holmer. 

Inden N. Enderne af Kiercheholmen og Boeholmen S. vardtz 
ind, der er temmelig goed Hafuen, huor 4 il 6 af Hans Konge!. 
Mayts. Skibe kand hafue Rom til at lige paa 7 il 6 Fv. Och 
inden for dem kand en goed Deel smaa Skiberom ligge paa 
goed Sand og Græs Grund beskiøt for alle Vinde. 

Paa Kierchholmen ved een Steen Kierchedige, hen imod 
Kaarsset ved een stoer Steen Helede, er en Kilde, hvoraf fersch 
Vand kand tagis, huor vidt den tormaar. Ellers faar mand noget 
fersk Vand paa Boeholmen i Potter eller Vandflasker. Brendevin 
er der intet, Torsch och Sild er der vel at bekomme om Som
mer oeh Høst, da Fischerne er der ofuer. 
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Om Haufnen at indseyle, naar mand kommer af 
Wester. 

Naar mand eftersehrefne ichun kiender vel: G r æ s- oeh 
B o e h o I m e r n e samt Ves t e r s c h i æ r e t og J o m f r u e
s k i æ r e t, daa seyles lige O. melltllTI Jomfruskiæren oeh Græs
holmen indvardtz, til mand kommer noget ner Hiørnet af Boe
holmen; der lader man Ancher falde paa 8 eller 7 Fv., och der 
tørner op. Dernest skal man hale sig ind sydvardtz i Hafnen 
med Kabeltou eller Pertlin och der paa 7 eller 6 Fv. fortøye sig 
til bæge Sider paa Helmene. Siden skal Aneheret læltis med 
Baaden, oeh fører man det lige udfor Skibet igien til at fatte 

bædre Grund. 

Hafnen at indseyle af N. eller NO. kommendis. 

De som kommer af N. eller NO. oeh vil søge Hafn, skal i 
Seylads betiidtz laue och danne det saa, at der stædtze kand 
sees imellum bæge Holmer, nembl. Boeholm oeh Kiercheholm, 
til at verre fri for det Sehaansehe Reef oeh Kulden, oeh løbe 
saa samme Mied eller Meerke an noget saa ner hen imellum 
bæge Holmenis Odder, oeh der paa 8 eller 7 Favne kaster mand 
Ancher och lader op tørne, formedelst Hafnen er iehun liden til 
at svay~ inden for. Siden firer eller haler man Skibet indvardtz 
7 eller 6~5 Fv. efter Begiering, oeh der til bæge Sider fortøyer, 
oeh skrinckle sine Landtover ; siden lætter man Ancheret op igien 
med Baaden oeh fører det nermere ind oeh udfor Skibet, at faa 
bædre Grund for Anchertouen och Ancherit, udi Henseende paa 
8 Fv. eller 7 Fv. er stenig Grund, saa Iiger Skibet vel. 

Om det syder Løb at udseyle med Skuder eller 
a n d r e s m a a S k i b e r u m. 

Delte sydre Gab at udseyle med smaa Farekuster er peri
euleus formedelst S n a r e k e r n e oeh Løbetz Snefrighed, men 
smaa Skuder eller Fartøy, som ligger i Hafnen oeh sig til bæste 
vil det sydre Løb udseyle, paa de 3 å 31/ 2 Alen deres Gang 
ichun StW. oeh ved Kierehholmen did 1), och formedelst dette 
snefre Løb oeh Snarkerne, som daa blifue om Styrdbord, verre 

forsiehtig. 

I) Her synes noget oversprunget eller forskrevet. 
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Ringer. 

NB. Dersom der blef Ringe indsat eller indhuget paa huer 
af disse 2de Holmer at fortøye Skibene ved, det var de Siø
farende heel gafnligl. 

Siøetynder. 

Saa oeh at der maatle legis 2 smaa Tynder, een paa K u I
d e n, den anden paa S k a a n s k e R e e f om Foraarit huilehe 
igien sidst paa ForaaritI) af Fiskerne skulde optagis i 'Bevaring 
til For~arit igien at udlegge. Saadant var oeh en hielpelig Ting, 
der Skiberum, som om fersk Wand nyder Hafn, sehulle gierne 
gifue een ringe Hafnepeng til deris Vedligeholdelse. 

O m H a f n e n f o r R ø n n e. 

R ø n n e holdis for den fornemiste Kiøbsted paa Boringholm ; 
fra a samme streeher sig 2de stenig Refue siøevaardtz ud, huer 
fraa sin Ende af Byen; den N. af dennem langer 215 Fv. SWtS. 
ud, indtil den vorder 21/ 2 Fv. dybt; den S. af dem langer 260 
Fv. NWtN. ud, til den samme och vorde r 21/ 2 Fv. dybt. Det 
snefrigste imellum samme Refue, huor Skibene skal løbe ind, er 
148 Fv. bred oeh 4 Fv. dybt paa det grundeste; $iden indad 
bedre vorder der 5, 51/ 4 oeh vel 51/ 2 Fv. dybt. Inden samme 
Refuer, oeh tuers ofuer Hafnens viderste, er 474 Fv. langt, oeh 
mest mit udi langs samme Lengde rammis 51/ 2 Fv. dybt. 

Naar disse steengrusede Refuers Udstreehning ansees, synes 
een naturlig Hafn, naar Refuerne ellers med Steene vorde r for
øegit, saa at paa der~ yderste Deel kand giøris Grund til at 
tage Brudet op af Søen, paa det Søevindene iche inden for 
Refuene for megen større Sø skal foraarsage ; Steene er der noeh 
strax hos. 

Udenfor disse Refue paa 7 eller 8 Fv. er steened oeh Spild [?] 
Grund, oeh er slemt at lige Landet nermere end paa 9, 10 eller 
11 Fv. 

Om Bagbord eller ved den N. Side udi Indseylingen hafuer 
Forfædrene funderit een vaeker liden Hafn for en halv Snes Fare
koster eller Skuder at ligge vel beuaret; men formedelst Efter
kommernis Naehlæssighed, som der nu om Stunder er, er den 
med Skarn nu mest opfyldt, saa den her efter ey vorde r passelig 

I) Efteraaret? 

6 
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nyttig, med mindre at den høygunstige Øfrighed giver Befalning 
det at holde ved lige, som deris Forfædre har bekosted; det 
samme oeh paa de andre Stæder at giøris. 

O m a t i n d s e y I e p a a R ø n n e s i n d e r s t e R e e d. 

Dersom nogen kommer af W. eller tuert af Søen oeh aehter 
sig imellum Refemis Pynter ind paa Rønnes inderste Reed, daa 
skal der udi Seyladsen saaleedis omgaaes: K n u d s K i e r e h e 
med een stump Taam, som staar nest ofuen R ø n n e K i e r e h e, 
kommer lidet ved den S. Side af Rønne Kierehe, saa som en 
Vogns Lengde, oeh daa liger de udi Indseyling ONa.; paa be
melte Kaars oeh Merehe seyler mand dog lige Reeden ind imel
lum Refuenes tøreste, som er 4 Fv. Siden indvardtz bædre paa 
5 Fv. maa mand kaste Aneher paa 5 Fv., oeh daa kommer Skibe
rummet at ligge paa 51/ 4 Fv. dyb, Sand Grund, oeh ligger vel 
noeh for alle Vinde, uden dee som falder imellum W. oeh SSW., 
huilehe der gi øre store Siøe paa samme Reyd; men er Farkusten 
mindre, daa kan d den hale sig ind i den liden ommelte Vinter
hafn til at være sieher. Store Skibe maa paa bemelte Mereher 
sætte ud paa Reyden paa 9 Fv., der er rød lerig Grund, 3/4 Mihl 
Veys fraa Landit. 

O m A r n a g e r s B e s e h a f e n h e d. 

Een Mihl SO. fraa Rønnes S. Hiøme der ligger et Fisehe
leye, heder A r n a g e r. Rætt neder ved deris Strand, som Baa
dene ligger, der streeher sig et steengrused Reef SSO., 1/4 Streg 
østligere, een stif Fiering Veys søevardtz ud; paa samme er 
dybt ofuer til 11/2, 21/ 2, 3 oeh 2 Fv., oeh somme Stedtz iehun 
1 Fv. 

Een Stædtz igienem samme gaar et Skaar eller Gab paa 
2, 2% oeh 3 Fv., huor smaa Farekuster kand seyle ind imellum, 
oeh bag dette Reef paa 31/ 2, 4 og 41/ 2 Fv. oeh 3-2 Fv. kan d 
lige i Bes€hyt for SSW. oeh W. Vinde, dog ichun paa steen
flised Grund, snart som brolagt. 

Men 1/4 Mil SO. fraa Amager til Lands ligger Soes Odde, 
huorfraa et lidet Ref udsehyder; af samme Odde staar een Bauen; 
530 Sehrid sydvardtz der ud fraa ligger een blind Klippe, kal
des B la eh, paa samme er 2 oeh somme Tiidtz ichun 11/2 Fv. dybt. 
Ud fraa Soes Odde oeh hen til samme blinde Klippe er dybt 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fv., oeh tæt omkring samme er 7, end vel 
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71/ 2 Fv., oeh fraa samme blinde Klippe S.l) vardtz ofuer til Am
ager rætt S.l) er mest 8, 7 oeh 6 Fv., oeh en goed Distandtz 
ind ad Amager imellum Refuedtz Ende oeh Blaeh; her imellum 
Refvet oeh Landet blifuer der 7, 6, 5, 4, Fv. tæt advant oeh si
den mindre ind til S i æ I I e s k i æ r e n, som er tæt hos Amager; 
det samme ligger ofuen Vandit, aeh hos den er der dybt 1 Fv. 
imellum Landet. 

De Svendske har giort stoer Eftertenehning oeh Umag til at 
vilde her hafue "en Hafn, formedelst efter øyesynet oeh denne 
Afriidtz skulde det vel passe sig; men formedelst at alle Stedtz 
imellum Refvet oeh Landet er det saa steningt, saa som det var 
brolagt, til med er der oehsaa ingen Reyd eller Hafn for en S., 
SO. oeh SSO., saa ingen troer nepelig, at der kand verre Hafn. 

Betenehning om Hammers Søe kand giøres 
til Haufn. 

H a m m e r s S ø e er ved een thou Mosquetskod i Lengde oeh 
een i Breden, med nogle Helder eller store Steen e udi. Paa 
geometrisehe Maner hafuer ieg med goede mathematisehe Instru
menter observerit at bemeIte Hammers Sø er 96/ 10 Føder Rinske 
eller 576/ 100 Sædl~ndsehe Alen høyre end den salte Søe, oeh er 
imellum bæge Søer befunden 2026/ 10 Roeder eller 12156/ 10 Sæ
landtz Alen Sand Grund, huorgf noehsom kand sluttis, at den 
kan d udskiæris til at vorde horizontalig med den salte Søe, oeh 
som bemeIte Søe mest ofuer alt er befunden 7 Fv. eller 21 Siæ
landtz Alen dyb, oeh disse 96/ 10 Rinske Foed eller 576/ 100 Si æ
landtz Alen vorde r fraa tagen, daa resterer 1524/ 100 eller ner noeh 
151/ 4 Alen fra Hammers Huus Søes Dybede, daa begge Søer er 
horizontalig. 

Nu sehulle der imellum begge Søer grafuis Dybde og Brede, 
at Skibene kunde ligge inde bag Hammeren; men saa som at 
Søe Strand Bræden eller Flowermaaled 2) er af Steen og Klipper, 
saa synes umuligt at faa igiemen grafuit. 

Hermed ender aItsaa "Bagge Wandels Bornholmske Lods". 
For Fuldstændigheds Skyld medtages ogsaa J e n s S ø r e n s e n s 
Tillæg: 

I) lIba være en 8krivefejl for N. 2) Flodermalliet, n: Flodle.ie, Søbnnd. 

6* 
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A o 1 7 O 4 i e g s elf o b s e rv e r i t o g a f p e i l e t ved 
Boringholm. 

Rønne. Ved Knuds Kiercke staar 4 høye Aschetræer 
hos; imelum bege yderste Landpynter W. for Rønne strecher sig 
Haunen, imelum samme Landodder StO., der paa same Line 
Skibene ved yderste Bolværch liger i Hafn. Paa Rønne Red ieg 
satte paa 10 Fv. dyb, grof rød Gruse!. Ellers var alt indbedre Sten 
Grond og ulige Bond, saa 10 Fv., saa 7 Fv., saa igien 10 Fv., 
det saa ofte. Der vi paa yderste Reden laae, hafde vi Knudtz 
Kierche noget Norden ved Rønne Kierche, det ofuer inderste 
Schibene, som i Hafnen ved Bolverchet laae, det in OtN. indadt. 
Kierchen og C a s t e I t o r n e t ogsaa 1/4 Mil in stO., som bege 
liger ungefer 100 Fv. eller 200 Fv. inden om Landpynters Linen. 
y derste Reden er et Styche udenfor Landhuchernes Ref, der og 
lidt inden ved Linen liger T i m a n s S t e n med nogle Steene 
hoos. Fraa inderste Reden til Kiercken ONO., fraa K a s t e I i t 
til Knuds K. ON050. 

y d e r s t e L a n d h u c h e r n e. H a s I e norde Berghuch her 
fraa Rønne 1/4 Mil stif. Fraa Hasle Huehen til Hamerens 
Bergkant NNO. 3/4 Mil, fraa Hasle Berg til Rønne Land
p yn t SS05S. 5/4 Mi!. 

Ny Kierche RefS. ved Hasle 1/4 M. ud. Knuds Kierche 
R e f N. ved Rønne l/S M. ud. 

M a l q u e rn e n er en slett flad Steenflisse Schiær, lidet ofuen 
Vandet med laft Vand, en Kabel Lengde ner Landet, ligger 1/4 

Mil N. ved Næxe. 
Fraa H a m m e r s H u u s til H a s I e 1 Mil, saa til R ø n n e 

2 Mil, til A r n a g e r 1 Mil, til B r o e r s R e f 2 Mil; fraa Broers 
Ref 0. Landtz til Snogebæch 1/2 Mil, til Nexe 1/2 Mil, til l 
S u a n i c h e 1 Mil, til G u d h i e m 2 Mil; fraa S u a n i c h e til 
Hammeren regnis inalIis 4 Mil. 

Rønne Reed fraa Byen ud SW. 8-10-11 Fv. Hasle 
Reed fraa Byen ud W. 10-12 Fv. Sandvigs Reed imel
lum Sandvig och Allinge 12-18 Fv., Svaneche Reed 
ud in 0. eller OSO. 12-14 Fv. Næxe Reed fraa Byen ud 
0.10 Fv. Arnagers Hafn .... I Chrestians 0e inde 
i Hafnen 8-5-4 Fv. 

B r o e r s R e e f udskyder in SO., Quægsand Ræfler, 1/4 Mil 
Snochebæch' Steenref udi in 0. l/S M.; och Svaneche 
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H u c h Steenreef lit ud in NO. N. ved A r n a g e r fraa Land
huchoo udskyder Steen Reuet in SSO. forbi Amager, der for 
Gatted ved Refuet li ger en bred Steen, kaldis B I a c h, under 
Vandtz; der gaar Hafnen in N .. ind. Imellum Arnager og 
B r o e r s R e e f Ih M. ud falder Stenchel) Steen och maa ey 
seyles for nær . 

. A d I e r s G r u n d fraa Broers R e e f ungefer in W. eller WSW. 
D a u i d t z G r u n d er een lang Stenknalle, Torschegrund, 

siges dyb IO Fy., strecher sig in NV. och SO. 1/4 M. lang; den 
liger imellum H a m m e r s H u u s och Z i m b r e s H a f n, dog 
nest Hammers Huus. 

Tattehall liger fraa Christians Øe af in VNV. 1/4 M. 
med sine omliggende Steen e och Klæper. 

Fraa C h r i s ti a n s ø e til B r o e r s R e e f 5 smaa Mil; til 
S van e c h e StV. siges yerre 3 smaa Mil; til H a m m e r s 
Hu us ... 

Kierchholmen lang in N. 370 Fy.; bred 200 Fy. Boo
holmen N. lang 190 Fy., bred 40 Fy., 96 Fy. Græshol
men in W. lang 110 Fy., bred 150 Fy. Imellum Booholmens 
N. Ende til Græsholmen VNV. 120 Fy. Der er tre Bomme paa 
Lengde tuers ofuer Hafnen: Yderst i Gatted imellum Booholm 
och Kierchholm 46 Fy. bred. Fraa G r æ s h o l m s W. Ende til 
Tat in N. 290 Fy. Tat er lang in NO. 60 Fy. 

Dybet imellem Græsholmen och Booholmen 10 Fy., 
imellem Bo o h o l ru e n och K i e r c h h o I m e n ved Bomen 
8-7 Fy., saa indad!: 6 ii. 4 ii. 3 Fy. ved Broen; saa S. uden 
ved Broen: Fis FY.; saa imellem de smaa Reef inden ved dem: . 
4 FY.,. saa ·3 Fy. Siden tager Dybet [til]. 

Imellem KulIerne och Kierchholmen 8 ii. 7 Fy., mens 
uden omkring Øerne paa alle Sider er hel dybt, nemb!. 12, 14, 
20, 30 Fv. dyb. 

leg self afpeylet fraa Suaniche Huch til Chrestiansø 
NN05N.; til Gudhiems Huch NV. 

Beretning af Styrmand Peter Jansen i kong!. Tieneste, 
boende i Wide Elifanten i Sptinggaden: at A o 1678 in Mayo 
han d med paa Schibet Printz Jørgen, som. stach dyb 23 Foed, 
under Adm. Jens Rodtsten i stille Labering, godt Vær, ·tør
nidt paa Grond en Gang og slap løs, anden Gang tørnidt och 

1) Der nlenes vel, enkelte, isolerede Sten. 
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stod fast, motte læmpe Stycherne och slap løs, konde se Gron
den, der laa Mursteen derpaa, det imellum Boringholm och 
J asm un ti). 

II. "Stjernens" Overvintring 1683-84. 
Bagge Wandels Indberetning havde jo egenlig ikke været 

videre opmuntrende for Regeringen; saa meget var sikkert, at 
det vilde koste mange Penge at faa indrettet et af de Steder, der 
kunde være Tale om, til en Havn, som kunde yde Skibene virke
lig Sikkerhed. Det var derfor ganske naturligt, at man lod hele 
Spørgsmaalet bero, saa længe Krigen varede. Men næppe var 
Freden sluttet (1679), før Sagen blev genoptaget; Krigen havde 
jo ikke virkeliggjort de Forhaabninger, man havde knyttet til 
den, om Tilbageerobring af de tabte Landsdele, og Spørgsmaalet 
var altsaa stadig lige brændende. Allerede i 1680 sendtes da 
Adm. Span og Major C lary over til Ertholmen for at foretage 
en ny Undersøgelse, og Sagen kom denne Gang saa vidt, at der 
endnu samme Aar blev givet Ordre til at sætte Arbejdet i Gang. 
Men derved blev det. Sandsynligvis har man været betænkelig 
ved at sætte saa store Bekostninger ind paa en saa lille Plet, og 
man har i alt Fald først villet undersøge grundigt og endeligt 
endnu en Gang, om der dog ikke var Mulighed for at finde et 
passende Sted paa selve Bornholm, hvad der af mange Grunde 
maatte være langt at foretrække. Under disse Overvejelser fæ
stede Tankerne sig atter mere og mere ved Arnager, og det blev 
nu besluttet først at underkaste denne Mulighed en sidste grundig 
Undersøgelse. 

Den 8. Oktbr. 1683 afgik da følg. Ordre fra Ad miralitetet 2) : 

Saasom H. k. M. allern. haver anbefalet Hr. General Quarter
mester Hofman at begive sig til Borringholm, der at afdybe og 
afpæle Havnen Arnak og derover et rigtig Kort forfatte, og 
han nu til den Ende med Fregatten Flyende Abe overgaar: Da 
anbefales hermed Søkaptajnen Bagge Knudsen Busch, at han 
tillige med Fregatten did overgaar og efter Ankomsten gør be
meldte Hr. Gen. Qvm. Hofman al mulig Hjælp og Assistentz 
samt fornøden Underretning, hvis hannem bekendt er, til saadant 

1) Det har vel snarest været paa Adler-Grunden (5,8 m). 2) Admir. 
Copibog 1683. fol. 262b. 
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hans forehavende Ærindes des bedre Fyldestgørelse, og at H. 
# k. M. ved Hjemkomsten om al Havnens Beskaffenhed kan be

komme fuldkommen Underretning. 
Datum Admiralitetet d. 8. Oetbr. 1683. 

Niels Jue!. Chr. Bielcke. H. Span. 

Men ikke nok hermed. Man besluttede endog straks paa 
staaende Fod at lade anstiIIe et praktisk Forsøg med Hensyn til 
Stedets Brugbarhed som Havn, ganske simpelt ved at lade et af 
Flaadens Skibe overvintre der. De ad den Vej indvundne me
teorologiske og hydrografiske Erfaringer vilde give det sikreste 
Svar paa de derhen hørende vigtige Spørgsmaal. Til Leder af 
dette vovelige Eksperiment udsaa man Kapt. N. L. Barfod, som 
d. 24. Novbr. 1683 fik tilstillet følg. Instruks l): 

Efter H. k. M. aIIern. Vilje og Befaling og til højstbemeldte 
H. k. M. Tjeneste beordres hermed Søkapt., ædle Niels Lav
ritzen Barfod, at saa snart Vind og Vejrlig hannem vil føje, 
han da paa underhavende Fregatte Stjernen letter Anker, gør 
Sejl og begiver sig paa Rejsen directe herfra til Borringholm. 
Did kommende skal han Fregatten oplægge udi Havnen Arnak 
og aftakle lade, samt dens Redskab henlægge til god Forvaring 
paa Landet indtil Foraaret. Selver haver han tillige med Sø
Lieutenanten Lavritz Munch og Folket (som med ham paa 
Fregatten ordonneres, og han udi Kvartererne kan fordele, saa
som han det bedst og gavnligst befinder, at de kan conserveres 
og blive ved Magt) Vinteren over at holde god Vagt, saaledes 
at altid enten han selver eller Lieutenanten er om Borde, der 
flittig at observere: 

1. Hvad Vejr og Vind det daglig monne være, og hvis re
marquabeJt kan forefalde. 

2. Naar Vinden er lige ind i Gabet, om Vandet da voxer, 
og hvor meget, hvad for Styrtning og Rulling af Søen indløber, 
samt med hvilken Vind der er højest Vand. 

3. Om Revene med anden ordinær Storm meget støtter af 
Søen, om der inde i Havnen er slet Vande eller Rulling, og med 
hvilken Vind RuIlingen gaar stærkest. 

4. Og for alting, om det Rev, hvor Stenen kaldet Blak lig
ger, gør for Havnen megen Beskyt. 

5. Om Isen, naar Isgang er, sætter sig udi Havnen eller paa 
Revene, og om Skibene, som udi Havnen ligger, af Isgang kan 
h~ve nogen Fare, eller om de der bekvem kan ligge, til at holde 
VmterIager. 

6. Skal han rigtig afpæle Havnens Dybde overalt, og hvad 
for Grunde der er rundt omkring. . 

1) Admir. Copibog 1683, fol. 309. 
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7. Haver han sammeledes at lade afpæle og efterse, om det 
vel skulde kunne gøre nogen Tjeneste til at betage den RuIling, 
som ved Aabningen kunde indkomme, dersom man for Havnen 
lod synke 3 11 4 Skiberumme. 

Hvilket altsammen, og h~is videre han udi en eller anden 
Maade kan optænke og forslage til forberørte Havnens Opkomst 
eller Forbedring, han rigtig skal annotere, og derover saa vel 
som over alt andet mærkværdigt passerende holde Journal og 
Bog, til at kunne ved Hjemkomsten derom gøre pertinent og 
special Rapport. 

Og saasom H. k. M. allern. haver befalet, at udi H. k. M. 
Skove paa Borringholm skal udvises og af Bønderne der paa 
Landet hugges og til Stranden føres 20 af de allerstørste Aske
træer og lige Antal Almetræer, da haver Kaptajnen ved Ankom
sten til Borringholm sig at adressere til Obercommandanten og 
Amtmanden, velædle og velb. Benedix von Hatten, at af ham 
efter medgiven Ordre behørig Anstalt til forberørte Træers Ud
visning, Hugning og Afkørsel til Landepladsen Arnak sker, ved 
hvilken Udvisning han selv skal være tilstede og tilse, at H. k. 
M. udgivne Ordre bliver efterlevet, med de dygtigste og aller
største Træers Udvisning, samt ordannere, hvorledes de skal fæl
des og kappes, nemlig udi runde Blokker, og ikke udi Kløv
ninger, saa at baade af Stammerne og Grenerne kommer til Nytte 
alt, hvis tjene kan til Blokke-Tømmer. Ligervis haver han at 
paadrive, at Afkørselen til Stranden uden Forsømmelse bliver 
fortsat, naar Aarsens Tid det vil tillade, og naar Foraaret ankom
mer samt sejlbar Vejr varder, indtage Fregattens fulde Ladning 
deraf og Hidrejsen befordre til Losning. Udi det øvrige og for 
alting haver han for Folkenes Conservation og Forplejning uden 
Klagter at drage tilbørlig Omsorg, bruge god Sømandsskab, og 
ellers saaledes stedse anstille, som han det agter at forsvare og 
sig bekendt vil være. 

Datum Admiralitetet d. 24. Novbr. 1683. 
Niels Juel. Chr. Bielcke. H. Span. 

"Stjernen" afgik fra Kbhvn. d. 30. Novbr. 1683, men mødte 
straks saa haardt og ugunstigt Vejr, at der hengik hele 14 Dage, 
før den naaede sit Bestemmelsessted. Og selve Overvintringen 
blev for Besætningen en saadan Kæde af Møjsommeligheder og 
Lidelser, at man skulde tro, det havde drejet sig om et Sted i 
Baffinsbugten eller Sydishavet; og saa endte det endda med, at 
Skibet forliste. Ganske vist var det ogsaa en exceptionel haard 
Vinter. "I Begyndelsen af Januar tog Vinteren fat med haard 
Frost. I Februar var Sundet og Bælterne saaledes tillagt, at man 
kørte med Slæder derover. Endnu i Marts kørte man over 
Limfjorden. Man mente, det var den haardeste Vinter siden 

- t-
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1608."1) Ogsaa i det øvrige Evropa, selv i Italien, føltes denne 
Vinter som usædvanlig stræng. 

Det vil derfor formentlig have sin Interesse at stifte nærmere 
Bekendtskab med Forholdene under "Stjernen "s Overvintring 
ved Arnager, som jo i sig selv var et enestaaende Eksperiment. 
Og i den Henseende er vi saa heldig stillet som muligt, idet 
ikke blot Kapt. Barfods, men ogsaa Lt. Munchs J ournal er be
varet (i Rigsarkivet). I det følgende gives derfor et Uddrag af 
disse, aldeles overvejende dog af sidstnævnte, da den er liv
!igere og mindre stereotyp end Barfods. 

Ydermere haves paa Søkortarkivet (AnI. Kort, II, 240) en af 
Bar[od tegnet Kortskitse over Arnager Havn, som maa 
være afgivet sammen med hans officielle Rapport, og da den 
har en særlig Interesse netop i Forbindelse med Journalen, med
deles der her en Gengivelse ogsaa deraf 2). Ved Hjælp af dette 
Kort faar man let det fornødne Overblik over den hydrografiske 
Situation; man ser den langstrakte Bugt mellem Arnager 
Odde og Sose Odde, og udenfor Bugten det undersøiske 
Arnager Rev, som fra førstnævnte skyder sig l KvmI. ned 
mod SO., samt det ligeledes undersøiske Rev Blak S. for Sose 
Odde. Derimod antydes de to "Gab" paa Revet, som Barfod og 
Munch kalder Mellemgabet og Lille Gab ll), kun ved Lod
skudene. Det var her paa Blak og i Sosebugten, at den store 
svenske Transport af KapitUlanter fra Pommern strandede Natten 
4.-5. Dec. 1678, hvorved henved 1800 Mennesker omkom. 

Uddrag af Lieutenant L. Munchs Journal. 
Fredagen d. 14. Dec .... "Gik vi til Ankers paa 31/ 2 F. Vand, 

hvid Sand og store Stene iblandt, og havde Arnager Huk 
NNV. fra os og Sælstenen4) NVtV. fra os, og havde vi Pyn., 
ten af Revet fra os S. og StO. og Blak SOto. fra os,' og 

1) 0, J. H. S P e e r s c il n e i d e r: Om lsforholdene i danske Farvande. 
1915. (Met. lnst. Pnb!. Nr. 2). 2) Da Gengivelsen er saa stærkt formind
sket (til c. 1/. af Originalen), er en Del af Paaskritterne blevet helt eller 
delvis ulæselige, løvrigt lægge man Mærke til, at l\Iileskalaen, efter 
hvilken Grundene i Søen mod V, er aflagt, er med Vilje gjort for lille i 
Forhold til Favn emaalet, der gælder for selve Havnen. At Kortet er af 
Barfod, staar ndtryl{\,elig angivet paa Bagsiden. 3) Svarende til nuv. 
"Store GalJ" og "Melle.mgab". 4) Staves afvekslende "Selest.", ))Se]st.", 
"SeIdst", lISie1st." o. B. V. 
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Mølledalen OtS. og OSO. fra os·. Og straks begyndte vi at 
aftakle, slog vores Sejl fra og strøg vores Stænger og Ræer." 

Løverdagen d. 15. Dec. "Udi Dagvagten Vinden VNV. med 
temmelig Kulte og Solskin. Udi Form. Vagten Vinden NV. Tak
lede vi rent af, lod vi skrænse vores Tove med alt det gamle lø
bende Redskab, saa meget som vi pavde nyt at skære i Stedet 
igen, og fortøjede vi for en SO., hvilken her er en aaben Vind, 
og der vi vandt stiv igen, stod vores Tover i Hold om store 
Stene, saa at vi havde stor Umage dermed. Udi Ef term. Vag
ten Vinden VNV. med en halv Storm, gik her stor Dønning af 
en SV. Udi Platfoden Vinden al ens, udi første Vagt Vinden 
SV. med Regn og Slud og en stiv Kulte, i Hundevagten lige 
ens. Brød stærkt paa Revet, begyndte Fregatten stærkt at slingre, 
det ene Borde op og det andet nede." 

Søndagen d. 16. Dec. '" . "Om Aftenen løb Vinden til en 
SSO. med Storm, gik her temmelig hul Sø, thi gjorde vi vores 
.Pligtanker klart til at lade falde. Slingrede Fregatten gruelig 
stærkt, saa at Raaholtet laa undertiden under Vandet. Om Nat
ten Vinden SO. med en Himmelstorm med Sne og Slud, gik 
her temmelig stor Sø, og var ingen Beskyt i nogen Maade. I 
Hundevagten begyndte det saa haardt at kule af en SO., saa at vores 
Pligtanker maatte i Grund, og brød det overalt i den hele Havn." 

Mandagen d. 17. Dec. "Vinden S. med Sne og Slud og en 
stiv Kuling, gik her stor Rulling af en SO., brød det stærkt paa 
Revet og Blak. Om Formiddagen løb Vinden til en SV. med 
eu heller Kulte, brød det stærkt paa Revet, gik her en Kobbelsø, 
saa at Fregatten stærkt slingrede. Mod Aftenen løb Vinden til V. 
med en stærk Storm og Snefog og lægt Vande, brød stærkt paa 
Revet, og gik her Rulling af en SV. Om Natten maatte vi fire 
bort, og var Vinden og Vejret ens." 

Tirsdagen d. 18. Dec. "Vinden VNV. med en heller Kulte 
og Snefog, gik her Rulling af V., slingrede Fregatten hel stærkt. 
Om Middagen løb Vinden til en NV. med stiv Kuling, gik Døn
ning af en V.; Norden Strøm, som skar over Revet oppe imod 
Landet. Var temmelig højt Vande, og gik her hel krap Vande, 
som koblede imod hinanden. Om Natten i den første Vagt Vin
den NNV., med smukt Vejr, udi Hundevagten Vinden NNO .. 
alt med Stilte og skarp Frost." 

Onsdagen d. 19. Dec. "Vinden NNO. med Slilte og klar 
Solskin; N. Strøm, som skar over Revet oppe imod Landet; højt 
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Vande, saa det stod næsten over Seldstenen; gik her nogen 
Rulling af en V. Om Form. var det hel smukt Vejr og stærk 
Frost; var vi ude at pæle og lodde her i denne Havn, og be
fandt vi, at imellem Blakken og Pynten af Revet er et stort 
Stykke Vejs, og er dybt: 4, 5, 51/ 2, 6, 61/ 2, 5 Fv. og er alt ste
nigt, med flade hvide Kalksten; langs Farvandet er 6, 5, 3, 5, 
5, 41/ 2, 31/ 2, 3 Fv., alt med Sten, dog Sand iblandt, og somme 
Steds store Sten iblandt, saa at det hele Farvand er stenigt, 
uden alene for Mølledalen er en Flekke af 70 il 80 Fv., der er 
fin Sand, og er derpaa dybt 3 og 4 Fv., dog straks derhos Sten 
igen. Hvorpaa vi straks foer om Borde og halede under vores 
Tover, og befandt, at de var helt spoleret; thi lettede vi vores 
Bagbords Anker, som stod ad den V. Val, eller mod Revet, og 
lod bedre sakke mod den ø. Val, og lod det saa falde igen. 
Om Natten blæste det en Himmelstorm af en VNV. med Hagl 
og Sne, udi Hundevagten bedavet Vejret noget." 

Torsdagen d. 20. Dec. "Vinden NV. med en stiv Kuling og 
klart Solskin; N. Strøm, som skar over Revet, højt Vande. Om 
Ef term. Vinden ens og en klingende Frost; gik her RuIling af 
en Vesten. Førte vi vores Sejl i Land og hængte dem paa 
Nylarsker Kirkeloft, eftersom de vare vaade. Om Natten Vin
den paa NV. med godt Vejr og stærk Frost; slingrede Fregatten 
noget. " 

24. Dec. ,Vinden VNV. med en stiv Kuling, klart Solskin 
og stærk Frost. N. Strøm og højt Vande. Om Middag løb 
Vinden til en NV. med en heller Kulte og Frost. Om Natten 
Vinden V. med en Storm, brød stærkt paa Revet, gik Rulling 
af SV. og slingrede Fregatten saa stærkt, saa at vi tænkte, hun 
skulde have slingret i Grund, saa at Vandet løb den ene Side 
ind og den anden Side ud igen, og kunde ingen Mennesker 
staa paa Dækket." 

1. og 2. Juledag .•. "gruelig stærk Frost" og ,bitterlig Frost 
og Kulde." 

27. Dec. "Tredje Juledag. Vinden SSO. med en Storm og 
hul Sø og en stærk Frost og gruelig Kulde. Ved Middag løb 
Vinden til en SO. med et grumt Guds Vejr, saa at vi laa for 
3 Ankere, og var det saadan en Frost, saa at alt Vand, som 
kom over, var straks Is, og maatte vi continuerlig hugge Isen 
fra os, for at vi ikke skulde blive forfyldt. Brændte det overalt 
udi Havnen, saa her var ingen Beskyt i det allerringeste, og 
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maatte vores Folk staa den hele Dag med Økserne udi Haatl
den til at hugge Isen fra os; thi hun var over l Fod forlastig 
af Is. Udi Efterm. Vagten Vinden SSO. alt med et haardt Vejr, 
S. Strøm og lægt Vande. Kom her en Parti Iskras ind udi Hav
nen og drev al udi Hukken ved Sellestenen. Om Natten be
daget Vejret noget, dog med en gruelig Frost, saa at vi con
tinuerlig maatte hugge Isen fra os. I Hundevagten gik vores 
Slup i Grund, formedelst at Isen tyngede den under, og blev 
liggendes udi Baadsløberen." 

28. Dec. • Vinden SSO. med en laber Kuling og stærk Sne
fog, lægt Vande, frøs det bittterlig haardt, drev her megen 
Krogis og Sne ind udi Hukken af Havnen, saa at man ikke 
kunde se Vand fra Seldsten~n og ind ad Landet. I Form. Vag
ten Vinden ens med lægt Vande, frøs bitterlig haardt, saa at 
hvad Vand, som over kom, var straks Is, og maatte continuerlig 
hugge Isen fra os, at vi ikke skulde blive forfyldt med Is. Gjorde 
vi vores bedste at ville have Sluppen op i Skibet; mens der vi 
havde Taklerne derud i, gik Bolterne itu, som sad i Stævnerne, 
desligeste og Forstævnen, saa at vi maatte lade den drive agter 
igen udi Baadsløberen, thi den var forfyldt med Is og Sne. I 
Efterm. Vagten Vinden ens med haardt Vejr, dreven hel Hob 
Is inden Revet og stoppede til, saa at ingen kunde komme til os, 
og ikke heller kunde vi komme i Land, om det havde gældt 
vores Liv. I Platfoden Vinden OSO. med en heller Kulte og 
gruelig Frost. Vi maatte ideligen hugge Isen fra os. Udi første 
og Hundevagten Vinden al ens med en stærk Frost og Kulde, 
drev med Kraset bort VNV. over Revet ad Søen, og bedret Vej
ret noget." 

29. Dec. • Vinden i Dagvagten ø. med smukt Vejr og en 
klingende Frost. Gik Rulling langs Landet, og drev Isen og 
Sneen mest bort igen. Om Form. Vinden ens med en klin
gende Frost, fik vi 2de Fiskerjoller til at bugsere vores Slup i 
Land og fik den straks op paa Stranden, og var Forstævnen og 
Hakkebrættet itu og Roret og alle Tofterne borte; kom straks 
vores Tømmermand i Land at forse [:1: efterse] den igen, og 
hug vi en liden Eg oppe i Skoven til Knæer og Indholter til 
den. Udi Efterm. Vagten Vinden ONO. med haardt Vejr og 
højt Vande og et stærkt Snefog; om Natten Vinden ens med 
Frost og Kulde, bedaget Vejret igen." 

30. Dec. .1 Dagvagten Vinden NO. med Bygevejr og Sne-

.. 
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fog. N. Strøm, haard Frost, højt Vande. I Form. Vagten Vin
den lige ens, med en flyvende Storm og højt Vande. Mod Af
tenen en gruelig Himmelstorm af en NO. med Frost og Kulde, 
maalte Pligtankeret i Grund, og maatle vi hugge og bryde det 
fra Boven, før end det vilde falde. Maatte vi continuerlig hugge 
Isen fra os. Gjorde Kaptajnen Anstalt hos Amtskriveren om 
Forfriskning og Brændeved for Folket, eftersom de maa altid 
blive om Borde, om Skibet skulde conserveres, til at ise og 
hugge Isen fra os, og tilmed at de altid maatte gaa mest 
vaade og forfrosne. Om Natten bedret Vejret noget, med N. 
Strøm og stærk Frost og Kulde." 

31. Dec. "I Dagvagten Vinden NO. med smukt Vejr, N. 
Strøm og højt Vande; om Formiddagen Vinden ens med klart 
Solskin og Frost. Vandt vi vores Bagbords Tov ind og befandt, 
at det stod i Hold om nogle store Stene, og var det temmelig 
skafilet, saa det er Jammer, at vores skønne Tover bliver saa 
bedærvet paa denne stenige Bund. Om Efterm. Vinden ens med 
SUlte og højt Vande; udi Platfoden Vinden NO. med Stilte og 
højt Vande og en stærk Frost; udi første og Hundevagten Vinden 
og Vejret ens, med en stærk Frost og gruelig Kulde, saa at et 
Menneske fryser halv stiv, maatte vi hugge Isen fra os." 

Tirsdag d. 1. Jan. 1684. Nytaarsdag. "Gud give os et lyk
saligt Nytaar! I Dagvagten Vinden N. med Stilte og stærk Frost, 
N. Strøm, højt Vande. Udi Form. Vagten Vinden lige ens, med 
stærk Frost. Vandt vi vores Styrbords Tover ind og befandt, at 
Skrænsningen, som var om hele Tovet, var heltafskafilet og 
Tovet noget amørt." 

3. Jan .... "Rejste Kaptajnen ad Skoven at udvise 20 Aske 
og 20 Alm efter de højædelige Herrers respektive medgivne 
Ordre ... Slingrede Fregatten meget stærkt, at Raaholtet laa 
under Vandet; frøs det bitterlig haardt." 

6. Jan. "Helligtrekongers Dag. I Dagvagten Vinden N. med 
stilte og klart Solskin, højt Vande og stærk Frost. Udi Form. 
Vagten Vinden lige ens; vandt vi ind paa begge vores Tover, 
og stod de begge i Hold om store Stene, og var da temmelig 
skafilet. Om Efterm. Vinden NNO. med Stilte og Frost. Samme 
Tid saa vi en Sejlere i Søen og gik om det Ost. ". 

8. Dec .... "Fik vi et lidet Nød til Forfriskning for vores 
Folk fra Amtskriveren og blev straks slagtet." 

10. Decbr. "I Dagvagten Vinden SO. med Stilte, gik en S, 
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Strøm, var det klart Solskin. Var en Hob Krasis udi Havnen, 
og drev det over Revet V. ad Søen. I form. Vagten Vinden 
ONO., alt med Stilte, og undertiden OSO. med en labret Kulte 
og helt klart Vejr. Thi tog jeg Styrmanden til mig og tog ud 
at pejle overalt udi Havnen inden Revet, og vilde se, hvad Grund 
der var, eftersom det var et klart Vejr, og vi kunde se Bunden' 
helt klarlig overalt. Da haver vi befundet, langs Revet ere tvende 
Gab, det ene kaldes Li Il e G a b, derpaa er 8 å 9 fod, og straks 
derhos grundigt; det andet kaldes Mellemgabet, er paa 15 
fod Vand og 18 fod. Imellem Pynten af Revet og hen til 
Blak er dybt 4, 5, 6, 6, 5, 4 fv., overalt stenigt og flade hvide 
Stene og somme Steds lidet Græsbund iblandt. Paa Blakken er 
det grundeste 9 fod Vand, derhos en spids Sten, som en Jærn
vægge [:>: Kile], derpaa er ikkun 7 Fod Vand. Imellem Blak
ken og Landet er dybt 3, 4, 5, 3, 2 fv., store Stene og meget 
ueffen Grund. Langs Farvandet er dybt 6,5,4,3,31/ 2 fv. Vand, 
og befandt vi midt udi Farvandet lige ud for Møl1edalen en 
stor Stenrøs med hele svare Stene, derpaa er dybt 3 fv., og 
rundt omkring 5 fv. Nok paa et Kabels Længde derfra ligger 
en stor Sten paa 3 fv. dybt, og rundt omkring er 41/ 2 fv. dybt. 
Ellers langs farvandet op og neder befandt vi stenigt overalt 
udi Havnen med store Stene iblandt, og havde vi ikke funden 
nogen bedre Plads udi den hele Havn end der, hvor vi ligger 
med Skibet, og er der og stenigt med store Stene iblandt og 
hel fin Sand. Til Middag spiste vores folk frisk Kød. Kom Kap
tajnen hjem igen, og drog jeg ad Skoven igen." ... 

13. Jan. ("Efter Kaptajnens Journal.") "Maatte continuerlig 
hugge Isen fra os. Var ganske Hukken opfyldt med Krogis in
den for Skibet. Til Middag spiste vores folk fersk Kød ... 
I Platfoden Vinden SO. med en heller Kulte, begyndte Isen at 
drive ind udi Hukken af Havnen igen. Udi første Vagt Vinden 
alt lige ens, drev der en hel Hob Is ind udi Havnen. I Hunde
vagten Vinden OSO. med temmelig Kuling og S. Strøm, kom 
her megen Krogis og satte sig uden Revet, saa vi havde vel 
Is over 2 Kabels Længder S. fra Skibet. Var det en gruelig 
Frost og Kulde." 

14. Jan. . . . "Var Havnen tilstoppet af Krogis overalt ud til 
Sose Odden; om Ef term. Vinden ONO., drev Isen bort S. for 
Skibet; i Platfoden Vinden SO. med temmelig Kuling, drev 
meget Is ind udi Havnen." 
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Saaledes bliver det ved Dag for Dag; det fryser meget haardt, 
daglig maa de hugge Isen fra sig: Ismasser sætter ind og gaar 
til Søs igen, jævnlig maa de ise omkring Skibet. D. 18. Jan. 
kommer Løjtnant Munch tilbage og melder, at Tømmeret er hug
get og bragt ud til Rønne. Sluppen, der nu var sat i Stand, 
blev taget om Bord, "paa det den ikke skulde synke af Is". 
D. 20. Jan. "bundfrøs alt som var i Skibet, baade af Øl og 
Vand, saa at vi maatte hugge det ud og sætte det til Ilden, 
førend man kunde drikkke og bruge det". Store kvartertykke 
Isflager drev til Søs. Den næste Dag var Isen 9 Tommer 
tyk rundt om Skibet, og det laa som det var fuldt lastet, "al
ligevel at vi continuerlig huggede Isen fra os, og vare vore 
Tover saa tykke frøsne med Is som en Karl er tyk udi Livet, 
og det saa vidt som vi kunde under i Vandet se.' D. 24. Jan. 
...• kan vores folk aldrig have tørre Klæder paa sig, for den 
idelige Isning." 28. Jan ....• Vinden NV., stiv Kulte, N. Strøm, 
drev Isen ud af Hukken, og dreven Parti os forbi, og kom os 
noget for Boven, og tænkte vi ikke andet, end at det havde taget 
os med ad Søen, thi vores Anker gik med, saa at vi maatle 
med alle Mand ud paa Isen at hugge det itu, saa at det drev 
os forbi. Var det en gruelig Kulde og Frost, saa at vi frøs halv 
stive. " 

29. Jan. .1 Dagvagten Vinden N. med, klart Vejr og en klin
gende frost og Kulde, N. Strøm, højt Vande. Kunde man gaa 
ud paa Isen til Siellestenen. I form. Vagten Vinden NO. med 
Stilte, klart Solskin og stærk Frost. Saa vi megen Drivis udi 
Søen, som store høje Bjerge og hele Ejlander havde drevet, og 
kunde vi intet Steds se aabent Vand i Søen. Resolverede Kap
tajnen at hale ,bedre ind udi Havnen imod Sielestenen, til at 
conservere Skibet for Drivis. Hvorfore vi tog alle Amagers fi
skere til Hjælp at forhale Skibet. Og der vi vandt ind paa vores 
Tover, befandt vi, at det Tov, som stod ad Søen, var ganske to 
Strænger afskafiIet, og det paa 2de Steder, saa at man det ikke 
kunde bruge, førend det blev spledset igen, og det var umuligt 
udi sa~dan en Frost og Kulde, thi det var saa stift som helt 
Træ, hvorfore vi maatte endevende det. Det andet Tov, som 
~tod mod Landet, var en Tat enest afskafilet, og stod de begge to 
1 Hold om store Stene, saa at vi havde en stor Besværlighed, før
end vi fik dem klar igen, Udi Efterm. Vagten var Vinden NNO. 
med Stilte og en klingende frost og Kulde, førte vi vores svæ-
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resfe Anker ud mod Revet paa 13 Fod, og det andet mod den 
østre Val paa 15 Fod Vand, og stak vi vores Bover [Bøjer] af, 
paa det at naar Isen kom, den da ikke skulde lette vore Ankere. 
I Platfoden Vinden NNO. med Stilte, frøs meget haardt; i første 
Vagt Vinden N. med Stilte med Frost og Kuld; udi Hundevag
ten Vinden lige ens, N. Strøm, stærk Frost og grueligen Kulde; 
kom her en Hoben Is og satte sig et Stykke ude paa Revet, 
noget forbi Sielestenen, og kom os nogle Stykker for Boven og 
skulde have gjort os Skade, hvorfore vi maatte ud paa Isen og 
continuerlig hugge og bryde derpaa, til det gik i Stykker." 

30. Jan. " .. "Udi Efterm. Vagten Vinden VNV. med en 
Storm, Frost og Kulde, kom her en Hoben Is ind udi Havnen 
over Revet og skød sig da saa op paa Revet. I Platfoden Vin
den VSV. med haardt Vejr og Snefog, skød Isen alt op i Havnen, 
vel 3 Lag tyk paa hinanden, saa at hun stod her somme Steds 
midt udi Havnen som smaa Bjerge, thi Isen stod i Grund; saa 
til al vores Lykke at vi forhalede med Skibet; thi dersom vi 
ikke havde forhalet, eller og Vinden havde saa vel om Dagen 
kommen af en sydlig Kant som af en nordlig Kant, da havde 
hun [::>: Skibet] alt været borte og forloren. Og det staar endnu 
i Guds Haand, om hun slipper eller ej, thi her ser ikkun slet 
ud for os med Is. I første Vagten Vinden SV., stoppet Isen alt 
til herinde udi Havnen. I Hundevagten Vinden alt ens; der 
Havnen var fuld, skød Isen sig op paa Revet og stod som høje 
Bjerge rundt omkring os, saa vi ligger nu i Isen vel fast. Dog 
mod Dag kom os nok et Stykke for Boven, saa at vores An
kere gik med, og maatte vi med alle Mand ind paa Isen at 
hugge og arbejde det i Stykker, og det var det sidste, thi da 
var Havnen helt fuld." 

31. Jan. "Udi Dagvagten Vinden SV. med betrukken Luft og 
Stilte, stærk Frost og Kulde. Var den hele Havn tilstoppet med 
Is, og laa saa højt som store Bjerge baade paa Blakken og Re
vet og kunde vi ikke se aaben Vand udi Søen . . . Var Isen 
saa stærk, at vi kunde baade gaa til og fra Skibet i Land . . . 
førte vi et Stykke gammel Fortøjetov i Land og gjorde det fast 
om en Sten ved den øster Val, som kaldes Vældekildesten 1), 

og gjorde der en af vores allerbedste Kabeltover fast paa, for 
en NO. Vind, om den kom hastig med højt Vande, som var 

1) midtvejs mellem Arnager Odde og Mølledalen, se Barfods Kort. 
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at befrygte, at Isen skulde sætte os ned paa Revet, om saa skete, 
at vi straks kunde hale os ind mod Landet, og at Isen os da 
ingen Skade kunde gøre, eftersom vi continuerIig vækker [::>: hug
ger Vaager] for vores Tover og Kabeltover og om Skibet. I Efterm. 
Vagten Vinden SV. med en Himmelstorm og Snefog og stærk 
FJ ost." 

5. Febr. "I Dagvagten Vinden VSV. med Stilte, frøs det hel 
haardt, saa at vi kunde continuerlig gaa til Skibet. Kunde vi 
intet aaben Vand se udi Søen. ,Udi Form. Vagten Vinden SSO. 
og SO. med labret Kulte, stærk Frost og klart Solskin. I Efterm. 
Vagten Vinden SO. med klart Vejr og stærk Frost. Pejlede vi 
et Stenbjerg, kaldet Bakkenl), fra Amager Huk af in SSV. fra 
os, omtrent 21/ 4 Mil i Søen. Isen havde skudt sig derpaa og 
stod i Grund, og syntes som om det var et stort Ejland. Fiskere 
her paa Steden beretled, at den Grund eller Stenbjerg er lang 
omtr. 700 Fv. og udi Bredden 300 il. 400 Fv., og er der ikkun 
4, 31/ 2, 3 Fv. dybt, og skal der ligge forfærdelig svare store 
Stene paa. Den skal være stejl paa begge Sider, mens paa begge 
Enderne er afgaaende Grund. De plejer at fiske derpaa, og det 
strækker sig NV. og SO. udi Længden." 

9. Febr. "I Dagvagten Vinden NO. med stiv Kuling og Sne
fog og Frost. Var al Isen borte af den V. og SV. Kant, og stod 
al den bortdreven Is paa Bakken; thi Iset stod saa højt derpaa 
som Ejland Møen, saa havde det skødt sig op paa hinanden." 

12. Febr .... "Var vi oppe udi Kongens Skov og hug 2 
gamle Ege til Brænde for Skibet, thi vores Brænde var alt op~ 
brændt, eftersom vi maa brænde baade Nat og Dag, formedelst 
at Folkene kan tørre deres Klæder; thi de ere altid vaade, for
medelst den idelig Isen om Skibet." 

13. og 14. Febr.: Regn og Tøvejr. 13.-23. Febr.: Afveks
lende Frost og Tø, Regn, Slud og Taage. "Fik vi en Bødker 
om Borde fra Rønne, som skulde gøre os 7 Tøndebøjer til at 
lægge her paa Revet og paa Blak:" 

l. Marts. .1 Dagvagten Vinden osa. med en flyvende Storm 
og klart Solskin og stærk Frost. Drev megen Is NV. paa, mens 
paa Bakken stod det nok [::>: endnu] lige højt. Om Efterm. Vin
den og Vejret alt ens; fik vores Bødker afbestilt og drog hjem 
igen. I første Vagt Vinden osa. med en Himmelstorm og et 

1) Bakkegrunden, 41/2 KvmI. fra Arnager, 5,3 m Vand. 
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grueligt svart Guds Vejr med Snefog og en stærk Frost. Udi 
Hundevagten Vinden og Vejret alt ens, med en stærk Frost og 
ulidelig Kulde." i 

8. Marts. "I Dagvagten Vinden ONO. med en Storm, betruk
ken Luft og stærk Frost. Begyndte Isen at drive uden for Revet 
V. ad Søen, mens paa Bakken stod det nok lige højt. Udi Form. 
Vagten Vinden og Vejret alt ens, iste vores Folk rundt om Skibet 
og for vores Tover og vores Krydsvaager, thi de vare alle til
frosne, og maatte vi endelig holde disse Vaager aabne, paa det 
at naar den Is gik bort, som laa inden for os, den da kunde 
være skilt ad og ikke gøre os Skade." 

10. Marts. ".. . Begyndte Isen stærkt at gaa bort uden for 
Revet." 

11. Marts. "Udi Dagvagten Vinden VtS. med en labret Kulte 
og stærk Frost. Om Form. Vinden SV. med Stilte, begyndte 
det at muskregne [J: smaaregne], og iste vi om Skibet og i alle 
vores Vaager. Om Efterm. Vinden ens med stiv Kulte og 
mistigt. Udi første Vagten Vinden SSV., med en Storm og stærk 
Frost; udi Hundevagten Vinden ens med en stærk Frost og 
Kulde." 

12. Marts. "Udi Dagvagten Vinden SV. med en heller Kulte, 
tyk Luft og Frost med Kulde. Om Form. Vinden SVtV. med en 
temmelig Kulte; lindrede det noget udi Vejret; begyndte Isen 
at komme igen, som gik bort med NO. og Ostlig Vind, dog 
ikke saa meget, som drev bort. Paa Bakken stod Isen nok vel 
fast, dog kunde man se, den begyndte noget at mindres. Udi 
Efterm. Vagten Vinden S. alt med labret Kulte og betrukken Luft, 
begyndte det at fryse igen. Udi første Vagt Vinden SO. med 
Stilte og Frost, udi Hundevagten Vinden ø. med Stilte og Frost." 

13. Marts. "I Dagvagten Vinden NO. med Stilte, betrukken 
Luft og stærk Frost. I Form. Vagten Vinden ø. med Stilte, lin
drede det noget udi Vejret, iste om Skibet og for vores Tover. 
Om Efterm. Vinden ens med labret Kulte, frøs det igen. Udi 
første Vagten Vinden OtN. med en stiv Kulte, begyndte det at 
muskregne. Udi Hundevagten Vinden OtN. og NNO. med en 
gruelig Himmelstorm og Guds Vejr med Regn og Slud og et 
grueligt Mørke, saa man kunde ikke se det allerringeste. 4 Glas 
ude udi samme Vagt brød al Iseri løs paa Sues Odde og fra 
Mølledalen og kom os neder for Boven med saadan en Fart, 
saa at der hjalp hverken Kabeltov, som stod paa Landet fast, 
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ikke heller kunde miln faa Tid til at hale sig ind ved Kabeltove, 
for Isen kom saa gruelig haardt ansættende, og tilmed saadan 
en Mørke og Storm, saa at man hverken kunde se eHer høre 
hinanden, og brast vores Ankertov og Strop, som stod mod den 
Oster Val, og skød straks alle vores Vaage r tilsammen, og lod 
vi straks vort Pligtanker falde, og var det med stor Besværlighed, 
at vi fik det igennem Isen, thi Isen stod over Gallionen hen. 
Dog det hjalp intet, thi Isen knuste hende [J: Skibet] i Stykker 
under ved Kølen, og løb den straks fuld af Vand, og førte Isen 
hende over Revet paa 6 a 7 Fod Vand noget S. for Sie1estenen, 
og slæbte hun tvende svare Ankere med sig. Paa Revet kaste 
Isen hende helt om paa Siden, saaledes at Raaholtet laa neder 
i Vandet, ligesom hun straks skulde have kæntret; dog retted hun 
sig straks igen og sank paa Revet paa 9 Fod Vand og blev der 
staaendes l); ellers havde der aldrig kommen et levendes øje 
derfra; thi havde hun kommet 1/2 Skibslængde bedre over Revet, 
da havde Isen taget hende med ad Søen med Folk og alt. Slup
pen, som laa ved Landet i Vaage n paa 3 Fod Vand, havde Isen 
skødt saaledes op, at den stod oven paa Isen, der Vaagerne gik 
tilsammen. Mod Dag, saa snart som Skibet var borte, begyndte 
Vinden og Vejret lidet at bedage. " 

14. Marts. "I Dagvagten Vinden ONO. med en flyvende 
Storm, betrukken Luft og stærk Regn og højt Vande. Var mest 
al Isen borte her udi Havnen, dog kom og nok nogle Stykker 
for Boven, saa at Skibet rystede derved, og tænkte vi ikke andet, 
end at det skulde straks tage os med sig ad Søen. Det er stor 
Under, hvorledes Skibet er kommet over det tørre Rev paa 6 a 
7 Fod Vand, desJigeste og Isen, eftersom den var saa tyk; thi 
der gik hele store Isbjerge over Revet paa det Sted, som ikkun 
var 2 a 3 og 4 a 5 Fod Vand. Straks det var Dag, gjorde vi 
vores Bedste at bjerge vores Sejl og Redskab, som vi noget til
forn havde faaet om Borde, og førte vi det i Land i Byfogdens 
Hus, og satte vi tvende af vores Folk Vagt derved. Om Efterm. 
løb Vinden til en Osten med en Himmelstorm og gruelig Regn, 
og maat!e vi forlade Skibet; thi kunde vi intet udrette formedelst 
det haarde Vejr og den gruelige Brænding, her gik paa Revet, 
og den Styrtesø ved Skibet. Om Natten Vinden alt ens med en 
Storm og stærk Nattefrost." 

1) Paa Barfods Kort ses Vraget indtegnet tæt ved "Seesten". 
7* 
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15. Marts. Man bjærger Stykker og Rapperter og alt staaende 
Redskab af Vanter og Stag, ligesaa en Del løbende Redskab. 
16. Marts bjærges en Del af Provianten: Smør, Flæsk og Fisk, 
men Brød, Ærter og Gryn var ganske bedærvet. Endvidere Ma
ster, Stænger, Bovspryd, Kabeltove, Ankere, alt muligt Jærnbeslag 
og Bolte. 

18. Marts .... "Om Natten Vinden paa en SV. med et Guds 
Vejr, med Storm og Snefog, blev Havnen ganske opfyldt med 
Is, saa at dersom Skibet ikke havde været borte tilforn, da havde 
det været nu umuligt at redde hende, thi Isen kom igen med 
lige saadan en Fart, som den gik bort, saa er her ikkun slet 
Vinterhavn til at bjærge noget Skib, naar her gaar Is." 

. I de følgende Uger foretages Opmaalinger og Undersøgelser 
dels i Havnen og paa Revet, og dels paa Bakken og andre 
Grunde udenfor. 

25. Marts [efter Barfods Journal], "som var Vor Frue Dag 
[::>: Marie Bebudelsesdag], Vinden VNV. med klart Vejr og Sol
skin, drog vi ud og glaned [::>: kiggede] gennem Vandet efter 
Bunden og maalte Dybet overalt udi Havnen fra Amager Huk af 
og ud til Blak ... Drog vi ud til Grunden Bakkerne og maalte 
Dybet .... Ret paa Bakkerne havde vi ikkun 31/ 2 å 4 og 41/ 2 

Fv., mens kunde intet ret vel komme til Grundene for de store 
Isbjerge, som stod derpaa. Rundt om Bjergene havde vi 5 å 51/2 

å 4 å 31/ 2 fv.; Isbjergene er udi Højde 8 fv. Samme Tid pej
lede vi Rønne Kirke fra os ret Norden, og Amager Huk NNO. 
fra os, og Snoge bæks Odde eller Brouers Rev ret i øster fra os. 
Begyndte at kule op og med Taage, maatte drage tilbage igen ... 
Folkene her ved Steden beretter os som i Nat imellem' ungefer 
KJ. 12 og 1, som var vor Frue Nat, da haver de hørt mang
foldig Vogne havde kørt op og fra Amager og neer igen, og 
haver de hørt, at ligesom de havde taget Læs og paa, og naar 
som helst de kom til Stenbjerget, da holdt de stille, og det kraste 
og braste, ligesom de havde brødet med store Stænger og ,Bjæl
ker paa Stenbjergene, og naar de kom tilbage igen, da kørte de 
meget fast, og naar de kørte neer ad Stranden, da ikkun lang
som, ligesom de havde svar Læs og paa, og Vognene tudede, 
ligesom de ikke var smurt, og havde de set en Lygte med Lys 
udi oppe paa Bakken lige ud, der som Skibet staar. Nok beret
ter de, at de haver hørt en gruelig Susen udi Luften ligesom en 
Vind kule. eller og en Sværm med Fugle, og derpaa haver de 
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hørt 3 svare Kanonskud ret i Norden, og straks derefter haver 
de hørt et svart Kanonskud igen, og haver de hørt megen Pla
sken udi Stranden og paa Fregatten, ligesom der havde været 
100 Mand derpaa at arbejde med Huggen og Banken. Og dette 
haver vi hørt af mange Personer, og alt kommer deres Tale 
overeet; dog man kan tro deraf, saa meget man viJl)." 

27. Marts. "Skærtorsdag. Vinden NNV. med laber Kuling og 
klart Solskin. Stod Isen Etndnu paa Bakken. Om Morgenen foer 
vi ud for at pejle og observere Grunden udi Havnen; da haver 
vi befunden samme Tid tvende Stenklipper midt ude i Farvan
det, den ene paa 9 Fod, den anden paa 13 il 14 Fod, og straks 
igen 3 og 31/ 2 Fv .... Mellem Blak og Mølledalen langs hen 
laa fuldt med Is, som var kommen ind og stod somme Steds i . 
Gr,und og stod vel 4 Fv. over Vandet." 

29. Marts. . .. • Drog vi ud og maaIte Revet, baade hvor 
langt det er og hvor dybt der er derpaa; da haver vi befunden, 
at Revet fra Amager Huk og til Pynten af Revet paa 3 Fv. er 
langt 1040 Fv. omtrent, og strækker sig OSO. ud i Søen, og er 
der dybt først fra Amager og til der som Skibet staar paa Revet: 
2, 4, 2, 6, 7, 8 Fod; Skibet staar ret i Lille Gabet paa 9 Fod 
Vand; derfra og til Mellemgabet er dybt: 9, lO, 11, 12 Fod 
Vand; i Mellemgabet er dybt 14 il 15 Fod Vand. Noget S. for 
Mellemgabet skyder sig en Hage eller Rev ud i Havnen, derpaa 
er dybt 12, 13, 14, 15 Fod Vand. Noget fra bemeldte Pynt lig
ger en gruelig stor Sten, derpaa er dybt 21/ 2 Fv. Vand, medens 
rundt omkring 31/ 2 Fv. Vand. Fra Mellemgabet og til Pynten af 
Revet paa 3 Fv. er dybt: 2, 21/ 2 Fv., 10 Fod, 2 Fv., 13 Fod, 
21/ 2 Fv., 21/ 2 Fv., 23/ 4 Fv., 3 Fv., alt hel Stenbjerg og ueffen 
Grund." 

31. Marts. Anden Paaskedag. . .. .Pejlede vi fra Amager 
Huk af en Grund, kaldes Trebensgrunden 2), som laa i en 
SVtV. i Søen omtr. 1 Mil fra os. Desligeste nok en Grund, kal
des Orbensgrund en 3), ret i V. fra os, og omtr. l Mil i Søen. 
Og maalte vi siden fra Amager Huk af og til Trebensgrunden 
og befandt dybt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91/ 2, 9, 8, 7 Fv. Vand; paa 
Grunden er dybt 7, 71/ 2, 8, 81/ 2 Fv., og er alt store Sten. 

1) Denne lille "Spøgelsehistorie" er ikke omtalt iLt. Munchs Journal 
2) nuvær. Højbratter (3,7 m), 2 Kvml. fra Arnager .. S) nuvær. Hvide-Mæhrn 
(3'4 m), 2 Kvml. fra Arnager. 
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Udi Farvandet er alt kIippigt og stenigt, saa at der er ikke godt 
at gaa til Ankers. Hvad sig Orbensgrunden anbelanger, da er 
der lige ens Dybde fra Landet af og dertil, og er Farvandet og 
alt kIippigt og stenigt, mens paa Grunden er dybt 6, 61/ 2, 7, 71/ 2 

Fv. Vand, med Klipper og noget hvidt Sand iblandt, og er der 
heller ikke godt at gaa til Ankers. . . . Laa Isen endnu paa 
Bakken." 

1. April. "Tredje Paaskedag. Vinden SSO. med Stilte og 
smukt Vejr og klart Solskin. Samme Tid drog vi ud at se over
alt udi Havnen, eftersom vi grangivelige n kunde se Bunden og 
lægge Tønderne her paa Grundene udi Havnen. Og saa vi med 
største Forundring de tvende Stenklipper, som ligger lige ud for 
Mølledalen, og som vi fandt d. 27. Marts; thi det er en hel Sten
røs, og er vel 80 Fv. langt, og ligger midt udi Farvandet. Paa 
den ene Ende er dybt 13 å 14 Fod, og straks igen 31/ 2 Fv.; 
derpaa lagde vi en Tøndebove [Bøje]. [Barfods Journal: Paa den 
anden Ende ligger en stor Sten, hvorpaa er dybt Jl/2 Fv., og 
straks igen 3 Fv., alt stenigt, hvorpaa vi lagde en Tøndebøje]. 
Denne hele Stenrøs er mest af en hel Klippe, og ligger der 
gruelig store Sten der paa det dybeste, som der er paa3 Fv. og 
l Fod, mens hellers rundt omkring er 4 å 41/ 2 å 5 Fv. Vand, 
saa at mig undrer, at det ikke er tilforn set. Vi lagde og en 
Tønde paa den store Sten ved Revhagen paa 21/ 2 Fv. Vand og 
en paa Pynten af Revet paa 3 Fv.; nok en Tønde paa Blak paa 
21/ 2 Fv. Vand. Siden maalte vi fra Sose Odden og til Blak og 
befandt, at det er langt 150 Fv. Vi lagde og en Tønde udi Mel
lemgabet paa 21/ 2 Fv. Vand. Siden maalte vi fra Mellemgabet 
og tværs ind ad Landet og befandt ikke dybere end 2112. 3, 31/ 2, 

4 Fv.; deriblandt fandt vi en stor Sten paa 21/ 2 Fv. Vand, og 
rundt omkring 31/ 2 il 4 Fv. Derpaa lagde vi og en Tønde. Siden 
imod Aftenen fore vi udenfor Revet og befandt dybt 3, 31/ 2, 4, 
41/ 2, 5, 6, 61/ 2 Fv. Vand, alt fint Sand med smaa Stene iblandt 
saa at der er langt bedre Grund udenfor Revet end indenfor. ,: 

2. April. . .. "Kom her en hel H;ben Is ind udi Havnen 
og maatte vi tage vores Bover hjem igen [Barfod : og saa mærk~ 
paa Landet, hvor hver haver ligget], paa det at Isen skulde ikke 
enten tage dem bort eller krøsse dem udi Stykker." 

7. April. . " "Om Morgenen saa vi første Gang en Sejler 
i Søen, siden Isen gik bort, og gik den om det Ost. Laa Isen 
endnu paa Bakken. Om Form. drog vi i Herrens Navn fra Arn-
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ager med alle vores Folk og Bagase til Rønne." Herfra gik de 
efter nogen Forsinkelse ombord i en Smakke, der afgik fra Rønne 
d. IB. April, og "d. 19. April om Ef term. kom vi i Jesu Navn 
her til Ankers igen paa Reden. Gud være æret for Sundhed og 

godt Vejr!" 

Hvor galt det end var gaaet, havde Barfod dog vundet den 
Overbevisning, at Arnager virkelig havde naturlige Betingelser 
for at kunne indrettes til en brugelig Havn, og han afgav en 
Rapport i den Retning til Admiralitetet, som paa Grundlag heraf 
gjorde følg. Indstilling til Kongen J): 

Efter E. k. M. allern. Befaling følger herhos allerund. et Kort 2
), 

forfattet af E. k. M. General-Quartermester Hofman, efter den 
Conferering, som holdt er med Søkapt. Niels Lauritzen Bar
fod, som efter E. k. M. Befaling haver overvintret ved Arnak, 
der at observere dens Situation og Beskaffenhed. Og beretter 
bem. Kaptajn, at i fornævnte Arnaks Havn sig vel i OrIogs Tid, 
om Fornødenhed det udkræver, kan retirere en halv Snes Fre
gatter, naar tilforne ved Mølledalen bliver gjort et eller to Bat
terier, saa svare Canons derpaa kan lægges, og det sammesteds 
ved Vands ted et bliver opfyldt og gjort saasom en Albue, at man 
der bekvemmeligere kan hente Vand, hvilken Albue efter Beret
ningen lader sig gøre med en ringe Bekostning. Ligeledes maa 
Revet fra Amager Huk og til Mellemgabet opfyldes med Stene, 
som efter hans Formening let lader sig gøre, eftersom OverfJø
dighed af Stene findes paa Landel, som dertil kan bruges. Det 
lidet Gab, dybt 9 Fod, vilde og forsynkes med l il 2 gamle 
Skuder eller Fartøj og de siden opfyldes med Sten. Derforuden 
kan det ude paa Revhagen lettelig opfyldes med Sten, for der 
at gøre saasom en Brabænk, hvorved i Tilfælde et Skiberum 
kunde kølhales. 

Videre beretter han, at paa Blak burde at lægges en stor svar 
Tønde eller Vaare, alt saasom allem. behager, for Skibenes Ud
og Indløb. Og naar som helst der saaledes bliver opfyldt paa 
Revet, betages herved den Rulling og Strøm, som Nor~vestlig 
og Vestlig Vind foraarsager, saa man efter hans Formenmg der 
nok kan ligge, naar Tovene vel vorde r skrænset, eftersom der 
overalt er stenig Grund blandet med Sand. Vi forbliver etc. 

Niels Juel. Chr. Bielcke. 
Dalum Admiraiitetel d. 10. Maj 1684. 

I) Admir. lJopiLog 1684, fol. 100. 2) Kendes ikke mere. 
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Men Sporene skræmmede dog nok for meget: Amager blev 
opgivet, og i Stedet blev der taget fat paa Befæstningen af Ert
holmene, hvor endnu samme Aar Grunden blev lagt til det store 
Taam paa Christiansø. 

Som Kuriosum kan tilføjes, at 25 Aar senere, i Vinteren 1709, 
lykkedes det to Koffardiskibe paa 15 Fods Dybgaaende at over
vintre i Amager Havn indenfor "Revhagen", sikre for Isen (Søk.
Ark. Ant. Kort II, 241: N. Stibolts Kopi 1750 af Overkonduktør 
H. B. Wolffsens Kort over Amager Bugt og Havn). Men til Dato 
i alt Fald er Barfods store Forslag endnu ikke bragt til Udførelse, 
og først i den nyeste Tid har Amager faaet en beskeden Baade
havn med 6~8 Fod Vand allerinderst paa Revet. 

Om Kong Erik Menveds 
BesiddelsestageIse af Bornholm 

Aaret 1319. 

Som fremhævet i Historien blev Kong Erik Glip
ping i 1286 en Nat, efter Dagen forud at have været 
paa Jagt, myrdet i Jylland, hvorefter hans Søn Erik 
Menved blev dansk Konge. 

Paa et Rigsmøde (Danehof) i 1287 blevet Antal 
Stormænd kendte skyldige i Erik Glippings Mord, 
hvorfor de dømtes til som Fredløse at fly af Riget. 
De blev dog ikke herved elendigt stillede; thi de 
fandt Beskyttelse hos Norges Konge og samlede 
iøvrigt et betydeligt Tilhæng, byggede faste Borge 
hist og her og fejdede paa Danmark. Til Tider hang 
de ogsaa sammen med Danmarks Ærkebiskop i Lund 
(Skaane) og fik derved Lejlighed til at benytte Ham
mershus og Bornholm som et af ,deres sikre Til
holdssteder. 

Især i 1290'erne førtes der mellem Erik Menved 
og Ærkebisp Jens Grand en meget omfattende Pro
ces for pavelig Domsmyndighed, hvilken Proces 
havde sin første Grund tildels i Ærkebispens Sam
menhold med de omtalte Fredløse. Kongen havde 
ladet Ærkebispen fængsle, og Processen resultered~ 
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derfor bl. a. i, at Kongen i 1303 maatte afstaa til 
Lunds Ærkebispesæde Herrestad Herred i Skaane . 
og Vester Herred paa Bornholm, hvilket sidste Her
red dengang kaldtes Rønne (Rothnæ) Herred. Der 
var vel visse andre, som paasto.d at have Ret til 
Rønne Herred, men det maa dog formodes, at dette 
Herred blev faktisk overdraget til Ærkebispesædet 
i 1303. Bornholms 3 andre Herreder med Ham
mershus var Ærkesædet allerede forud Indehaver af. 

Efter Jens Grand havde Danmark i nogle Aar en 
fredelig Ærkebisp Isarn. Men efter ham blev Esger 
Jul (Juul, Juel) i 1310 Ærkebiskop i Lund og var 
siden i denne Stilling indtil sin Død i 1325. Han 
var en urolig Ærkebisp og havde ogsaa Forbindel
ser med de endnu levende af de ovenommeldte Fred
løse og disses Slægt og øvrige Tilhæng. 

Der var skiftende betydelige Fjendtligheder mellem 
Erik Menved og nævnte Æskebisp Esger Jul. - I 
1314 (ikke som Hvitfeldt meddeler i 1316) kom de 
til en Overenskomst, hvorved Ærkebispen erkendte 
at være forpligtet til i Løbet af en Tid at betale Kon
gen 5000 lødige Mark Sølv (en saadan Mark svarede 
til 35-37 nugældende danske Kroner). For denne 
Gæld stillede Ærkebispen forskellige Kautionister. 
Endvidere gik Overenskomsten bl. a. ud paa, at Ærke
bispen ingen Høvedsmand skulde sætte paa Born
holm uden med Kongens Raad, og at Høvedsmanden 
skulde gøre sin Ed paa ikke at ville huse Kongens 
Fredløse. 

Anførte Overenskomst har Ærkebispen rimeligvis 
ikke holdt sig efterrettelig; og navnlig i 1317 og de 
nærmest følgende Aar var der nye Fjendtligheder i 
Gang mellem Ærkebispen og Kongen. Ærkebispen 
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havde ogsaa baade "Kapitlet" (Præsteskabet) i Lund 
og tillige vigtige Dele af det øvrige danske Præste
skab imod sig. 

Om nysbemeldte Fjendtligheder er der trykt paa 
Latin nogle Dokumenter i Langebeks "Scriptores 
rerum Danicarum " 6. Bind (1786) Side 536-45, hvor
med især kan jævnføres "Pavelige Aktstykker ved
rørende Danmark" 6. Bind (1915) Side 492-93 og 
Suhms "Historie af Danmark" 11. Bind (1812) Side 
802-08. 

De nævnte Dokumenter bestaar væsentlig af Klage
skriveiser fra Kongen og Lundekapitlet til Pavestolen, 
hvis Hjælp man paakalder imod Ærkebisp Esger Jul. 
Blandt en Del andet siges det i Dokumenterne: at 
Ærkebispen har brudt Aftalerne med Kongen og paa 
den stærke bornholmske Borg Hammershus samlet 
mange af Kongens Fjender, ja endog nogle af Kon
gens Faders Mordere; at han sammen mM disse 
Kongens Fjender har lagt Raad op; at han skylder 
Kongen 6000 Mark purt Sølv og herfor har stillet 
Kautionister, til hvilke han imod Kapitlets Vilje har 
pantsat Bornholm; at Lundekirken staar i Fare for 
at miste Bornholm; at han har tilsvoret Kapitlet, at 
han kun vilde betro Hammershus til en Kannik, som 
det har været brugeligt fra Borgens Anlæg, men at 
han har handlet imod denne Ed; at det offentlige 
Rygte siger, at han har givet en Ridder og to Væbnere 
Tryghed at komme til ham paa Bornholm for at under
handle, men at de blev dræbte af hans Folk. 

Naar der som anført tales om en Gæld til Kongen 
paa 6000 Mark Sølv, er det uklart, om herved sigtes 
til de 5000 Mark, som Ærkebispen i 1314, efter hvad 
foran er fremstillet, forpligtede sig til at betale Kongen, 
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el1er de 6000 Mark er en ganske anden Gæld. Den 
Mulighed foreligger, at der i det paagældende Klage
dokument ved en Skrivefejl er anført 6000 Mark i 
Stedet for 5000 (J: de i Overenskomsten af 1314 
omhandlede). 

Esger Juls Fjendskab mod Danskekongen ud
artede efterhaanden bl. a. til, at han (Ærkebispen) i 
1318-19 sluttede sig til den faktiske Regeringsmagt 
i Sverig, der var Danskekongen særlig fjendtlig. Hvor
ledes Stillingen i Henseende til BornhQlm var i første 
Del af Aaret 1319 lader sig ikke nærmere belyse. Men 
i dette Aars Maj Manned - paa hvilken Tid Ærke
bispen var midlertidig rømmet til Udlandet: Sverig 
eller sydpaa - sendte Kong Erik Menved sin Marsk 
(Krigsøverste) Ludvig Albertsen med Krigsfolk til 
Bornholm for at tage Hammershus i Besiddelse. Mar
sken har formodentlig taget til Bornholm fra Skaane, 
som jo dengang var en Del af Danmark; og den 
danske Ridder & Diplomat Johannes Kanne har sik
kert ledsaget Marsken til Bornholm, idet det ses, at 
han (Kanne) har medbeseglet det Dokument, som 
straks herefter skal nærmere omtales. Hammershus 
og Bornholm blev ogsaa indtaget af Marsken ved 
herommeldte Lejlighed. Men Indtagelsen er rimelig
vis sket, uden at det blev nødvendigt at anvende 
Vaabenmagt. Vedrørende denne Indtagelse af Ham
mershus og Bornholm foreligger der i Aftryk et paa 
Latin udfærdiget Dokument af 24. Maj 1319, hvoraf 
her nedenfor følger en dansk Oversættelse, idet der 
bagefter denne anføres forskellige Bemærkninger om 
Dokumentet. Til at lette Opfattelsen af Indholdet har 
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nedenstaaende Oversættelse flere Steder ny Linie, hvor 
Originalen næppe har haft saadan, ligesom et Par 
Stykker i Oversættelsen er omgivne af kantede Klam
mer i Stedet for Kommaer. 

Jlile, som ser dette Skrift, hilses evigt i alles 
Frelser af alle og enhver, som bor paa det Land . 
Bornholm. 

For alle Kristi Troende, nuværende og tilkom
mende, vil vi gøre vitterligt,' 

At formedelst de mangehaande Forurettelser og 
haarde Underkuelser [bestaaende i Røverier og 
Udplyndringer paa Ting og Gods, Tilfangetagel
ser, Indespærringer og Plagerier paa vore Per
soner, Fordrivelser fra egne Ejendomme og Lands
forvisninger af visse vore Nærpaarørende og 
Venner, afskyelige og grusomme Lemlæstelser og 
Mord paa nogle, samt flere andre utaalelige For
haanelser, Forfølgelser og Fornærmelser] hvormed 
vi nu i flere Aar er blevet beklagelsesværdigt og 
ilde behandlede gennem Lunds Ærkebisp Herr 
Esger og hans Tilhængere [hvilke sidste bestaar 
af Mænd, som er retsgyldigt landsforviste fra 
Danmark og erklærede fredløse for de uhyre For
brydelser, hvorom de er overbeviste] samt deres 
ikke faa Hjælpere, der med mange Magtmidler 
er sendte til fornævnte Land Bornholm til For
armelse og forbryderisk Forfølgelse af os; 

saa anraaber vi, tvungne dertil af den yderste 
Nødvendighed, underdanigst den ophøjede Fyrste, 
vor navnkundige Herre Erik, af Guds Naade Dan
skernes og Vendernes Konge, hvis Riges Indbyg
gere vi er, om Hjælp og Raad, idet vi trygt 
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haaber gennem hans' Støtte og Magt at blive ved 
Guds Hjælp udfriede af de ommeldte Trængsler, 
medens vi samtidig paa det sikreste antager, paa 
det stærkeste frygter og paa det klareste indser, 
at hvis vi ikke handlede som nævnt, saa vilde 
omtalte Land Bornholm med Slot og alt Tilbehør 
uigenkaldelig blive bragt ud af Lundekirkens Be
siddelse og Herredømme og vort Arvegods komme 
under Fremmede og vi og vore Arvinger føres i 
stedsevarende Trældom. 

Idet vi Indbyggere paa bemeldte Land altsaa 
er sluttende os sammen alle som een, lover og 
sværger vi af vor Troskab i fuld Samdrægtighed 
og Enstemmighed med Hænderne rakte mod Him
len vor nævnte Herre Konge gennem sammes Ud
sending, at vi standhaftigt vil bistaa og trofast 
tjene Herre Kongen imod enhver Mand, indtil han 
bliver fuldkommen fyldestgjort for alle Tab og 
Udgifter, som han ved sig og sine maatte paa
drage sig og afholde ved vor Befrielse og omtalte 
Lands Generhverveise til Lundekirken. 

Til Bekræftelse af foranstaaende lader vi an
bringe under dette Skrift den bornholmske Almen
heds Segl og Seglene af de gode Mænd og Her
rer: Ridderne Johannes Kanne, Tule Mu~ og 
Peter Magnussen. 

Skrevet paa Bornholm i det Herrens Aar 1319 
paa den 8de Dag efter Kristi Himmelfart. 

Af foranstaaende Dokument -- der i det følgende, 
efter faghistorisk Sprogbrug, vil blive kaldt et Brev -
skal der altsaa have eksisteret en ægte Original paa 
Middelalderlatin. Originalen er imidlertid, ligesom 

111 

mange andre lignende Arkivalier, gaaet til Grunde 
for adskillige Aarhundreder tilbage. Men Brevet har 
i Afskrift været medoptaget i en gammel officiel haand
skreven Bog kaldet "Cancellariæ Liber", der netop 
bestod af Afskrifter af en Mængde Dokumenter. Be
meldte Bog er ogsaa gaaet til Grnnde, nemlig ved 
Ildebrand i 1728. Historieskriveren Arild Hvitfeldt 
(død 1609) har imidlertid ved Udarbejdelsen af sin 
Danmarkshistorie gjort en væsentlig Brug af omtalte 
Bog og har da ogsaa efter denne optaget i Dan
markshistorien foranstaaende Brev, som Originalen 
skal have lydt paa Latin. Efter Hvitfeldts nævnte 
Historieværk er Brevet senere blevet trykt - stadig 
paa Latin - flere andre Steder, - f. Eks. i Thura's 
Beskrivelse over Bornholm af 1756 Side 204-6, 
og i 3. Bind af Diplomatarium Svecanum (Svenskt 
Diplomatarium). 

Suhm har i sin Danmarkshistorie med nogen Ud
førlighed refereret paa Dansk, hvad Brevet lyder paa. 
Men nogen ligefrem dansk Oversættelse af Brevet 
- bortset fra den foranstaaende, der er fremstillet sær
lig til "Bornholmske Satnlinger" - vides ikke hidtil 
at foreligge. 

Det bornholmske Segl, der nævnes mod Slutnin
gen af Brevet, kaldes i dettes Originalsprog "Sigil
lum communitatis didæ terræ" (Seglet af Almen
heden af nævnte Land), og det synes altsaa, at man 
paa Brevets Oprettelsestid har haft et enkelt Segl 
for hele den bornholmske Befolkning. Senere havde 
man Herreds- og Sognesegl, se "Bornholmske Sam
linger" 2. Bind (1907) Side 193. 

• 
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mod Brevets Slutning forekommende Ord "til Lunde
kirken " til "fra Lundekirken. " Men en saadan Ret
telse lader sig ikke forene med Brevets øvrige Ind
hold. - Angaaende Brevets Indhold ytrer iøvrigt 
Helveg, at det rigtignok vanskelig lader sig sige 
med Sikkerhed, om det i Brevet udtalte virkelig var 
Bornholmernes Mening, eller det var et politisk Kunst
greb af Kongen, men at det sidste dog turde være 
det sandsynligste. 

Ved et Forlig af 1321 (26. Aug.) kom Bornholm 
tilbage under Ærkebispestolens Raadighed bl. a. paa 
Vilkaar, at Ærkebisp Esgerjul skulde tilsvare Ludvig 
Albertsen, der siden 1319 havde styret Bornholm, 
fuld Erstatning for, hvad han (Albertsen) havde ofret 
paa at erhverve og bevare ("in acqvirendo et conser
vando") Hammershus med Land. 

Johan Bulmer. 

Undersøgelse 
af 

Enkeltheder ved Rønne gamle Kirkes Udstyr. 
Foretagen under Nedrivningsarbejdet 

til Belysning af Kirkens Historie gennem Tiderne. 

Ved P. KOFOED. 

Loftet. 

I Begyndelsen af Oktober Maaned 1915 paabe
gyndte Bygmester Chr. Dam Nedbrydningsarbejdet 
ved Rønne Kirke. Jeg havde en Maanedstid i For
vejen tilbragt nogle Dage i Kirken med at afskrabe 
enkelte Partier af gammel Malning paa Pulpiturer, 
Stolestader og Loftet og under de foretagne Obser
vationer fundet enkelte gamle Paneler og Pulpiturdele 
fra Tiden før Ombygningen 1797. Ved Afskrabning 
paa Loftet af de to yderste Farvelag (Tonefarven og 
den derunder siddende hvide Farve) fremkom Loftets 
oprindelige Kulør; det var blaamalet med hvide Skyer. 
Oppe ved Koret, altsaa over det gamle Alter, var an
bragt et Maleri, forestillende Kristi Himmelfart. Dette, 
der nu opbevares i Bornholms Museum, har sand
synligvis været indrammet af den Egetræsramme, der 
omgav "Himlingen", som i Thura's Beskrivelse an
gives som hængende over Alteret, da der om Male
riet fandtes et 6 Tommer bredt Bælte, som ingen 
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Farve havde. En haandskreven Randbemærkning i 
et Exemplar af Thura's Beskrivelse over Bornholm, 
som tilhører Hotelejer Herold i Hasle, giver under 
Afsnittet om Rønne Kirke følgende Oplysning herom: 

" 
Anno 1762 befandtes hele Kirkeloftet saa forældet 

og formørnet, at samme maatte ganske nye forfær-
diges, da var denne Himling og formørnet, samt 

Fra Loftet over Kordøren. 

videre uduelig, men Rammen, som af god stærk Eg, 
endnu tienlig igen at opslaas." Udenfor dette Bælte 
fandtes paamalet en basunblæsende Engel. 

Ved Nedbrydningen observerede man endvidere, 
at der i den gamle Kirkes sydvestre Hjørne havde 
været en Lyskasse og i denne en Tavle med efter
følgende Indskrift: "Anno 1761 er dette Loft bleven 
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nyt igen forfærdiget * Ved Anno 1763 blev det malet 
af Henrik Johan Møln * Kirkeværge Hans Nielsen." 
Desværre blev Loftet ved Nedtagningen aldeles øde
lagt; det var forsvarlig sømmet med store Søm i Ege-

. træsbjælker og splintredes fuldstændig. 
Loftsmaleriet opbevares paa Bornholms Museums 

Loft og vil rimeligvis blive anbragt i den paatænkte 
nye Museumsbygning. Loftets blaa Farve kunde man 
tænke sig var lavet af Ultramarin, hvidt og sort. Far
ven har forresten ikke været ens overalt; men om 

Detail af Loftsmalningen fra 1763. 

det mørke Parti har været langs Væggene, kan ikke 
med Sikkerhed siges, da Loftet ikke blev afdækket 
i sin fulde Udstrækning. De lyse Skyfarver var 
lavet af hvidt, brudt med lidt gult og rødt, enkelte 
Steder ogsaa med sort. At Loftet har virket temmelig 
uroligt, er rimeligt nok, skønt det i nogen Grad kan 
siges at være imødegaaet ved den Omstændighed, 
at der i dette var ophængt 4 Skibe, 2 store Lyse
kroner og et stort Hjortegevir. Der findes intet Holde
punkt for Bedømmelsen af, hvorledes Loftet har set 
ud i Tiden før 1761. 
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Det Pax'ske Pulpitur. 

Man burde have kendt dette Pulpitur s Tilstede
værelse i Kirken, da der paa Kirkens Loft fandtes 
Rester af et Mandsportræt og en Ramme med føl
gende Inskription: "Mikkel Nielsen, født i Rønne, 
bosat i Pommern, skænkede 1721 Rønne Kirke sit 
østre Pulpitur." Portrætets Rester og Rammen op
bevares nu i Bornholms Museum. 

Ved nærmere Eftersyn viste det sig, at denne In
skription var paamalet senere, rimeligvis ved Om
bygningen 1797. Dette Billede med Ramme har op
rindelig været anbragt i Pulpiturets midterste Felt, 
hvor nu Navnet Pax sidder. De andre otte Billeder 
vise Kristi Lidelse og Opstandelse: 1) i Gethsemane 
Have, 2) for Pilatus, 3) Hudflettelsen, 4) Tornekro
ningen, 5)" paa Vejen til Golgatha, 6) paa Korset, 
7) Nedtagelsen af Korset, 8) Opstandelsen. Thura 
omtaler dette Pnlpitur meget udførligt og kalder det 
"det nye Pulpitur". Det· har utvivlsomt været Kir
kens fornemste Pryd; Billedernes rige Farvepragt og 
megen Forgyldning har - set med Datidens øjne -
sikkert været af stor Virkning, og i hvert Fald kunde 
de Navne, der har været malet paa dets Bagside, tyde 
paa, at disse Pladser har været reserveret Byens for
nemste Familier. Denne Antagelse er bleven bestyr
ket ved Oplysninger, der er modtaget fra Læge M. K,. 
Zahrtrhann, hvis personalhistoriske Kendskab til Øens 
Befolkning fra de tidligste Tider er kommet mangt 
et Forskningsarbejde vedrørende Øens Historie til
gode. Z. mener at kunne fastslaa, at de fundne Navne 
gælde Stolestadernes Ejermænd. At det var Spidserne, 
der her havde sikret sig Plads, fremgaar af følgende 
Navne: Christopher Horn, Amtsforvalter i Rønne fra 
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i 719 til hans Død 1736. Han har altsaa, da det nye 
Pulpitur toges i Brug, sikret sig to Stolestader der 
til sin talrige Husstand (Skrivere, Karle og Drenge). 
Ogsaa Tornovius var Embedsmand, vistnok Strand
kontrollør. Mærket H. B. C. siger Herman Bohn 
(Clausen), Borgerkaptain, Kæmner og Kirkeværge i 
Rønne, hvor han døde 1751. M. P. Sones Sted skal 
vel nok betyde M. Peter Sannes Stolestade, men den 
paagældendes Generalia er i øvrigt ubekendt. Carl 
Olsen var Købmaud i Rønne, døde 1741 (se Jul. Bid
strups Stamtavle over Familien Koefoed paa Koefoed
gaard S. 24); Peter Harding var ogsaa Købmand i 
Rønne (se Jul. Bidstrups Stamtavle over Familien 
Kofoed A. S. 139); Povl Kofoed har rimeligvis ogsaa 
været Borger i Rønne. 

Pulpituret er neppe lavet her paa øen. Det bestod 
af 3 Dele, som passede ind i hverandre, og ved Sam
mensætningerne kunde man se, at det ikke havde 
været malet paa Stedet. Det er sandsynligvis lavet 
i Tyskland paa et Værksted specielt for Kirkeudstyr. 
Baade Snedker- og Malerarbejdet bærer det Fuld
kommenhedens Præg, der vidner om Specialistarbejde. 
Af de foretagne Undersøgelser Pulpituret vedrørende 
fremgaar det, at det i sin oprindelige Skikkelse fik 
Lov til at pryde Kirken i 76 Aar; dets Billedpragt 
faldt for Modens Luner i 1797, hvor alt skulde være 
ensfarvet. At det nu er bleven anbragt paa den Plads, 
som det utvivlsomt har været Giverens Hensigt, at 
det skulde have, skyldes i første Linie Provst Ba
strup. Istandsættelsen af Pulpituret er bekostet af 
Direktør Johannes Birck (København). Ligesom den 
oprindelige Giver i sin Tid gennem sin Gave ønskede 
at give et synligt Bevis for sin Hjemkærlighed, saa-
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iedesfaldt det altsaa i en anden bortdragen Born
holmers Lod at bekoste Istandsættelsen. 

Inskriptionen paa Pulpituret var affattet i det tyske 
Sprog og blev ogsaa under Bestræbelserne for at be
vare det historiske Præg restaureret saaledes, men 
paa Foranledning af Folketingsmand, Redaktør Hauge 
og med Tilslutning af Kirkebygningsudvalget blev 
den forandret til Dansk. Oversættelsen besørgedes af 
Provst Bostrup, idet han som Grundlag benyttede 
Brorsons Salmer. Kapitælerne paa Pulpituret er nye; 
ved Afætsningen fremkom Omridset af de gamle Ka
pitæler, og efter dette tegnedes de nye af Arkitekt 
Ove Peters~n, medens Billedskærerarbejdet besørge
des af Billedskærer Kofoed. 

Stolestaderne 

var, som man ved, lukkede; det vil sige, de var for
synede med Dør og Laas og holdtes lukkede forud 
for Gudstjenesten. Ejerne af Stolestaderne havde 
Nøglen, men kort før Gudstjenesten begyndte, gik 
Klokkeren gerne rundt og lukkede de Stolestader op, 
som endnu ikke var aabnede af Kirkegængerne. 

Disse Stolestadsdøre hidrørte fra forskellige Tider; 
saaledes var de i nordre Fløj alle lavede 1797; kun 
en Del Stader og Rygge var lavet af Loftet fra den 
gamle Kirke. I den saakaldte gamle Kirke var samt
lige Stolestadsdøre og Mellemstykker, Bænke og 
Skillerum lavet af Trædele i Tiden f~r 1797. Hvor
ledes de har set ud før den Tid, har man Eksempel 
paa oppe fra Lægteren; thi der var de anbragte i 
sin oprindelige Skikkelse. Forandringen bestod iøv
rigt kun i, at Mellemstykkerne, der oprindelig ragede 
en halv Alen op over Døren, simpelthen var skaaret 
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af, saaledes at de allesammen fik samtne Højde ovet
alt. Bornholms Museum ejer samtlige Stolestadsdøre 
fra Lægteren samt ogsaa en Del af dem fra den gamle 
Kirke, hvis Overmaling dog endnu ikke er fjærnet. 

Stolestads-Forsidernes Rammestykker og Mellem
stykker var indstrøget med en brun Farve, svarende 
til Nøddetræ eller mørkt Egetræ, skumret med Kas
selerbrunt i Vand og optaget med Svamp eller lig
nende uden Forsøg paa at ligne Træ. Fyldingerne 
var grønmalede med svag Olielasur. Listerne om Fyl
dingerne var malede lyserøde. Paa hver Fylding var 
malet en stiliseret Blomst, dog saaledes, at man strax 
kendte, hvilken Plante det var, hvorimod Blade og 
Stængler ikke havde noget bestemt Særpræg. 

At Pladsen i Kirken har været udnyttet til det 
yderste viser sig ved, at der paa Mellemstykkerne 
mellem Dørene har været anbragt Klapsæder, rime
ligvis til Børn, da de sad meget lavt. Mellemstyk
kerne mellem Dørene var temmelig høje og endte 
foroven i en Runding, hvori var malet et Englehoved 
med korslagte Vinger. Derunder var anbragt Stole
stadernes Nummer, og paa den indvendige Side af 
Mellemstykkerne stod Navnene paa de Kirkegængere, 
der havde Plads her. Følgende Navne kunde læses: 

No. 8. Ole Cortsen, Hans Edvartsen Sonne. 
" 9. Tønes Boyesen, Robert Robertsen, Hen

drich Pedersen, Hans Ancher Engel, Hans 
Rasmussen. 

" 10. Mads Jensen (malet senere). 
" 17. Hans Madsen, Anders Jacobsen, Mads 

Andreas Kofoed, Peter Bos, Andris Bos, 
Mogens Thomesen (malet senere). 
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Paa et af Stolestaderne findes følgende Vers: 

Gud self i Naade styrcke ve) 
De som Guds Ord skal lære 
Og øse Naade i huer Siæl 
At lydig Ordet Være 

Anno 1748 

Under dette Farvelag var malet en mandlig Figur 
med en Bog i den ene Haand og et Tørklæde i 
den anden. 

Til Stolestaderne maa vel regnes 3 Stk. Fyldinger 
med tilhørende Rammestykker, der af Sagkyndige an
tages at have hørt til en Skriftestol fra Christian IVs 
tidligste Tid. Trædelene fandtes anbragte som Skille
rum mellem Burene ved Siden af den Pax'ske Lægter. 
Efter Anbringelsen der i 1797 er de malet over for
skellige Gange. Denne Farve lod sig nemt fjerne, 
og ved Afdækningen dannede der sig efterhaanden 
Billeder paa begge Sider af Fyldingerne. Der frem
kom saaledes iaH 6 Malerier, og ved at sammenstille 
disse Brudstykker fandt man ud af, at de to af Fyl
dingerne har været Døre; den øverste Del, som var 
fjernet, har været Tremmeværk. Den tredje Fylding 
har været fastgjort i Gulvet og har baaret den til
svarende Dør; der ses endnu Mærker af Hængslerne. 

Desværre savner man Betingelser for at kunne fuld
stændiggøre Billedet, da den ene Fylding er gaaet 
tabt. Af de bevarede Billeder paa Ydersiden fore
stiller det ene Adam og Eva, et andet Abrahams Offer 
og det tredje Jakobs Drøm. Paa Indersiden ses: No. 1 
Lazarus for den rige Mands Dør (foroven ser man 
Englene bære den døde Lazarus til Himlen). No. 2: 
Den rige Mands Dødsleje med den sørgende Familie, 
medens man foroven ser to DjævleskikkeIser ifærd 
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Jakobs Drøm. 1) Lazarus for den rige Mands Dør. 
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3) Den rige Mand i Helvede. 

2) Den rige Mands Dødsleje. 
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med at nedstyrte ham i et Uhyres Gab. No. 3 fore
stiller den rige Mand i Helvede; han stikker Fingeren 
i Munden som Tegn paa, at han vansmægter af Tørst 
og Djævlene holder ham fast. Foroven ser man 
Lazarus sidde i Abrahams Skød. 

Desværre savner man som ovenfor berørt det 4de 
Billede i Rækken, forestillende Lazarus i Himlen. 

Forskellige Forhold kunne tyde paa, at Arbejdet 
er udført paa Stedet, hvor disse Fyldinger har været 
opstillet, og da det hele Billedværk utvivlsomt skyl
des en stedlig Maler, danner det en ikke uinteressant • 
Maalestok for Vurderingen af det Standpunkt, Da
tidens Haandværker stod paa. Trædelene opbevares 
nU i Rønne Kirke. 

Paa en af Fyldingerne er senere af Kordrengene 
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indskaaret en Del Navne og Monogrammer samt Aars
tallene 1725, 26 og 27. Læge M. K. Zahrtmann med
deler bl. a. nogle interessante Oplysninger vedrørende 
disses Personalia: Hans Ancher (1713-77) var Sønne
søn af Provsten i Rønne, Hans Povlsen Ancher 
(1662-1740) og Søn af Købmand Jochum Hansen 
Ancher (1689- i 736 samme Steds. Han blev Student, 
giftede sig 28/9 1743 med en Købmandsdatter og Enke 
Ellen Margrete Bohn, salig Jørgen Ipsens i Nexø, 
hvor han bosatte sig som Købmand, og hvis Borger
kaptajn han blev. De andre Navnetræk mener Z. er 
Børnenes Værk og kunne neppe tydes sikkert. O. M. S. 
skal dog sikkert betyde Ole Madsen (1716-89), Søn 
af Købmand Mads Wolfsen (1681-1754) i Rønne og 
Ingeborg Olsdatter (1653-1754). Han var Skipper i 
Rønne og blev 1745 den 17/12 gift med Barbra Didriks
datter Wolfsen (1718-76) fra Svanike. Fra deres 
Børneflok nedstammer Sonne'r, Siersted'er, Pred
bjørn'er, Rasch'er, Arbo'er, Mogens Christiansen. En 
indskaaret Skibsfigur er sikkert Drengen Ole Mad
sens Værk. 

Foruden disse 3 Fyldinger fandtes Rester af et 
Epitaphium eller Mindetavle; denne har oprindelig 
haft 3 Fyldinger; men heraf er kun de 2 tilbage; 
i den midterste var malet den korsfæstede Kristus 
og i den anden endnu bevarede Fylding en kors
fæstet Røver. Forneden var anbragt forskellige Navne, 
der tildels var ulæselige, kun den fra Tildragelsen 
med Landshøvdingen Printzenskjold kendte Borger
mester Peder Lauritzen M. (J: Møllers) Navn er fuldt 
læseligt. (Findes nu i Bornholms Museum). 
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Kirkens Udseende før Ombygningen 1797. 

Spørger man nu, hvorledes Kirken har set ud før 
Tilbygningen af den nordre Fløj 1797, har vi i Thura 
en nøjagtig Beskrivelse og Tegning af Kirken ved 
Tiden omkring 1750, hvilken sammenholdt med de 
ved Nedrivningen fundne Bygningsdele danner et 
temmeligt paalideligt Billede af, hvorledes Kirken har 
set ud ved den Tid. Tænker man sig staaende paa 

I~ &',7.6 S4 5'2. I F 

Grundplan af Kirken ved Tiden omkring 1750 

Hjørnet af østergade og Kirkepladsen, ser man 
istedetfor Nordre Fløj et lille Vaabenhus, som be
nævntes "det Løvenhjelmske Kapel" - en lille Byg
ning, der ser ud til at være 6 Alen i Kvadrat. Ved 
Siden af denne Bygning, men nærmere mod Vest, 
finder man den gamle Spidsbue-Dør, som Kvinderne 
benyttede, og som endnu er bevaret. Den Gang var 
den dog langt lavere, idet Gulvet i den nye Kirke 
er sænket ca. 21" tilligemed den ydre Grund. Taar-

- -
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net har nærmest haft samme Skikkelse, som vi ken
der det før Ombygningen. Gaar man nu om paa den 
søndre Side, finder man et Vaabenhus, 8 X 10 Al. 
i Kvadrat, og træder man ind i dette, træffer man et 
fladt rødmalet Loft og hvidkalkede Vægge. Selve 
Kirkedøren er spidsbuet med lignende Profiler i Mu
ren som den nordre. 

Kommen ind i Kirken møder os som den første 
Bekendt den gamle Døbefont omgivet af et højt Gitter
værk; den har sin Plads midt paa vestre Gavl, om
trent hvor den stod i den nu ombyggede Kirke. 
Vender man sig om og ser opad Kirkerummet, møder 
øjet et Billede, som er ikke saa lidt fjernt fra, hvad 
man er vant til at se i Nutidens Kirker, hvis Udstyr 
virker mere koldt og bart. For at finde et tilsvarende 
Billede maa man søge helt tilbage til de katholske 
Landsbykirker ; der har været noget varmt og hygge
ligt over den, trods dens noget overlæssede Udstyr. 
De hvide kalkede Vægge har paa den søndre Side 
været dækket af en lang Række mørke Tavler og 
Epitaphier, medens nordre Væg har været optaget af 
et Pulpitur, som strakte sig fra søndre Dør og helt 
op til Alteret, som stod paa sin oprindelige Plads i 
Koret mod øst. Foran dette var anbrågt et Gitter
værk (Tralværk). Her i Kordøren var det, at Degnen 
læste Indgangsbønnen. 

Ved den søndre Væg, hvor der var anbragt en 
Mængde Tavler og Epitaphier, havde Prædikestolen 
faaet sin Plads. Ved et Tilfælde er den nye Kirkes 
Prædikestol bleven anbragt omtrent paa den gamles 
Plads. Det Pax'ske Pulpitur har sikkert været anbragt 
ligeoverfor Prædikestolen. Det var den fornemste 
Beliggenhed, og det fremgaar jo ogsaa af foranførte 
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Oplysninger med Hensyn til Navnene, at Byens for
nemste Familier har taget disse Pladser i Besiddelse. 
Om det derimod har været Giverens Hensigt turde 
være tvivlsomt. Det havde nemlig samme Bredde som 
Kirken og havde passet bedre ind paa Vestvæggen, 
men da der i Forvejen var et Tvær- og et Længde
Pulpitur, var denne Plads optaget. De øvrige Pul
piturer har rimeligvis været med firkantede Fyldinger, 
dog har der før Ombygningen 1797 været anbragt 
endel Pulpitur-Forsider med samme ovale Fyldinger 
som det Pax'ske Pulpitur. Disse havde i længere Tid 
henstaaet umalede og uden Kapitæler; først ved den 
store Ombygning er Resten af de ovale Fyldinger, 
som vi kender fra den gamle Kirke, bleven lavede. 
Man ser tydelig Forskellen mellem de forskellige 
Listeprofiler. 

Ved Istandsættelsen af Pax's Pulpitur i den nye 
Kirke er det ældste og bedst eftergjorte tilfældigvis 
bleven benyttet i den søndre Side og mod Nord det 
fra 1797. 

Desværre er det kun Smuler, der er tilbage af 
fordums Herlighed. Saaledes fandtes Brudstykker af 
det gamle gothiske Alter i Fylden under Gulvbræ
derne oppe i Koret, enkelte Rester af sirligt udskaaret 
gothisk Gitterværk med svage Spor af den stærke 
Forgyldning. 

Den i Thura omtalte Helgenfigur, St. Nikolaus 
(i det gamle Alter), er uden Tvivl den samme Figur, 
der er anvendt i Byens Vaabenskjold; det fremgaar 
tydelig nok af den Stilling, Bispen indtager i Af
bildingen. Der fandtes intet af Tralværket eller af 
den gamle Prædikestol, hvis da ikke Resterne af to 
Pilastre, der findes i Bornholms Museum, skulde være 
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de sidste Rester af denne. Med Hensyn til de i Thura 
omtalte Tavler - Regitze Grubbes og Amtmand Wet
bergs - fandtes kun Antydninger af den Plads, hvor 
de havde hængt. De 4 Skibe, som hængte i Loftet, er 
alle forsvundne, medens de to Lysekroner endnu fin
des i Kirken, (den store Lysekrone bærer Aarstallet 
1620). Af samtlige Tavler findes kun den saakaldte 
Pesttavle tilbage. Den er anbragt i Bornholms Museum. 

Vægge. 

Ved Undersøgelsen af Væggene viste det sig, at 
disse, paa nær den nordre Væg og Koret, var pudset 
ovenpaa det tildels afhakkede gamle Kalklag og det 
derpaa siddende Kalkmaleri, der paa den Maade er 
gaaet tabt. Kun paa det Stykke Væg, hvor Prædike
stol og Alter (det fra 1797) stod, var betydelige Rester 
af Decoration; der var 2 Lag af Decoration saaledes 
indfiltret i hverandre, at det var umuligt at skille dem 
ad, dog viste der sig tydelig 2 Rækker parallele 
Linier samt Rester af Akanthus Ornamenter, Mage 
til dem paa nordre Væg; men derunder var en Mængde 
rød og grøn Farve, uden at man kunde faa det til 
at blive Figurer, Blomster eller Ornamenter. Dog 
maa det tilføjes, at Farverne for de ydre Lags Ved
kommende var Dækfarve, det vil sige tyk Farve, som 
tildels dækkede den underliggende Decoration uden 
mellemliggende Hvidtning. Denne Decorationsmaade 
strakte sig fra Loftet og ned til Gulvet paa nær c. 
l Meter. 

Paa denne Væg fandtes ogsaa 3 Indvielses-Kors. 
Disse Kors var alle anbragte i samme Højde og i 
lige lang Afstand fra hverandre. Det synes ikke, at 
disse har været anbragt paa det oprindelige gamle 
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Pudslag, men paa et Stykke nyt Puds; dette var 
meget slet forbundet med det gamle Lag (der saaes 
gammel Hvidtning imellem Lagene), saaledes at det 
ved let Bankning lod sig fjerne. Disse Kors er an
bragte senere end Kirkens Opførelse. Ogsaa paa den 
nordre Væg fandtes et Kors Mage til de 3 paa den 
søndre Væg; dette er nu bleven restaureret. Paa 
Nordvæggen nærmest Koret fandtes under et tykt 
Kalklag et Kalkmaleri, forestillende Apostelen Judas 
Thaddæus, staaende i en Niche, omringet af Akanthus
blade. At der langs nordre Væg har været en Frise 
med Herrens 12 Apostle, bestyrkes bl. a. ved, at der 
paa Væggen over den gamle Dør fandtes svage Rester 
af samme Art Maleri, men disse var saa ødelagte, at 
det var umuligt at fremdrage dem. Det underlig
gende Kalklag var aldeles løst og smuldrede ved Af
bankningen, dog viste der sig tydelige Spor af samme 
Akanthusblade og to Figurer, paa samme Maade 
som paa Væggen ved Koret, men nærmere hverandre. 

Oppe i Koret fandtes 3 Vaabenskjolde (Cartoucher); 
Holger Rosenkrantzes var i sin Tid bleven fjernet, 
der var kun ubetydelige Rester tilbage, medens der
imod de to andre - Lensmænd Ebbe UHelds og 
Anders Sinklars - var ret godt bevarede. 

Nationalmuseets 2den Afdeling har faaet tilsendt 
Fotografier af de malede Decorationslevninger, og 
Dr. M. Mackeprang oplyser om disse, at Vaabnene 
i den fotograferede Cartouche med Christian IV's 
Navnetræk maa henføres til Hr. Anders Sinklar, der var 
Lensmand paa Bornholm 1621-25, og hans Hustru 
Fru Kirsten Kaas (F. K. K.); den latinske Indskrift 
maa læses: Alibi sperata supersunt J: Mine Forhaab
ninger er andetsteds (i Himlen). I den ikke fotogra-

i 
I 
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fere de Navnecartouche maa Vaabnene efter Tegningen 
være Lensmanden Holger Rosenkrantzes (1625- -46) 
og hans sidste Hustru Fru Karen Krabbes. Ved se
nere Afdækning fremkom svage Spor af Holger Rosen-

[---
! 

I 

Lensmanden Ebbe Ulfeldts og Hustruen Frkn. Hedvigs Vaaben. 

krantz første Hustrus Vaabenskjold (en Gyldenstjærne). 
Endelig fremstilles i den tredie Navnecartouche, som 
Monogrammerne F. H. W. og H. E. W. viser, Lens
manden Ebbe Ulfeids og Hustruen Frkn. Hedvigs 
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Vaaben; da hun som en Datter af Christian IV og 
Kristine Munk er af højere Byrd end Manden, er 
hendes til Hertugdømmerne svarende Vaaben mod 
vanlig Skik og Brug malet først (til venstre). Af Inter
esse var endvidere, tilføjer Hr. Mackeprang, den sær
deles tiltalende Vinduesdecoration. 

Om det ovenfor omtalte fundne Kalkmaleri, der 
forestiller Apostlen Judas Thaddæus, oplyser Hr. 

Vinduesomramning i Koret. 

Mackeprang, at det maa stamme fra det 16de Aar
hundredes 3die Fjerdedel; navnlig Ornamentet iandt 
han særdeles tiltalende og erklærede sig fuldstændig 
enig med Kirkeinspektionen i dens Ønske om at be
vare det. 

Omramningen omkring Vinduerne, der hidrører 
fra samme Tid som Lensmandsvaabnene, er udført 
meQ to Farver i Sort, en lysere og en mørkere med 
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en ubetydelig Antydning af rødt paa Kinderne af det 
fremstillede Ansigt, samt enkelte Kasetter med gul 
Bundfarve. 

De ovenfor omtalte Undersøgelser, der jo væsentlig 
har bestaaet i Afdækning af Murene under Nedriv
ningsarbejdet i Forbindelse med en grundig Under-

Vinduesomramning i Koret. 

søgeise af det gamle Udstyr, har været forbundet med 
ikke ringe Vanskelighed, men Arbejdet har været 
overordentlig lønnende, selvom Tolkningen af de 
fremdragne Rester ikke altid er naaet udover Hypo
thesernes Rækkevidde. Vore Forfædre har desværre 
ikke vist nogen udpræget Sans for Bevarelsen af 
gamle, kunstfærdig smykkede Ting fra den gamle 
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Kirke; i enkelte Tilfælde, hvor Sporene har været 
altfor svage, maa Undersøgelsens Resultater ganske 
naturlig hvile paa Fantasiens vilkaarlige Udformning 
af Forestillingsrækken. Man har savnet det nøjagtige 
Udgangspunkt for at kunne naa til et fyldigt og al
sidigt Billede; men ved samvittighedsfuldt at gennem
gaa Alt, hvad der kunde bidrage til at kaste Lys 
over Fortidens Kirkeudstyr, og ved at indhente Op
lysninger fra videnskabelige Autoriteter paa dette Om
raade, er det dog lykkedes at tilvejebringe et Materiale, 
der trods' sin Mangelfuldhed maa betragtes som et 
ikke uvæsentligt Bidrag til Forstaaelsen af den histo
riske Udvikling, givende et om end ufuldkomment 
Billede af de skiftende Tiders Stil og Smag. 

I, 
f 
I Rønne Kirkes Nybygning. 

Af Provst BOSTRUP. 

I det følgende skal meddeles en Fremstilling af 
Rønne Kirkes Nybygning. Den har krævet mange 
og lange Overvejelser og taget lang Tid fra 1904-18. 
Saa meget er skiftet i disse Aar, som yderligere har 
besværliggjort Sagen. I de fjorten Aar har der været 
ikke blot 3 Konger, men 6 Kirkeministre, 3 Biskop
per, 3 Byraad og 3 Borgmestre, ny Kirkeinspektion 
af helt anden Art. Under alt dette er Sagen dog 
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skredet frem, og hvad der er det bedste, har ført til 
et i det hele særdeles vellykket Resultat. 

Den ydre Anledning til Ombygningen var Kirkens 
Brøstfældighed og særlig dens store Brandfare. Men 
dette stod igjen i Forbindelse med en dybere Aar
sag, som førte til Nybygningen, hele Kirkens mere 
end tarvelige Stil og Mangel paa kirkelig Orden. 
Ved den sidste indgribende Ombygning og Udvidelse 
i Aaret 1797 havde Kirken lidt, hvad man kan kalde 
en sindrig Forkvakling. Da den trængte til at ud
vides, byggede man paa den ene Langvæg mod Nord 
en mægtig, bred Fløj, som man gjorde til Hoved
skibet, flyttede Alteret fra dets naturlige Plads i Koret 
imod al kirkelig Sømmelighed hen midt paa Kirkens 
Sydside og anbragte Prædikestolen oven over Alteret, 
saa at Præsten baade ved Alteret og paa Prædike
stolen stod i Halvmørke, og fyldte det gamle Kor og 
hele Kirken aldeles med Pulpiturer. Foran den an
seelige Gavl mod Nord var der en høj Trappe af 
Sten med mange Trin, som var besværlig at komme 
op og endnu mere ned ad, især for gamle Ben. Der 
var tilvejebragt en Mængde Siddepladser, og Menig
heden var bragt nær til Alter og Prædikestol og 
kunde let høre og se Præsten. Den Slægt, der var 
vokset op i dette Kirkerum, fandt sig hjemme deri. 
En gammel Kvinde savnede da ved Nybygningen 
især den store Trappe, som hun selv havde saa ondt 
ved at passere. Men Manglerne ved denne Kirke
bygning var betydelige. Lysforholdene var uheldige. 
Og var Kirken end god til at tale i, var den meget 
uheldig for Menighedens Sang, da Menigheden i hver 
af Kirkens tre Afdelinger sang for sig og ikke kunde 
komme til at følges ad. Pulpiturerne overfyldte Kir-
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ken og var yderst tarveligt indrettede; de enkelte Af
delinger var adskilte ved høje Træskillerum ; "Bure" 
var deres gængse Navn; man kunde i dem saa trygt 
sidde stille for sig selv. Gangene bag dem var ufor
svarlig smalle, og de mange Døre ind til Burene gik 
udad og spærrede Gangen, Udgangene fra Kirken 
var utilladelig faa. Hovedadgangen paa den nordre 
Gavl var som alt anført besværlig ved den høje 
Trappe; og ad den skulde man ikke blot ind i selve 
Kirken, men ogsaa opad to smalle Opgange til Pul
piturerne baade paa højre og venstre Side. Naar der 
særlig ved store Højtider kom mange Mennesker 
strømmende ud samtidig fra Kirken og fra begge 
Pulpiturer, føltes dette stærkt. Foruden Hovedadgan
gen var der kun en eneste Dør paa samme Nordside 
nær ved Taarnet. Skriftestol, Præsteværelse eller andre 
Siderum fandtes ikke. Skriftemaal maatte holdes inde 
i Kirken og blev ikke lidet forstyrret, naar Menig
heden efterhaanden samledes. Der fandtes kun to 
ganske smaa Rum inde under Trappeopgangene ved 
Hovedindgangen; i det ene af dem maatte de Børn 
samles, der skulde døbes; og i den større Kjøbstad 
paa c. 10000 Mennesker er der som Regel hver Søn
dag flere Børn til Daab, ofte 3-5 eller flere. Til al 
denne uheldige Indretning, som gav stærk Anledning 
til Brandfare, kom saa Brøstfældigheden. Den til
byggede Nordfløj, som var opført i 1797 og i daglig 
Tale kaldtes for "den nye Kirke", var endnu i god 
Stand; men i "den gamle Kirke", som laa i 0st
Vest, var Tømmerværket aldeles frønnet af Ælde baade 
i Gulv og paa Loft og trængte til grundig Fornyelse. 
Oven paa Loftet var der især over Kirkens gamle 
Kor opført et Utal af Bjælker, som afgav Næring for 
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det bedst tilrettelagte Baal, hvis der skulde opstaa 
Ild; og flere af disse Afstivninger var saa mørnede, 
at det kunde befrygtes, at de vilde briste. Som Følge 
af Afstivningens Svækkelse var Loftet i Koret synlig 
nedad buet, naar man inde i Kirken saa op derimod. 

Kirkesynets og Brandinspektionens Opmærksom
hed havde i længere Tid været henvendt paa disse 
Mangler ved Kirken. Og i 1904 blev det paalagt 
Kirkeinspektionen at komme med Forslag for at af
hjælpe Brandfaren. Kirkeinspektionen bestod efter 
den ældre Ordning af Sognepræsten som Formand, 
Borgmesteren og et af Byraadet valgt Medlem. Den, 
der meddeler dette, blev samtidig kaldet til Sogne
præst og fik straks med Sagen at gjøre. Det i samme 
Aar nyoprettede Menighedsraad, bestaaende af begge 
Kirkens Præster, de to andre Medlemmer af Inspek
tionen og 7 valgte Medlemmer, skulde give sin Er
klæring i Sagen. Og Kirkens Ombygning blev en 
Sag, som i en lang Aarrække kom til at beskæftige 
Menighedsraadet og fik særlig Bety<;lning ved at samle 
i god Enighed de forskjellige Retninger indenfor 
dette. Og i Rønne Menighedsraad er der ikke blot 
de sædvanlige tre Retninger, deriblandt en Repræ
sentant for Valgmenigheden ; men der er ialt fem Ret
ninger, nemlig endnu Repræsentanten for hvert af 
de Møllerske Samfund, Luthersk Missionsforening og 
Evangelisk-luthersk Missionsforening, og begge disse 
har arbejdet troligt med og taget virksom Del i Ind
samlingen. Repræ~entanten for Valgmenigheden, Byg
mester Otto Bidstrup, har særlig lagt ,et trofast og 
dygtigt Arbejde ind i Kirkebygningssagen. Noget af 
det skønneste ved denne er, at den har givet Lej
lighed til virksomt Samarbejde mellem de forskjellige 
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Sider i Folkekirken og staar som et godt Minde 
derom. 

I det første Menighedsraads-Møde, hvor den nye 
Sognepræst kom tilstede samme Uge, han var indsat, 
blev Kirkesynets Krav forelagt. Af den residerende 
Kapellan, A. Juel, blev der foreslaaet at nedsætte et 
Udvalg, der skulde supplere sig selv, til at virke for 
Kirkens Udvidelse for paa den Maade grundig at af
værge Brandfaren og samtidig at forskønne Kirken. 
Dette Forslag vedtoges med 9 Stemmer af 10 og 
sendtes til Kirkeinspektionen. Samtidig forhørte man 
sig i Holstebro, hvor man netop var i Færd med at 
ombygge Kirken, hvorledes Fremgangsmaaden er ved 
en saadan Lejlighed, og fik Meddelelse om, at der 
af Ministeriet beskikkes et særligt Syn, forskaffes 
Planer, samles frivillige Midler, søges om Statstilskud; 
og saa hviler man nogle Aar, indtil Sagen kommer 
i Gang. I Rønne kom det til at vare adskillige Aar. 

I Begyndelsen af Aaret 1905 forhandlede Kirke
inspektionen for Rønne Kirke med Kirkekommis
sionen. Bornholm havde nemlig til Forskjel fra hele 
det øvrige Land vel paa Grund af den vanskeligere 
Forbindelse i ældre Tid en særskilt Kirkekommission, 
bestaaende af Amtmanden og Provsten, hvorigjennem 
alle Kirkebygningssager skulde passere, og som be
stod indtil December 1916, da den ophævedes ifølge 
den nye Lov om Kirkers Bestyrelse. Ifølge denne 
Forhandling blev der andraget Ministeriet om at 
maatte anvende et Beløb af 400 Kr. til at lade ud
arbejde Skitser og summarisk Overslag over Ud
videlse og Forbedring af Rønne Kirke, saaledes at 
der tilvejebringes Prædikestol og Skriftestol, Pulpi
turerne delvis fjernes og Brandfaren afværges. Dette 
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blev approberet af Ministeriet, og Kirkeinspektionen 
henvendte sig· derefter til Professor, Bygmester M. 
Bidstrup i Rønne om at fremkomme med Skitser og 
summarisk Overslag til en saadan omfattende Restau
ration, der dog ikke maatte overskride et Beløb af 
30000 Kr. I December s. A. indleverede Professor 
Bidstrup Tegninger og Overslag til en Fornyelse og 
Udvidelse af den gamle St. Nikolaj Kirke. I Følge
skrivelsen meddeles en kort Fremstilling af Kirkens 
ældre Historie fra 15de Aarhundrede indtil Forandrin
gen i 1797, hvorefter der kun ved større Forandring 
paa de ellers solide Mure kan tilvejebringes "en 
nocrenlunde tiltalende Kirke". Dette første Forslag 

to 
foregriber i flere Henseender, hvad der er fuldført 
ved den endelige Nybygning. 

Koret renses for Pulpiturer, og Alteret føres til
bage "til sit historisk indviede Sted". Nordsiden be
vares, men en ny Sydfløj bygges, hvorved Kirken 
bliver en Korskirke. Orgelet anbringes paa et Træ
pulpitur mod Vest. Hovedindgangen bliver gjennem 
Taarnet. Ydermurene bygges af utilhugne Kampesten 
med røde Munkestens Enkeltheder. Her var med Flid 
taget Hensyn til det historisk givne og Kirkens Ejen
dommelighed. Men der viste sig at være indgaaende 
Vanskeligheder at kæmpe med, for at Kirken kunde 
blive "nogenlunde tiltalende". Paa sindrig Maade gik 
Forslaget ud paa at afskære de fire Korsskæringer 
med skraa Hjørner, saa at der i Kirkens Midte dan
nedes et ottekantet Rum, for derved at skaffe Rum 
og Lys. Paa de to Hjørneflader mod øst skulde da 
Prædikestol og Døbefont anbringes; paa de to andre 
mod Vest skulde der indsættes to store Vinduer for 
at bringe Lys ind. Derved var skaffet friere Udsigt 
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til Alter, Døbefont og Prædikestol. Skriftestol tænktes 
indrettet i Kjælderen under den nye Sydfløj. Om
kostningen anslaas til c. 59000 Kr. Skulde den gamle 
Vestfløj og Taarnet ombygges og dette forsynes med 
et kobbertækket Spir, anslaas dette til yderligere at 
beløbe sig til 32000 Kr. 

Denne Plan forelagdes straks for Menighedsraadet. 
Fra alle Sider lød Udtalelserne, at man fandt den 
særdeles tiltalende og var overrasket over, hvad der 
kunde bringes ud af den gamle Kirke. Kun en en
kelt Røst lød om at faa en helt ny Kirke, men fandt 
lige saa vel Planen højst tiltalende; det var Dekora
tionsmaler A. Rønne, Formanden for Luthersk Mis
sionsforening. Taarnet vilde man foreløbig lade staa 
uforandret. Beløbet fandt man vel betydeligt, men 
mente sikkert, at Stemningen vilde kunne oparbejdes. 
Der blev vedtaget, at Menighedsraadet skulde ind
byde til .et Menighedsmøde ; og af Pastor Juel blev 
den Tanke fremført, at der eventuelt skulde vælges 
11 andre Medlemmer til sammen med Menigheds
raadet at danne et Udvalg til at arbejde for Sagen. 

I Februar 1906 blevet saadant Menighedsmøde 
afholdt i Byens største Sal, som var helt fyldt af 
interesserede. Sagen blev lagt frem. Professor Bid
strup udviklede Kirkens Beskaffenhed og oprindelige 
Karakter med stærk Betoning af det historiskes Be
tydning og fremstillede sin Plan ledsaget af Lysbil
leder, som ovenfor anført. Planen fandt Anerkendelse. 
Dog blev der af Overlærer Aasted fremdraget den Van
skelighed, som under Kirkens Ombygning har gjort 
sig saa stærkt gjældende, at den oprindelige Kirkes 
Hovedskib var for smalt til paany at fremtræde som 
Hovedskib i en udvidet Kirke med to mægtige Side-
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fløje. Denne Vanskelighed er ogsaa blevet følt under 
senere Planer, indtil Problemet endelig løstes med 
Held. Overlærer Aasted foreslog at lægge en helt ny 
Kirke paa den gamle historiske Plads. Professor Bid
strup udtalte, at en helt ny Kirke vilde naa op til 
mindst 200000 Kr. Fra vægtig Side udtaltes, at det 
var utænkeligt, at et saadant Beløb, der væsenlig 
skulde tilvejebringes ad Frivillighedens Vej, kunde 
fremskaffes i en By som Rønne, hvor de fleste er 
Smaakaarsfolk. Der blev stillet i Udsigt, at Born
holms Spare- og Laanekasse eventuelt vilde støtte 
Sagen med et Beløb af 10000 Kr. Stemningen paa 
Mødet var afgjort for at søge Kirken omdannet og 
udvidet; og der valgtes 12 Medlemmer af Menigheden 
til sammen med Menighedsraadet og Kirkeinspek
tionen at arbejde for Sagen. Der var taget Hensyn 
til, at alle forskjellige Sider saa vidt muligt kunde 
være med; Kvinderne var repræsenterede og ligeledes 
Arbejderstanden. 

Udvalget traadte sammen i Begyndelsen af Marts 
og valgte til Formand Sognepræsten, til Kasserer 
Sparekassedirektør Th. Lund og til Sekretær Pastor 
Juel. I det første Møde kom straks Tanken om at 
bygge en helt ny Kirke stærkt frem. Rektor Koefoed 
lagde for, og adskillige sluttede sig dertil. Der blev 
paany gjort opmærksom paa den Vanskelighed, som 
Kirkens Vanskæbne i 1797 forvoldte, at det smalle 
Hovedskib ikke kunde bære to vældige Sidefløje ; det 
vil blive som en lille Mand, en Dværg med to store 
Arme. Og naar der indvendtes, at det var umuligt 
at fremskaffe saa mange Penge, udtalte Overlærer 
Aasted, at man skulde prøve Stemningen og Menig
hedens Offervillighed. Et Underudvalg nedsattes til 
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at skaffe Oplysning og forberede Sagen, bestaaende 
af begge Præster, Rektor Koefoed, Direktør Lund og 
Skolebestyrerinde Frk. Raabye. Der oplystes, at i 
Holstebro er Overslagssummen til den nye Kirke 
90000 Kr., hvoraf 1/.~ indsamles frivillig, 1/3 skænkes 
af Staten og 1/3 optages som Laan paa Kirken. Efter 
Underudvalgets Forslag vedtoges det i Maj 1906 at 
bekjendtgjøre Sagen i Kirken og gjennem Bladene og 
rette følgende Opfordring til Menigheden: 

"Det Udvalg, som i Forbindelse med Menig
hedsraadet har faaet overdraget det Hverv at 
arbejde for Rønne Kirkes Ombygning og Ud
v~deLse, henvender sig herved til Menighedens 
OfferviLLighed. 

Man vil omhyggelig tage under Overvejelse 
og nøje prøve alle Forslag og Spørgsmaal, som 
ere fremkomne angaaende denne Sag. 

Udvalget anser det for heldigst, om man kan 
faa bygget en helt ny Kirke paa den gamle Kirkes 
Plads; men dette vil være afhængigt af hvorvidt 
der ad frivillig Vej kan tilvejebringes et tilstrække
ligt stort Beløb, saa at man kan skønne at der 
i Forening med eventuelt Statstilskud og Laan 
kan skaffes den fornødne Byggesum tilveje. 

Forsaavidt dette ikke lykkes, vil Bidragene 
blive anvendte til en Udvidelse og Restauration 
af den gamle Kirke efter Autoriteternes nærmere 
Vejledning og Godkendelse." 

Indsamlingen skulde ske i Løbet af fem Aar, sam
tidig med at Planen søgtes tilvejebragt. For at ordne 
Indsamlingen deltes Byen i 23 Kredse, hvoraf hvert 
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af Udvalgets Medlemmer overtog sin Kreds. Resul
tatet af denne Henvendelse var, at der ialt tegnedes 
Bidrag til et Beløb af 37000 Kr., deri iberegnet Spare
kassens betydelige Bidrag, som med det fulde Beløb 
indsattes paa en Bog og i Løbet af fem Aar vilde 
andrage over 12000 Kr. Paa dette Tidspunkt udtalte 
jeg som Sognepræst, en Udtalelse jeg ved given Lej
lighed har fornyet, at havde jeg Raadighed over disse 
Midler, vilde jeg bruge dem til at faa ansat endnu 
en tredie Præst i Rønne og Knudsker, hvortil der 
saa højlig hænges. I en Kjøbstad paa 10000 Men
nesker er der saa stort et Arbejde for to Præster, at 
Landsognet ikke vil kunne røgtes forsvarligt, da tilmed 
Bornholms Sanatorium er beliggende i dette. Ikke 
blot er der i en By som Rønne, Bornholms Hoved
stad, saa mange forskjellige Forhold, som skulle vare
tages, Amtssygehus, Fængsel og meget af helt anden 
Art. Men der er næppe nogen By i det øvrige Land, 
afset fra Kjøbenhavn, hvor der findes saa mange for
skjellige Trossamfund, som med Bornholmernes store 
Hørelyst finder Tilslutning mere eller mindre. I de 
sidste Aar har Methodisterne bygget Kirke og Ad
ventisterne og Romerskkatholske begyndt og taget 
fat med stærke Midler. Imidlertid maa det netop un
der saadanne Forhold være et Kendetegn paa den 
folkekirkelige Menigheds Kraft, at den med saa stor 
Iver tog Opgaven op, at nybygge Kirken, og at denne 
friske Iver saa langt fra kølnedes, at de frivillige 
Midler vedblev at vokse i alle de følgende Aar, som 
gik med, og naaede op til et langt højere Beløb. 

Ved det ordinære Kirkesyn i Juni Maaned, som 
Menighedsraadet skal overvære, anmodedes om, at 
der maatte blive afhQldt et særligt Syn til Bedøm-
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melse af hele Kirkens Tilstand og Erklæring om, hvad 
der vil kunne foretages. Paa Udvalgets Vegne hen
vendte Sognepræsten og Rektor· Koefoed sig til den 
daværende Kirkeminister, Enevold Sørensen, og fandt 
velvillig Modtagelse og Interesse for Sagen, som det 
forøvrigt ogsaa har været Tilfælde hos de følgende 
Kirkeministre, der beredvilligt har støttet den. Mini
steren satte sig omhyggeligt ind i Forholdene og var 
villig til at foreslaa et Statstilskud paa 40000 Kr., men 
vilde da ogsaa finde det i sin Orden, at der indbød es 
til en Konkurrence af alle danske Arkitekter. Det 
trak noget ud med det særlige Syn. Men omsider 
fandt dette Sted i Maj 1907 og bestod af de tre af 
Ministeriet beskikkede Medlemmer, Musæumsdirektør 
Mollerup og Arkitekterne Ahlmann og Clemmensen 
i Forening med det ordinære Kirkesyns Medlemmer. 
Synet fandt det forhaandenværende Taarn ejendomme
ligt og værdt at bevare og udtalte, at den oprinde
lige, historiske Alterplads bør fornyes, "selvom Mu
rene nybygges". Synets Erklæring, der blev frem
sendt til Ministeriet d. 25de Maj, lød saaledes: 

"I Henhold til Ministeriets Opfordring i Skri
velse af 4. Septbr. f. A. har det særlige Kirkesyn 
afholdt Syn i Rønne Kirke den 17. ds. med den 
særlige Opgave at undersøge, i hvilket C?mfang 
Kirken bør underkastes en Hovedreparation og 
med Hensyntagen til det af Kirkeinspektionen ind
sendte Andragende om Tilskud fra Statskassen til 
en Nybygning af Kirken. Synet skal i den Anled
ning udtale følgende: 

Anledningen til Kirkeinspektionens Ønske om, 
at Rønne Kirke enten underkastes en Hovedrepa
ration eller giver Plads for en ny Kirke, er gen
tagne Paabud fra Brandinspektøren og Provste
synet om at træffe Foranstaltninger til at afværge 
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den Brandfare, hvoraf Kirken trues ved Træværket 
paa Loftet og i Pulpituret, samt ved uheldige og 
utilstrækkelige Udgangsforhold. Synet maa er
kende Rigtigheden heraf og slutte sig til Fordrin
gen om, at der træffes Foranstaltninger herimod. 
Naar Spørgsmaalet om en fuldstændig Restaurering 
af Kirken samtidig er rejst af Menigheden og In
spektionen, maa Synet ogsaa erklære sig enig heri. 
Den i Slutningen af det· 18. Aarh. stærkt foran
drede Bygning tilfredsstiller ikke de Krav, der kan 
stilles til en Kirkebygning i vor Tid. Pulpiturernes 
slette Indretning og deres for de kirkesøgende ofte 
farefulde Anbringelse, Alterets og Prædikestolens 
uheldige Opstilling, de slette Adgangsforhold og 
Tagets og Bjælkelagets daarlige Tilstand kræver 
med Nødvendighed Ændringer,·som ikke kunne 
gennemføres uden at medføre en Hovedistandsæt
telse paa Tag og Fag. Men naar en saadan er 
nødvendig, rejser sig ogsaa Spørgsmaal, om det 
ikke vilde være klogest og mest hensigtsmæssigt, 
at denne Ombygning af Kirken udføres paa en 
saadan Maade, at den faar Karakter af en Nybyg
ning. Synet maa i den Anledning udtale, at den 
gamle Kirke ikke frembyder tilstrækkelig historisk 
og arkitektonisk Interesse, til hvilken der bør tages 
særligt Hensyn. Kun hvad Korpartiet og Taarnet 
angaar, som begge har en vis Betydning i arki
tektonisk Henseende, maatte det ønskes, at der 
om muligt ved en eventuel Nybygning blev gjort 
Forsøg paa at indlemme dem som Bestanddele i 
den nye Bygning som Minde om den oprindelige 
Kirke. Synet har derfor intet at erindre imod, at 
der gives den fornødne Tilladelse til at tilveje
bringe Projekt til en saadan Nybygning, dog saa
ledes at det blev stillet vedkommende Arkitekt frit 
at inddrage Dele af den gamle Bygning i den nye, 
og det vilde finde det saare rimeligt, at Staten 
ydede sin Bistand til dette Formaals Fremme gen
nem en Bevilling paa Finansloven." 
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Efter Forhandling med Ministeriet blev der truffet 
Aftale med Akademiet for de skønne Kunster om Ud
skrivning af en offentlig Konkurrence paa Grundlag 
af akademisk Arkitektforenings Vedtægter. Til Dom
mere beskikkedeS' Arkitekterne V. Dahl og S. Lemche 
sammen med følgende, valgte af Kirkeudvalget, Sogne
præsten som Formand, Tømrermester, Indremissionær 
Janus Dam, der er Medlem af det ordinære Kirke
syn, og Rektor Koefoed. I Begyndelsen af Aaret 1908 
blev Programmet for Konkurrencen fastsat. Den sam
lede Byggesum, fraregnet Arkitekthonorar, blev sat 
til 100000 Kr. Alteret skulde have sin oprindelige 
Plads. Der hen peges paa Kirkesynets Erklæring om 
0nskeligheden af at bevare Dele af den gamle Kirke
bygning. Der indkom ialt 24 Forslag, som udstille
des i Industriforeningens store Sal i Kjøbenhavn. 
Arkitektforeningens eget Tidsskrift udtaler, at de fleste 
af disse Forslag var langt fra den rette Opfattelse; 
"vi forstaa ikke, at danske Arkitekter, som det al
mindeligvis var Tilfældet her, gjør noget saa kunstigt 
ud af den Opgave, at bygge en dansk Kjøbstadkirke"; 
og der peges hen til de gamle Kirker, "deres simple 
og jævne Væsen, deres Storhed og Ro, der er deres 
og - al god Arkitekturs Særpræg." (Arkitekten, 
10 Aarg. 36). Af Bedømmelseskomiteen tilkendtes 
Præmierne tre af Forslagene, der ved Navnesedlernes 
Aabning viste sig at være af Arkitekterne H. Chr. M. 
Steen, Valdemar Schmidt og V. Ahlmann. Den første 
valgtes, fordi den passer godt til de stedlige Forhold, 
har en fortrinlig Grundplan og særlig fordi de karak
teristiske Dele af den gamle Kirke, Taarnet og Kor
partiet med den ejendommelige Tagrytter, er bevaret 
i den. Arkitekt Ahlmanns Plan fandtes tiltalende og 
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værdig af Udseende, men formodedes at blive noget 
for trist og mørk; i den gamle Kirkebygning havde 
man længe nok i vort nordiske Klima lidt under uhel
dige Lysforhold. Arkitekt Steens Plan var øjensynlig 
udført i stort Hastværk; det oplystes ogsaa, at han 
først for nylig var kommet hjem fra Udlandet og i 
kort Tid havde udarbejdet sin Plan. De tre præ
mierede Planer udstilledes i Rønne paa teknisk Skole; 
og af Kirkeudvalget valgtes Arkitekt steens Plan med 
20 Stemmer, 3 Stemmer faldt paa Arkitekt Ahlmanns 
Plan, eet Medlem var bortrejst. Det var øjensynligt, 
at Bevarelsen af Kirkens gamle Ydre greb Rønne
boerne om Hjertet og blev afgjørende for Valget. 
Dette Udfald havde den Betydning, at det historiskes 
Ret derigjennem var vundet. 

Planer blev nu udarbejdede af Arkitekten; Over
slaget lød paa 135000 Kr. med Arkitekthonorar. Det 
var en ret stor Overskridelse. Men Udvalget beslut
tede at søge Planen fremmet og Bidragene forøgede. 
Planen sendtes da til Ministeriet, hvortil allerede An
dragende om Statstilskud var rettet. Nye Bidrag ved
blev at indkomme. Herold, som har sin Slægt paa 
Bornholm og ofte har glædet sine Landsmærid med 
sin Sang, sang i Rønne Kirke samme Sommer til 
Indtægt for den nye Kirke og erklærede aldrig at 
være blevet modtaget før med saadan Varme; det 
var en smeltende hed Julidag. Flere betyde1ige Bi
drag indkom. 

Arkitekt Steens Plan satte Alteret paa sin oprinde
lige Plads, bevarede det gamle Kor og ligeledes vestre 
Gavl og Taarnets Underdel, man førte saa Sagen 
videre frem mod dens Løsning ved helt at fjerne Kir
kens midterste Del med Nordfløjen, udvide Kirken 
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til begge Sider ved lavere Sideskibe og to nye Kors· 
fløje med Pulpiturer og paa de oprindelige Sidemures 
Fundamenter rejse Granitsøjler, paa hvilke Hoved
skibets Mure løftede sig op over Sideskibene. Ved 
Granitsøjlerne fik Kirkens Indre et smukt og værdigt 
Udseende. Hovedindgangen blev gennem Taarnet; 
rigelige Adgange fandtes fra begge Sider. Præste
væreise og Sakristi tænktes opført udenfor Kirken, 
men i Forbindelse med Koret. - I Begyndelsen af 
Aaret 1909 afgav det særlige Syn sin Erklæring. 
Planen søgtes simplificeret, og af økonomiske Grunde 
blev Sakristiets Opførelse sat i Bero. En fortrinlig 
Støtte fandt Sagen hos Arkitekt Clemmensen, der som 
Medlem af det særlige Syn havde været med til at 
foreslaa at bevare Kirkens gamle Kor og Taarn og 
vedblev med at udvise stor Interesse for Arbejdets 
heldige Fremgang. I Juni Maaned indsendtes den 
detaillerede Plan til Ministeriet med Anmodning om, 
at 45000 Kr. indsamles frivillig, 45000 ydes som Sta
tens Tilskud og 45000 optages som Laan mod Kom
munens Garanti. I Byraadet viste der sig megen Be
tænkelighed ved at gaa med til dette Laan særlig af 
Hensyn til de mange afvigende Trossamfund. Fra 
Baptistsamfundets Side kom der en direkte Henven
delse til Byraadet. Det paahvilede nemlig dem og de 
øvrige ikke anerkjendte Trossamfund ifølge en ud
trykkelig Paragraf i den ældre Grundlov at yde deres 
Andel af, hvad der vil blive at opkræve, dog saa
ledes at denne Andel ikke tilfalder det kirkelige øje
med, men henlægges til Skolevæsnet (§ 77). Ved 
den nye Grundlovs Ikrafttræden blev denne mærke
lige Bestemmelse ophævet, førend den her kom til 
Anvendelse. Med Udgangen af 1909 ophørte Menig-
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hedsraadet at bestaa og traadte først paany i Kraft i 
Decem ber 1912. Kirkeinspektionen og Kirkeudvalget 
vedblev at behandle Sagen; men der indtraadte nu 
en Tid, hvor denne kun gik langsomt frem. Kgl. Byg
ningsinspektør Martin Borch, der fik Sagen til Er
klæring, anbefalede Steens Plan som den bedste, men 
fandt den kostbar og foreslog at lade Kirkens Hoved
skib blive, som det var, føje et Kor til midt paa Syd
væggen og iøvrigt istandsætte de Mangler, der fand
tes. Byraadet afslog at garantere Laanet paa de 45000 
Kr. og foreslog at følge en ændret Plan af Professor 
Bidstrup, som ansloges til et Beløb af 67000 Kr. 
Ovetfor disse Forslag gjorde Kirkeinspektionengjæl
dende hos Ministeriet, at det Misforhold, der var 
Følgen af Omkalfatringen i 1797, derved vedblivende 
vilde føles, og gjorde opmærksom paa den varme 
Interesse, der vedblivende viste sig ved ofte ret be
tydelige Bidrag, der indkom, og var besjælede af det 
Ønske at naa til en virkelig Fornyelse. Da Indsam
lingen i de fem Aar fra 1907-11 var sluttet, viste 
Opgjørelsen, at der ialt var indkommet 50000 Kr., 
hvoraf der var udgivet 5000 Kr., væsen lig til Kon
kurrence og Arkitekthonorar. Adskillige af Gaverne 
viste en rørende Kjærlighed til Sagen og tjente til 
at holde Interessen varm. Paa Store Torv i Rønne 
var der den Gang et Udsalg af dekoreret Porcellæn, 
som altid tiltrak sig Rejsendes Opmærksomhed. Det 
ejedes af en Dame, Frk. Marie Kofoed, som selv 
sammen med en Søster haandmalede de nydelige 
Ting. Hun døde i Juni 1911 og efterlod et Kaffestel, 
som hun selv i Slutningen af sit Liv havde haand
malet og bestemt, at det skulde afhændes sammen 
med et lignende, Søsteren havde udført, og bruges 
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tor NybYgningen af den Kirke, hun selv af Hjertet 
havde været hjemme i. Fra Orgelbygger Møller i 
Amerika, der stammer fra Bornholm, blev der tilsagt 
en betydelig Gave. Og en anden bornholmsk Mand, 
Direktør Birch i Kjøbenhavn skænkede 10000 Kr. paa 
det Vilkaar, at Kirken nybygges. Det sidste Tilsagn 
indtraf i samme Moment, da Sagen blev forelagt paa 
et Møde af de frivillige Bidragydere i November 1912. 
Alle Udtalelser gik her ud paa at søge at faa Kirken 
nybygget, og det vedtoges eenstemmigt at virke til 
at faa Bidragene forøgede udtrykkelig i denne Hen
seende. Bornholms Sparekasse lovede at forøge sit 
Bidrag. Som foreløbigt Maal satte man 75000 Kr., 
der skønnedes at udgjøre Halvdelen af det Beløb, 
der vilde udkræves. 

Da Sagen saaledes trak i Langdrag, paabød Kirke
synet, at der af Hensyn til Brandfaren skulde aabnes 
en Reserveudgang, som anbragtes paa Nordsiden nær 
ved Koret. I Aaret 1914 hvilede Sagen helt. I August 
udbrød Krigen, der bredte sig med saa rivende Magt 
og optog alles Sind. Men netop Verdenskrigen blev 
Anledning til, at Rønne Kirke blev nybygget og Ar
bejdet fuldført under dens Forløb; ingen havde tænkt 
sig, at den skulde vare saa længe. Vi Danske maa 
takke Gud, at vort Fædreland i alle disse Krigsaar 
blev forunderlig skåanet. Vel føltes mere og mere 
Krigens Tryk og ikke mindst, hvor den foraarsagede 
den altid saa betænkelige Arbejdsløshed. Her paa 
Bornholm har det været saa heldigt, at de fleste Tegl
og Sten vær ker har kunnet fortsætte deres Virksomhed 
under Krigen. Kun Bygningsfagene led her som alle
vegne under Mangelen paa Arbejde. Af den Grund 
tog Kredsens Folketingsmand, Redaktør Hauge sidst 
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i Februar 1915 Initiativet til, at sætte Kirkebygningert 
i Værk, da baade Plan og betydelige Midler var for
haanden. Udvalget tilsikrede at ville yde af frivillige 
Midler 80000 Kr., Statens Tilskud var 45000 Kr., og 
Byraadet vedtog at yde som Tilskud 25000 Kr. Til
sammen udgjorde det en Sum af 150000 Kr., som 
man haabede kunde dække Omkostningerne. Born
holms Sparekasse forhøjede sit Bidrag til 25000 Kr. 

Et Byggeudvalg konstitueredes, hvori Amtmanden 
af Ministeriet blev udnævnt til at være dettes Repræ
sentant. Foruden Kirkeinspektionens tre Medlemmer 
valgtes to af Menighedsraadet, to af Byraadet og een 
af de frivillige Bidragyderes Repræsentanter, Sogne
præsten blev Formand; til et Forretningsudvalg valg
tes noget senere sammen med Formanden Bygmester 
Otto Bidstrup og Redaktør Hauge. Ministeriet resol
verede, at man vil intet have imod, at Arbejdet over
drages til Arkitekt Steen, dog at man maa finde det 
meget ønskeligt, at det Samarbejde, som allerede har 
fundet Sted mellem ham og Arkitekt Clemmensen, fort
sættes. Arkitekt Clemmensen erklærede sig villig til 
efter bedste Evne at bistaa Udvalget som raadgivende, 
dog saaledes at Arkitekt Steen alene har det kunst
neriske Ansvar. 

Nu da det gjaldt, blev Planen taget op til fornyet, 
alvorlig Drøftelse. Der blev fremskaffet en Prisbe
regning baade over, hvad Kirken vilde koste af Munke
sten og af Granit. Resultatet var, at med de under 
Krigen stærkt stigende Priser vilde en Munkestens
kirke koste 195000 Kr. og en Granitkirke 3000 Kr. 
mindre. Dette oversteg langt de Midler, der var til 
Raadighed. Hvad nu? Det var St. Hansdag ; begge 
Arkitekter var komne til Stede for at drøfte Sagen. 
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Da fremkom Folketingsmand Hauge, der selv er ud
dannet i Haandværksfaget, med en ypperlig Ide, som 
førte til Sagens i mere end een Henseende heldige 
Løsning. Han foreslog for at skaffe Hovedskibet den 
fornødne Bredde at nedrive hele Kirkens gamle Syd
side fra Kor til Taarn, da der dog skulde udbygges 
en Sydfløj, men lade hele Nordsiden blive staaende, 
hvorved betydeligt Byggearbejde sparedes. Arkitekt 
Steen skitserede i Hast denne Plan. Og næste Dag 
blev den forelagt for Byggeudvalget i et Møde, hvori 
ogsaa Arkitekt Clemmensen kom tilstede og anbe
falede Princippet i denne nye Plan. Hele Bygge
udvalget var enigt om at antage Planen, som der
efter blev forelagt og eenstemmig tiltraadt af de fri
villige Bidragyderes Repræsentanter. Tegning og 
Beskrivelse blev udarbejdet og fremsendt, godkjendt 
af Arkitekt Clemmensen. Om den end overskred 
noget det fastsatte Beløb, var man dog enig om at 
sende den til Ministeriets Approbation, som ogsaa 
blev givet, ligesom Byraadet for sit Vedkommende 
samtykkede i Planen. Med fuld og glædelig Enig
hed fra alle Sider var denne saaledes ført igjennem. 
Arbejdet blev derefter udbudt i Licitation, og som 
Hovedentreprenør antoges Bygmester Chr. Dam i 
Rønne for Tømrer- og Murerarbejdet. Det var Be
stemmelsen, at for saa vidt det kun var muligt, skulde 
Rønne Haandværkere og Arbejdere sysselsættes ved 
Kirkebygningen. 

Den l?de Oktober 1915 holdtes den sidste Guds
tjeneste i den gamle Kirke under stor Tilslutning ikke 
uden Vemod ved, at det gamle Kirkerum med de 
Minder, der for mange knyttede sig dertil, skulde 
forsvinde. Den følgende Dag begyndte Nedbryd-
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ningsarbejdet. Allerførst blev Alter og Døbefont flyt
tet hen i det rummelige og smukke Missionshus, 
Emaus, hvor Menigheden under Ombygningen fandt 
tilfredsstillende Husly. Det i og for. sig uhygge1ige 
Arbejde med Nedbrydningen skulde faa særegen Be
tydning og Interesse, idet der fra Bornholms Mu
sæums Bestyrelse var rettet Henvendelse til Bygge
udvalget om, at den maatte lade undersøge, hvad 
der havde historisk og kunstnerisk Værdi og lade 
opbevare paa Musæet eller indsende til National
musæet, hvad der ikke vilde komme til Brug i den 
nye Kirke. Og to Medlemmer af Musæumsbestyrel
sen, Professor Bidstrup og fhv. Overlærer Tryde fulgte 
under hele Vintertiden med megen Iver og Udhol
denhed :;tlt, hvad der kom for Dagen under Ned
brydningen, og undersøgte paa hele Sydsiden Bygge
arbejdet paa Kirken i de skiftende Tider. Og med 
ikke mindre Interesse undersøgte samtidig Maler-

. mester Kofoed i Rønne det gamle Billedværk, som 
fandtes bag den Overmaling, hvormed det var blevet 
dækket. Med beundringsværdig Udholdenhed og 
Omhu fremdrog han dels, hvad der var kj endt gjen
nem ældre Beskrivelser, som det Pax'ske Pulpitur 
med dets otte Billeder, og dels en hel Række Bil
leder paa Kirkens V ægge, Pulpiturer og Stolestade
døre, som han selv ved Undersøgelse fandt frem. 
Om dette meget omfattende og interessante Billed
værk har han selv afgivet Beretning her i Samlin
gerne. Der skyldes de nævnte Mænd megen Tak og 
Paaskjønnelse for det omhyggelige Arbejde, de her 
udførte. Og det var en glædelig Virkning af den 
endelige Plan, at den paa den ene Side gav Anled
ning til en saadan nøje Undersøgelse af Kirkebyg-
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ningens Historie helt tilbage gjennem Tiderne og 
samtidig bevarede hele Kirkens Nordside urørt fra 
Halvdelen af Koret og lige hen til Taarnet, saa at 
man her er i Stand til at betragte Kirkens forskjel
lige Bygningsdele og følge Udviklingen gennem Aar
hundreders Forløb. En sagkyndig Fremstilling heraf 
vil forhaabenlig blive givet. Her skal kun kortelig 
peges paa, hvad der er forefundet. 

Det ældste bevarede Murværk findes mellem Koret 
og Nordfløjen, der hvor Reservedøren er slaaet ud. 
Det hørte til et lille firkantet Kapel, som laa lige 
overfor Havnen paa Toppen af Havnebakken, hvor 
Kirken den Dag idag har sin fortrinlige Beliggenhed. 
Paa Ydermuren lidt tilvenstre for Reservedørens øver
ste Kant ses Enden af en flad, firkantet Granitsten, 
der her er indmuret. Denne Sten er vist nok den 
allerældste Levning og har uden Tvivl hørt til en 
endnu ældre Bygning, har maaske været en Altersten 
og er indmuret her af Pietet, fordi man ikke vilde 
kaste den bort til andet Brug. Inde i Kirken ses her 
det ejendommelige, gamle Kalkmaleri fra 16de Aar
hundrede af Apostlen Judas Thaddæus, det eneste 
bevarede Billede af Apostelrækken, omgivet af smukke 
Ornamenter. Apostlens Navn læses ovenover Skik
kelsen. Billedets øverste Rand tilkjendegiver Kapel
lets Højde. - Da Byen voksede, blev Kapellet, der 
var indviet til de Søfarendes Skytshelgen, St. Nikolaj, 
udvidet til den nuværende Væg imod Vest. Et Ind
vielsesmærke, der er fremdraget paa Muren, et rødt 
Kors i en Cirkel, tjener vist nok til Minde herom. 
Paa dette Stykke Mur er bevaret den gamle, smukke 
Kvindedør, medens den tilsvarende Mandsdør vat 
paa Sydmuren lige overfor, Ad denne Dør er Slægter 
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vandret ind og ud fra c. 1340. Ved Nybygningen 
blev ikke blot Murene gjort 4 Alen højere, men Gulvet 
blev sænket over en Alen, hvorved Dørens Propor
tioner er ændrede. Ved Afgravningen fandtes her 
under en Flisesten 63 smaa Sølvmønter fra Erik Men
veds, Kristoffer 2.s og Magnus Smeks Tid. National
musæet udtaler derom, at Fundet er af Interesse, 
fordi disse Mønter "giver deres Bidrag til Oplysning 
om Aldersspørgsmaalet". Mærkelig nok blev Kirken 
ogsaa den Gang nybygget i en ond og fattig Tid, 
hvorom maaske Smaamønternes ringe Værdi fortæller, 
og indviet til Gud, som atter lod det blive Dag i 
Danmark. Mønterne er kun prægede med Figurer af 
Linier, Cirkler og prikker i vekslende Mønstre. Halv
delen af dem opbevares i Nationalmusæets Mønt
samling, Halvdelen paa Bornholms Museum; men 
fem af dem er til Erindring anbragt lige ved Finde
stedet i Dørens venstre Murlysning forneden, saa
ledes at de er synlige bag Glas og Glassets øverste 
Rand tillige angiver den tidligere Gulvlinie. Udenfor 
den gamle Dør er udgravet den Trappe af Kampe
sten, som i Halvkredse førte op til Døren; af denne 
Stentrappe er dog under senere Byggearbejder hele 
den ene Side afbwdt. Kirken havde den Gang intet 
Taarn, men en smuk aftrappet Gavl ud imod Søen. 
Derefter er først Koret tilbygget, hvorved det blev til 
en egenlig Kirke, og senere Taarnet med dets ejen
dommelige Bindingsværk i øverste Stokværk, hvor 
Klokkerne og Uhrskiverne findes. Fra Aar 1721 er 
det ejendommelige Pax' ske pulpitur med dets otte 
Billeder af Kristi Lidelse og Opstandelse, som Maler
mester Kofoed har fremdraget og saa smukt restau
reret ligesom det gamle Kalkmaleri. Det er anbragt 
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fo.ran .Orgelpulpituret og gjør her en ejendommelig 
Vlrknmg. De meget naive, tyske Indskrifter er om
byttet med tilsvarende danske ifølge et kraftigt For
langende. Før Krigen var Hammeren og det østlige 
Bornholm oversvømmet af Tyskere; tyske Hoteller 
med tysk Betjening skød frem i Mængde, og der 
maaUe ofres betydelige Midler for at sikre uhindret 
Adgang til de smukke Partier og vaages for Dansk
hedens Sa~. Derfor blev der krævet dansk Sprog i 
en dansk Klfke. Versene blev da gjengivet med Vers
linier hentede fra Brorsons Psalmer fra samme Tid 
og Tidsaand og nøjagtig i samme Versemaal, kun at 
Brorsons Ord er langt bedre. Beretningen om Michel 
Nielsen, som den findes i Thuras Beskrivelse fortjener 
vel at kjendes. Han var en fattig Rønnebo som drog 
til Pommern, blev Bestyrer af en Herreg~ard og be
styrede den saa godt, at Enken efter sin Mands Død 

. ægtede ham og han antog Herremandens Navn, Pax. 
Og "Gud til Ære, Kirken til Zirat og til et Minde" 
skænkede han sin Fødebys Kirke dette "Ambo
nium". - Malermester Kofoed har ligeledes restau
reret de to Tavler med Præsterækken siden Refor
mationen, som er ophængte paa Trappeopgangen til 
nordre Pulpitur. Den første Tavle har Rækken fra 
Reformationen, Hr. Niels, Hr. Jens o. s. v. indtil Hans 
Pontoppidan 1778-85, "som hafver bekostet denne 
Tavle". De oprin.delige, gamle Skrifttegn er fornyede, 
og svarende dertil er den anden Tavle malet om med 
Præsternes .Navne indtil den sidst afdøde Sognepræst, 
Pastor Chnstensen (jvf. J. A. Jørgensen: Series pa
storum, Fortegnelse over Pra\Sterne paa Bornholm 
siden Reformationen, 1907). 

I den rationalistiske Tid blev alt det gamle Billed-
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værk overmalet eller overkalket, og den uheldige Nord
fløj byggedes og forstyrrede aldeles Kirkens Stil og 
Orden. Medens hele den øvrige Kirke er bygget af 
Granit, er den opført af Sandsten. Ejendommeligt 
nok er ogsaa den· bevaret med hele Nordsiden og 
fortæller om dette Afsnit af Kirkens Historie. Efter
virkningen af dette "Kirkens Smertesbarn " føles frem
deles baade udvendig, hvor denne Sidefløj breder sig 
for stærkt ud, og ligeledes indvendig, hvor der inde 
under Pulpituret er den mørkeste Del af Kirken. Men 
ved Ombygningen er dens Brug fuldstændig forandret. 
Den dominerer ikke mere, men dens inderste Del er 
optaget i Kirkerummet, ikke som Hovedskib, men 
som den ene Korsarm i passende Forhold, og det 
overskydende R.um er afdelt med en Mur og gjort 
til et smukt og lyst Sakristi. Hertil er det godt be
liggende, lige ved den mest benyttede Adgang, og 
er smykket med en ældre Altertavle og en gammel 
Lysekrone. Og dette lyse Rum finder tillige god An
vendelse, idet Børnene, der skulle døbes, samles der 
og har nær til Døbefonten, ligesom det ogsaa er vel 
egnet til Læsning med Konfirmander. I det tilsvarende 
Rum ovenover bag Pulpituret findes en lignende smuk 
Sal, som foreløbig staar ubenyttet. Den agtes en
gang, naar Midler findes dertil, indrettet til Menig
hedsraadssal og udstyret med Bord og Stole, Lyse
krone og et Arkivskab til Opbevaring af Kirkens Sager. 
Her findes opstillet de tre gamle Fløje, prydede paa 
begge Sider med bibelske Billeder af Lazarus m. m. 
Muligt de kunne anbringes som Fyldinger i Arkiv

skabets Døre. 
Efter at Overflødigheden af paaklistrede Pulpiturer 

er fjernet, træder paa hele Nordsiden fra Koret til 
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Vestgavlen Kirkens gamle Mure frem, opførte, som 
de er, af Granit, og den nye Sydmur er i Overens
stemmelse dermed opført af Granit, ligesom samme 
bornholmske Materiale gjennemgaaende er benyttet 
i Nybygningen. Trapperne op til begge Pulpiturer i 
Sidefløj ene er af Granit, og Trinene er indfugede i 
hverandre, saa at de bære sig selv ligesom i Kjøben
havns Raadhus. Hovedskibet er 'udvidet baade i 
Højden, Dybden og Bredden. Og det egenlig nye 
og skjønne er de slanke Granitsøjler, fire paa hver 
Side, som bærer høje, lyse Hvælvinger. De fire paa 
Sydsiden er rejst paa den gamle Sydmurs Plads. Og 
ligeledes er der over Kirkens udvidede Kor, der er 
højnet ved fem Trin, en stor og lys Hvælving. Vin
duerne er i romansk Stil og bringer et smukt Oven
lys ind i Rummet. Her er heldig løst et ingenlunde 
let Problem: med Bevarelse af Kirkens gamle Ud
seende i det ydre at naa til en virkelig Fornyelse af 
det indre. Et lyst og værdigt Kirkerum er vundet, 
netop med noget af "de gamle Kirkers simple Væsen, 
deres Storhed og Ro." Og Kirkens Nybygning er 
derved blevet et godt Symbol paa den Fornyelse 
indefra, som Herrens Menighed ved Aanden vil op
leve, saa at den organisk udvikles ved ifølge Herrens 
Ord at forene nyt med gammelt. Stenene tale! I 
denne Henseende har Nybygningen faaet særlig Be
tydning ved at gjennemføre Korsformen og derved 
fra Grunden af og indvendig fra overvinde denra
tionalistiske Forstyrrelse. I det rensede og ophøjede 
Kor har Alteret paany faaet sin rette Plads. Og i en 
Ramme af mørkt Egetræ er Kirkens skjønne Alter
ta,vle anbragt, en Kopi af Carl Blochs Billede: Kom
mer hid til mig! Billedet, som før henstod i Halv-

11 
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mørke paa Sydvæggen, træder nu levende frem med 
friske Farver, som om det lige var malet, efter at 
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være renset fra Støv og nu stillet i fuldt Lys. Saa 
snart man kommer ind ad Hovedindgangen, træder 
Kristi Skikkelse en levende imøde. Paa Alterets For
side, der ligeledes er af mørkt Egetræ, er Lammet 
fremstillet. I Koret hænger en gammel, smuk Malm
lysekrone. Staar man for Alteret og Hovedindgangs
dørene i Taarnet ,staar aabne, ser man lige ud over 
Havnen med dens Skibe. 

I Hovedskibet lige nedenfor Koret staar ved Nord
siden Døbefonten under det gamle Apostelbillede. 
Det er en smuk, gammel Døbefont af gullandsk Sand
sten, og den staar om just ikke lige paa den Plet, 
saa dog indenfor det snævre Rum, som udgjorde det 
oprindelige St. Nikolaj Kapel. Slægt efter Slægt er 
Børnene her blevet døbt. Lige overfor Døbefonten 
er Prædikestolen rejst ved den øverste Granitsøjle. 
Søjlen er skænket af Menigheden i St. Knuds Kirkes 
Sogn, som er Anneks til Rønne. Under den er Møn
terne fra denne Konges Tid nedlagt. Prædikestolen 
selv er en Gave fra Rønne Kvinder. Den er af samme 
mørke Eg.etræ som Alteret med Udskæringer. Foden 
er ifølge Arkitekt Clemmensens Henstilling af rød, 
poleret Granit og er en særskilt Gave. Stolestaderne 
er holdt i noget lysere Farver og Endestykkerne for
oven prydede med varierende Udskæringer. I de 
elektriske Jernlysekroner og Lampetter er anvendt et 
smukt Klokkemotiv. Orgelet er anbragt mo~ Vest 
over Hovedindgangen dels paa et fremspringende 
Pulpitur, dels inde i Taarnrummet. Her er den Pax'ske 
Pulpiturforside opstillet,. og paa dens Bagside findes 
Navnene malede paa de Familier, der først har haft 
deres Plads bag det. Paa Orgelpulpituret er der og
saa Plads for et Kor, og Kirken egner sig med sin 
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Resonans fortrinlig for Sangen og Tonerne. For Ta
len, især fra Koret, kan Resonansen somme Steder 
virke hindrende. Men Prædikestolen har en heldig 
Plads, hvorfra Talen, naar den er distinkt, høres 
godt. I begge Side/løje er Pulpiturer med trinvis 
hævede Siddepladser. Loftet i disse er af mørkt Ege
træ, og Træloftet tjener til at dæmpe Resonansen fra 
Siderne. I Sydfløjen er der et lille Præsteværelse med 
egen Indgang. Her er malet som omkring løbende 
Frise det gamle Vers, som fandtes under Overmalin
gen paa en Stolestadedør i den gamle Kirke: 

Gud self i Naade styrcke Vel -- De som Guds Ord skal lære 
Og øse Naade i huer Siæl - At lydig Ordet være 

Anno 1748. 

Under Sydfløj en findes Kirkens Varmeapparat. 
Taarnet maatte nybygges fra Grunden, dels for 

at det ved Kirkens Udvidelse mod Syd kunde komme 
til at ligge lige for Skibet, og dels for at Funda
mentet kunde lægges fuldkommen betryggende. Og 
det er forhøjet, saa at Vejrfløjen er blevet 71/ 2 Meter 
højere. Men det er opført ganske i den gamle Stil 
med det ejendommelige Bindingsværk under Spiret. 
Alle Stokværk deri er udnyttede godt og forenede 
ved en bekvem Taarntrappe, hvortil der er Adgang 
baade ude fra og fra Kirken selv. Nederst er Hoved
indgangen gjennem en Forhal med Siderum, hvori 
der findes Toiletter. Ad Taarntrappen kommer man 
op til Orgelrummet og Orgelpulpituret, hvorfra der 
er en god Udsigt over Kirken. I det næste Stokværk er 
Kirkens Uhr anbragt, omhyggeligt istandsat og for
nyet af Taarnuhrfabrikant Bertram Larsen og anbragt 
i en Kasse med Glasvægge. De tunge Lodder gaa 
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ned i Orgelrummet, og Uhrværket er gjennem Loftet 
, ledet op i det følgende Stokværk under Spiret. Her 

i Bindingsværket er Uhrskivqne anbragt. Og her er 
Kirkens tre Klokker ophængt. Den store er ny. Men 
de to mindre er gamle og beskrives af Uldall i hans 
Værk: Danmarks middelalderlige Klokker. Den enx 
har Aarstallet 1433 og som Indskrift: Ave maria 
graciaplenadnstecv. sande daves. in. med. XXXIII 
J: "Hil dig, Maria, fuld af Naade, (afkortet dominus 
tecum!) Herren er med dig; Sand Claus (J: Nikolaj)," 
og derefter muligvis Klokkestøberens Navn: in J: Jens 
Nilssøn og saa Aarstallet. Knebelen er prydet med 
Facetter. Den anden Klokke har intet Aarstal, men 
bærer den smukke Indskrift, som findes paa en hel 
Række Kirkeklokker fra 1400-1500: O rex. glorie, 
XPe, veni. cvm. pace: help got J: ,,0, Ærens Konge, 
Kristus, kom med Fred!" og derefter simpelt og 
hjerteligt (uden Tilføjelse af Helgener som i andre 
Klokker): "Hjælp, Gud!" I Lydlemmene er der smaa 
Lysglugger ; gennem dem har man en herlig Udsigt 
over Havnen, Byen og Omegnen. Spiret er tækket 
med Kobber. Her fremkom den eneste Dissens under 
hele Nybygningen, som ellers forløb i den skønneste 
Enighed, idet det var et Ønske hos mange, at Spiret 
skulde tækkes med Egespaan, som det var før. Kob
beret blev ført hertil fra Amerika og kom midt under 
Krigen uhindret frem. Paa Spirets Top er Fløjen an
bragt med en forgyldt Hane. Fløjen er skænket af 
Rønnes Skibsførere og Redere. Taarnet virker paa 
sin Plads lige overfor Havnen paa Toppen af Havne
bakken som Sømærke. Her har det haft sin fortrin
lige Beliggenhed gjennem Aarhundreder. Og nu, da 
Taarnet er forhøjet, saa Toppen er 52 Meter over 
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Havfladen, og det er blevet ganske lyskalket, træder 
det endnu langt stærkere frem og ses langt ud over 
Søen, naar man kommer sejlende. Over Hovedind
gangen i Taarnet er sat de Ord, som fandtes i den 
gamle Kirke: "Hvor elskelige er Dine Boliger." Ved 
~e sædvanlige Gudstjenester maa Hovedindgangen 
holdes lukket paa Grund af det stærke Slud lige ude 
fra Søen. Men ved Højtider og ved Vielser bruges 
den, og man kan da kjøre op til den ad en Rampe. 
Midt for denne er i passende Form den store Sten
trappe anbragt, som før fandtes foran den nordre 
Gavl. Terrænet om Kirken er meget uregelmæssigt 
af Form og med stærkt vekslende Fald, men det er 
gjennem en Del Forsøg heldig planeret, besaaet med 
Græs og beplantet. En Søjle paa den sydvestre Side 
minder om de Begravelser, som i Aarhundreder fandt 
Sted omkring Kirken ligesom under Kirkens Gulv. 
To store Granitsten over de bekendte Slægter Rasch 
og Bohn er for at bevares flyttede ind paa Trappe
opgangen i Sydfløjen. Den ældste fra 1730 er kun
stigt udhugget med Frelseren i Midten og de fire 
Evangelisters Sindbilleder i Hjørnerne. 

I tidligt Foraar 1916 paabegyndtes Nybygningen. I 
Overværelse af en snævrere Kreds, Amtmanden, Borg
mesteren o. a. nedlagdes under den Søjle, hvor Præ
dikestolen skulde rejses, i et muret Rum sammen 
med alle gængse Mønter fra en Eenøre til en Guld
tyve krone et Fornyelsesdokument, skrevet paa Per
gament, idet man gik ud fra, at det ikke er en ny 
Grundstensnedlæggelse, men kun til Minde om Ny
bygningen af den Kirke, hvis Grundsten een Gang 
er lagt. I al Korthed viser det tilbage til Bygningens 
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tidligere Historie, beskriver Nybygningens Art og 
slutter med: "Arbejdet udføres ved frivillige Midler 
og Støtte af Siat og Kommune til Herrens Ære." -
Et Aar efter Arbejdets Paabegyndelse hejsedes Kran
sen paa Taget i Oktober 1916, og samme Aften 
holdtes Rejsegilde paa Missionshotellet for Haand
v~rkerne sammen med Byggeudvalget. Paa Bordet 
var opstillet en nøjagtig Model af Spirets Tømmer
værk, som det skulde rejses, udført med megen Dyg
tighed af Tømrerfotmanden. Fra alle Sider frem
hævedes den gode Forstaaelse, hvorunder Arbejdet 
var gaaet sin Gang. Og alt som Arbejdet skred frem, 
viste det sig, at var dette betydelige Arbejde betroet 
Rønne Haandværkere, satte disse ogsaa en Ære i at 
udføre det med særlig Omhu og Dygtighed. Af Kon
duktøren, Arkitekt Ove Petersen, som daglig ledede 
Arbejdet, er dette udtrykkelig fremhævet, at Haand
værkerne i de forskellige Fag fortjente Tak for deres 
fortrin!ige Arbejde. Beundringsværdig var den Maade, 
hvorpaa Graniten blev behandlet, og de tunge Granit
søjler rejst uden større Apparat. Murerne skilte sig 
udmærket fra Udførelsen af Kirkens Hvælvinger, et 
Arbejde, som andetsteds har voldet selv øvede Ar
bejdere adskillige Bryderier. Spiret rejstes efter den 
udførte Model uden noget stort Stillads; og efter 
Rejsningen stod Tømrerformanden selv øverst oppe 
og mønjefarvede Jærnstangen, hvorpaa Fløjen skulde 
anbringes. Det er beklageligt, at Entreprenørerne paa 
Grund af de enorme Prisstigninger under Krigen fik 
saa ringe Løn for deres gode Arbejde. Hovedentre
prenøren led et direkte Tab, til hVIS Dækning Kirken 
ydede Tilskud. Desto mere skal det paaskønnes, med 
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hvor god Villie og solid Dygtighed Arbejdet er ledet. 
De vældige Prisstigninger i alle Forhold under den 
vedvarende Krig kunde ikke andet end volde betyde
lige Overskridelser. Staten erkendte det ved at for
høje sit Bidrag med 20000 Kr. Kirkeminister Povlsen 
besaa med Tilfredshed Kirken, tog. hjem og fik vel
villig Bidraget forhøjet. Den samlede Byggesum st~g 
til c. 230000 Kr. Deraf var to Femtedele eller 93000 
Kr. indsamlet ved frivillige Gaver; to Femtedele, 
90000 Kr., var skænket af Stat og Kommune; og c. 
een Femtedel, 47000 Kr., maatte tages som Laan paa 
Kirken med Kommunens Garanti. Det havde været 
Tanken at udsætte Arbejdet endnu i nogle Aar, indtil 
de frivillige Bidrag var naaet op til 100000 Kr., og 
under normale Forhold vilde da Arbejdet være fuld
ført med liden eller ingen Gjæld. Men hviler der nu 
paa Kirken en betydelig Gjæld, er det af den beret
tigede Aarsag, at hjælpe til at yde Arbejde, hvortil 
der i Krigens Tid var saa stor Trang. Og hvilket 
Gode at kunne opbygge Kirken i Enighed, medens 
i Krigens Egne Bygninger og Kirker lagdes øde. -
Blandt Gaverne var der adskillige, som udtrykkelig 
blev givet til Kirkens Udsmykning og kom saa vel 
tilpas. Det er ovenfor omtalt, at Menighedens Kvin
der skænkede Prædikestolen. Dens Fod af Granit er 
givet af Bankdirektør Nielsen og Hustru, to Jærn
lysekroner af Fru Knox, Præstens Stol i Sakristiet 
'af Fru Rasch. Direktør Birch gav særskilt en Gave, 
hvorfor Istandsættelsen af det Pax'ske Pulpitur blev 
udført, som lige var besluttet. Arkitekt Steen har givet 
to Granitsøjler og to Kobberbøsser. En gammel Jom
fru over firs efterlod ved sin Død til Kirkens Ud-
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smykning et Sengetæppe, hun selv havde strikket i 
sin sidste Levetid; for Beløbet blev den gamle Alter
tavle i Sakristiet restaureret. Til Indvielsesdagen skæn
kede Guldsmed Haagensen og Hustru en Altervin
kande af Sølv. Endnu er der adskillig Udsmykning, 
Kirken venter paa, idet Opgaven for nærværende Tid 
var allerførst at tilvejebringe Rummet, som vor gode 
Raadgiver, Arkitekt Clemmensen betonede. Der træn
ges til en Løber op ad Midtergangen, som i Krigens 
Slutning ikke kunde skaffes for Penge, Udstyrelse af 
Menighedsraadssalen m. m" om nogen maatte finde 
en Glæde i at skænke en Gave dertil eller mulig ved 
Testamente lette Kirkens Gjæld. 

Det var Aftalen, at Arbejdet skulde være fuldført 
inden Jul 1917. Men det trak noget ud med Fuld
førelsen, som det ofte gaar. Dertil kom de usæd
vanlig høje Brændselspriser, som man frygtede for, 
naar Kirken først var indviet og skulde tages i Brug. 
Krigen blev jo ved at vare langt ind i 1918. Endnu 
inden dens Afslutning i November blev den nye Kirke 

i indviet d. 26de Maj, Søndagen efter Pintse. Kirke
ministeren og vore bornholmske Rigsdagsmænd blev 
forhindrede i at komme tilstede, fordi Rigsdagens 
Aabning første Gang under den nye Grundlov paa 
det nybyggede Kristiansborgs Slot blev udsat tillige 
de samme Dage. Idet Biskoppen i sin Tale gik ud 
fra Kirkens Fornyelse gjennem mange Hindringer, 
betonede han Menighedens virkelige Fornyelse i 
levende Samfund med Jesus Kristus og dens Fælles
følelse og Fællesarbejde i Haab om, "at han, der be
gyndte det gode Værk, vil fuldføre det indtil Jesu 
Kristi Dag." Efter Indvielsen samledes de, der havde 
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arbejdet med Sagen, med Biskoppen og de øvrige 
Gæster, og ved denne Lejlighed blev følgende Sang 
sunget: 

Paa Havnens Bakke imod Sky 
vor Kirke løfter sig paany 
op over Huses Vrimmel 
og skuer vide over Sø 
paa Kysten af vor Klippeø 
og peger mod Guds Himmel. 

Som fromme Fædres Odelshjem 
er med vor By du vokset frem 
og vil os alle samle 
og lærer os vor Herres Tekst, 
at vokse Livets sunde Vækst: 
det ny ud af det gamle. 

Med Fortids Mure, Taam og Tag 
du er dig selv den Dag i Dag 
og gemmer mangt et Minde; 
og dog forynget i dig selv 
med ranke Søjler, lyse Hvælv, 
som løfter Sjæl og Sinde. 

Vildt raser Krigen over Jord. 
Men kald du os med Livets Ord 
til Fredens Ly fortrolig! 
Og Du, Fredsjyrste, god og stærk! 
øv Du i os Dit Fredens Værk,' 
Byg os til Aandens Bolig. 

Foreningen "Bornholm" har foranstaltet flere 
naturskønne Egne paa Bornholm sikrede mod Salg 
til Udlændinge og har ogsaa sikret Befolkningen 
Adgang til disse. Det følgende Bind af "Bornholmske 
Samlinger" vil indeholde de Deklarationer, som her 
ikke bliver Plads til. 

D e k l a r a t i o n. 
Undertegnede Proprietair J. Grønbeeh indgaar herved paa at 

fredlyse under Nationalmuseets 2den Afdeling paa Statens Vegne 
den mig tilhørende Ejendom .Hammersholm", Matr. Nr. 1 a, f, 
g, h, ae, i, k, l, m, n, o, p, q, x og z af Allinge Landsogn, Ham
mershus Birk, samt Matr. Nr. 82 eb af Sognets Udmark i Olsker, 
og forpligter jeg mig og alle efterfølgende Ejere og Brugere af 
Ejendommen til at overholde følgende Bestemmelser: 

§ 1. 
Den nævnte Ejendoms Areal skal bestandig holdes samlet 

under een Ejer, saa at Udstykning ingen Sinde maa finde Sted 
af nogen Del af den, være sig ved Salg, Magelæg, Gave, Testa
mente eller paa anden Maade. Skulde Ejendommen blive sam
menlagt med nogen anden Ejendom, skulle samtlige de i denne 
Overenskomst fastsatte Bestemmelser gjælde for den samlede 
Ejendom. 

§ 2. 
Der maa ingen Sinde paa Ejendommen opføres Hospitaler, 

Sanatorier, Rekreationshjem, Hoteller, Pensionater eller lignende, 
ej heller Bygninger bestemte til almindelig Beboelse ud over, 
hvad Ejendommens Drift som Landejendom kræver. Fremdeles 
maa deri ikke paa Ejendommen opføres Fabriker eller øves nogen 
Art af industriel Virksomhed, herunder Stenbrud. Herfra und
tages dog det paa Gaardens Grund ud mod Allinge liggende 
Stenværk, paa hvilket Sted der brydes Sien i Følge Kontrakt for 
50 Aar fra lste Januar 1906. Denne Kontrakt maa dog ikke ud
vides eller senere fornyes, og hvis Virksomheden nedlægges eller 
standses, maa den ikke optages paany. 
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§ 3. 
Ejendommen skal stedse bevares i dansk Besiddelse og maa 

ikke sælges eller paa nogen Maade overdrages til Udlændinge. 
De fra Ejendommen i Aaret 1906 afhændede Parceller, som For
eningen »Bornholm" vil søge at erhverve tilbage, til hvilket For
maal jeg skal yde Foreningen min Støtte, skulle i saa Fald ind
gaa under de i denne Overenskomst trufne Bestemmelser, dog at 
de af mig aftalte Kjøbesummer i alle Tilfælde betales mig. 

§ 4. 
For de saaledes paa min Ejendom lagte Behæftelser betaler 

Foreningen» Bornholm" mig et Vederlag af 50,000 Kroner, skriver 
halvtredsindstyve Tusinde Kroner, som erlægges med 20,000 Kr. 
i Juni Termin 1907, 20,000 Kr. i Juni Termin 1908 og 10,000 Kr. 
i Juni Termin 1909. Af den Del af Kjøbesummen, der ikke be
tales mig i Juni Termin 1907, svares der Rente 4 % p. a. af det 
til enhver Tid skyldige Beløb fra nævnte Termin at regne. 

§ 5. 
De i denne Deklaration ommældte Servituter og Hæftelser 

paalægges for bestandig og skulle altsaa ikke kunne hæves. Saa
fremt nogen af de i foranstaaende Paragrafer fastsatte Bestem
melser desuagtet skulde blive misligholdt af mig eller efterføl
gende Ejere af »Hammersholm" er jeg eller vedkommende efter
følgende Ejer af Ejendommen pligtig til paa Anfordring at betale 
i Bøde til Nationalmuseets 2den Afdeling et Beløb af 50,000 Kr., 
skriver halvtredsindstyve Tusinde Kroner, og endvidere til Stats
kassen et lige saa stort Beløb. 

Paataleret tilkommer den danske Stat, Nationalmuseet, For
eningen »Bornholm" eller enhver anden dansk Forening med 
samme Formaal som denne. 

§ 6. 
De i § 1-5 fastsatte Bestemmelser viUe - dog uden Udgift 

for mig - være at thinglæse som servitut- og prioritetsstiftende 
paa Ejendommen. 

Rønne, d. 15 Marts 1907. J. Orønbech. 
Til Vitterlighed: 

M. C. Koefoed, M. M. Smidt, 
Rektor. Redaktør 
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De kJ arati OU. 

Undertegnede Hoteleier Mathias Johannes Schou, der idag 
~r bl~ven tilskødet Parcellen Matr. Nr. 1 ah af Ha'1lmersholm 
l Alllnge Landsogn, fredlyser herved under Nationalmuseets 2. 
Afdeling paa Statens Vegne denne bemeldte min Eiendom, saa
ledes at jeg og alle efterfølgende Eiere er pligtig til at over
holde følgende Bestemmelser: 

l. 
. Den nævnte Eiendoms Areal skal bestandig holdes samlet 

under en Eier, saa at Udstykning ingensinde maa finde Sted af 
nogen Del af den, være sig ved Salg, Magelæg, Gave, Testa
mente eller paa anden Maade. 

. Skulde Eiendommen blive sammenlagt med nogen anden 
Ejendom, skulle samtlige de i denne Deklaration fastsatte Be
stemmelser gjælde for den samlede Eiendom. 

2. 
Jeg forbeholder mig og efterfølgende Eiere Ret til fremdeles 

at udøvti,. og drive den Pensionatsvirksomhed, der hidtil har 
fundet Sted paa Eiendommen, dog saaledes at de nu staaende 
Bygninger til Pensionat og Beboelse ikke i nogen Henseende 
ved Ombygning maa' gjøres højere eller udvides, og der ikke 
heller maa opføres flere eller større Bygninger til ovennævnte 
Brug paa den nu bebyggede Grund. Fremdeles maa der ikke 
paa ~ogen Del af Eiendommen opføres Hoteller, Pensionater, 
Hospitaler, Sanatorier, Rekreationshjem og lignende eller over
hovedet Bygninger, bestemte til Beboelse eller lignende Anven
delse, f. Ex. Ateliers. Ikke heller maa her anlægges Fabrikker 
eller øves nogen Art af industriel Virksomhed, herunder Stenbrud. 

3. 
. Eiendommen skal stedse bevares i dansk Besiddelse'og maa 
Ikke sælges eller paa nogen Maade overdrages til Udlændinge. 
D~ Dele af Eiendommens Tilliggende, der ikke ere under Avls
dnft, skulle fremdeles og bestandig henligge med Lyng og Krat 
som nu. 

4. 
De i denne Deklaration ommeldte Bestemmelser skulle gjælde 

for bestandig og kunne ikke hæves. Saafremt nogen af dem 
desuagtet enten af mig eller efterfølgende Eiere skulde blive mis
ligholdte, er jeg eller vedkommende efterfølgende Eiere af Eien
dommen pligtig til paa Anfordring at betale i Bøde til National
museets 2den Afdeling et Beløb af 30,000 Kroner, skriver Tredive 
Tusende Kroner, og endvidere til Statskassen et ligesaa stort 
Beløb. 

Paataleret tilkommer den danske Stat, Nationalmuseet eller 
den hertil svarende senere Institution, Foreningen • Bornholm " 
eller enhver anden dansk Forening med lignende Formaal sOm 
denne. . 
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5. 
Denne Deklaration vil være at thinglæse og notere som 

servitutstiftende for Eiendommen med Prioritet forud for al 
Pantegjæld. 

Den her omhandlede Parcel Matr. Nr. 1 ah er ved Land· 
brugsministeriets Approbation af 22 Juli 1908 fraskilt Matr. Nr. 
l b og skyldsat for Hartkorn 7 Skpr. 1 Fdk. 21/ 2 Alb. 

Der paahviler Hammersholms Hovedlod, hvorfra Matr. Nr. 1 b 
i sin Tid er udstykket, Deklaration om Fredskovsforpligtelse. -

Til Bekræftelse med min Underskrift i tvende Vitterligheds. 
vidners Overværelse. 

Udstedt i Allinge d. 21 Decbr. 1908. 
M. Schou. 

'fil Vitterlighed: 

Thorvald KOfoed. Fr. Pihl. 

Deklaration .. 
Undertegnede Peer Nilsson som Ejer af efternævnte Par· 

celler fra • Hammersholm ", Allinge Landsogn, . 

Matr. Nr. 1 e af Hartkorn • Fdkr. 2 Alb. 
l y. do. 3 11/4 • 

erklærer herved for mig og efterfølgende Ejere af bemeldte mine 
Ejendomme, at disse i hele sin Udstrækning stedse kun bliver 
at benytte til Avlsbrug, saa at der alene paa samme maa opføres 
saadanne Bygninger, som er nødvendige for Ejeren som Avls· 
bruger, aItsaa kun Bygninger til Beboelse for selve Ejeren og 
hans Husstand i hans nævnte Egenskab og til Ejendommens Drift 
som Avlsbrug. -- Det er derfor aldeles udelukket, at der paa 
Ejendommene maa etableres Fabriksanlæg eller industrielle An· 
læg af enhver Art, og at samme maa bebygges med Villaer til 
privat Beboelse eJler med Iiotel· eller Pensionatshuse eller lign. 
Ejendommene bliver nemlig i enhver Henseende at fredlyse for 
al anden Virksomhed eller Benyttelse end Avlsbrug. 

Som Vederlag for de bemeldte mine Ejendomme efter denne 
Deklaration paalagte Indskrænkninger i Raadigheden og Benyt. 
telsen af samme har jeg af Foreningen .BornhoIm" modtaget 
kontant 1000 Kr., er Et Tusinde Kroner, hvorfor herved meddeles 
Kvittering, og tillægges derfor bemeldte Forenings nuvære!1de 
eller fremtidige Bestyrelse Paataleret efter denne Deklaration, 
ligesom jeg ogsaa tillægger Allinge-Sandvig Byraad og Born
holms Amtsraad hver især den samme Paataleret, forsaavidt For
eningen .Bornholm" skulde blive ophævet. 
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Indehaveren af Paataleretten kan til enhver Tid optræde med 
al den Ret og Myndighed, som Loven hjemler for dem, for hvem 
en Servitut er paalagt paa en Ejendom. 

Denne Deklaration bliver at tinglæse som servitutstiftende og 
derfor at notere som Heftelse paa mine nævnte Ejendommes 
Folier i Panteregisteret. 

Omkostningerne ved denne Deklarations Oprettelse og Ting
læsning bæres af Foreningen .Bornholm". 

Det bemærkes, at der paa mine Ejendomme findes efter· 
nævnte tinglæste Heftelser: 

særskilt paa Matr. Nr. 1 e: Kontrakt med Bornholms Granitværk 
om Ret for dette til at anbringe Brønd og Vand
ledning, læst 14/11 1892, 

fælles paa Matr. Nr. 1 e og l y: l Prioritet til Husmandskredit
foreningen, dateret 26/8 1904, læst 29 s. M., for 
2400 Kr. og 2 Prioritet til Stenhugger Bernt Svens
son for 250 Kr. 

samt følgende paa • Hammersholm " hvilende, hvorfor mine Ejen
domme ikke er frigjorte: 

Deklaration af 1217 1874, tinglæst 13 s. M.; angaaende Fredsskovs
forpligtelser, hæfter tillige paa Matr. Nr. 1 e og l y, 

Lejebrev af 11/9 1888, tinglæst 17 s. M., fra. J. C. Thom til Blanch 
paa Jord i 30 Aar, 

Deklaration af 24/3 og 2/4 1891, tinglæst % 1891 fra J. Thom om 
Vejservitut til Fordel for Matr. Nr. 1 v fra Hammersholm. 

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast. 

Udstedt i Allinge d. 8de Februar 1908. 

Til Vitterlighed om Opretterens Identitet 
og Underskriftens Ægthed: 

C. Holm, M. Møller, 
Sparekassebogholder, Sparekassekasserer, 

Allinge. Allinge. 

Per Nielson 
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