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Præsten Povl Ancher. 
Bornholm 1654-1697 

skildret af M. K. ZAHRTMANN. 

1. Pesten. 

Povl Hansen Ancher udgik 1650 af Frue Skole 
i København og indskreves l. Juni i Studenternes 
Lavg ved Universitetet samme Steds 1). Mere vides 
ikke om hans Ungdom. Hans Fødselsaar kan vel 
sættes noget nær til 1630, men hans Fødested er 
ukendt. Ikke blot han, men ogsaa tre af hans Søskend 
findes senere bosatte paa Bornholm; heri kunde 
ses et Tegn paa, at de var barnefødte her; og at 
de ere de første kendte Bornholmere med Slægt
navnet Ancher, kunde ligge i, at først i Aarhundre
dets sidste Halvdel blev det her gængs Skik blandt 
Borgerfolk at tage sig et fast Slægtnavn. Mere taler 
dog for at søge Anchers Fødested i en anden dansk 
Landsdel, Skaane, i Hovby Præstegaard, hvor Hans 
Povlsen, ogsaa nævnt Anchersen, sad som Sogne
præst og døde 1655; hans Hustru hed Else Oles
datter, og efter Navnene at dømme kan dette Ægtepar 
have været Povl Anchers Forældre. J. C. Urne (1750) 
nævner ham en Skaaning. 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



2 

Kun fire Aar havde Povl Ancher haft til at fuld
føre sin theologiske Uddannelse ved Universi~etet, 
da det store Pestaar 1654 rundt om i Danmark gjorde 
mange Præstekald tomme. Paa Bornholm lagd~ 
Byldepesten sex af Landets femten Sognepræster i 
Mulde. En af disse var Jens Hansen Sode, der, 
født i Skaane, havde siddet nogle Aar som Rektor 
i Rønne Latinskole, inden han 1632 var bleven Sogn~
præst i Hasle og Rutsker og her havde ægtet sm 
Forgængers Enke; han døde 13. Oktober 1.654. Nu 
blev den unge Povl Ancher hans Efterfølger i Præste
kaldet. Dette var ringe; Købstaden Hasle havde 
mistet 133 Indbyggere i Pesten, og dens Borgerskab 
talte kun 60 Husstande, i Landsognet Rutsker havde 
Pesten bortrevet 230 Mennesker, og af dets 56 :maa, 
Tiende ydende Gaarde stod nogle øde. Af Fiske:
lejerne her havde Vang syv, Kaas en .og Helhg 
Peder en Husstand. Trods Kaldets Fathgdo~ fo~
blev Ancher trofast knyttet til det i 43 Aar, hg~ hl 
sin Død. Om end af anden Grund, er hans Tids
alder nævnt Rettroens Aarhundred, og r.ettroende 
fandt dens Sognepræster i det dem først givne ~ald 
deres Livskald, i Modsætning til følgende T~ders 
ublu, omjagende Præstemænd, som først faldt hl Ro 

hos Fedekaldet. 
K et halvt Aar havde Ancher siddet i Hasle, 

da ::n tredje Pinsedag 1655 trolovede sig til sin 
Forgængers Datter Karen Sode. I Aarenes Løb 
bragte dette Ægteskab ham fem Børn og knyttede 
ham med talrige Slægtskabsbaand til Bornholms 
Præstegaarde og Borgerhjem. løvrigt havde han at 
dulme Saar og Skaar, som Pesten havde slaget. Saa
ledes vidnede han2) 6. Maj 1657, at "hos saa mange, 
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som af Rutsker Segn er given Tingsvidne, er Armod, 
at de ikke uden deres højeste Skade den paabudne 
Kongsskat kunde udlægge." En anden Følge, væ
senlig af Pestdøden, var, at 32 af Sognets 56 Gaarde 
havde skiftet Ejermand siden 1651; lignende For
hold fandtes i andre bornholmske Landsogne. Den 
Slægt, som 1645 vegt havde lystret sine forræderiske 
Officerer og givet Landet i Svenskernes MagtS), var 
v~ndret heden. Det var en ny Slægt, der fylkede 
sm unge Skare omkring Præsten Povl Ancher. Ung
dommens Vovemod og Spændkraft har sat sit ly
sende Mærke i deres fælles Stordaad, Bornholms 
Udfrielse af Svenskekongens Voldshaand 1658. 

2. Opstanden. 

Budskabet om, at Bornholm sammen med de 
andre gammeldanske Landsdele øst for Øresund var 
afstaaet til Sverig i Roskildefreden 26. Februar 1658, 
naaede først 20. April frem til Øen, som Havisen 
havde afspærret. Efter Brev fra Biskopen i Lund 
holdtes den følgende Søndag første Gang fra Præ
dikestolene Bøn for det svenske Kongehus. Den 
faldt Povl Ancher tungt for Brystet; naar han stod 
paa Ruts Kirkebakke, 130 Meter over Havet, og 
havde Skaane og Bleking for sit Blik i Kimingen 
ude i Nordvest, laa den Tanke nær, at selvom disse 
Lande nu var lagte under Sverig, saa var Folket 
dog dansk endnu. Der ymtedes senere om, at Hr. 
Povl havde nøjedes med at bede for Landets rette 
Konge og Øvrighed og overladt sine Tilhørere at 
lægge de rigtige Navne til efter eget Tykke; han 
skal herved have paadraget sig en truende Formaning 

1* 
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af Landets nye Magthavere. Først 29. April steg 
den svenske Landshøvding Johan Printzenskold i 
Land i Sandvig med 120 Mand og tog Øen i Be

siddelse for Kong Karl Gustafl). 
Johan Printz var født i en svensk Præstegaard 

og havde ved sin krigeriske Dygtighed svunget sig 
op til at at blive Oberstlieutenant og til at adles 
med Navnet Printzenskold. Som Styrer af det ny
vundne Land havde han aabent Blik for den Opgave, 
der laa for ham, at føre det lempeligt ind i svensk 
Skik og at sikre dets Tarv og Udvikling som en 
varig Del af Sverig. Men trods hans ideligt gjen
tagne Indsigelser lod den svenske Regering U dfør
selsforbud, Toldpaalæg, Udskrivninger af Mandskab, 
Gods og Penge hagle ned over Bornholm; og den 
maatte han lystre. Karl Gustaf krævede mange Sol
dater. Landet havde efter Pestdøden knapt 8000 
Indbyggere; af disse førtes 350 vaabenføre Mænd 
7. Juli over til Stettin, 8. Oktober sendtes 45 Ryt
tere over til Riga og 7. November 40 Baadsmænd 
til Helsingborg. Karl Gustaf brød selv den nys 
sluttede Roskildefred ved sin pludselige Landstigning 
i Korsør 7. August i Spidsen for en Erobringshær, 
og fra nu af var Fremmedherredømmet dansksindede 
Bornholmere et Fjendevælde. Som dets Udøver 
ramtes Printzenskold af deres retfærdige Had. Han 
saa klart Faren; men Karl Gustaf ænsede den ikke, 
og Bornholm gled ud af Kongens byttegriske Hænder. 

I dette Efteraar samlede kække Borgere i Hasle 
og Rønne sig om at fri Landet ud af Fjendens Aag. 
Hasle var Sammensværgelsens Arnested; Sogne
præsten Povl Ancher, Borgmester Peder Olsen (Has
sel), Byfogden Stadskapitajn Niels Gumløs, den 
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tidligere danske Ridefoged Jens Lavridsen Risom og 
Købmand Jens Pedersen Kofoed traadte frem som 
Borgernes Førere. I Rønne samlede Borgmesteren 
Stadskapitajn Claus Kames Borgerskabet om sig. 
Iøvrigt lader Sam~el1sværgelsens Væxt sig spore i 
Printzenskolds indtrængende Bønner om Forstærk
ning 13. August, 9. Oktober, 18. November, da han 
følte sig saa utryg for Bornholmerne som for en 
aabenbar Fjende. Kendskab til Opstandsbevægelsen 
ligger bag de to Breve, som Frederik den Tredje 
26. Oktober og 8. November, før og efter at den 
hollandske Flaade havde undsat det belejrede Kø
benhavn, lod afsende til Borgmester Peder Olsen ~), 
og hvori han opfordrede Bornholmerne til.at fri sig 
fra det svenske Aag og ruinere Garnisonen paa 
Hammershus med alle. Printzenskold red 8. Decem
ber fra Hammershus igjennem Hasle til Rønne for 
derfra at afsende Skib til at hente den Undsætnings
styrke, som han frygtede vilde komme for sent. De 
sammensvorne greb Øjeblikket, Opstanden brød ud. 

Saa snart Landshøvdingen havde forladt Hasle, 
kørte Ancher herfra i sin Slæde sammen med Kofoed 
til Præsten Jakob Tresløv i Nyker, der var Medvider 
i Sammensværgelsen. Hvad der her blev aftalt, vides 
ikke; Ancher drog herfra til Rutsker Præstegaard, 
rimeligvis for at vaage over, at den svenske Styrke 
paa Hammershus holdtes afspærret fra Omverdenen; 
Kofoed red bevæbnet til Rønne, rimeligvis for at 
hjælpe Borgmester Kames i at tage Printzenskold 
til. Fange. Til ham sluttede sig under Vejs Gumløs, 
Rlsom og andre. I Rønne overrumplede de sammen 
med Kames, Villum Clausen og flere Landshøvdin
gen i Borgmester Peder Lavridsen Møllers Gaard· , 
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hans Drab inde i Stuen afværgedes med Nød ved 
sindige Mænds Mellemkomst. Som Fange førte de 
ham ud paa Storegade, og her nær udenfor Raad
siuefængslets Port faldt da fra Villum Clausens Pi
stol det Skud, som strakte PridzenskOld død til 
Stenbroen. Kofoed og Gumløs gav den faldne hver 
sit Skud for at vise, at de stod Last og Brast med 
Drabsmanden. Det lykkedes den sindige Borgmester 
Kames at føre fem svenske Officerer og en Knægt 
som Fanger ind i sin Gaard. 

Umiddelbart efter Drabet red Kofoed og Gumløs 
til Rutsker Præstegaard og meldte Ancher Tildra
gelserne i Rønne. "Med Slotshøvdingens Drab var 
dog intet afgjort; alt beroede paa Muligheden af at 
indtage Slottet," saaledes saa en ædruelig Forsker 
i vor Tid, J. A. Fridericia3) (1894), paa Stillingen. 
Efter Raadslagningen med Ancher blev Bønderne i 
Nyker, Vestermarker og Klemmensker Sogne sam
lede ved Klemten med Kirkernes Klokker og stev
nede til i Nattens Løb at møde væbnede frem ved 
Ruts Kirke. Selve denne laa for nær ved Hammers
hus til, at her turde klemtes Alarm; men Ancher 
paatog sig at samle sine Sogne mænd ved Sendebud. 
Man havde følgeligt i Sammensværgelsen sikret sig, 
at disse Sognes Bondestyrke vilde følge Alarmklok
kernes Kald, og at ingen Overløber vilde advare 
Svenskerne i Utide; dette var sikkert udvirket gjen
nem de fire Sognepræster Ancher, Tresløv, Rasmus 
Andersen Bleging og Haagen Zonesen Rundebye, 
der formeneligt alle var fødte Skaaninger ligesom 
Provsten Jens Lavridsen Malmøe i Rø,nne, der ogsaa 
stod Opstanden nær. Den gamle Herredsmilitses 
overvejende tyske Officerer holdtes udenfor Sammen
sværgelsen. 

7 

Fra Ancher red Kofoed med nogle Ledsagere 
videre til Rutsker Sandemand, Mads Høg paa Høje
gaard, hvor en svensk Artillerilieutenant blev greben; 
denne vigtige Fange sendtes strax til Ancher, mens 
Kofoed red videre. I Allinge blev en svensk Kvar
termester, som ikke vilde give sig fangen, slaaet ned. 
Her samlede Kofoed om sig ungt Mandskab fra 
denne By og fra Sandvig; hos Jes Per Aagesen 
styrkede det sig med en Tønde Øl og drog saa 
samme Nat frem til Hammershus Vejrmølle, hvor 
en svensk Soldat blev dræbt. Her lagde Kofoed sig 
og sit Mandskab paa Vagt bag en Bakke paa Høj
derne øst for Slotsbroen. 

Næste Morgen, 9. December, i det svage Dagskær 
~ man havde kun tre Dage til Vintersolhverv ~ 
rykkede frem over de snelagte Klippehøjder Bonde
hæren fra Ruts Kirkebakke med Povl Ancher i sin 
Spidse, Borgerskabet fra Hasle under Bykapitajn 
Gumløs og Peder Olsen og sidst Rønne Borger
kompagni under sin Kapitajn Claus Kames. Spør
gende øjne spejdede ind imod Slotsmurene og ud 
fra dem, uvisse om, hvad denne korte Vinterdag 
skulde bringe. Ancher og Olsen affattede en Op
fordring til Slottets Befalingsmænd om at overgive 
dette. Kun ved en Krigslist korn det i Bornhol
mernes Hænder.. Kames udklædte sig i Printzen
skolds Dragt og viste sig paa hans Hest foran Slots
broen ; samtidig truede man med at dræbe ham, 
hvis Slottet ikke overgav sig. "Dette, der viser hen 
til, at man helst vilde have haft {,>rintzenskold le
vende i sin Magt, gjorde sin Virkning," saaledes 
har J. A. Fridericia udtalt sin Opfattelse; og den 
styrkes ved andre Kendetegn paa, at Printzenskolds 
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Drab ikke har vakt udelt Jubel hos Opstandens 
Førere. Gjennem Underhandlinger i Slotskroen (i Vej
svinget mellem Sandvig- og Slotslyngvejen), hvilke 
fra bornholmsk Side førtes af Kames, Kofoed og to 
Rønneborgere, overgaves Hammershus henimod Af
ten i Bornholmernes Hænder. Svenskerne, knapt 
Hundred Mand, sattes ind i Fangetaarnene, og efter 
Krigsskik udplyndredes den vundne Fæstning, saa 
vildt, at Opstandens sindige Førere maatte mod 
deres egne Landsmænd værge Printzenskolds Enke, 
Fru Anne Haard, og hans tre smaa Sønner mod at 
lide Overlast paa Livet. 

Den følgende Dag, 10. December, udkejste de 
ved Hammershus samlede Landstænder, gejstlige og 
verdslige, Claus Kames til midlertidig Landshøvding 
og Jens Kofoed til som Kommandant under ham 
at føre Landets Forsvar. Dette sidste Valg laa natur
ligt. Med Frederik den Tredjes Løfte om derved at 
vinde sig et Fredebrev for et 1655 øvet Drab havde 
den frimandsbaarne Jens Kofoed 1657 indstillet sig 
paa Adelsvis med to rustede Heste~) ved Ritmester 
Knud Urnes Kompagni og deltaget i dette Aars 
Krigstog i Skaane; og nu i sin Fødeøs Kamp havde 
han, om end egenraadig og fremfusende, lagt sit 
djerve Vovemod for Dagen og hjulpet sine Lands
mænd frem til Sejr. Valget af Kames til Landets 
øverste Styrer med Sæde paa Hammershus viste, at 
nu havde Sindigheden Overtaget. Peder Olsen sat
tes i Spidsen for de Sendemænd, som i København 
skulde skænke Kong Frederik den Tredje deres ny
vundne Land til Eje og Arv. Den af Printzenskold 
forgæves ventede Hjælpestyrke kom 27. December 
i et Skib ud for Sandvig; de to først i Land komne 
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svenske Officerer førte Jens Kofoed strax som Fan
ger til Povl Ancher i Rutsker Præstegaard, og den 
næste Dag lykkedes det Kames og Kofoed at fange 
Resten af de svenske Tropper, 63 Ryttere, og gjøre 
sig til Herrer over Skibet. Lige fra det første til det 
sidste førte saaledes Kofoeds Veje ham til Rutsker 
Præstegaard ; her sad Ancher og samlede som Op
standens Leder dens Traade i sin Haand. 

Allerede 12. December steg atter Bønnen for det 
danske Kongehus fra Landets Prædikestole. Endnu 
havde Ancher dog meget at vaage over. Brusho
vederne maatte holdes tilbage, unødig Voldsomhed 
mod Fangerne afværges. Lunkne Sind maatte op
ildnes. Folket øster og sønder paa Lands holdt sig 
uvilIigt; nødigt vilde det gjenopleve TrængsIerne fra 
1645, da en svensk Flaade havde nedskudt og ud
plyndret Nexø By, der lod es i Stikken af det øvrige 
Land, dernæst brandskattet hele Bornholm og i en 
Haandevending indtaget Hammershus. Næsten som 
en velbestalt Herredsmajor tilsaa Ancher ideligt 
Landvagterne. Med Tog, Vagt, Rejsning var han 
aarvaagen for at sikre det heldigt vundne og af
værge, at alt endte i stor Uorden og Splid, som 
endnu truede. 

Efter et Døgns Sejlads naaede Peder Olsen og 
Bornholmernes ti andre Sendemænd 21. December 
til det af Karl Gustaf haardt trængte København. 
Ved sin Udnævnelse til Landets Kommandant ud
bad Mikael Eckstein5) sig 24. December Kongens 
Ordre til det samtlige Landfolk, al det havde at 
vise ham Lydighed, "sintemahl auffen Lande alles 
in groszer confusion gerathen (wie solehes die Be
volmechtigen selbsten berichten)". Det lykkedes 
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den snilde Peder Olsen at overtyde de høje Rege
ringsherrer i Enrum om, at han selv var "Hoved
manden" i Opstanden, og 28. December hjembar 
han sin Udnævnelse til Landsdommer og anden 
Skænk; desværre for ham lykkedes det ham aldrig 
at overtyde sine nærmeste Landsmænd herom, ved 
at støde paa hans Navn skrev P. N. Skougaard 1804 
ganske koldblodigt: "Naar denne Peder Olsen var 
Landsdommer, veed Jeg ikke". Endeligt 29. De
cember overgav Sendemændene paa Københavns 
Slot Kong Frederik den Tredje Bornholmernes 
Gavebrev paa deres genvundne Land. Samtidigt 
overlod de Regeringen en Liste paa 22 Bornhol
mere, som havde den fornemste Del i Landets Be
frielse, og paa denne Liste nævnte de først 

Her Poffuel Ancker Sougnepræst til Rydskier och 
Hasle Sougner haffuer Værit baade i Raad och 
daad til all denne hans Konngl. May:tts tienneste 
med Toug, Vagt, Reystning, och endnu flittig 
besøger Land Vagterne. 

Derefter navngav de ni andre Mænd fra Hasle 
og tolv Mænd fra Rønne, men uden at tilføje blot 

. et Ord om disses Gjerning i Opstanden, saaledes 
Kofoed, Gumløs, Kames, Villum Clausen (Kelov). 
Kun er med fremmed Haand, rimeligvis i et Rege· 
ringskontor, indføjet udfor den sidstes Navn: hand 
schød printzenskiøld. 

Her, paa det mest hædrende Sted tænkes kan, 
og paa selve Højtidsdagen, da Bornholm gjenfor
enedes med Danmark, gav Bornholmernes samlede 
Talsmænd ene Povl Ancher Ære for hans Raad og 
Daad i hele Opstanden, frem for hver en af deres 

Il 

andre Førere. Og endnu Hundred Aar senere min
dedes de endnu Ancher som Opstandens Leder; 
grundet paa deres Fremstilling skrev Amtmand 
J. C. Urne: "Hr. Povl Ancher med sin Raadføring 
var vel Hoved Hiulet i denne Entreprice", i hvilken 
"Jens Kofoed hjalp til". 

Imidlertid har tidligt Sang og Sagn draget et 
dunkelt Slør over Opstanden. Prinsenskjoldsvisen fi), 

allerede nedtegnet 1728, skildrede ganske uhistorisk 
Printzenskold som en grum Tyran, der kun kunde 
fældes, ikke fanges, og Jens Kofoed som Born
holms Befrier, der fik Tyrannen fældet. Dette Vræng
billed er lige saa usandt, som det Billed, Visen gav 
af Jens Kofoed ved at lægge hele "den store Svine
slagtning" med de 965 slagtede Svenskere paa hans 
Skuldre; ved sin modige Færd i Opstanden har han 
fortjent at vinde et mindre grumt Omdømme hos 
sine Landsmænd. Dog har dette Billed af Jens 
Kofoed som Bornholms Befrier været holdt i Hævd 
lige ind i vor Tids historiske Forskning og hildet 
denne ind i det, af den nøgternt dømmende J. A. 
Fridericia gjendrevne, Fejlsyn, at den svenske Lands
høvdings Drab var det alt afgjørende. Ingen vil 
nægte, at Villum Clausens Skud befriede Bornhol
merne for Printzenskold ; men lige saa lidt lader 
det sig modsige, at først den følgende Dags sin
dige Forhandlinger foran Hammershus, hvor An
cher, Olsen og Kames" førte Bornholmernes væb
nede Styrke, udfriede Fæstningen Hammershus og 
dermed Bornholm fra Svenskevældet. At selve Op
standens sindige Førere ingen overvældende Glæde 
følte i Landshøvdingens Drab og først den følgende 
Dag jublede befriede ud til Gud" over Hammers-
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huses Indtagelse som den alt afgjørende Stordaad, 
lægges klart for Dagen i følgende lille Regning fra 
Claus Kames 7): 

Huis [hvad] Jeg haffuer forstracht och Om
kostning giort paa hans Konglig Mt: Vegne och 
Landtzens beste och trohed, Som ieg med Mitt 
[:l: Rønne] Borgershab Noch som Vill beuiise, 

l) Anno 1658 den 8. December om Afftonen 
der denn Suendshe Landtzhøffding bleff fangen 
och Nedlagt, tog Jeg Strax till fange aff de 
Suendshe Officerer, femb, med en Knecht, och 
holdt dem till Kost och husz, paa - 15 dages 
tiied, for en huer om dagen - l mk [Mark], er 
- 18 dr [Daler] 3 mk Drengen om Dagen 8 sk 
[Skilling] er - 7 1/ 2 mk. 

2) Den 9. December Gud Vene Ærid, Kom 
ieg Indpaa Hammershus med mit Borgerj och 
Landtzens foIch och bleff for osz opgiffued aff 
denn Suendshe frue I: huor forre Gud Verre Lof
fued :1 och om Natten bleff Plondret paa Slottidt 
mesten deell fetalie och Aldt Andet -aft de Suend
shis godtz bleff bortført; Den 10. dito bleff Jeg 
och Jens Kofoed till for Ordned och betroed 
fuldmechtige, Aff Landtzdommer Peder Ollsenn 
och Landsens Stender och Menighed, som daa 
med Vare till Stede och forsamlede, Jnd till Gud 
Ville, Vij bekomme bud Jgienn fra Voris Aller
nadigste Herre och Konning JDannemarch, Och 
Matte Jeg op Kiøbe till Vnderholding Paa Slot
tidt Som følger! Lysz for 2 Dr. Itt pund 
berrefish for 6 mk ferst Kiød for 6 mk 

Summa 25 dr. 2 1/ 2 mk [Mark] 
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3) Denn 27. December Komb Spes galliort Vn
der Sanduig med Suendtshe Rytterj och fkh Vij 
dem der I: Gud Verre ærid :1 Lyckeligen J Land, 
Mens galliortten lod Vij løbe om till Rønne 
Red ..... . 

4) Den 28. December Motte ieg Antage - 63 
fangr aH de Suendshe Ryttere formedelst det kunde 
Ey tienne at tage dem paa Slottidt, men de Matte 
Vd till Rønne Raadhus Kielder Och matte Jeg 
Selff forshaffe Koste och Wnderholdning till dem 
till den 26 Januarj, forhaber for en huer Person 
8 sk om dagen . . . ... 

5) 1659 Jn Januarj Vdlagt och forstracht ..... 

Summa til Sammen 261 Sletdr 3 1/ 2 mk. 
Dattul11 Rønne den 6 October Anno 1661. 

C I a u s K a m e s. 
Eg[en]haand. 

Kofoeds Stilling under Kames medførte kun føl
gende mindre Regningskrav8) fra Urodagene [kun 
Under- og Efterskriften ere egenhændige]: 

Nest ald Welstands 0nshe, min Willig Tieniste 
Altid. 

Bedendis Her hos Riidefoegden Peder Jensen, 
at hand uilde uell giøre och Contentere Nerue
rende Esber Kremmer i Allinge for - 4 Tr øll 
och en fiering, som bleff fortærit paa Slottet till 
Affgne Princhenshiols frues fornødenhed, der ieg 
och Claus Kamb wor tilforordn it paa Slottet at 
Residere: Huilchet Commendanten [Eckstein] saa 
uel som Peder Jensen selffuer loffuet shulde blif
fue beta Id t, och gaat giort, med widere des der 
till fornøden h : fortæring. Der som Peder Jensen 
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hanne m øllet iche uill betahle, at hand der om 
med det første uil giffue mig herpaa sin Suar, 
paa det hand iche mig saa tit och offte shal offuer 
løffue, at ieg och Kand søge her om besheden 
paa andre Steder. Eder Gud befahlt. 

Maglegaard dn: 21 Maij 1659. 

Jens Kofoed Pedersen. 

Disligeste och saa han om shal betalle for En 
thønde øIl som Jeg bekom hos hanom til Land
saatterne da Slottet bleff och Var beleiret, 13 
Mark ehr tilsammens -- 16 SId Ir. [Slettedaler]. 

Endnu kan til Skildring af Udplyndringen af Ham-
mershus uddrages af Amtskriver Peder Jensens Regn
skab for 1660-61: 

Giffuidt Ahrenndt Bursz [Boss] och Jochumb 
Boye Officerer vnnder Rønne byes Compagnie 
[Claus Kames var deres Borgerkapitajn] for Get 
di der Slottidt bleff Erøbridt, medt wacht Prindt
zennshioldz frue shulle foruarre, wden for dørren, 
at hun og hindez børn i dennd Tumult iche 
shulle bliffue ihielslagenn, huer 5 Rixdaller effter 
dierres beuisers Jndtholdt. 

Af det her fremdragne ses tydeligt, at Bornhol
mernes Opstand, som alle andre, talte ilsindede 
Hoveder, der vilde gaa paa, det koste hvad det 
skulde, og som udlagde Frederik den Tredjes Op
fordring "at ruinere Garnisonen paa Hammershus 
med alle" til Drab og blodig Plyndring; de saa deres 
Førere i Kofoed og Gumløs. Disse modige Mænd 
hjalp bravt til i den heldige, i Løbet af kun et Døgn 
fuldendte Opstand. Lykkeligt talte denne ogsaa 
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sindige Førere i Ancher, Kames, Olsen; og at hele 
Opstanden kostede kun ti Svenskere Livet, skyldtes 
vel væsentligst Anchers Ledelse. Med ringere Blods
udgydelse er næppe nogen tilsvarende Omvæltning 
andet Steds foregaaet. 

En dristig Daad var Opstanden, "til evig Berøm
melse og Amindelse for den bornholmske Nation", 
sagde L. de Thurah 1756. To Maaneder før Svenske
kongens mislykkede Stormløb mod Københavns 
Volde frelste Danmark fra den overhængende Un
dergang, kæmpede de dansksindede Bornholmere 
sig af egen fri Vilje tilbage til det haardt truede 
Moderland og viste, at endnu fandtes dansk Daads
kraft og Mod at bygge Rigets Fremtid paa. Dette 
Lysglimt i hint mørke Vintersolhverv var til Styrke 
for Haabet og Modstandsviljen bag Hovedstadens 
svage Volde og virkede derigjennem med til Dan
marks Frelse. Ogsaa blev Bornholm fra nu af det 
belejrede Københavns fede Forraadskammer. Ved 
Præsten Povl Anchers og hans modige Medhjæl
peres Daad knyttedes Landet fast til Danmark for 
al Fremtid, i onde som i gode Dage. 

En lille Flaade af syv hollandske Skibe ankrede 
8. Januar 1659 ud for Nexø og landsatte her de 
bornholmske Sendemænd samt danske Tropper, 100 
Soldater og 60 Ryttere, under Oberstlieutenant Mi
kael Eckstein, der' havde boet paa Sømlegaard i 
Klemmensker 1651-57, og hvem Kongen efter Born
holmernes eget Ønske havde sat til Kommandant 
over Landet. Næppe alene Vejrforhold lod dem 
vælge dette Landingsted, 45 Kilometer fra Ham
mershus, men vel ogsaa den Bagtanke, at de nøle
vorne Østbornholmere skulde den danske Tro gives 
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i Hænde. Allerede 21. Juli 1659 fik Landet en ny 
Guvernør i Generalmajor Adolf Fuchs, hvis ustyrlige 
Hidsighed havde gjort ham umulig paa Christians
havns Volde, og hvis Voldsgerninger hurtigt gjorde 
ham lige saa umulig paa Bornholm, saa at Kongen 
atter maatte forflytte ham herfra 17. Februar 1662. 
Han lagde ogsaa Povl Ancher for Had og lovede, 
at denne skulde faa Skam. Ikke des mindre udvir
kede Ancher, at Kongen 11. December 1659 "for syn
derlig Aarsags Skyld, og paa det han sit Prædike
Embede des bedre foruden stor verdslig Bekymring 
kunde forestaa", forlenede ham for Livstid med Aa
kirkes Kanonikat og dets Afgift, "saa vidt det samme 
paa Vort Land Borringholmb beliggendisz er", og 
bød Guvernøren at hævde ham denne Stilling. 

Aakirkes Kanonikat var i Katholicismens Dage 
sammen med Indtægter af skaanske Kirkegodser 
henlagt til Underhold af en Kannik i Lund og inde
havdes endnu 1618~43 af den der bosatte, lavrbær
kronede Digter Willich Westhovius. Kongen havde 
derefter skænket det til et Par københavnske Bor
gere, først Søren Andersen og sidst Borgmester Pe
der Pedersen. Skønt denne først døde ti Aar senere, 
overdroges det nu 1659 til Povl Ancher til Løn for 
hans Daad i Opstanden. Imidlertid var ved de 
skaanske Indtægters Bortfald Kanonikatets hele Her
lighed skrumpet ind til den aarlige Jordebogsskyld 
af Kannikegaard i Aaker, nemlig en Tønde Smør 
og to Rigsdaler Ægtpenge samt Indfæstningspenge 
(Stedsmaal) ved forefaldende Fæsterskifte, endvidere 
Patronatet over Aakirke, i hvilket Ancher førte Til
syn med Kirkens Regnskaber og bl. a. lod dens 
Mandsstole "renovere og staffere" og Klokketaarnet 

17 

taglægge med Tegl i Stedet for Brædder, og Kalds
retten til Præstekaldet, hvilken han dog aldrig kom 
til at udøve, idet Kongen i det følgende Aarti over
tog at kalde de almindelige Præster i Danmark. Alt 
i alt havde den unge Kirkepatron større Hæder end 
Indtægt i sit Kanonikat, selvom det kunde lette ham 
fra stor verdslig Bekymring i hans ringe Sognekald. 

Freden sluttedes foran København 27. Maj 1660 
og forkyndtes anden Pinsedag i Bornholms Kirker 
i Taksigelse over, at Landet nu igjen var dansk. 
I denne Forkyndelse fra Hasle og Rutsker Prædike
stole saa Povl Ancher sit Værk kronet. I deres Ju
bel sendte Bornholmerne i Februar 1661 Frederik 
den Tredje 468 Tønder 4 Skepper Foræringshavre, 
lige som de fornemste paa Landet forærede Rente
rnester Christopher Gabelog Kongens Kammertjener 
Jacob Petersen 100 Tønder Havre9) "for deres Umag 
og Ombsorrig til Landsens Gauffn og Beste, de 
haft og drauget haffuer". Sligt var ufortjent, men 
hæderlig Høflighed. Ogsaa Kongen jublede over 
sit nyvundne Arveland og skænkede Rønneskippe
ren Herman Clausen Bohns Baadsmænd, som havde 
ført de bornholmske Sendemænd til København, 100 
Rigsdaler. De fremmeligste Deltagere i Opstanden 
havde faaet kongelige Naadegaver; saaledes var Jens 
Kofoed blevet Herredskapitajn med Maglegaard til 
Bolig, Niels Gumløs ligeledes Herredskapitajn, og 
Villum Clausen havde Rabekkegaard i Knudsker for 
sin Livstid, fri for Landgilde. Ogsaa Jens Risom, 
Hans Lavridsen og Hans Christensen havde hver 
sin Kongeskænk, og "Borringholms Jndwohnere fich 
Tilsagn paa Kongl. benaadinger och privilegier" . 
Af de 435 unge Bornholmere i svensk Krigstjeneste 
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bragtes en stor Del til bage i 1661 fra Strals und 10), 
og andre vendte hjem Tid efter Tid. Af de svenske 
Fanger sendtes de allerfleste allerede tidligt bort 
fra Bornholm; tolv svenske Soldater gik endnu i 
Oktober 1663 11) fredeligt paa Landet, da deres Regi
ment forlangte dem tilbage til Landskrone. 

3. Efter Freden. 

Med Freden skulde helst alt vende tilbage i det 
gamle Lave; men saadant gaar det aldrig efter en øde
læggende Krig. Den smukke Foræringshavre alene 
gjorde det ikke ud. Frederik den Tredje maaUe ind
løse Bornholm fra Sverig med Adelsgodser i Skaane. 
Svenskerne forlangte først 16736 Tønder Hartkorn 
og l Fjerdingkar, idet de bl. a. satte Bornholmernes 
Rebellion til en Tønde Guld (100,000 Rigsdaler), 
som disse udi det ringeste for deres Amnesti skulde 
have bødet til Kronen Sverig; men de gik dog ind 
paa at nøjes med 8500 Tdr. Hk. Til Indkøb heraf 
maatte den danske Konge bruge henved fem Tøn
der Guld og stillede nu det Krav til Bornholmerne, 
at de skulde dække denne Udgift med samt Renter; 
deres rørlige Formue var næppe en Femtedel heraf, 
og Kongen maatte nedsætte sin Fordring til, at de 
skulde yde ham Tiendedelen af al deres Formue. 
Saaledes maatte de i Oktober 1662 1) løskøbe deres 
Land, som de havde fravristet Fjenden med Sværdet; 
hele deres Formuetiende blev lO259 Slettedaler 2 Mark 
8 Skilling. Som Flertallet af sine Kaldsfæller ydede 
Povl Ancher 50 Slettedaler hertil. Langt tungere 
Byrder fulgte efter. I øvrigt var det i Aarene efter 
Opstanden kendeligt, at Præsterne, Regeringen og 

19 

Bornholmerne saa noget andet og mere i Povl An
cher end Indehaveren af et ringe Præstekald. 

Allerede 1659 traadte Ancher som det born
holmske Præsteskabs Talsmand frem for Universi
tetskonsistoriet i København, hvilket midlertidigt 
øvede Bispemyndigheden over Bornholm (som først 
17. September 1662 lagdes ind under Sjællands 
Stift). Det følgende Aar rejstes en alvorlig Splid i 
0stremarker omme paa den anden Kant af Landet 
mellem Sognepræsten Lavrids Jensen Vedle2) og 
hans Sognefolk. Sammen med to andre Medlem
mer af Menigheden tilskrev Jens Kofoed fra Magle
gaard sin gunstige "gode Ven og Befordrer", Rente
rnester Gabel en meget indtrængende Bøn om, at 
de maatte blive den Student Lars Christensen Bor
ringholm kvit, som Sognepræsten under sin Svag
hed brugte til Medhjælper: "thi dersom han bliver 
her i Kaldet, nødes vi en Del af os visseligen at 
entvige Sognen, thi vi blive ellers aldrig fri for 
Trætte og Klammeri . . . Thi vor Sogns Menighed 
offenlig i vor Provsts Visitats begærede, Lars Chri
stensen skulde entholde sig fra vor Præstegaard for 
sine Aarsagers Skyld, saavel Prædikestolen efter 
derpaa Provstens Dom; . . mens hans Tjeneste paa 
ofte Alarmplads ikke [udført] uden to eller tre Gange 
paa Stranden, mens med Morgen- og Aftenbøn paa 
Stranden aldeles intet". Da nu Studenten ikke efter
fulgte Provst Jens Lavridsen Malmøes Visitatsafgjø
relse, tog mærkeligt nok Povl Ancher sig for at 
indstevne ham for Konsistoriet i København. Nu 
vendte Sognepræsten Vedle sig til Kongen om Be
skyttelse mod Hr. Povl Ancher, at denne "træt
elskende Mand og Efterstræber kunde bekomme 
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sin tilbørlige Løn, andre saadanne til Exempel". 
Selve Præstekonen Inger drog i Avgust til Køben
havn og førte sin forfulgte Students Sag for Det 
danske Kancelli med saa djervt Eftertryk, at han 
9. November 1660 ordineredes til 0stremarker Sogne
kald, som hendes svage Ægtemand oplod for ham. 
Hans Forgænger Vedle, en af Bornholms rigeste 
Mænd, som havde ydet 150 Slettedaler i Formue
tiende 1662, synes at have overlevet ham og skal 
være død paa Brendesgaard i samme Sogn. Dette 
lille Felttog Side om Side med Jens Kofoed lyk
kedes saaledes ikke Povl Ancher saa skønt, som 
hint store Tog 1658; men det tyder paa, at han sad 
inde med en stor Myndighed blandt sine Kaldsfæller. 

4. Skattekommissæren. 

Regeringen kom gjentagne Gange til Ancher for 
at faa sine Formaal varetagne paa Bornholm, selv 
paa Omraader, der laa vidt fjernet fra hans Kald og 
Stand. Saaledes overdrog Kongen 2. Oktober 16651

) 

ham sammen med to andre Kommissærer at granske 
Jordebogsregnskaberne og derefter at dømme Amt
skriver Peder Jensen og dennes utro Tjenere imel
lem. Og 1668, da Maanedsskattens Fordeling vakte 
stærk Uro i Herrederne, gjorde den Ancher til 
Skattekommissær sammen med Amtskriver Hans 
Christensen. Ellers toges hertil Landets øverste 
borgerlige Embedsmand, Landsdommeren, som ved 
Formuetiendens Paaligning 1662; at nu Ancher 
valgtes til denne udsatte Stilling, viste, at Regerin
gen i ham saa den fremmeste Mand til at gjennem
føre dens Hverv blandt Bornholmerne. 
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Under Krigen havde Fjenden hærget og udpint 
de andre danske Landsdele langt grummere end 
Bornholm, og Regeringen saa sig nødt til at sende 
hvervede Tropper til Underhold her, idet den mang
lede Penge til at udbetale dem deres tilgodehavende 
Sold og følgeligt ikke kunde aftakke dem. Foruden 
at underholde de inden Fredsslutningen hidsendte 
tre Kompagnier, Kapitajn Knessbechs Soldater, 
Oberstvagtmester Unches Ryttere og Major Otto 
Krantzs Soldater, maatte Bønderne endnu i April 
1661 modtage til Underhold Ritmester Conrad Brinchs 
130 Ryttere samt et Kompagni Soldater paa 140 
Mand; og da Unches og Brinchs Ryttere 31. Ok
tober og 31. December 1661 aftakkedes, maatte 
alene Rutsker Bønder2) til deres Henfart af Landet 
yde hver Rytter to Rigsdaler, "der med blev vi dem 
kvit". Men den tyngende Maanedsskat, som Born
holmerne siden April 1659 maatte udgive til Office
rer, Soldater og Artilleri, blev de aldrig kvit; den 
voxte bred og stor op til fast Hartkornskat. 

I November 1661 opgjordes Landfolkets udgivne 
militære Ydelser til 84460 Rigsdaler. Endnu i de 
sidste ni Maaneder af 1662 ydede det fattige Ruts
ker Sogn med sine 56 Bøndergaarde maanedligt 
1269 Rdl. 86 Skilling i Soldaterhold og Maaneds
skat; samtidigt kom hertil Formuetienden til Kon
gen. Disse Byrder blev ulidelige; Bornholmernes 
samlede rørlige Formue var knapt 100,000 Rdl. 
Maanedsskatten var paalagt Bønderne paa løst Skøn 
i Timandslægd, saaledes at "den rige betalte for 
den fattige"; ingen lystede dog at betale mere end 
biIligvis for sig selv. Ogsaa Byerne vaandede sig. 
Af og til lindredes Maanedsskatten lidt, saaledes 1663 
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og 66, men det forslog intet. Til at foredrage deres 
Klager for Kongen sendte baade Bønder og Borgere 
deres Fuldmægtige "Kongsmænd " over til Køben
havn. Et Par af disse, Kæmner Lavrids Ibsen og 
Daniel Larsen af Rønne, dristede sig 31. Juli 1668 
om Formiddagen til at overgive de fem Købsteders 
KlageskrifP) til Kongen selv ved hans Karosse; de 
puttedes strax ind i Blaataarns Fangehul "Den mørke 
Kirke", og der sad Kæmneren i en Maaned, hans 
Følgesvend i tolv Dage. I de følgende Hundred 
Aar drog ufortrødent bornholmske Kongsmænd til 
København, skønt ret ofte Rejsen endte i Den mørke 
Kirke eller endog i Bremerholms Slavejern. 

Efter hvad der var hændt ham ved hans Karosse, 
lod Kongen midt i September 1668 Bornholms Guver
nør Hans Schrøder overdrage Povl Ancher som 
Skattekommissær sammen med Amtskriveren at 
ligne Herredernes og Købstædernes Maanedsskat 
paa hver enkelt Bonde og Borger efter hans Evne 
og Kaar og derved skabe et retfærdigere Grundlag 
for Skatten. Dette blev en vanskelig og brydsom 
Stilling for Ancher. Vel lod Regeringen en og an
den Lempelse indtræde, saaledes at Herredernes Al
mue 1670 gav 447 Rigsdaler hver Maaned i Skat. 
Men naar de af raa Soldater, som "bedrev mange 
grove Stykker", udpantedes for denne Skat i Kob
berkar, Sengeklæder og deres kosteligste Ejendele, 
lod Bønderne alt andet end Velsignelser regne ned 
over de to Skattekommissærer. I København hold
tes deres Kongsmænd, Jakob Rotensten, Mads Han
sen og to andre, Maaneder igjennem hen uden Svar 
paa deres idelige Bønskrifter, saa at de Rejsepenge, 
der var skaffet dem gjennem indbyrdes Ligning mel-
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lem Bønderne, svandt nytteløse bort. I deres Bøn
skrift af 2. J uli 1670~) skrev de: "Ridefoged Hans 
Christensen og Hr. Povl Ancher ere Kommissærer 
over Landet med Magt at tage af og sætte paa, 
hvem dem lyster, det lader sig ogsaa anse, at de 
have mere søgt deres eget Gavn og Bedste, end ladet 
sig det arme Lands Undersaatters Nød og Trang gaa 
til Hjerte". 

Tidens Trængsler kunde maaske undskylde dette 
hadefulde Udbrud. Skaden laa dog et ganske andet 
Sted. De sidste fire Aar havde givet ringe Høst 
paa Bornholm, og Maanedsskatten tyngede saa 
haardt, at endog den retfærdigste Fordeling af den 
vilde vække Klageskrig. Selv Povl Ancher og hans 
Fælle fra Opstandens Dage maatte komme til kort. 
Efter en haard Vinter med halvfjerde Maaneds streng 
Frost, som voldte Fodermangel og Død blandt Hus
dyrene, indtraadte nu det store Uaar 1670, som 
drev mangen Bondemand fra Gaard og Hjem, og 
som er skildret i Bornh. Saml. 13. B. 1920, S. 28. 

Mod dets Folkenød maaUe Regeringen gribe lin
drende ind. Den største Del af de hvervede Sol
dater aftakkedes 1. Avgust, og 4. September kunde 
Christian den Femte nedsætte Maanedsskatten noget. 
Kongelige Kommissærer, Henrik Rantzau og Erik 
Rodsten, færdedes paa Bornholm fra 17. Oktober til 
14. November for at undersøge Landets klagelige 
Tilstand. Kongen paatog sig at underholde Garni
sonen paa Hammershus med Rug og Malt, som 
Bønderne hidtil havde ydet; og 2. Maj 1671 fJ) skæn
kede han de mest nødlidende Bønder 2000 Tønder 
Byg. Endeligt havde Danmark rejst sig saa vidt af 
sin Ulykke, at Riget kunde række det nødstedte 
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Bornholm en hjælpende Haand til Gjengæld for, 
hvad denne Landsdel havde bragt det tolv Aar til
forn. Og dog skrev den sindige Rasmus Ravn, at 
Kongsmændene i dette Foraar vendte hjem fra Kø
benhavn "med uforrettet Sag"; thi den forhadte 
Maanedsskat blev Bornholmerne ikke fri for, som 
for Svenskerne i 1658. Intet Under da, at Povl An
cher havde maattet lade Skattesagen uforrettet, naar 
Kongen selv ikke kunde løse den. 

Nye kongelige Kommissarier, Christen Skeelog 
Thomas Fincke, kom 18. Avgust 1671 til Bornholm 
med det Hverv at nedsætte Landets maanedlige Skat 
fra 451 Rigsdaler 77 Skilling til 106 Rdl. 16 Sk. og 
at ligne den paa Købstæderne og Landsognene 
samt til dette Formaal at udregne og forfatte en 
fuldkommen Matrikel, "som ingen Tid tilforn er 
sket". Deres Sekretær, forrige Renteskriver Jens 
Sørensen Borrnan, forfattede ved Skrivebordet i 
yderst sirlig Skønskrift denne Bornholms første 
SkattematrikeI6), en Folio paa 155 Sider, som ind
bandtes i guld prydet Læderbind med luegyldent 
Snit og med C 5 baade for og bag. Ellers blev 
hans Udregning til Hartkorn tarveligt Stuearbejde. 
"Taxten huor epter Bordingholmbs Land er ansla
gen vdi Hartkorn" støttedes ikke paa Udmaaling 
af Jordernes Størrelse og Vurdering af deres Fro
dighed. Dens eneste Grundlag var, som i tidligere 
Hartkornsudregninger (1625), de gamle Landgilde
ydelser, saaledes, at de nye Hartkornskatter sattes i 
et fast Forhold til disse og blevet Tillæg til dem. 
Saaledes gav 32 Skilling Landgildepenge 1 Tønde 
Hartkorn, - 1 Td. Rug eller Byg eller 2 Tdr. 
Havre det samme, - 1 Td. Smør gav 12 Tdr. Hk., 
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100 tørre Torsk 2 Tdr. Hk., - o. s. fr. Herved 
kom Bornholms Maanedsskat, en Tidlang nævnt 
Kvartalskontribution og endeligt Hartkornskat, til at 
hvile paa et i Forhold til det øvrige Danmark alt 
for højt sat Grundlag. 

Et svagt trevent Tilløb til en v4rkelig Matriku
lering i Marken7) gjordes 1691, da Kongen 30. Maj 
havde udnævnt en Kommission til at indrette en 
rigtig Jordebog over hele Bornholm, efter at Amt
skriver Avgustus Deckner ved sine grove Mislig
heder havde bragt det syndigste Vildrede i den 
gamle Jordebog. Kommissionens Formand, Kam
meradvokat Clemens Succow kom 18. Juli til Born
holm med en Landmaalingskonduktør Hans Kattorp, 
men maatte udsætte Møderne til efter endt Indhøst
ning. "Derefter brugte jeg med Landmaaleren Ti
den", skrev Succow, "og laante os begge to Heste 
til at ride paa Landet omkring og bese Bøndernes 
Gaarde og Agre, da vi ingen Byer med tilhørige 
store Feldagre for os fandt, men alenest Hus for 
Hus med separerede Pletter Jord liggende her og 
der iblandt Klipper, Lyng og Kratte, item den ene 
Nabos Jord iblandt den andens udi smaa Stykker, 
hvilket at maale over alt os syntes i kort Tid at 
være umuligt, hvorfor jeg fandt raadeligst om Maa
lingen med de andre Kommissarier, naar de igjen 
samledes, videre at konferere og deres Betænkende 
i lige Maade herom at fornemme. Dog besaa jeg 
med Konduktøren rundt omkring i Landet Bønder
nes Ager og Enge og udforskede af dem, hvor 
megen Rug, Byg og Havre de vel aarligt kunde 
saa; og befandtes paa de fleste Steder, naar vi efter 
0jemaal lignede Jordens Grund og Circumference 
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ved Taxten, hvorefter Jorden bør anslaas til Hart
korn, hvilken Konduktøren havde med sig, og med 
samme overvejede Bondens egne Ord og Beken
delse, at hans Kongelige Majestæt, naar der skal 
maales, vel paa de fleste Steder skal lide Skade og 
Afgang udi Intraderne. Saa skulde man og næppe
lig udi to Sommere med en Landmaaler kunne rnaale 
dette Land, om man endeligt skulde komme udi 
Tanke, at den ene Bonde kunde have lidt mere 
Jord eller Eng end den anden, at hvis Overskud 
kunde igjen oprette disses Afgang. Og endog det 
syntes, dette skulde falde hasarderligt, ikke des
mindre om vi havde haft Tid dertil, vilde vi hver-, 
ken Umag eller Arbejd have sparet; men som det 
formedelst bemeldte Aarsager ej denne Gang kunde 
lade sig gjøre, have vi ladet det bero til H. K M.s 
videre allernaadigste Resolution og ikkun ved denne 
Omrejse henseet til Gaardenes Lejlighed og tegnet 
Husets og Bondens Tilstand, at vi ved Kommissio
nens alvorlige Begyndelse kunde nogenledes være 
kyndige og judicere, hvem der havde Hjælp for
nøden eller ikke". 

Da Succow nu 13. Avgust samledes med de 
andre Kommissarier, Kommandant A. Buggenhagen, 
Landsdommer A. A. Muller og Amtskriver A. Wogens
sen, fandtes "Landmaalingen denne Gang at være 
impracticabel af forhen skildrede Aarsager" , skønt 
- eller maaske fordi - det stod dem klart, at en 
retfærdig Udmaaling i Marken vilde give Bønderne 
mindre Hartkorn og Kongen mindre Skat. Derved 
blev det. Først ved Gennemførelsen af en virkelig 
Matrikelkortlægning og Jordbonitering i Aarene fra 
1816 til 1850 blev det endeligt opklaret, at Skatten 
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af hver Tønde bornholmsk Hartkorn faldt paa kun 
49600 Kvadratalen Normaljord (vurderet til 24 i Bo-· 
niteringstaxten). Men da havde Bornholmerne igjen
nem halvandet Hundred Aar maattet yde Skat af 
henved en Halvdel (nøjagtigt 14/31) mere Hartkorn, 
end Landet virkelig ejede efter vanligt dansk Maal; 
og først da blev møjsommeligt udarbejdet Grund
laget til at løse den Opgave, som 1668 var blevet 
stillet Povl Ancher. 

Imidlertid var de kongelige Kommissarier Skeelog 
Fincke 1671 særdeles glade' i deres Værk. De ind
stillede 15. September til Kongens Godkendelse sex 
Poster, af hvilke den første og vigtigste var, at den 
bevilgede Skattelettelse maatte vare to eller tre Aar. 
De sluttede deres IndstillingS) saaledes: "Naar disse 
Poster imødekommes, tvivles ikke paa, at Landet in
den faa Aaringer kan komme paa Fode til at svare 
baade Maanedsskatter og Landgilde, imodstaa Eders 
Kongelige Majestæts Fjender og endda, om fornø
dent gjøres, forsyne E. K. M.s Skibsflaade med en 
Del Proviant og anden Forfriskning". I Henhold 
hertil satte Kongen allerede 1673 Hartkornskatten 
op fra 14 1/ 2 til 32 Skilling aarligt af hver Tønde 
Hartkorn. I Krigstiden fordobledes den yderligere 
fra 1678 til 1680, for Købstæderne til 1683; men 
derefter var og forblev -den uændret 32 Skilling eller 
2 Mark aarligt af hver Td. Hk. Da 32 Sk. Land
gildepenge gav 1 Td. Hk., og denne nu gav 32 Sk. 
Hartkornskat, var hermed efter Datidens Varepriser 
Bornholmernes faste Aarsafgifter vel gjennemsnitlig 
fordoblede. Imidlertid var 1683 i Rutsker Sogn en 
Fjerdedel, fjorten, af Gaardene øde og forarmede, 
saa at de ikke evnede at svare Landgildeydelser, ja 
end ikke Hartkornskontribution. 
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5. Guvernør Barteldt. 
Mens Ancher virkede som Skattekommissær, havde 

Bornholmerne 10. Juni 1670 udtalt et brændende 
Ønske om at blive ham kvit. Der kom den Dag, 
da de atter samledes om ham, for at han skulde 
føre deres Sag frem, saaledes som han havde ført 
dem i Opstanden 1658, i hvilken netop det, der tyn
gede deres Hjerter, havde sit Udspring. 

Den stridbare Guvernør Fuchs var 18. Februar 
1662 bleven afløst af Oberst Hans Schrøder. Selv 
af sønderjysk Bondeslægt, Søn af Herredsfoged 
Hans Schrøder paa Løjtgaard i Angel, levede denne 
sig i elleve Aar sammen med Bornholmerne; han 
holdt 4. Juni 1669 Fæstensøl paa Hammershus for sin 
Søsterdatter Magdalene Margrete Heseler fra Haders
lev og Borgmester Povl Kofoed fra Svanike (efter hans 
Død ægtede hun 1686 Landsdommer Ancher Anthoni 
Muller, der, født i Kalundborg, førte Fornavnet An
cher ind paa Bornholm). Hans Schrøder adledes 
22. September 1669 med Navnet von Løwenhielm. 
Efter et tolvaarigt Ægteskab mistede han sin Hustru 
Bartha Ahlefeld ved en ulykkelig Hændelse paa 
Hammershus 22. Oktober 1672, og et i en Klippe
flade indenfor Porten til den ydre Slotsgaard ind
ristet Kors er muligvis et Minde herom. Han lod 
til hendes Bisættelse bygge det Løwenhielmske Ka
pel ved Rønne Kirke. Selv søgte han herefter 1673 
bort fra Bornholm til Norge. 

Han efterfulgtes af en Mand, hvem Bornholmerne 
firs Aar senere kun mindedes under Navnet Ko-Mor
ten. I dette halvt godmodige øgenavn udhyktes, at 
han foretrak at mønstre Bøndernes dygtigste Køer 
ind i sin Stald frem for at mønstre deres dygtige 
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Sønner ind i Militsen. Det hørte nu Tiden til, at 
en snild Bondemand i en Ko kunde finde en Stil
lingsmand for sin Søn; baade Oberst von Løwen
hielm og Herredskapitajnerne Jens Kofoed og Niels 
Gumløs havde lagt for Dagen samme Glæde i fede 
Stillingskøer. Den nye Guvernørs sande Navn var 
ellers Martin Barteldt; han var født i Meklenborg 
havde staaet i svensk Krigstjeneste, havde 1656 gif~ 
tet sig ind paa Adelsgaarden Ulvs und ved Nissum
fjord og var 1662 blevet dansk Oberstløjtnant. Han 
udnævntes 1. Oktober 1673 til Bornholms Komman
dant, kom 12. December til Landet og var fra 14. Fe
bruar 1674 tillige dets Amtmand. Her gjorde han 
sig hurtigt ilde lidt; det stod sig galt til andet Steds 
end i Kostaldene. 

Ved Udbrudet af den skaanske Krig samlede 
Guvernøren 1. Juni 1675 Bornholms Stænder i Aa 
Kirke for med dem at overveje, hvad Landets For
svar maatte kræve af nyt Vaabenudstyr til Militsen 
af hidhvervede Dragoner, af forøget Garnison pa~ 
Hammershus og af Udskrivningspaalæg til disse 
Styrkers og Officerers Underhold. Han sluttede sin 
Indstilling til dem med, næppe ufornødent, at mane 
til Enighed og til at sætte al Kiv til Side. Stæn
derne fandt, at hans Forslag kunde vel være stillede 
i en god Mening, men inden de gav Svar, ønskede 
de at kende deres Konges Vilje af selve hans Breve. 
"Da begynte voris Commendant strax med haarde 
ord oc tru seler os at antaste, gich flux af Kirken 
med trusel, ~t wj nolentes volentes schulle giøre, 
hvad hand vJ!le, oc at hand ville os saa mange 
fol~h paa halsen schiche, der vel schulle tvinge os; 
HVllcken trusel gaf en stor Klenmodighed i Landet". 
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Stændernes skriftlige Svar afgaves 4. Juni og gik ud 
paa, at en Bøssemager og en dygtig Arkelimester 
var det ønskeligt at hidfaa fra København, men iøv
rigt "Nest Guedz hielp under goed anstalt och Com
mando, efttersom i Landet Samptlig Indbyggerne fin
dis oprigtig, forhaber vj med de FoIch, vj her paa 
Landet hafr, SieIf at imodstaa Findernis anfald och 
forsuare Landet, huor paa ingen mangel schal Vere, 
och os forbunden tilsammen, alle och en huer at 
staa och Stride Mandeligen, saalenge Lief och Blod 
er i os, som vj for wores Allernaadigste Herre och 
Konge och den gandsche Werden Ville vere forsuar
lig, Saa paa Vores Vnderdanigste Troschab iche 
nogen schal hafue Aarsage at tuille". 

"Derpaa fik jeg ondt Svar", skrev Barteldt 5. Juli 
til KrigskanceIiet; han havde læst rigtigt i Svaret, at 
Bornholmerne ikke agtede ham for den Mand, som 
kunde føre god Anstalt og Kommando paa Landet. 
"Jeg omgaas dem saa civilt (sevill), som jeg immer 
kan", fortsatte han paa Tysk, "dog kan jeg dem 
intet gjøre til Tak, og ere ogsaa nogle af den 
gemene Pøbel (povell), som opvigle aIle de andre, 
og det er just dem, som de ville sende over til Kø
benhavn, og hvis disse ikke endeligt faa deres Straf, 
naar de komme over, viIIe de stadigt stifte større 
Ulykker, thi disse Karle gjøre det for deres egen 
Profit, Landet har villet give dem to Hundred Rigs
daler til deres Overrejse" . Denne "Povell", som 
Barteldt helst saa forvaret i Blaataarns Mørke Kirke 
eller i Bremerholms Slavejern, var Hæderlig og Vel
lærd Mand, Hr. PoveII Ancher, Ærlig, Agtbar og 
Velfornemme Raadmand, Matthias Rasch i Rønne 
og Ærlige og Fornumstige Mænd Mads Hansen i 
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Klemmedsker og Jørgen Jørgensen i Vestremarie, 
hvem Meenige Landsens Stænder gav FuldmagP) til 
at foredrage Kongen Landsens Fornødenhed og til
sagde at holde skadesløse og nøjagtigt at betale for 
deres Rejse, Umag, Forsømmelse, Fortæring og 
Paavovelse og desforuden med en god Recompens 
at aflægge, naar Gud vil, de lykkeligen igjen komme. 
Under Fuldmagten sattes alle fem Købstæders og 
alle fire Herreders Segl, og Adel og Frimænd samt 
Præstestanden sluttede sig til den. Paa Stændernes 
Møde 8. Juli i Aa Kirke affattedes et Klageskrift 
over den uheldige Guvernør i ni Poster, i hvilke 
han sigtedes for mislig Omgang med Landets Ar
tilleri, i Udskrivning af Baadsmænd, i Salg af Mar
ketendervarer, i Tilegnelse af Vrag, i Tilsidesættelse 
af Domme, i Ægtarbejd ved Slottets Hestemølle, i 
Forbud mod Fiskeri ved Ertholmene og i sine 
Trusler i Aa Kirke, alt dog som ringe og løse Følge
svende efter den første og største Klagepost. 

Af hvad han hørte fortalt paa Bornholm, fandt 
Barteldt, at den Maade, hvorpaa Printzenskold var 
skudt, kunde en ærlig Krigsmand ikke billige; det 
var intet Skud efter en flygtende Fange, ej heller et 
Skud, som hændelsesvis var gaaet løs under et 
voldsomt Optrin. Hvor civilt end han søgte at om
gaas Bornholmerne, havde han dog ved en Møn
string ladet dem høre, at Drabet piia Printzenskold 
var en skammelig mordisk Udaad, og offentligt til 
største Blamering udskældt dem for Mordere2) og 
andet mere, samt faret ind paa dem med Hug og 
Slag. Det var mere, end gæve Mænd vilde taale, at 
denne Ko-Morten gav dem onde Ord og Fortræd for 
deres tro og velmente Gjerning, som Kong Frederik 
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den Tredje havde anset med sær Hyldest og Naade. 
Med denne Hovedklage sendte de nu, ikke som 
vanligt en Bondemand fra hvert Herred, men Povl 
Ancher og de tre andre Kongsmænd til København, 
og her skrev Ancher i deres Navn følgende Bøn
skrift : 

Siormegtigste Konge. 
Allernaadigste Arfueherre. 

Eders Kongl: May:ets Imoed os fattige Vnder
saatter i alle maader beteede sær Høj Kongl: 
Clemens och Naade, Saawelsom den Kongl: Om
sorrig, som endnu wiedere til wores och Landets 
Defension Allernaadigst tilkiende Gifuess. Giør 
os den allervnderdanigste forhaabning, at wj be
synderlig i henseende til disse tieders wanskelig
heder, woress anliggende och Landsens tilstand 
eftter wor Ære och plicht Eders Kongl: May:et vn
derdanigst maa Andrage: Nemblig huorledes Land
sens Stender sig ofuer wores Amptmand och 
Com mandant højligen besværger, helst och fordj, 
at dersom noged fiendtlig paakom, ded Gud dog 
Naadeligen forbyde, Stode wj med wores Hustruer 
och Børn, Goeds och Eyendom udj højeste peri
cul och fahre; Thj huad fortrolighed Jmellem 
bemelte Amptman och Jndbyggerne war at for
mode, Erschiener nochsom derudaf, at hand baade 
Landfolched udj nogle hundrede Menischers Ner
werrelse OfendtIig vdschielder, Ligesom den Gier
ning med den Suendsche Com mandant Johan 
Prinsenskiold til Mordische Gierning schulde hen
reignes, Som dog ved Kongl: Brefue langt ander
ledes Erfahres, Saauelsom Andre hans procedurer, 
som af hoessføyede Beschwerrings Poster Kand 
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fornemmes, Huilcke allesammen Richtig och Lou
lig ere at beuise. 

Huorfore wor allerunderdanigste Ansøgning er 
til wores Allernaadigste Arfuekonning och Herre, 
Eders Kongl: May:et naadigst wille lade nogen 
af sine ministris Samme poster Jgiennem see, at 
Eders Kongl: May:et kand Naadigst anordne, huor
ledes Eders May:et det hermed wil hafue forhol
det. Wj Eders Kongl: May:ets allerunderdanigste 
Vndersaatter, saauit som i wor alleryderste Magt 
er och. befindes kand, wor troschab med Lifs, 
Blods och Goedseds willigste tilsettelse Altid 
gierne udj ald Vnderdanighed schal lade Er
kiende; Och Saasom wj i alle maader til Eders 
Kongl: May:ets allernaadigste protedion indflyer, 
wil wj SOI11 wj eftter wor Æed och plichtschyldigst 
Æhre Alle och Huer Leffue och døe 

Eders Kongl: May:ets 
Allerunderdanigste troplichtigste Arfueundersaatter 

Samptlige Jndbyggere paa Borringholm. 

I huiss sted wj eftter medgifuen fuldmagt och 
instruction dette allerunderdanigst indlegger, 

Datum Kiøbenhafn 
den 23. Iulij 1675 

Pouel Ancher Matthias Rasch 

MH S Jørgen Jørgensen. 

Saadanne Kongsmænd fik deres Ønsker opfyldt. 
Den forhadte Guvernør blev 10. Avgust i en Hast, 
"cito"3), kaldt over til København at svare for sig 
paa Slottets Raadstue og kom ikke tilbage til Born
holm. Martin Barteldt værgede sig saa djervt, at 
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han endnu i 1675 blev Oberst for Andet sjællandske 
Fodfolkregiment, og i denne Stilling viste han, hvil
ken Kernekarl af Krigsrnand han var. Fra Niels 
Juels Flaade kastedes han med sine Folk 28. April 
1676 i Land paa Gulland, og inden fire Dage havde 
han jaget alle svenske Tropper ud og tvunget Fæst
ningen Visborg til at overgive sig 1. Maj til Niels 
Jue!. Her sad han nu som Guvernør Krigsaarene 
ud og slog Svenskernes drabelige Landgange kraf
tigt tilbage; endnu 30. Maj 1679 forsvarede han 
Øen mandeligt. Saa kom Freden samme Aar; han 
trak sig tilbage til sine jyske Godser, døde 1693 
og blev begravet i Nes Kirke ved Nissumfjord. 

Bornholmerne fik 1676 en ny Amtmand i Thomas 
Fincke og Iod deres Glæde til Syne i 2000 Tønder 
Foræringshavre4), som de tilsagde Kongen af dette 
Aars rige Høst. Da nye Uaar lagde sig imellem, 
kom dog den sidste Halvdel af Gaven aldrig frem. 
Fincke havde det særlige Hverv at indfri sine gode 
Løfter fra 1671 og gjøre Landet til Støttested for 
den danske Flaade i østersøen. Han førte en Stab 
af Kirurger med sig under Ledelse af Overmester 
Gottlieb Freulich; her landsatte Flaaden sine kvæ
stede syge Søfolk til Forplejning hos Bønderne og 
modtog friske bornholmske Baadsmænd i deres Sted. 
Fincke virkede kun fem Fjerdingaar paa Bornholm. 
Han havde endnu 26. Maj 1676 siddet i Højesteret 
og fældet Dødsdommen over sin Ungdomsven Grif
fenfeld; paa Retterstedet skal denne, inden han be
naadedes paa Livet, have stevnet sine Dommere til 
snarligt at svare ham for den Højestes Domstol. 
Paa Hammershus indhentede en hertil svarende 
Skæbne Thomas Fincke; ved en Ulykkeshændelse 
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paadrog han sig en livsfarlig Kvæstelse, endnu en 
Tid udførte han sin Gjerning paa Sottesengen5) og 
døde, 45 Aar gammel, 17. September 1677. 

Den skaanske Krig· vilde have givet en Mand af 
Martin Barteldts Støbning lidet Arbejde paa Landet, 
efter at Niels Juel paa Nedfarten fra Gulland i Sø
slaget Vest for Bornholm 26. Maj 1676 havde bragt 
Danmark Overtaget i østersøen .. Et af Billedfelterne 
paa Juels Gravmæle fremstiller dette; derunder staar 
Kingos Vers: 

Da Juel de Seyers-Seyl for GlIllands Fæstning hidsed 
Og dem i høyen Raa til Kongens Ære tridsed, 
Strax Vinden ønskelig med Seyerpalmen gik, 
Indtil han ved Bornholm et Anker-Stadc fik. 
Men næste Dag-Skier fik han udi Syn og Sigte 
Dcn svenske Skibs-Hær fuld af Mænd, der lystig figte, 
Igiennem hvilke Juel sig tvende gange slog, 
Endskiøn! de to for een med Magt imod ham drog. 

Kun i Juni 1677 forsøgte den svenske Flaade at 
iværksætte Landgang i Osandbugten ved Sandvig6), 

men dens Baade blev drevne tilbage af Strand
batterierne, "der blev næppe nok at ro Baadene ud 
igien". Og 30. Juni mødte Fjendens Flaade Niels 
Juel og sin Skæbne i Køgebugt. 

6. Kanonikatet truet. 

Efter den dyre Krig blev Christian den Femte 
greben af sildig Sparetrang og sendte 20. Novem
ber 1680 Brev til Bornholm, at al Kongeskænk, som 
gav aarlige Hævelser, var kaldt hjem til Kongens 
Kasse fra den foregaaende 1. Maj. Amtskriver Au-
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gustus Deckner var meget lvng i at hente slige 
kongelige Naadegaver hjem; selv de fattige i Aaker 
Hospital saa hele deres Underhold inddraget, skønt 
denne fromme Stiftelse i henrundne tre Hundred
aar ikke havde modtaget anden kongelig Skænk end 
noget udslidt Stueudstyr, Linned og Sengetøj fra 
Hammershus, hvilket var undt den 1592. Jo mere 
Deckner kunde skrabe ind i Amtstuen, des mere 
havde hans lange Fingre at gramse i. Hint Konge
brev 1680 kom til at svie haardt til Opstandens 
dygtige Førere; Peder Olsen og Jens Kofoed sattes 
begge paa Smalkost. Povl Anchers Kanonikat Iod 
Deckner foreløbigt urørt, selvom han gav til Kende, 
at det fristede ham. 

Kong Christian den Femte med Admiral Niels 
Juel og mange høje Herrer kom 7. Maj 1687 til 
Bornholm paa en Flaade af sex FregaterI), steg i 
Land i Sandvig, holdt 8. Maj Taffel hos Amtskriver 
Deckner i Rønne og afsejlede 10. Maj fra Svanike 
til den nybyggede Fæstning Christiansø. Stærk 
Modvind under Hjemfarten nødte ham til atter 13. 
Maj at lande i Sandvig, hvor han tog Bolig hos 
Arkelimester Niels Jørgensen. Første Pinsedag, 15. 
Maj, hørte Kongen Provst Povl Anchers Højmesse
prædiken i Allinge Kirke og stod Fadder til Sogne
præsten Jacob Jensen Sodes Søn, som fik Kongens 
egne Navne Christianus Quintus. Kongen Iod Sode 
holde Aftensangsprædiken for sig og Følget i Niels 
Jørgensens Sal i Sandvig og drog samme Aften 
med føjelig Vind ad København til. Hans Gudsøn 
døde som ung Lieutenant i Flaaden; men en Søster
søn af denne nævntes efter ham Christian Qvintus 
Jørgensen og ejede Risegaard i Klemrnedsker, og 
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fra ham er Qvintus blevet Navnet paa en bornholmsk 
Slægt. 

Aaret efter at have huset selve Enevoldsmonarken 
afkrævede den overmodige Amtskriver Deckner:J) 
Povl Ancher 120 Rigsdaler for otte Aars Landgilde, 
som denne havde nydt af Kannikegaard i Aaker 
siden BeviIIingens Ophævelse 1680. Dette var en 
hel Formue i hine Tider, svarende til hvad halv
hundrede Køer eller mere kunde udbringe i Avk
tionspris. Saa drog da Ancher denne Sommer til 
København, dels for at deltage i et Landemode i 
Roskilde, dels og mest for at tilstille Kongen føl
gende Bønskriftil), i hvilket han omtalte sin Delta
gelse i Opstanden 1658 med særdeles jævne og 
bramfrie Ord: 

Stormegtigste Arue Konge, 

allernaadigste Herre, 

Paa Eders Kongl: May:ts aIlernaadigste Suar 
oc Lyfte, som mig efter min allerunderdanigst 
indgifne Suplic sheede paa Borringholm, der 
Eders May:t allernaadigst i forgangen Aar hos 
sine fattige Vndersaadter derpaa Stæden ershin
nede, understaar ieg mig i dybeste Vnderdanig
hed mit anligende fremdeelis at forredrage. 

Nemlig. Saasom Eders Kongl. May:ts sI. fa
der Kong Fridrich den tredie, glorwerdigste Jhu
kommeIse aIIernaadigst behagde mig med en 
ringe Præbend af Aakier bye (huoraf derpaa Lan
det er aIIeniste en gaard bestaaende) imod den 
tieniste ieg med Raad oc daad til borringholmbs 
befrielse fra det Suensche Aag efter min ringhed 
Contribuerde, det forIeene oc ansee, det ieg min 
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Lifstid motte nyde oc beholde, lige som mine 
antecessores det samme for mig nydt oc brugt 
hauer, uden nogens hinder eller forfang i nogen 
maade, Huilchet oc saa af Eders Kongl: May:t 
A o 1670 dend 19 odobr allernaadigst ud j al!e 
sine clausulr oc punder er Confirmerit; Mensom 
formedelst benaadingernis opheuelse mig nu af
fordris betalning siden AO 1680, Huilchet ville 
blifue mig oc mine børn til stor armod, dersom 
det af mit Boe igien shulle udtagis. 

Saa indflyer Jeg allerunderdanigst til Eders 
Kongl: May:t, at Eders Kongl: May:t ville af ser 
Kongl: Naade mig fattige Mand i min alderdom 
ansee og allernaadigst forunde mig at beholde 
huis siden benaadingernis opheuelser kand vere 
forfalden, saa oc at ieg fremdeelis den Korte tid 
som endnu for mig Kand staa tilbage, samm~ 
Præbend nyde maa saaledis som ieg og mine 
antecessores det for mig nydt hauer. Saadan 
høy Kongl: Clementz oc Naade den aIlerhøveste 
naadeligen beløne, oc som Jeg J 

Eders Kongl: May:ts allerunderdanigste 
arue Undersaat i mine bøner til Gud i Himel 
altid shal ihukomme 

Kiøbenhaun dn. 28 maij 1688. 
p o u e l a n c h e f. 

Kongen tilstedte 21. Juli Ancher den fortsatte 
Nydelse af Kanonikatet for Livstid. Endnu kunde 
Ancher dog ikke føle sig tryg for Deckners Efter
stræbelser, før han ved et nyt Kongebrev 4. Avgust 
havde faaet eftergivet de forløbne otte Aars Land
gilde af Kannikegaard. Et Aars Tid senere havde 
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han at indmelde til Lejermaalsbøde Ingefred Cle
mensdatter i Hasle4), "som der hun stoed aabenbare 
Skriftt udlagde Barnefader Augustus Deckner, endog 
han d for Retten skal ved Eed det hafve fragaaet". Da 
var Bornholms uretfærdige Amtskriver5) endeligt stil
let for Retten. Som kagstrøgen og brændemærket 
Slave i Bremerholms Jern døde Augustus Deckn~r 
31. December 1691. 

7. Ægteskab og Død. 

Om Povl Anchers Virksomhed i sine Præstekald 
er intet fortalt. Hans Nidkærhed og Myndighed 
have næppe svigtet ham i hans kirkelige Gjerning. 
Med sine Bysbørn kom han henimod 1670 i en 
forbigaaende Splid. Hasle Borgerskab havde over
ladt ham det midlertidige Brug af Byens lille Krat 
Erikskov til Kvæggræsning. Saa gik Borgmester 
Peder Olsen hen og· solgte Krattet til ham for atten 
Slettedaler. Borgerne harmedes højligt over dette 
egenmægtige Salg; deres Klage kostede Peder 
Olsen hans Borgmesterskab. Ancher fik Sagen 
ordnet som et Magelæg, idet han 15. September 
1671 for Erikskov overdrog Hasle By sin egen 
støTte Krateng ved Askelunden ; dette Magelæg fik 
5. Juni 167~ kongelig Stadfæstelse!). Til forskellige 
Tider overtog Ancher Driften af et Par smaa 0de
gaarde i Rutsker, 1671 Præstegaardens Nabo Brød
løs, 1680 til 91 Kragholm ; ved sin Død ejede han 
Strandmarkslod Elleløkken i Rutsker Nørremark. 

Mange Slægtskabsbaand knyttede Ancher ind i 
Bornholms Præstestand. Hans Hustru havde tre 
Brødre og en Halvbroder, der, dog ikke helt sam-
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'tidigt, sad som Præster ved hver sin af Landets fire 
Rundkirker. Selv havde han, foruden Broderen 
Peder Ancher, der 1675 var Stævningsmand ved 
Landstinget og 1712 Byskriver i Aakirkeby, to Søstre, 
som begge blev gifte med bornholmske Præster. 
Maren Hansdatter Ancher holdt 16. Januar 1659 
Bryllup med Ole Nielsen Sonne, hvem Biskopen i 
Lund et halvt Aar forud havde sat til Præst i østre
larsker Sogn, og med hvem hun blev Stammoder 
til de bornholmske Sonner; sex billedskaarne Felter 
fra deres Brudeseng, Sonneslægtens Vugge, ses i 
Bornholms Musæum. Efter hans Død 29. Septem
ber 1672 holdt hun 30. April 1673 Fæstensøl med 
hans Efterfølger Jørgen Jensen Sode, som herved 
blev dobbelt besvogret med Povl Ancher; et olje
malet BilIed af hende, hendes anden Mand og deres 
tre Børn hænger i Østrelars Kirke. Ham mistede 
hun 27. Juni 1700, og selv døde hun i Maj 1716 
hos sin Søn, Kapitajn Jørgen, Olsen Sonne paa 
Lensgaard. Søsteren Marta Hansdatter Ancher blev 
mindre lykkelig gift, da hun 6. Februar 1667 holdt 
Bryllup med Sognepræst Ole Svendsen Lemvig i 
Bolsker og Nexø. Da hans raske Tunge smædede 
en Toldskriver for Rakker2) og under den heraf 
rejste Retssag forløb sig mod selve Kongen, blev 
han af Højesteret 10. August 1671 dømt fra Kjole 
og Kald og gjort æreløs som Løgner. 'Hans lem
fældige bornholmske Dommer Peder Olsen blev 
samtidigt dømt fra sit Landsdommersæde (hvortil 
Frederik den Tredje havde udnævnt ham 28. De
cember 1658, efter at han selv snildeligen i Køben
havn havde udnævnt sig til "Hovedmanden" i Op
standen mod de Svenske). Ole Lemvig rømte af 
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Lande og endte sine Dage i S~rig. Hans Hustru 
lod 1675 paa Landstinget ham efterlyse som Røm
ningsmand, rimeligvis med et nyt Ægteskab for 
øje; men intet sikkert vides fra hendes senere Liv 
paa Bornholm. 

I Præstegaarden i Hasle saa Povl Ancher tre 
Sønner og to Døttre3) voxe op. Da mistede han 
1684 efter henved tredive Aars Ægteskab sin Hustru 
Karen Jensdatter Sode. Han følte sig gammel og 
søgte 8. September 1685 "formedelst Alderdom og 
Svagheds daglige Tiltageise" om at faa sig givet 
sin Søn Hans til Kapellan. Biskop Bagger4

) talte 
varmt herfor: "Nærværende Supplikant er baade 
gammel og skrøbelig og ikke uden Hjælp vil for
sørge sine anbetroede Menigheder", Sønnens Kal
delse "skulde blive den gamle Fader en stor Glæde 
og Menigheden til Bestyrkning og daglig Opmun
tring i deres gudelige Øvelser". Kongen gav 26. 
September den 23-aarige Hans Ancher Kaldsbrev 
paa efter forudgaaende Examen at være Faderens 
Kapellan og vordende Efterfølger. Hermed overtog 
han væsenligt Gjerningen i Rutsker Sogn for sin 
Fader. Povl Anchers Skrøbelighed var dog ikke 
større, end at han samme Aar 1685 gik ind i Stil
lingen som Provst for hele Bornholm, da Valget 
faldt paa ham ved hans Svoger Hans Jensen Sodes 
Død. Og hans Alderdom hindrede ham ikke i at 
indgaa et nyt Ægteskab. 

Lene Nielsdatter hed den unge Provstekone, som 
Povl Ancher førte ind i Hasle Præstegaard. Hun 
lagde et mærkeligt uroligt flammende Aftenskær 
over hans gamle Dage. De to Sønner, hun fødte 
ham, fik de fremmed klingende Navne Key og Guris; 
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desuden gav hun hc1m to Døttre. Tillige førte hun 
ind i Præstegaarden den uhyggeligste Slægtsaga, 
som maaske nogen Tid er udspillet paa Bornholm. 
Hun var Datter af Niels Jørgensen, der 26. April 
1684 var blevet forfremmet fra Konstabel til Arkeli
mester (Fyrmester i Artilleriet) og som saadan havde 
haft selve Kongen 1687 til tre Dages Gæst i sin 
Gaard i Sandvig. Han døde 16. Marts 1693 i en 
Alder af 57 Aar, og hans to Sønner Hendrik og 
Hans Nielsen kvitterede Side om Side for Udbetalin
gen af hans sidste Kvartalsløn. Kun tre Aar senere 
var den første myrdet og den anden henrettet som 
skyldig i Brodermord. 

Sammen med en Fætter Hans Hansen og dennes 
Karl laa Hans Nielsen 9. Juli 1695 sen Aften paa Lur 
efter sin Broder5) paa dennes Hjemvej fra Allinge til 
Sandvig. Udfor det sidste Stenløkkehjørne i Allinge 
overfaldt de Henrik Nielsen. Fætteren slog ham for 
Panden med en Øxe, saa han segnede i Knæ paa 
Vejen, og da han søgte at rejse sig, slog Karlen Lav
rids Jensen ham bagfra i Nakken med sin Bøsse. 
Broderen Hans Nielsen drog nu hans Frakke op over 
hans Hoved og sagde: Fort!; alle tre slæbte de det 
livløse Legem ned til 'Stranden, bandt en Line om 
det, roede ud med det efter Baaden og sænkede 
det, saaledes at det aldrig siden er fundet. 

Den myrdedes Enke Elisabet Clausdatter rejste 
Retssag ved Hammershus Birketing imod den strax 
for Mordet mistænkte Hans Hansen, og denne blev 
sat som Fange i Manteltaarnet. Nu dannede der 
sig en vidt forgrenet Sammenstiftelse til at fri ham 
ud af Fængslet. Arkelimester Peder Mikkelsen i 
Hasle, Konstabel Niels Jørgensen Brogaard i Sand-

J 
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vig, Byfoged Hans Olufsen Schou i Rønne, Bønder 
og Fiskere Nord og øst paa Landet var Medvidere 
heri sammen med Lene Povl Anchers og hendes 
Broder Hans Nielsen. En Nat sneg denne sidste 
sig selvtredje ind paa Slottet ad en Lønsti, som 
nede fra Mølledalen slynger sig stejlt op ad Slots
kIippens Landside til Blommetaarnet; under Sven
skernes Beskydning af Hammershus 1645 var to 
Soldater undvegne ad den, og en regnfuld Nat 13. 
Marts 1661 havde Leonora Christina ført sin Hus
bond Corfits Ulfeld og deres Tjener ned ad den 
under deres livsfarlige Flugt fra Hammershus. Hans 
Nielsen og hans to Følgesvende brød Morderen ud 
af Fangerummet, førte ham med sig ned ad Løn
stien, holdt ham nogle Dage skjult paa Landet og 
fik ham og hans Karl bragte i en Baad fra Mæl stad 
frelste over til Skaane. 

Det rygtedes snart, at selve den myrdedes Bro
der Hans Nielsen havde hjulpet Morderen bort. 
Han fængsledes 19. Oktober, og 26. Februar 1696 
dømte Bornholms Landsting ham som Brodermorder 
til at klæde Stejle og Hjul; hans Hustru Anne Marie 
Leopoldidatter var paa Hammershus Birketing dømt 
til Spindehuset. Han førtes ~. Maj til København, 
hvor HøjesteretG) 22. Maj fældede endelig Dom over 
ham: 

Hans Nielsen bør for sine Ugjerninger, sig 
selv til velfortjent Straf og andre ligesindede til 
Exempel og Afsky, at miste sit Liv og ved Svær
det fra Livet til Døden henrettes. Saa bør og 
hans Boeslod til Kongen at være hjemfalden, 
naar den dræbte Hendrik Nielsens Enke til Pro
cessens Omkostning har nydt forud 300 Rigsdaler. 
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Med denne Dom vendte Broderrnorderen 15. Juli 
tilbage til Bornholm. Ventefristen skyldtes Landets 
gamle Rettersværd, som var blevet opfeget saa tidt 
og endeligt saa skaaret, at man ikke turde gribe 
til det; de bornholmske Domstole dømte forsigtigen 
Misdædere7) saaledes: "Hovedet fra Kroppen at se
pareres af Bødelen med dend Instrument, som hand 
kand best rette med". Amtmand Hans Boefeke ud
virkede 30. Juni Kancelliets OrdreS) til at lade Hen
rettelsen ske med 0xe, "som det paa Bornholm er 
brugeligt". Imidlertid havde Amtskriver H. H. Schor 
dog 13. Juni faaet indkøbt i,et til saadan Forretning 
døgtig Sverd" for sexten Rigsdaler hos Mester Hein 
Kopper i København. Da Sognepræsten Søren 
Schade 28. Juli 1696 udledsagede Hans Nielsen 
til Retterstedet ved Allinge, kunde Brodermorderen 
efter Dommen lade Hovedet for Rettersværdet. 

Paa Medhjælperne i de andre Morderes Flugt 
toges der med Lempe. En Bonde i Olsker og en 
Fisker i Mælstad var af Landstinget dømte til livs
varigt Slavearbejde i Bremerholms Jern med Tab af 
deres Boeslod ; Kongen Iod dem 30. Juni 1696 
slippe!!) med tre Maaneders Fængsel paa Hammers
hus. Mod de andre 'Medvidere rejstes næppe eIl 
Gang retslig Tiltale; Hans Olufsen Schou maatte 
12. Februar 1696 fratræde Byfogedstillingen i Rønne. 

" Intet Steds i Retsakterne nævntes Povl Ancher; han 
stod rimeligvis belt uden for denne uhyggelige Sag, 
uden at gribe ind i sin unge Hustrus frugtesløse 
Arbejd paa at redde den yngste Broder fra Bøddel
sværdet. De skjulte Traade i Mordtragedien syntes 
i det hele spundne af Kvindelidenskab. Selvom 
Samtiden regnede sligt uheldigt Svogerskab for en 
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af Livets. mange Tilfældigheder, førte dog vist Hu
struens Slægtskæbne Græmmelse og Tynge ind i 
Anchers to sidste Leveaar. I Bornholmernes og i 
Kongens lempende Indgriben kunde maaske lægges 
Samfølelse med den gamle Provsts Vanskæbne .. 

Sin Gjerning som Sognepræst og Provst røg
tede Povl Ancher lige til det sidste. Han døde 
28. Oktober 1697 og begravedes 5. November i 
Hasle Kirke. Hans Enke blev det følgende Aar tro
lovet 22. Juni og viet 5. Avgust til By- og Herreds
foged Eskil Nielsen i Hasle og fik allerede tredje 
Juledag samme Aar en Søn Povl døbt; hendes 
Mand døde 1706, og efter en treaarig Enkestand 
indgik hun i et tredje stadseligt Ægteskab med 
Borgerkapitajn Gregers Christensen i Aakirkeby. 
Gjennem sine fem Sønner og fire Døttre fik Ancher 
en talrig Efterslægt. En Sønnesøn af ham var Peder 
Kofoed Ancher (1710--88), Danmarks store Rets
lærer, som, da Bornholmerne 1770 rejste sig til Op
stand mod Regeringens Skattepaalæg, og Kongen 
havde rustet to Orlogsskibe til at kue dem, traadte 
mæglende imellem og fik begge Parter til at vise 
klog Eftergivenhed. En Dattersøn af Povl Ancher 
var Povl Bohn 10) (1697--1759), der fra fattig theo
logisk Student i København gjennem mange Æven
tyr svang sig op til Felttøjmester i Wien og Direk
tør for hele den østerrigske Hærs Ingeniørkorps. 
I senere Slægtled kunne nævnes vor største Sprog
forsker Johan Nicolai Madvig (1804--86), Bornholms 
kække Kaperkapitajn, Ridder Caspar Henrik Wolfsen 
(1781-1836), og store Velgjørerinde, Legatstiftersken 
Marie Kofoed født Bohn (1760-1838), Nordpols
fareren Fridtjof Nansen. Helten fra Dybbøl, Lieute-
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nant Johan Andreas Peter Ancher (l837~76) var 
Ætling af en af de to Brødre Ancher, men det vides 
ikke om af Povl eller Peder. 

Børn af Povl Ancher ere paa sin Vis alle Born
holmere, i dansk Hu og Færd. Hans Samtid har 
hævet ham frem foran hver en af hans djerve og 
dygtige Fæller for hans Raad og Daad i hele Op
standen 1668, der frelste Bornholm fra den Skæbne, 
som ramte dets danske Frændeland Skaane, at stil
les under fremmed Magt og langsomt afdanskes. 
Det Maal, Bornholmerne under hans Ledelse satte 
sig, at deres Land evindeligt, i onde som i gode 
Tider, skulde følge Danmark, det naaede de, og 
det har holdt hidindtil. Det er deres, og det er alle 
danskes Haab, at det aldrig skal brydes. 
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De lniddelalderlige Døbefonter 
paa Bornholm. 

Den kristelige Daabshandling, der symboliserer 
Menneskets Renselse for sin medfødte Synd, har i 
Tidernes Løb undergaaet visse Forandringer, og 
denne Udvikling har medført en ligeløbende Række 
Forandringer af Døbekarrets Udseende og Anbrin-
gelse. I 

I den første kristne Tid foregik Daaben under 
aaben Himmel ved et Vandløb eller en Sø, og Hand
lingen fuldbyrdedes ved Daabskandidatens Nedstigen 
og Neddykken i Vandet. (Ordet "døbe" er det samme 
som "dyppe".) Senere, fra omkring det 4. Aarhun
drede, byggedes særlige Daabskirker, Baptisterier, i 
hvilke et muret Bassin eller en mægtig Metalbehol
der indeholdt Daabsvandet. Da man derefter gik 
over til Daab af Børn, kunde man nøjes med en 
betydeligt formindsket Vandmængde og indførte der
for Døbefonten, som vi i store Træk kender den 
fra vore Kirker. Man mener af gamle Illustrationer 
at kunne paavise, at Døbefonter var i Brug allerede 
i det 6. Aarh. 

Paa sin Vej sydfra bragte Kristendommen Døbefon
ten med sig til vore Lande, og paa Bornholm maa 
det antages, at de første Fonter, sandsynligvis af Træ, 
rejstes af Biskop Egin (t 1072), der byggede Kirker 
og i stort Tal døbte bornholmske Hedninger. 
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Hulheden var paa alle middelalderlige Døbefon
~er saa stor, at et lille Barn helt kunde neddykkes 
l det Vand, den kunde rumme. Først omkring Aar 
1600 blev det Skik kun at overøse Barnets Hoved 
og Krop med Vand7:) og denne Skik overflødig
gjorde yderligere den store Vandmængde, der hidtil 
havde været nødvendig, hvorfor Fontens Hulhed i 
de fleste Tilfælde blev overdækket med et ret fladt 
Døbefad af Metal. Og saaledes henslaar endnu de 
fleste Middelaldersfonter rundt om her i Landet. 

I den foreliggende Literatur om Bornholms For
tidsminder er Døbefonterne, naar undtages Aakir
keby-Fonten, saa godt som uomtalt. Thurah giver 
en meget .overfladisk Beskrivelse af den i Aakirkeby, 
~om h~n ikke engang selv har set, og nævner lige 
l Forbigaaende et Par andre. Brunius har paa sin 
Bornholms-Rejse 1857 set de fleste af Kirkernes 
Døbefonter og giver med et Par Linier en Be
skrivelse af disse~·~). Denne er dog højst mangel
fuld og unøjagtig. løvrigt eksisterer der, mig be
k:ndt, intet Forsøg paa Behandling af det Emne. 
Vi paa de følgende Blade skal beskæftige os med 

Da jeg nu saaledes staar saa nogenlunde pa~ 
bar Bund, vil der sikkert her og der kunne rettes 
Anker mod min Bedømmelse og de Resultater, jeg 
mener at være kommen til, men dette har dog ikke 
kunnet afholde mig fra at gøre denne Begyndelse 
til en virkelig Undersøgelse, som jeg har ment ikke 

*) Se Troels Lunds interessante Beskrivelse af Daabscere
monierne, Dagligt Liv. Bd. VIII. S. 93 ff. 

**) C. G. Brunins: Konstanteckningar under en resa till Born
holm. 
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var helt overflødig, og som jeg ønsker og haaber, 
andre vil fortsætte. 

Det har kun været min Hensigt her at omtale 
de middelalderlige Stenfonter. Derfor falder straks 
de nyere Granitfonter i Bolsker, 0sterlarsker, Olsker, 
Klemensker, Allinge og Gudhjem samt Sandstens
fonten i Nexø fra 1784 og den ejendommelige Ege
træ-Font i Svaneke udenfor Rammen. Fonter, der 
muligvis anvendes af mere private Kirkesamfund, 
forbigaaes ligeledes. 

Inden jeg gaar over til Beskrivelsen af de 17 øv
rige, skal jeg bemærke, at der ved Bedømmelsen af 
disse af mere specielle Værker har staaet følgende 
til min Raapighed: 
J. Roosval: Dopfuntar i Statens hist. Museum. Stock

holm 1917. 
_ Die Steinmeister Gotlands. Stockholm 1918. 
_ Die Kirchen Gotlands. Stockholm 1911. 

O. Rydbeck: Bidrag til! Lunds Domkyrkas Byggnads· 
historia. Lund 1915. 

E. Sauermann: Die mittelalterlichen Taufsteine 
Schleswig-Holsteins. Liibeck 1904. 

Lars Tynell: Skån~s medeltida Dopfuntar, I-III. 
Stockholm 1910--13. 

Ludv. Wimmer: Døbefonten i Aakirkeby Kirke. Kbh. 

1887. 
endvidere Afhandlinger bl. a. i 

Strangnas Studier, Bd. II. Stockholm 1910. 
The Burlington Magazine. London, March 1918. 
Kunst og Kultur. Kristiania 1917. 
Fornvannen, Bd. 3-4. Stockholm 1916. 
Tidsskrift for Konstvetenskap, 2. H. Lund 1919. 
Aarbøger for nord. Oldkyndighed, 1914. 

i 
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Min Undersøgelse af hver enkelt Font gav føl
gende Resultater: 

Nr. 1. Bolsker*) er af graa Kalksten. Skaalen 
omtrent halvkugleformet og prydet med vertikale, 
fremstaaende Ribber, der foroven forenes ved en 
Rundbue. Mellemrummene mellem Ribberne be
staar af convex buede Flader, der danner en Slags 
stærkt stiliseret "Bladornament" , dækkende det meste 
af Skaalens udvendige Flade. Foroven langs Kan
ten løber en skarptskaaren, ringformig Fordybning. 
Skaalens Overkant er 9 cm bred. Hulhedens Dybde 
udgør omtrent Halvdelen af Skaalens Højde. 

Under Skaalen ligger en Ring med halvrund 
Profil, den saakaldte Vulst, der bæres af Foden. 
Denne bestaar af en kraftig Hulkehl, der forneden 
ender i en lodret Flade. Vulst og Fod er uden 
Ornamentik. 

Fonten er meget stor (Højde 122 cm, Bredde 91 cm). 

Nr. 2. Hasle. Skaalen er ret flad og bred, 
dens Profil danner en stump Vinkel. Ydersiden er 
forsynet med 18 trebla
dede, svagt tilspidsede 
Buer, indhugget som Li
nieornament uden Relief. 
Foden glat, kraftig i 
sin Form, Vulsten med 
næsten lodrette Sider. 
Materialet er en meget 
løs, smuldrende Kalk
sten, der helt dækkes af 
Malerfarve. (Højde 82 cm, Bredde 91.) Hul-
heden er tilmuret. 

*) Naar jeg her og senere kun nævner Kirkens Navn, menes 
naturligvis Døbefonten i nævnte Kirke. 4* 
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Nr. 3. Ibsker. Ligner meget Bolsker. Skaa
len dækkes at 16 Blad
telter. Foden er tildels 
nedgravet i Kirkegulvet. 
Materialet er graa, mar
moreret Kalksten, der 
bærer Spor at rød, graa 
og blaa Maling. Indven
dig er Skaalen beklædt 
med Bly. (Højde over 
Gulvet 80 cm, Bredde 
82 cm.) 

Nr. 4. Klemensker. Af denne er kun Skaalen 
der er stærkt beskadiget, tilbage. Den er at en rød
lig, grovkornet Granit, dens Sider er buede; langs 
Overkanten løber to brede Rundstave. Skaalen er 
bredest nede ved Bunden. Ved Overkanten maaler 
den 75 cm, Højden er ca. 60 cm, Kantens Tykkelse 
10 cm. Der findes Spor af røde og gule Ornamen
ter, malet paa hvid Grund. 

Nr. 5. Knudsker I er 
at grovkornet, glimmer
holdig, graa Granit, stor 
klodset og uregelmæssigt 
tilhugget, noget oval, 72 
cm. Diameter paa det bre
deste Sted, 64 cm. paa 
det smalleste. Ved Skaa
lens Overkant ses en svagt 
fremhævet Rundstav. Skaa
lens Højde er 55 cm. Den 

bærer Spor at Hvidtning. Foden mangler. 
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Nr. 6. Knudsker II tjener som Fod for fore
gaaende, hvilken den synes at ligne baade i 
Form og Materiale. Da den tildels er nedgravet i 
Kirkegulvet med Bunden opad, har en nærmere 
Undersøgelse været mig umulig. 

Nr. 7. Nyker. Skaa
lens Profil danner en 
stump Vinkel, Bunden 
er svagt rundet, Siderne 
næsten lodrette. Materia
let er en graa marmo
reret, til sleben Kalksten. 
Hulheden er tilmuret. Fo
den er af rødlig Kalksten 
og usleben. Fonten, der 
bærer Spor af at have 
været baade hvidtet og be
malet med blaa og gule 
Farver, er 85 cm. høj 
og 64 cm bred og ganske uden Ornamentik. 

Nr. 8. Nylarsker er af ganske samme Type, som 
den foregaaende. Skaalen har samme Profil (omend 
Overkanten dog er affaset), er af graa, poleret Kalk
sten. Foden, der er noget smallere opefter, og den 
tynde Vulst samt det meget akkurate i Udførelsen 
kunde tyde paa, at Foden er at nyere Dato (1878, 
1882 ?). Højde 102 cm, Bredde 85. Ingen Orna
menter, ingen Spor af Maling. 

Nr. 9. Olsker adskiller sig stærkt fra de øv
rige bornholmske Fonter derved, at Skaal og Fod 
næsten er af samme Bredde, hvilket giver den 
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et ejendommeligt plumpt Udseende. Saavel Fodens 
som Skaalens næsten lodrette Sider bærer foroven 

et Rebstavornament, Udfø
relsen i det hele ret klodset. 
Fonten er meget lav, 68 cm 
høj og 78 cm bred, saa man 
tør formode, at den i sin Tid 
har hvilet paa et nu ukendt 
Sokelparti. Materialet er en 
hvidgraa, marmoragtig Kalk
sten, der tildels er over
malet med sorte, blaa, 

røde, hvide og gule Farver. 
\ 

Nr. 10. Pedersker ligner meget Bolsker 
og Ibsker i Form og Di
mensioner. Skaalen er lidt 
mindre, forsynet med 19 
Bladfelter, dens Materiale er 
en meget smuk, rød, flam
met Kalksten, der tildels er 
polerefX} Foden er af sæd
vanlig Form, men forneden 
prydet med en svær Rund
stav og 2 Platter; den be
staar af rødlig og graalig 
Kalksten. Højde 100 cm, 
Bredde 73 cm, Spor af rød Maling. 

Nr. 11. Poulsker er af ganske samme Type, 

*) Paa de fleste Døbefonter er Skaalen forarbejdet med 
større Omhu end Foden; paa denne er Forskellen særlig frem
trædende. 

, 
l' 
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som foregaaende. Materialet er graa Kalksten. 
16 Bladfelter, Højde 108 cm, Bredde 93 cm. 

Foden lidt forsænket 
rød Maling. 

Gulvet. Spor af brun og 

Nr. 12. Rutsker er 
af rødliggraa, stribet Gra
nit og forholdsvis lille af 
Maal, idet Højden er 75 
cm, Bredden 64. Skaalen 
har næsten lodrette Sider, 
foroven forsynet med et 
svagt fremstaaende, fladt 
Baand. Foden er firkantet 
med buede Sideflader, pry
det med et smukt Blad
ornament i fladt Relief. 
Hulheden rummelig, Kan

tens Tykkelse 5-7 Centimeter. 
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Nr. 13. Rønne slutter sig i Formen nær til 
Nr. 1, 3, 10 og 11. Skaalen bærer 16 Blad-

felter, adskilt ved Ribber, 
der foroven forbindes ved 

3-delte Spidsbuer; paa 
dens Overkant findes en 
kraftig Rundstav. Ma
terialet er en lys, gul
graa Kalksten. Vulsten 
mangler. Foden er raat 
tildannet af graa Kalksten 
og har sikkert ikke fra 
Begyndelsen tilhørt den
ne Font. Paa Under

siden af Skaalen ses, at denne forud i forskellige 
Tidsrum har hvilet paa 2 andre Fødder af forskellig 
Bredde. Den nuværende Fod er saaledes mindst Nr. 3 
i Rækken. Fonten er stor, 82 cm høj, 86 cm bred og 
bærer tydelige Spor af gul, graa og himmelblaa Maling. 

Nr. 14. Rø. Af denne findes kun Skaalen, der 
er af graa Granit. Siderne næsten lodrette og for
oven prydet me<t et Rebstavornament lignende Ols
ker; under dette smaa rundbuede Forsiringer. Den 
har en Diameter af 73 cm. 

Nr. 15. Vestermarie er af ganske samme Type, 
som Nr. 7 og 8. Skaalen af graa, sleben Kalksten 
uden Ornamenter, Foden af rødlig, usleben Kalksten, 
Højde 82 cm, Bredde 80 cm. 

Nr. 16. 0stermarie ligner meget foregaaende og 
bestaar tilsyneladende af graa Kalksten, der fuldstæn-

r 
r 
I 

I, 

I 

l 
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dig er overmalet med graa Oliefarve. Hulheden er 
tilmuret. Den er 98 cm høj, 75 cm bred. 

Nr. 17. Aakirkeby er uden Sammenlig-
ning det ejendommelig
ste af Bornholms Skulp
turarbejder fra Middelal
deren. Den er berømt for 
sin rige Billedornamentik 
og for sin lange Rune
inskription. 

Den er ret stor af Maal: 
Højde 85 cm, Bredde 80. 
Skaalens Sider, der næ
sten er lodrette, er ind
delt i 11 Felter, paa 
hvilke Scener fra Kristi Liver fremstillet i Relief. 
Felterne adskilles ved Søjler, der bærer 3-delte Rund
buer, og paa disse fremtræder den lange Runeind
skrift i en gotlandsk Afart af det oldnordiske Sprog, 
som forklarende Tekst til Billederne. Mellem Buerne 
(saakaldte Kløverbladsbuer) findes smukke, romanske 
Ornamenter, der ligesom Søjlerne alle er forskellige. 

Paa Skaalens udvendige Bundflade slynger sig 
et kraftigt romansk Rankeornament i Relief. 

Under Skaalen danner en tyk Vulst, prydet med 
fint Fletværk, Overgang til Foden, der bærer 4 
Hoveder i højt Relief, omgivet af romanske Ranke
og Slangeornamenter. De to Hoveder er tydeligt 
karakteriseret som Menneske- og Vædderhoveder; 
de to andre skal rimeligvis forestille Løve og Ørn, 
men er mindre let kendelige. Forneden findes en 
snoet Perlestav. 
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Materialet er en graa Kalksandsten, der ved Be
handling med fortyndet Saltsyre bruser stærkt og 
efterlader et fint, skarpt Pulver, der under Mikroskop 
viser sig at være rent Kvartssand. Den bærer Spor af 
Overkalkning. 

Af de omtalte Fonter er 13 endnu i Brug. Bols
ker, Disker og Rø er - uvist af hvilken Grund -
afløst af nye Granitfonter og henstaa endnu i de 
resp. Kirker. Klemensker ligger stærkt beskadiget 
paa Kirkegaarden. 

Rø skal en Del Aar have gjort Tjeneste som 
Svinetrug paa en nær ved Kirken liggende Gaard. 

Paa ingen af Fonterne har jeg kunnet paavise 
Udtømningshul J: et Hul i Bunden af Skaalen, gen
nem hvilket det benyttede Vand kunde udtømmes. 

(En Mængde tidlige Middelaldersfonter har ellers 
været forsynet med et saadant.) 

Kun tre af de omtalte Fonter staar paa deres 
gamle rigtige Plads i Kirkeskibets vestlige Del (Bols
ker, Ibsker og 0stermarie). 2 staar som ubruge
lige i Kirkernes Vaabenhus (Disker og Rø), de øv
rige har aIle faaet Plads tæt oppe ved Altret. 

I Rønne Kirke stod Fonten, lige indtil den store 
Ombygning 1915-18 paa sin rette Plads til højre 
for den gamle Kvindedør, men ogsaa den er nu 
havnet i Skibets østlige Del, umiddelbart oppe ved 
Altret. Af hvilken Aarsag Døbefonterne flyttes bort 
fra deres gennem Aarhundreder hævdvundne Plads, 
forstaar man ikke, navnlig da en saadan Flytning 
er i Strid med hele Daabshandlingens Symbolik. 

De Spor af Maling, der findes paa de fleste Fon
ter, stammer antagelig fra Renaissancetiden. Kun 
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Aakirkebyfonten har muligvis oprindelig været 
polychrom. 

Døbejadene ligger jo egentlig udenfor dette lille 
Arbejdes Plan. Det skal dog bemærkes, at her fin
des omkring en halv Snes Fade med bibelske Bil
leder i drevet Arbejde (særlig er Maria Bebudelse 
ofte fremstillet) uden om hvilke Ornamenter og Bog
staver i, tilfældig Orden er indpresset ved Hjælp af 
Stempler. Disse Fade er antagelig af tysk Arbejde 
(Nurnberg) og fra det 15.-16. Aarh. Paa et Fad 
(Østermarie) har jeg fundet Aarstallet 1621 (1521 ?). 
Paa et andet (Nylars) læses: Marcus Tullius eic. 
Procons. 

Naar vi nu gaar over til en Sammenligning, dels 
mellem Fonterne indbyrdes, dels med andre Fonter 
i Danmark og Sverrig, er der straks en Anledning 
til at dele dem efter Materialet i to store Grupper: 

Granit-Fonter og 
Kalkstens-Fonter. 

Til første Gruppe hører saa de 5: Klemensker, 
Knudsker I og II, Rutsker og Rø; 
til den anden de øvrige 12 (indbefattet Aakirkeby, 
der eIlers gaar under Betegnelsen "Sandstensfonter"). 

Granitfonterne synes saaledes især at optræde paa 
Bornholms nordlige Del, medens Kalkstensfonterne 
fortrinsvis er repræsenteret i Øens sydlige og øst
lige Egne. 

Ved første Øjekast ser man, at 'alle disse Fonter 
har adskillige Aarhundreder bag sig, men for nær
mere at bestemme deres Alder og Oprindelse, hvil~ 
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ket skulde være dette lille Arbejdes væsentlige Op
gave, er det nødvendigt at orientere sig ved Sam
menligning med Fonter fra andre Steder. 

Af Granitfonter findes i det øvrige Danmark, i 
Sydsverrig og Nordtyskland utallige Exemplarer og 
adskillige Typer, som er ejendommelige for be
stemte Lokaliteter, saaledes i Jylland og paa Sjæl
land flere Grupper af ganske speciel Karakter og 
Behandlingsmaade. Et stort Værk -om danske Døbe
fonter, som Museumsdirektør, Dr. phil. M. Macke
prang har haft under Udarbejdelse i adskillige Aar, 
vil sikkert, naar det engang bliver offentliggjort, 
give udtømmende Oplysninger herom, og det imøde
ses derfor med Forventning. 

Fra Skaane kender man ligeledes bestemte Typer 
og tillige Navne paa flere "Stenmestre" , af hvilke 
Mårten vel er den mest berømte. 

De bornholmske Granitfonter er for faa og for 
uensartede til, at man kan forsøge en yderligere 
Gruppering af Exemplarerne. Dette vanskeliggøres 
især ved den Omstændighed, at kun. en eneste 
endnu har sin Fod i Behold. 

Knudsker I ligner i Formen visse ældgamle Fon
ter, f. Ex. Gjellerup fra Aar ca. 1140 og Fjenneslev
lille, i hvilken Tvillingbrødrene Absalon og Esbern 
Snare sandsynligvis har modtaget Daaben. Den gør 
et meget gammelt Indtryk og skønnes at være over 
7 Hundredaar gammel. Antagelig er den, saavel 
som de 4 øvrige, hugne af tilfældigt fundne Mark
sten. En af de to Knudskerfonter har naturligvis 
oprindelig tilhørt en anden Kirke i Nærheden, hvor
fra den ved en eller anden Kirkeudvidelse er blev en 
hentet efter at være bleven erstattet af en nyere. 
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Det sandsynligste er vel, at den først har tilhørt 
Rønne Kirke, der sikkert fra først af har haft en 
anden Døbefont end den nuværende. Mulig kunde 
der ogsaa være Tale om Aakirkeby eller Nyker. 
Klemensker har ligeledes i sin Form Tilknytning til 
gamle danske (ikke skaanske) Fonter og er i sin 
Udførelse bedre gjort end foregaaende, med hvilken 
den iøvrigt turde være jævnaldrende. Rutsker og 
Rø er muligvis yngre, men maa dog være gjort 
noget før Midten af d. 13. Aarh. 

Sammenlignet med Granitfonterne i det øvrige 
Land er de bornholmske faa og fattige i Udstyrelse. 
Da Granit jo har været for Haanden i stor Mængde 
ikke alene som Klippe, hvad der forøvrigt i denne 
Forbindelse er af underordnet Betydning, men til
lige som Istidsblokke paa Markerne, kan den magre 
Høst vel kun tilskrives Bornholmernes Mangel paa 
haandværksmæssig Duelighed. Dog maa det beken
des, at de Granitfonter, der i den nyere Tid har af
løst enkelte af de gamle, omend de teknisk set 
langt overgaa disse, staar tilbage for dem i kunst
nerisk Henseende. Der er over de gamle en Styrke 
i Linjeføringen og en Ro og Værdighed, som ingen 
af de nye ejer. 

Af Kalkstensfonterne bærer de 5: Bolsker, Ibsker, 
Pedersker, Poulsker og Rønne, umiskendeligt Præg 
af Samhørighed, saavel i Form og Dimensioner som 
i Materiale og haandværksmæssig Udførelse. 

Af de øvrige har Hasle, Nyker, Nylarsker, Vester
marie og 0stermarie ligeledes mange fælles Karak
tertræk foruden Ligheden i Materiale. Disse 2 Af
delinger, hver paa 5 Expl., vil derfor senere blive 
behandlet under Betegnelserne Afd. A. og Afd. B. 
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Olsker og Aakirkeby staar hver for sig som 
eneste Repræsentanter for hver sin Type. 

Saasnart man har en Kalkstensfont for sig, sen
der man uvilkaarlig en Tanke til Gotland, hvorfra 
der i Middelalderen udsendtes et Utal af Døbefonter 
til de omkringliggende Lande, især langs øster
søens Kyster. Det er saaledes godtgjort, at der 
ikke alene i østergotland, hvortil Gotland hørte 
(Linkøping Stift), men lige fra Helsingland ned gen
nem Sverigs Østkyst og Skaane findes en Mængde 
saadanne. I Danmark kendes især fra det sydlige 
Jylland og de sydlige Øer et ikke ringe Antal, vel 
omkring et halvt Hundrede, i Slesvig-Holsten om
kring 30, hvoraf enkelte har fundet Vej helt over 
til de frisiske Øer, og langs Tysklands Nordkyst 
helt op til Memel ikke faa Døbefonter, der alle 
stammer fra Gotland og hovedsagelig bestaar af Kalk
sten. Dette Materiale er dels en graa Crinoide
kalksten fra Silurformationen, der vistnok brødes i 
Nærheden af Visby, dels en rødflammet, undertiden 
hvid, marmoragtig Kalksten fra Hoburgen-Brudene 
paa Gotlands Sydspids, dels en sandholdig, graa 
Kalksten, ogsaa fra det sydlige Gotland. 

Blandt de Videnskabsmænd, der har beskæftiget 
sig med disse fra Gotland stammende Fonter, synes 
der at være Enighed om, at deres Tilblivelsestid 
ligger ved Overgangen fra den romanske til den 
gotiske Stilperiode, altsaa i det 13. Aarh.; dog føres 
enkelte frem til Begyndelsen af det 14. 

Ved en Sammenligning med de her omtalte got
landske viser det sig, at de 5 bornholmske Kalk
stensfonter Afd. A slutter sig saa nær til en bestemt 
Type af disse, at man ikke et Øjeblik betænker sig 
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paa at indlemme dem i den store gotlandske Fa
milie. Deres Dimensioner, Form og Udsmykning 
er nøjagtig efter Typen, og Materialet let genkende
ligt. Pedersker er af rød Hoburgen-Marmor, de 4 
øvrige af "Visby-Kalksten". 

Rønne maa, paa Grund af sin rent gotiske Orna
mentik henføres til Aarene omkring 1300. Sand
synligvis er den kommen hertil ved Aar 1340, da 
Rønne Kirke fik sin store Udvidelse mod Vest. 

Hoburgen-Marmoren menes tidligst at være bleven 
benyttet omkring ved Aar 1230. Pedersker kan saa
ledes ikke være ældre end fra dette Aarstal. Kir
kens Opførelse regner man med et rundt Tal til 
Aar 1250. Fonten er utvivlsomt samtidig med Kir
ken, da den ikke bærer noget Spor af Gotik i sin 
Udstyrelse, hvilket vilde tyde paa en Tilblivelsestid 
af efter ca. 1270. 

De tre øvrige kan være noget ældre. Jeg skøn
ner dog, at Pouls ker er jævnaldrende med Peders
ker, og at Bolsker og Ibsker er indtil en Menneske
alder ældre, d. v. s. at de er ført hertil samtidig 
med de paagældende Kirkers Opførelse. 

Som ovenfor berørt er der desuden mellem 5 an
dre Kalkstensfonter saa meget Slægtskab, at de bedst 
lader sig omtale under eet. Det gælder Afd. B: 
Hasle, Nyker, Nylarsker, Vestermarie og 0ster
marie, der hvad Form og Materiale angaar staar 
hinanden overordentlig nær. 

Nyker, Nylarsker og Vestermarie er saa at sige 
ens. Skaalen af graa sleben Kalksten, omhyggeligt 
udført og uden Spor af Ornamentik, hvorved det 
smukke Materiale kommer til sin fulde Ret, Foden af 
ensartet Form og noget mindre omhyggeligt udført. 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



64 

De hører aabenbart til den Gruppe Døbefonter, 
J. Roosval omtaler i sit Hovedværk "Die Steinmei
ster Gotlands" S. 208/9 og som han kalder "en 
Søsterform til den først skildrede, ikonoklastiske 
Bægerform " (hvortil Afd. A hører). Et Exemplar af 
denne "Ciborie"-Type) fra Aia paa Gotland har et 
mægtigt, rundt, trappeformet Sokelparti, der hæver 
Fonten op og giver den ellers meget enkle Font et 

stateligt Udseende. 
Vore har dog næppe været anbragt paa lignende 

Maade, da de paagældende Kirkers trange Rumfor
hold har forbudt enhver unødvendig Anvendelse af 

Gulvplads. 
Hvorvidt de bornholmske Ciborie-Fonter stammer 

fra Gotland, har jeg ikke kunnet bevise; men jeg 
troer, at man indtil videre bør regne med, at dette 

er Tilfældet. 
Hvis man paa Bornholm i det 13. Aarh. (de gan-

ske tilsvarende gotlandske Fonter menes at være 
/ fra denne Tid) sad inde med den tekniske Færdig

hed, der er nødvendig for at kunne slibe og polere 
Kalksten, vilde man sandsynligvis oftere have fun
det denne Teknik anvendt andre Steder i de paa
gældende, samtidig opførte Kirker. Dette er imidler
tid, mig bekendt, ikke sket. 

Ved Udgravningen af Lilleborg i Almindingen 
skal Holzførster Rømer for et Hundred Aar siden 
have fundet 3 Fragmenter, som han antog at være 
fra en poleret Søjle af bornholmsk Cementsten fra 
Limensgade. Hvis dette kunde bevises, maatte man 

*) Navnet hentet fra en særlig paa Gotland optrædende Form 
for en af Søjler baaren Baldakin, der overskyggede Altret. 

65 

regne med Tilstedeværelsen af et bornholmsk Værk
sted for Stenslibning inden Aar 1150, og usand
synligt vilde det da ikke være, om vore slebne 
Døbefonter stammede fra et saadant Værksted, hvis 
Produktion iøvrigt maa have været meget ringe af 
Omfang. 

Hvorvidt den Kalksten, hvoraf de bornholmske 
Fonter bestaar, er fra et herværende Brud eller fra 
et gotlandsk, tør jeg ikke afgøre, dette maa overlades 
til en Geolog, og det var at haabe, at dennes Dom 
faldt ud til Fordel for Bornholm. Dog har jeg kun 
ringe Haab om, at dette vil blive Resultatet af de 
Materialeundersøgelser, der sikkert engang vil blive 
foretaget af en kompetent Mand. 

Om østermariefonten har været sleben eller ej, 
er det ikke lykkedes mig at konstatere, da Stenen 
er noget forvitret og derfor er bleven lappet med 
Cement, spartlet og ganske dækket med Oliefarve. 
løvrigt ligner den fuldstændig de 3 foregaaende. 

Haslefonten er ligeledes vanskelig at bedømme, 
hvad Materialet angaar, da ogsaa den paa Grund 
af Overfladens Forvitring har været under en Maler
svends grundige Behandling. I sin Form og ved 
sin Ornamentik afviger den lidt fra Typen, og man 
kunde synes, at dens Ophavsmand har været paa
virket af engelske Forbilleder. Dog kan det lige 
saa vel antages, at den skyldes en bornholmsk Me
ster, der har haft Aakirkebyfonten for sin Tanke. 

Skønsmæssigt henfører jeg den til Slutningen af 
det 13 Aarh. evt. Begyndelsen af det 14. 

DIsker afviger stærkt fra de øvrige bornholmske 
Fonter. Den kunde i sin Form minde noget om 
visse i Vestergøtland og Sødermanland forekom-
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men de Fonter fra det 12 Aarh.; men Materialet er 
en næsten hvid, krystallinsk Kalksten, der af fortyn
det Saltsyre opløses fuldstændigt uden nogetsom
helst Bundfald, altsaa en Slags Marmor, der kunde 
antyde en Retning mod Gotland (Hoburgenj- Den 
er i hvert Fald ikke af bornholmsk Opnndelse. 
Man har i denne aabenbart en tidlig Middelalders
font for sig; men jeg vover ikke nærme:e at sted~ 
eller tidfæste den. (Olskirke er antagelIg opført 1 

Slutningen af 12 Aarh.) 
Aakirkebyfonten er allerede for en Menneskealder 

siden af Wimmer paavist at stamme fra G.otland. 
Den lange Runeindskrift har afgivet fuldgyl~lge Be.
viser herfor alene ad sproglig og palæografIsk yeJ. 
Desuden har den senere Tids Undersøgelser ad Iko
nografisk Vej bekræftet Wimmers Beste~melse. 

Mester Sighrafr, der har indhugget SIt Navn som 
Afslutning paa Indskriften, har foruden denne Font 
efterladt sig adskillige andre, der endnu staar rundt 
om i svenske og danske Kirker. Man regner saa
ledes med at kende ialt ca. 20 Exemplarer fra hans 

Haand deraf 3 i Danmark. 
Jeg' skal ikke her komme ind paa en nærmer~ 

Beskrivelse af Aakirkebyfonten, da der allerede I 
Wimmers pragtfulde Værk paa dette Omraade er 
sagt om den, hvad der kan si~es. Dog maa det 

eges at Wimmers TidsangIvelse for Fontens 
paap , rd F 
Tilblivelse ikke er bleven godkendt af vor I s ~r-
skere, der mener, at Sighrafr maa have .levet og vIr
ket mindst et halvt Hundrede Aar tidlIgere end af 

Wimmer antaget. 
Wimmer anfører Aar 1280 som Fontens Tilbli-

velsestid. 
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Roosval, der udførligst gør Rede for Sighrafrs 
Virketid, kommer til det Resultat, at denne faldt mel
lem 1175 og 1225. 

Hans Hildebrandt, Lars Tynell, Sune Ambrosiani 
og E. Sauermann er ligeledes enige om, at Wim
mers Datering er for sent angivet. 

Ser man nærmere efter, hvorledes Wimmer er 
kommen til Aarstallet 1280, saa opdager man, at 
dette er sat noget skønsmæssigt. 

Efter at have fastslaaet, at Sproget i Indskriften 
er nyere end det, der er indhugget paa Runestenene 
fra Hauggran og Stainkumbla, og som menes at 
stamme fra Aar ca. 1200; men at det er ældre end 
Sproget i Gutalag og Runekalenderen fra 1328, næv
nes Aarstallet 1280 som det sandsynligste. Havde 
Wimmer undladt at anføre et bestemt Aarstal og 
holdt sig til det, der laa fast, vilde der ikke have 
været nogen Uoverensstemmelse mellem Tidsangivel
serne. 

Jeg mener, man gør Ret i, - efter hvad der i 
den senere Tid er oplyst - at henføre vor berømte 
Døbefont til de første Aartier af det 13 Aarh., ogsaa 
af den Grund, at der til den er anvandt et Materiale, 
Kalksandsten, der efter dette Tidspunkt synes at 
være gaaet af Brug tillige med den rige Billedanven
delse i Kirkerne. Den lange Række "Stenmestre", 
der paa Gotland affødes af og videre udvikler Fol
kevandringstidens gotlandske StW), og som begyn
der med Hegwaldr og slutter med Sighrafr, tum
lede paa deres Døbefonter dels med fantastiske 
Dyre- og Menneskeskikkeiser i broget og skøn For-

*) Se S. MUller: Dyreornamentiken i Norden S. 207 ff. 

5* 
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virring, dels med Billedgrupper, opbygget i byzan
tinsk Stil. De afløstes af andre mere strenge Kunst
nere, der forsagede al BilIedfremstilling. Som Over
gangsled mellem disse to Stilperioder optræder en 
Billedhugger - af Roosval kaldet Anonvmus Cal
carius - der vel endnu arbejder i Sighrafr's Aand, 
men som i Stedet for Kalksandstenen anvender det 
nye Kalkstensmateriale, der derefter blev eneraadende. 
Calcarius' Virketid falder mellem 1215 og 1250. 

Denne Font er vistnok kommen hertil paa samme 
Tid, som Aakirkeby Kirkes Vaabenhus er bygget. 
Jeg slutter dette af, at de Løvehoveder og Søjler, 
der pryder det, er gjort af en Kalksandsten, der til
syneladende er den samme som den, hvoraf Sighrafr's 
Mesterstykke er hugget. 

Vaabenhuset er opført senere end Kirken, men 
er dog af høj Ælde. Jeg formoder, at Kirken om
kring 1235 har faaet en stor Udvidelse, hvorved 
Vaabenhuset og muligvis Taarnet er tilbygget, lige
som Hvælvingerne i Koret er ombygget, og ved 
denne Lejlighed mener jeg, Fonten er bragt hertil 
fra Gotland. 

Resultatet af Undersøgelsen skulde da være føl
gende: 

Der findes forholdsvis faa Granitfonter fra Mid
delalderen her paa Øen, ialt 5. Disse er uensartede, 
sandsynligvis af bornholmsk Oprindelse og fra Aar
tierne omkring Aar 1200. 

Af bornholmsk Sandsten findes ingen Middel
alder-Font. 

Af Kalkstensfonter findes 6, der med stor Sikker
hed kan siges at stamme fra Gotland, samt 4, der 

r 
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med nogen Sandsynlighed kan antages at hidrøre 
fra samme ø. 

Endvidere 2, om hvilke jeg i Øjeblikket ikke tør 
udtale andet, end at i hvert Fald den ene ikke er 
af bornholmsk Oprindelse. 

Tilstedeværelsen af en saa stor Procentdel af 
fremmede Fonter her paa Øen maa forudsætte en 
livlig Handelsforbindelse med Omverdenen, navnlig 
med Gotland; og den Formodning, en bornholmsk 
Forfatter nys har fremsat, at Aakirkebyfonten skulde 
være røvet fra Visby af Valdemar Atterdag i Aaret 
1361, taber paa denne Baggrund meget i Sand
synlighed. 

Vort uomtvistet ejendommeligste Kunstværk fra 
Middelalderen staar sikkert med fuld Ret i den ær
værdige Kirke i Aakirkeby, og den er uden Tvivl, 
ligesaavel som de øvrige Gotlandfonter bragt hertil 
paa en fredelig Skude og af nænsomme Hænder 
bragt paa Plads i den Kirke, hvor den gennem lang
somt svindende Aarhundreder har gjort Tjeneste un
der Menighedens Bøn og Sang. 

Det var ønskeligt, om de Mænd, der nu og i 
Fremtiden staar for den bornholmske Kirkes Ror, 
maatte være besjælet af stor Nænsomhed over for 
vore gamle Døbefonter. Kirkeautoriteterne har hid
til ikke altid omgaaedes dem med det Hensyn, der 
skyldes ærværdige, smukke og historisk betydnings
fulde Mindesmærker fra en svunden Tid. 

H. Hjorth. 
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Nexø Byes Historie. 
Skildret af 

K. A. PETERSEN og M. K. ZAHRTMANN. 

I. Oprindelse. 

Nexø, den største By paa Bornholms Østkyst 
ligger paa Landets største Lavslette, som fra Balk~ 
Strand skyder sig halvtredje Kilometer vestover, in
den en Højde af ti Meter naas; tyve Meters Højde 
mødes først fire Kilometer inde i Landet (ved Bane
station Bodilsker). Langs Kysten hæver den ene 
Strand vold af løse Rullesten sig indenfor den anden; 
af saadanne gamle Havstokke eller Aaser kan mindst 
tælles fem; den inderste ligger skjult under Agerjord, 
men kom frem 1910, ved Udgravning for Hovedled
ningen til Byens Vandværk, omtrent 800 Meter in
den for den nuværende Kystlinie. De vise, at By
grunden i fjerne Tider var Havbund; hvor Borgerne 
nu gaa, gik Bølgerne højt for fire, fem Aartusender 
siden. Da de yngste Aaser blev rullede i Leje af 
Bølgeslaget, færdedes Stenalderfolket her i Egnen; 
Aasenes Højde gOdtgjør, at Landet her siden Sten
alderen har hævet sig omkring fem Meter. Hele 
Lavsletten har i sin Bund Sandsten, der dækkes af 
Smaasten, Grus og Muld, saa at den væsenligst 
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kun i Kysten træder frem som "idel Klipper, dog 
flade saa som Ligsten " (1662). 

Ind i den store Lavslette springer fra Nord Slamre
bjerg som et Forbjerg foran de indtil 113 Meter 
høje Helledes- og Paradisbakker. Det bærer paa sin 
Granitryg og om sin Fod talrige Grave og andre 
Minder fra Bronsealderen af og ind i den ældste 
Kristendom, et Tidsrum af over to Aartusender. 
Oldforskeren Knut Stjerna har ment i Slamrebjerg 
at turde se en hellig Byborg, en Akropol for en 
tætsluttet Bygd under dets Fod. En anden Oldtids
bygd samlede sig længere mod Syd (i Egnen om 
Kannikegaard), hvor en stor Brandpletsplads har vist 
sig at rumme henved 1200 Grave fra et halvt Aar
tusend før til et halvt Aartusend efter Kristi Fødsel. 
Paa den Tid har rimeligvis Sænkningen gjennem 
Ferske Sø og Bolsker Myr været en sejlbar Havarm 
ind til denne Bygd. Nærmere Nexø haves mærke
lige Minder om Oldtidsfolkets Færd i den store 
Kampesten "Fandens Keglebane" med dens for 
henved tre Aartusender siden indristede skaalfor
mede Soltegn, liggende Syd for Ferske Sø, samt i 
ret talrige Jernaldersgrave i selve de omtalte Hav
stokke saavel Syd som Nord for Nexø. 

Herefter tør det formodes, at efter Haanden som 
Landets Hævning gjorde Vigene usejlbare og flyt
tede Kystlinjen ud mod øst, fulgte de to Oldtids
bygders Fiskere og Vikinger efter, indtil de sam
lede sig i en ny Bygd Nord op til Ferske Sø, der 
hvor nu Nexø Borgere vandre paa tørlagt Havbund. 
Kun Agerbrugets Mænd blev tilbage i de ældgamle 
Bygder, hvor nu Klinteby, Slam re og Langedeby 
brede sig i stadig Velstand. 
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Deres By nævnte Borgerne Najse. I en Lands
tingsdom 1516 skrives Navnet Neysse, og 1628 lød 
det i en gæv Skippers Mund Neigzet paa Boring
holmb. De Iod andre om at forvanske Navnet til 
Nix, Nexe, Nexø. Hvad de lagde i deres Bynavn 
er helt dunkelt. Nærmest griber man til at jevn
føre det med Navnet Odense, den til Odin viede 
Helligdom, Odins Ve, og tyde det som Nejs Ve, 
selvom Guden Nej nu ikke kendes husvant i Val
hal. Navnet paa en af Vanerne, Njord, ligger lidt 
langt borte, - maaske har Nej kun været en lille 
stedlig Bynisse. Men Slamrebjergs Klipperyg med 
Bavtastenslunden Gryet og med talrige Jernalders
grave støtter Tanken om, at her i Oldtiden kan 
have knejset en stor Helligdom for Østbornholm, 
og den danner Tærskelen ind til de mægtige, vildt 
flængede og øde Klippehøjder, hvis kristnede Navne 
Paradis- og Helvedesbakkerne kunne bære en Efter
klang af, at de have været helligede Aseguderne. 
Herinde laa selve Odinsbjerget ; Onsbjerg paa Ibs
ker Lyng nævnes 1756 af J. C. Urne og 1804 af 
P. N. Skovgaard. Herinde laa ogsaa Viets Gaard, 
som senere nævntes Vigegaarden. Imidlertid have 
Sproggranskere søgt at forklare sig Byens Navn ud 
fra dens Leje ved Foden af Højlandsaasen, som her 
hniger, nejer eller bøjer sig ned i de lave Strand
aaser: Hnig-Aase, Nej-Aase, Nejse. Hvilken For
klaring, der er den rigtige, maa staa hen. 

I første Halvdel af det fjortende Aarhundred 
naaede Fiskerbyen frem til at blive en Købstad, 
udskilt med særlige Friheder fra Miklinge (nu Søn
dre Herred), hvis eneste Skibshavn den var og er. 
Som Købstad har den tidligt bygget sig sin egen 
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Kirke. Bornholms Øvrighed, Ærkebisp Peder Lykke 
gav 7. Dec. 1346 i Lund sine kære Bymænd i Nexe 
en Birkeret med enkelte Lovbud til deres Handels 
Fremme og imod fremmede Købmænds Overgreb 
samt for Giftermaal, Arvegang, Værgemaal, Byjor
dernes Drift, løstgaaende Kvæg og Krohold; hertil 
knyttede han talrige Strafsatser mod Tyveri, Ran, 
Hærværk, Gaardgang, Voldtægt, Nødværge, Hug, 
Lemlæstelser og Drab. 

Ud af Ærkebispens Birkeret har man villet læse 
hans indgaaende Kendskab til Byens Forhold. Med 
alle de opregnede Forbrydelser for øje er dette dog 
at gaa hin Tids Nexø Bymænd for nær. Flere af 
Reglerne, at Bøder skulle gaa i Kongens Kasse, at 
paagrebne Tyve strax skulle gives Gjældkjæren (Stat
holderen i Skaane) i Varetægt, passe særdeles godt 
paa - Helsingborg, men slet ikke paa bornholmske 
Forhold. Birkerettens første Ord, om "hvilken Mand 
der køber Jord i Helsingborg", røbe tydeligt Sam
menhængen, at Ærkebispen har nøjedes med at 
sende Nexø en Afskrift af Helsingborg Byret. Saa
ledes stod nu disse Lovregler, som mangt et for
hastet Lovbud endnu i vore Dage, paa Papiret; men 
Menneskelivet har sine egne Love at gaa efter, og 
der høres intet om, at hine Regler vandt Livskraft. 
Det vides tvert imod, at Købmændene i Hansestaden 
,Kolberg snart holdt saa mange handlende Udliggere 
i Nexø, at disse kunde danne deres egen Gildestif
telse i Kirken her. 

Kun faa historiske Brevskaber tale om Købstaden 
Nexø. Den laa lige som gemt til Side, sex lange 
Mil fra Fæstningen Hammershus, hvor Bornholms 
Skæbne smeddedes; og sex Mil i en uvejbar Mid-
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delalder var langt stivere end sex og fyrre Kilo
meter i vore Samfærdselsdage. Tre Mil havde By
mændene ind til Kolde Kilde i Almindingen, Born
holmernes fælles Samlingssted Sankt Hans Aften og 
Nat. Nabosognet Bolsker bar tilmed tæt Skov; endnu 
i Sommeren 1650 kunde Røveren Lauge Lamb og 
hans Kvinde holde til i Bolsker Skoven rum Tid, 
inden hun blev nappet og sat i Taarnet paa Ham
mershus; han undslap til Stralsund og blev først 
tre Aar senere greben i Landskrone. 

At Byens afsondrede Leje paa den flade Sand
stenkyst har gjennem lange Aarhundreder indvirket 
paa Borgernes Livssyn og Færd vil falde naturligt. 
Klippehøjderne mod Nord, Bolsker Skov mod Vest 
stængede dem ude fra det øvrige Bornholm; saa 
blev de Hjembyens Mænd. De jevne Sandstenheller 
i Byens Gader gav dem et andet tryggere Fodskifte 
end Nordbornholmernes hist op ad Klipper og her 
ned ad Skrænter. Det er jo nok Nexøbo, som have 
omsat Navnet paa de nærmeste Klippeknolde fra 
Helledes- til Helvedesbakkerne ; dette Navnefæste 
tyder paa, at de følte det stemme for Brystet her 
oppe i de vildsomme Højder. Nede paa Sletten 
passede de støt og sindigt deres Dont, Kvægdrift 
og Kornavl, Humlehaver og Øl bryggers, Stenhug
ning og Tørveskær. Havet aabnede dem Vidsyn; 
som djerve Fiskere, raadsnare Skippere, kyndige 
Lodser og snille Kadrejere høstede de dets Rig
domme ind til deres By. De satte et Baadshage
jern i deres Byvaaben og viede Skippernes Patron 
Sankt Nikolavs deres Bykirke. 

Som Havet her havde dannet sine Havstakke, 
saaledes formede det nu Byens Gader, i det Bor-
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gerne fulgte den dem iboende Trang til altid at 
have østersøen for øje. Ferske Sø spærrede af 
mod Syd; herfra drog Gaardrækkerne sig forbi Kir
ken stedse længere og længere mod Nord langs 
Kysten i de længdeløbende Gader Storegade, Nørre
gade og Aasen, som har sit smukke Navn efter den 
største af de gamle Havstokke, men i nyere Tid 
har faaet det grimt og grundløst forvansket til Hal
landsaas. I Storegades vestlige Husrække bredte 
særligt de store Skippergaarde sig i Kirkens Nær
hed; ved det fortsatte Husbyggeri nordefter kom 
denne til at ligge i den sydlige Kant af Byen. Hus
gaderne strække sig nu i en 1300 Meters Længde 
langs Kysten, men brede sig kun en Fjerdedel heraf 
ind i Landet. Det er den samme Trang til at have 
østersøen til nærmeste Gjenbo, som ogsaa mødes 
i de andre bornholmske Kystbyers Grund plan. 

2. Rheden. 

Fiskeri dreves tidligt ud for Nexø. I Høsten 1562 
laa her saaledes to Hundred Fiskere, en Del fra 
Blegings og Skaanes Kyster, hurtigt samlede om 
at bjerge et strandet Skib ind i Havnen. I sin Skil
dring af Byen 1624 har Præsten Jens Pedersen 
Borringholm kun f::la Ord om Kirken, men en lang 
Lovtale om Rheden, hvis talrige Ankerliggere bringe 
Byen livlig Strømhandel, "saa at Nexø nu i Mands 
Minde meget har forbedret sig paa Bygning og 
Formue hos Borgerskabet". 

Mere livfuldt skildrer Rasmus Pedersen Ravn, der 
sad som Rektor ved Nexø Latinskole fra 1627 hen
ved en halv Snes Aar, sine Bysbørns Kaar i Born-
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holms Krønike, som han nedskrev 1671. Han min
des med Fryd den rige Fiskedræt i Ferske Sø af 
Gedder, Aborrer, Skaller, Sudere og Aal; skulde en 
Borger holde Gilde, fik han Øvrighedens TiJladelse 
til at fiske her og havde saa festlig Rigdom paa 
Fisk; men Rovdrift har senere ødelagt Fiskestanden, 
og "er nu næppelig een Fisk at bekomme for en 
ærlig Mand, om han den behøvede". Lige saa glad 
mindes Ravn de brede Saltvandsfisk, som toges i 
Vod ned mod Snogebæk: "Jeg har selv været og 
budet for en Dræt tyve Slettedaler [fem Køers Værdi]; 
var da med udi Vodden en Lax, der vejede noget til 
to bornholmske Pund (over 48 Bismerpund) ; de tinge 
denned endog Torsk, Ørreder, Aal, Flyndere og an
dre saadanne Guds Velsignelser, saa længe de med 
hverandre forligtes vel. Men [her kommer Skole
mester frem] der de staale fra hinanden og var hver
andre utro, miste de saadan Herrens Velsignelse. Der 
er og en hel frugtbar Byvang; Jorden er dyr, ja ikke 
dyrere noget Sted her paa Landet end der, fordi den 
bærer vel. Omkring udi Sognene er en god Korn-, 
Eng- og Skovvare allevegne noget oven for Byen 
at bekomme. Der brygges det sundeste og bedst 
smagende Øl, her paa Landet bekommes kan, ikke 
ulig Rostockøl; menes Vandet der har den Art med 
sig" . 

Efter denne veltalende Udsigt over god Kost og 
Kaar, som Nexø havde budt sin latinske Skole
mester, henfalder ogsaa han i Lovprisning af Rhe
den: "Byen har en liden, vanskelig Havn; en syn
derlig bedre kan ikke forskaffes, foreli der allevegne 
er Klipper og Steder udi Vejen. Et meget skønt 
Sætteri der uden fore paa Rheden, ihvortfra Skibene 
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fra Søen herkommer ; thi der ses mangen Gang at 
have sæt Skibe, smaa og store, tredive, halvtreds 
og end flere, hvilket giver Indbyggerne der en stor 
Fortjenest. Har og været formedelst slig Skibesæt
teri en meget nærsom By; men nu den er kommen 
paa Knæerne, siden den af de Svenske Anno 1645 
blev fast udi Grund fordærvet, bliver det sent og 
langsomt, førend den igjen kan komme paa Fode". 
- Mærkeligt nok lader Ravn Sild og Sandsten 
ganske unævnte. 

Endnu højere hæves Rheden i Peder Resens 
Danske Atlas omkring 1684: "Det som ved Nexø 
besynderlig er at observere foruden den usikre Havn , 
paa hvilken om ringe Flid blev anvendt, er den bedre 
end Rønne Havn, er den skønne Rhed, som der 
udenfor er, hvilken gjør det ganske Land de Sej
lende navnkundigt; thi naar Vestenvind blæser hart, 
er her et Asylum, om det end var for Hundred 
Skibe, og naar de have BoIs Kirke lige over Nexø 
Kirke, kaste de Anker i Sikkerhed". Da der under 
det kortvarige Svenskestyre 1658 taltes om at bygge 
en Flaadehavn paa Bornholm, gav Nexø Borgere 
ligeledes til Kende, at deres Rhed var ypperlig og 
bedre end den ved Rønne; men den egenlige Havn 
trængte til at gjøres bedre. Paa Resens Grundteg
ning af Byen er den opridset som to korte Baade
broer eller Hammere, der løbe ud i Havet, jevn
sides hinanden og i sydøstlig Retning. 

Var Nexø Rhed saaledes Borgernes øjesten som 
Byens rige Velfærdskilde, kunde den dog til Tider 
volde dem grusom Sorg ved at lokke ubudne Gæ
ster hid. En lybsk-stralsundsk Krigsflaade paa tredive 
Skibe med syv Tusend Knægte om Bord under Claus 
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Hermelingks Ledelse ankrede op her 1510 og af
brændte 10. Juli Byen paa tre Gaarde nær. Herfra 
drog Fjenden ind i Landet med 40 Kanoner; Born
holmerne samlede sig kækt til Modstand, men blev 
slaaede ned den følgende Dag. Ærkebispens Lands
foged Sten Stensen Laxmand trak sig tilbage inden 
for Hammershuses Mure. Aakirkeby blev nedbrændt, 
og først efter at have brændt Hælvten af Bornholm 
og brandskattet Resten for 8000 Lod Sølv forlod 
Fjendens Flaade 17. Juli atter Landet [Bornh. Saml., 
8. B. 1913, S. 162]. Mange lignende Overfald paa 
Bornholm kendes fra det femtende og sextende Aar
hundred, og det er rimeligt, at en stor Del af dem 
har taget Nexø skønne Rhed til Indfaldsport. 

Saaledes kastede Danzigerne paa deres Flaade
togt imod Kong Kristian den Anden 2. Juni 1523 
Anker for Nexø i den Hensigt at tilvende sig en 
Brandskat af Landet. Om Bord kom Nexøborgeren 
Mogens Hake selvfjerde og paaviste, at Bornholm 
allerede to Gange i dette Aar var blevet udplyndret 
af svenske og af lybske Fjender, og at Lybekkerne 
26. April havde taget hele Landet i deres Værn, 
som deres Skyts brev udviste. Saa nøjedes Danzi
gerne nu med at modtage 21 1/ 2 Tønde Smør, 28 
Øxen og 40 Lam, som en "godvillig og ærlig 
Skænk" af Borgerne i Nexø og Svannike og Bøn
derne i de sex omliggende Sogne. Hermed hej
sede de 4. Juni atter Anker. Helt fredelig har Nexø 
Rhed næppe heller teet sig under Syvaarskrigen, da 
Bornholmerne hvert af Aarene 1564 til 67 og 1570 
under Schweder Kettingks dygtige Ledelse afvær
gede hidsige svenske Landgangsforsøg. 

Under Lybekkerstyret 1525-76 maatte ogsaa 
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Nexø tage sin Del af den Overlast, som Bornholm 
led. Den første lybske Høvedsmand Berent Knop ud
plyndrede i Grevefejdens Dage Byens Kirke baade 
for dens Udstyr af Kalk og Disk, Sølvkors og Ædel
sten og for al dens Aarsindtægt igjennem ti Aar; 
Præsten Hr. Kort lod han føre fangen til Hammers
hus en Søndag, "og da var der to Børn at kristne 
og to Kvinder at indlede, og Børnene førtes hjem 
igen ukristnede". Under den sidste lybske Høveds
mand Matheus Tideman stod Nexø Borgere Last og 
Brast med de andre Kystbyer i det Oprør, som de 
lybske Udliggeres overmodige Indgreb i de born
holmske Købstæders Friheder fremtvang, og som 
var indledet 6. Dec. 1573 ved Rønne Borgeres vol
delige Indtrængen i Lybekkernes Kramboder [Bornh. 
Saml., 13. B. 1920, S. 31]. 

3. Plyndringens Dag. 

De sidste blodige Krigstilskikkelser, som ere 
vundne ind paa Bornholm, ramte haardest den 
lille aabne By. Krigen med Sverig var brudt løs i 
Dec. 1643. En svensk Flaade paa 46 Skibe lagde 
sig 4. Juni 1644 ud for Nexø og truede med Land
gang. Øens Milits "Iod med fuld Rustning, Faner 
og Trommer se sin Kønhed for Stranden" to Dage 
og en Nat over, da tvang heldigvis en stærk Nord
ost Fjenden bort fra Kysten. Flere slige Optrin af
holdt dog ikke Nexø Fiskere fra fredelig Strøm
handel med en svensk Bojert, som var ankret op 
paa Rheden; men Skipperen lurede dem en Fjer
ding Smør og anden Vare fra uden Betaling. En 
Snes Mand stærke bordede Fiskerne Bajerten om 
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Aftenen, lagde Kabyslugen over Skibsfolkene, som 
sad under Dæk og drak [smøgede] Tobak, og førte 
Skuden med dens otte Kanoner som Prise ind i 
Nexø Havn. Christian den Fjerde skænkede 18. 
Juni 1645 Fiskerne selve Bojerten, som havde til
hørt den svenske Admiral C. G. WrangeII, men for 
dens Skyts havde Kongen selv god Brug. Konge
brevet kom blot for sent; thi da havde Wrangell 
allerede taget sin lille Skude tilbage med dyr Op
gæld. 

Nexøs Skæbnetime slog 9. Juni 1645 Klokken 7112 
Morgen. Da saas Wrangells Flaade paa 29 Skibe 
stryge frem omkring Odden Bro Rev Syd for Byen 
og ankrede op ud for denne. Fjenden løsnede nogle 
Hundred Skud mod Byen, de gik gjennem Skanser, 
Huse og Stengjerder. Den kække Bykapitajn ~hri
stopher Rømmer samlede sit Borgerkompagm og 
nogle tililende Sognesoldater i Søndre By:kanse f?r 
at afværge Fjendens Landgang. For fnsk sydlIg 
Vind stod da alle Landgangsbaadene Nord paa 
mod Madvigen nær ved Malkværnen. Med dragen 
Sabel i Haand red Rømmer igjennem Byens Gader 
og førte sine Folk og Kanoner frem til Lerskred 
Skanse Nord for Byen, hvor han fik Ram paa en 
svensk Major og nogle Soldater i Baadene. Længst 
forsvaredes den stærkt udsatte Malkværnskanse af 
en Snes unge Karle fra Svannike, som var sprængte 
hid til Hest med deres Raadmands Søn Albret Wolf
sen i Spidsen. "Der stod vi og os værgede, saa 
længe os mest muligt var", skrev Svannike Borger
skab herom; "men der de Svenske blev os for mæg
tige og ingen vilde os undsætte, nødte s vi ende
lige~ til at undfly Skansen, hvor vi da mistede af 
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vore Folk, og blev samme Tid en ganske Del af 
de Svenske skudt, og syntes en Gang, at de vilde 
vige tilbage igjen, hvilket og var skeet, dersom vi 
havde bekommet Hjælp af de andre Landsens Folk". 
Kun den unge Albret Wolfsen og to af hans Fæller 
vilde ikke vige og lod sig fælde i Skansen, hvor 
l1U deres Bavta er rejst 1901. 

Klokken ti stod en svensk Styrke paa fem Hun
dred Mand landsat. I fire Timer blev Byen udplyn
dret i Bund og Grund. Herunder dræbtes tre Bor
gere og en Bonde, og en Borger blev dødeligt saa
ret. Selv Kirken skaanedes ikke. ,\lt det røvede 
Gods, Guld, Sølv, Kobber, Tin og andet førtes ud 
paa Flaaden. Saa styrkede Fjenderne sig i Byens 
kraftige 01, og Klokken tre laa de strødte om paa 
Gader og Stræder, i Huse og Løkker, drukne og 
afmægtige. Admiral Wrangel maatte selv gaa af en 
Plads paa den anden og arteligen paaklappe sine 
drukne Folk med en Rørstok og Kæppe, inden han 
kunde faa dem bjergede om Bord paa Flaaden langt 
ud paa Natten. [Bornh. Sam1., 4. 8., 1909, S. 119]. 

Nexø Borgere havde Ret i at føle sig skændigt 
svigtede denne Dag af Bornholms Milits. Den over
nattede sindigt paa Rispebjerg, otte Kilometer Syd
vest fra Valpladsen, og naaede først den følgende 
Dags Formiddag frem til den ødelagte By. Hermed 
vandtes intet. Dens landsforræderi ske Officerer gav 
sig til at tinge med Fjenden, og ved Solnedgang 11. 
Juni underskrev de og Wrangell paa Nexø Raadhus 
en Overenskomst om Brandskat, hvorigjennem aab
nede s Svenskerne Adgang til at indtage hele Born
holm. Først Freden i Brømsebro gav Landet l. Nov. 
.tilbage til Danmark. Med Byens skæbnesvangre 0de-

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



82 

læggeIse for øje kan man ikke fortænke dens Bor
gere i, at de under det senere Svenskestyre 1658 
stod uvillige, ligesom i det hele Bornholmerne paa 
øst- og Sydlandet, til den raske Opstand, som 9. Dec. 
1658 lykkelig rev Landet løs af Svenskekongens Magt. 
Endnu 26. Okt. 1670 nævnte Borgerskabet sig "os 
fattige og elendige og af Svensken udplyndrede Folk, 
hvilket var den første Oprindelse til vor store Armod 
og Fattigdom". Aaringer skulde gaa, inden Nexø 
forvandt hin sørgelige 9. Juni 1645. 

Omverdenens stærkt indgribende Tildragelser ere 
senere gaaet Nexø forbi. Byen har i Fred kunnet 
udvikle sine Næringsveje; dens sindige Borgere har 
virket driftigt og ihærdigt til dens Trivsel og Frem
færd. Fra Ravns samlede Billed af Købstadens Til
værelse i 1671 kan Blikket nu følge dens Færd og 
Forhold enkeltvis, delte som de er mellem Land og 
Vand. 

4. Agerbrug og Kultur. 

Fra gammel Tid lagde den grødefulde Byvang 
et kendetegnende Træk ind i Byens Liv. Den ud
videde sig ved at optage i sig en Del af Nabosog
net, Nexø Slamre, ligesom Gaarde, saavel her i 
Bolsker som i Ibsker Sogn, blev drevne af Nexø 
Borgere. Med sine Jorder dækker Byen nu 431 
Hektar. Fra almindeligt Agerbrug har Driften kun 
skilt sig ud ved de talrige Humlehaver, som i sin 
Tid var Byens særegne Pryd. Da bryggedes her 
det kraftige Øl, som endnu i 1756 sagdes i intet 
Tilfælde at vige Rostocker Mumme. Til dets kvæ
gende Smag bidrog Bykilden i Kildestræde under 
Kildebakken og Hans Jakeppes Kilde, som vælder 
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frem i Udmarken Vest for Byen. Selvom Hans 
Jakob sikkert ingen Helgen er, turde dog hans 
Kilde i Middelalderen være talt med blandt Hellig
kilder. Nu brygges der andre Steder i Danmark 
bedre Øl end i - Rostock, og Nexø Ølbryggeri 
forsyner kun sit nærmeste Opland. I ældre Tider 
var det anderledes. Det minder om: "Uden Øl og 
Mad er Helten ingenting", naar Admiral Herlof 
Trolle 23. Juli 1564 fra Flaaden under Bornholm 
skriver til Frederik den Anden: "Det første Gud vil, 
at vi kan faa saa meget Øl, som vi kunde undholde 
os med paa en fjorten Dages Tid, da ville vi søge 
Eders Kongelige Majestæts Fjender med det aller
første". Han har haft Nexø Øl inde, da han tre 
Uger senere, 14. Avg., sloges med Clas Horn un
der Øland. Da Jægermester Otte Herman Thermo 
med Skytter og Pandsvende 1630 skød Hjorte i Al
mindingen til Christian den Fjerde, lod han fra 
Nexø hente fem Tønder dansk og to Tønder stral
sundsk Øl; det første kostede fire, det sidste fem 
Daler Tønden. 

Korn og Kvæg bragte Nexø Skippere god Last i 
deres Skuder. Kornet gav ikke Øl alene, men frem
mede ogsaa Byens Industri. Her byggedes tidligt 
Møller; endnu ere fire Vindmøller i Gang omkring 
Byen. Borgernes stærke Fremdrift gav sig et Ud
slag i, at der omkring 1684 stod bygget en skøn 
Hestemølle Vest for Byen, den eneste paa Born
holm næst efter Kongens Hestemølle paa Hammers
hus. Marker og Mennesker er begge tilgængelige 
for Kultur, og historisk set synes almen Dannelse 
at voxe frem af Muldjorden og bedst, hvor denne 
giver lune Kaar inden Vægge. Byens nøje Samliv 
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med de mod Vesten- og Nordenstormene lunt dæk
kede, muldrige Nabosogne Bolsker og Ibsker har 
fremmet den særegne Dannelse, som mødes her 
paa Bornholms Sydøstegn. Den minder om selve 
den sejge Sandsten i Egnens Grund, jevn og regel
ret i sit Væsen, let tilgængelig for at formes til 
Byggesten for Livets Formaa!. 

Tidligt i Middelalderen fæstede bornholmske Fri
mænd Bo i Nexøegnen, og hvor lidet deres Sam
fundsdannelse vejer til paa Nutidens Vægtskaal, gav 
de dog Sydøstlandet et Forspring i den videre Ud
vikling. Nogle af Bornholms tidligst navngivne 
Gaarde ligge her. Dalby Kloster i Skaane skødede 
3. Febr. 1313 sine Gaarde Gryndby, ogsaa nævnte 
SkornetalI, til Erkebisp Esger; her tør foreligge en 
Fejlskrift for Klyndby [Klinteby] ved Skoddedal og 
Skoddeklint. Paa Fuglesangsgaard i Klyndby 
[6. Vornedgaard i Ibsker] sad Slægten Myre; 29. 
Juni 1489 arvede Peder Myre den efter sin Fader 
Trud, og 4. Juli 1574 solgte Kannik Jens Myre en 
Gaard her til Peder Oxe. I det følgende Aarhundred 
nævnes Claus Gagge til Klindbygaard. Stengaarden 
[16. Vornedgaard] i Ibsker oven Nexø solgtes 1429 
af to Frimænd til Bispefogden Aage Nielsen Sparre. 
Paa Skovsholm og Kaasegaarden sad i det 16., 17. 
Aarhundred Slægterne Uf, Køller og Mackabeus; 
Købmand Peder Povlsen Kofoed i Nexø arvede 1716 
Skovsholm. I Helledisgaarden født~s 12. Maj 1655 
Christen Nielsen, der endte som Herredskapitajn, og 
Gaarden er senere stadigt nedarvet fra Fader til Søn. 
Landsdommer Seved Nielsen tog 16. Juli 1448 Kan
nikegaard i Bolsker med flere Gaarde i Fæste af Lunde 
Kapitel, og fra ham gik de over til hans Dattermand 
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Anders Uf. Kannikegaard købtes 1. Maj 1682 af Ung
karl Rasmus Nielsen, som, barnefødt i 0sterlarsker 
Sogn, tjente sig frem til Major over Landets Rytteri 
og lod Gaarden gaa i Arv til sin Efterslægt. 

Det kraftigste Udslag gav Borgerne deres Dan
nelsestrang, i det de ved Biskop PovlOstrups Visi
tats 1616 klagede højlydt over, at de hindredes i at 
holde en egen Skolemester til at oplære deres Børn, 
"som her i Byen falde meget talrige", i Katekisme 
og Skrivekunst, skønt de var villige til at yde ham 
aarligt tyve Joakimsdaler, frit Hus og Bord. Ved 
den næste Bispevisitats 1621 havde de Skolen i 
Gang med tolv Drenge, middelmaadigt oplærte i 
deres danske Katekisme, og Biskop Mads Jensen 
maatte skarpt paatale, at de om Sommeren und
drog Drengene fra Rektor Peder Hats Undervisning 
for at lade dem vogte Kvæg. Nexø Latinskole hold
tes i Live indtil 1742, da den gik over til at blive 
Byens Danske Skole [Bornh. Sam!., 7. B., 1912, 
S. 63, 75]. Den Mand, som i vor Tid har bragt 
dens Navn videst ud i Verden, Martin Andersen 
Nexø, er ikke født her (men paa Christianshavn). 
Ud af sin Barndoms Minder fra Nexøegnen har han 
dog formet sine dystert farvede Bornholmer-Noveller; 
fra dens Granitbrud har han hentet ud sin Pelle Erob
reren og flere andre Skikkelser; selv synes han nær i 
Slægt med de isskurede, kløftsprængte HeIledesbak
ker og Uven af Byens regelrette, sindige Sandsten. 

5. Kirken. 

Fra Byens gamle Skipperkirke udgik den Uddan
nelse, som Troens Forkyndelse lægger ind i Men-
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neskers Følelsesliv. Endnu Aar 1600 nævntes den 
Nexø Kapel, en Følge af, at Præsten havde sin 
H.avedkirke. og Præstegaard i Bolsker Sogn. Kun 
Klrkeforretnmger og Selskabsliv kaldte ham derfra 
U? til Kystbyen. Mest, men ikke bedst, omtalt af 
dl~se Præster blev Ole Svendsen Lemvig (1666--71), 
hVIs letløbende Tunge bragte ham til at smæde selve 
Enevoldskongen, saa at han efter at være dømt af 
Højesteret 10. Avg. 1671 som Løgner og Tremarks
mand maatte rømme til Sverig [Bornh. Saml., 9. B., 
1~1~, S. 117:. Hundernordet i Bolsk~rl. En streng 
Plehst Fredenk Hansen Monrad virkede 1757-78 
som Præst her. Længe mindedes Ole Christian 
Saxtorph for sin trofaste Præstedont gjennem henved 
fyrretyve Aar, 1794-1833. Af hans Eftermænd have 
de fleste højst siddet kun en halv Snes Aar i Bols
ker Præstegaard, inden Jagten paa Fedekaldet førte 
dem andet St~ds hen; herved have de selv valgt 
k~n at sætte sIg kortvarige Spor i Byens aandeIige 
LIv. Monrads Pietisme fik da et nyt Udbrud hos 
Lægprædikanten, Smed Hans Christian Møller som 
fødtes i Nexø 23. Okt. 1834, først sluttede ~ig til 
Bornholmerpræsten P. C. Trandbergs vækkende For
kyndelse, men senere tog den dystre Svensker Ro
senius til Læremester og blev Høvding for de og
saa andet Steds i Danmark Sekt dannende "Born
holmere"; han døde 16. Dec. 1907. Med ham tog 
Sektsplittelsen Fart paa Bornholm. Fra 1870 til 
1900 byggede i Nexø fem Sektsamfund hvert sit 
Samlingshus. 

Sankt Nikolai Sognekirke staar dog stadigt støt 
og stovt nær ved Stranden Syd i Byen. Dens Lang
hus og Taarn gemme rimeligvis Murdele, som gaa 
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henved sex Aarhundreder tilbage til den Tid, da 
Fiskerlejet blev Købstad. Senere har Kirken ud
videt sig sammen med Byen, har faaet et Vaaben
hus mod Syd og et Sakristi tilbygget bag den lige 
afskaarne Altergavl mod øst. I Tagrummet gemte 
Borgernes Vagtpost sit Krudt, men fandt det 1694 
ganske fordærvet af Sne og Regn, idet Taget var 
aabent mellem Teglene. Skipper Ole Hansen Sanne 
sattes 13. Maj 1721 imod Sognepræstens Vilje til 
Kirkens Værge og maatte strax i dette Aar fly paa 
den for 326 Daler og en Rigsort. Ti Aar senere 
lod han bygge stærkere om paa den: "Først bleve 
rund om Murene Giort fiire Allen høyere. De 
Vinduer for smaae da fik Forandring og en bedre 
Skik ..... Men Kirkens Værge saasom den, Der 
heele Værket giordte klar, Captainen Ole Sanne 
var". Hans Enke Kirsten Matthiasdatter lod 1745 
føje et Ligkapel til Langhusets nordre Mur; dets 
kraftige Bindingsværk holder endnu pynteligt den 
snart to Hundred Aar gamle Bygning sluttet og fast. 
Atter femten Aar frem i Tiden rejstes den store Ud
bygning imod Nord, af Sandstens Grundmur; den 
giver Kirkerummet dets vinklede Form i Lighed med 
en Tømrers Vinkeimaal; en Sandstenstavle over dens 
Indgang melder om dens Tilblivelse: "Kirkens lang
som samlet Skat Haver denne Bygning sat. Kon
gen hertil Stene gav; Byens Folk hjalp ogsaa 
brav. Anno 1760". 

En særlig Pryd for Kirkebygningen er det ejen
dommelige fastformede Taarn, som paa en høj og 
drøj Kampestensunderdel bærer op foran Kirketaget 
et lavt Bindingsværkstykke til at rumme Klokkerne 
og Uhrværket, afsluttet i et Saddeltag. Sankt Niko-
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lai i Rønne havde Aar 1600 faaet rejst sit Taarn
spir; omkring Aar 1620 byggede Sankt Nikolai i 
Nexø sig et firkantet Spir som Tagrytter paa sit 
Taarn. Spiret maatte 1797 nedtages som faldefær
digt, men et nyt opsattes 1910 som en Gave af Di
rektør Johannes Birch, der er født i Nexø 29. Maj 
1847, og som i mange Forhold har lagt sin varm
hjertede Sans for Fødeøens Velfærd for Dagen. Af 
ældre Udstyr ejer Kirken kun lidet efter den sidste 
Udplyndring 1645. Fra Tiden omkring 1800 findes 
indsatte i Kirkerummets Vægflader flere smukt ud
arbejdede Gravtavler af Sandsten; særligt en Minde
tavle om Ide Johanne Elisabeth Egede [1795-98] 
har kunstnerisk Værd, og andre fortjene at drages 
frem af deres sørgelige Skjul bag Stolestader og 
Lægterstøtter, saa som Mindestenen om Byfoged 
Niels Jespersen, død 1793. 

Bramfri, værdifuld i sin særegne Støbning som 
udpræget Skipperkirke, nu snart den eneste paa 
Bornholm, er Nexø Kirke fuldt værd, at Borgerne 
holde den i Hævd, bedre end Rønnebo, som 1915 
sprængte deres gamle Sankt Nikolai ned med Dyna
mit. Kirkegaarden omfatter smukt Kirken, lunet af 
sit svære, af Sandstenflager opbyggede Gjerde. Og
saa den rummer umistelig Kunst i en Del Sand
stens-Gravmæler. Den Stenhugger, som taalmodig 
i sit Skur har udformet den paa fine Enkeltheder 
rige, stilsikkre Barokstøtte, bærende en vidunderlig 
tilhuggen Gravurne, over Eva Elisabeth Muller, født 
1801, død 1802, var en Kunstens Mester; hans eget 
Navn er glemt, mens det spæde Barns Navn staar 
ristet uforgængeligt i hans snilrige Værk. Ogsaa 
Gravstenene over Ulrica Marckmann, født Grundt-
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vig, død 1821, og over Anne Margrethe Heiberg' 
født Først, staa som skønne Minder om Sandsten
huggernes SniIIe. Den sidste Jordfæstelse her fandt 
Sted 1919. Sydvest for Byen er en ny Gravlund 
indrettet 1899. Sin egen Sognepræst fik Nexø 
l. April 1921. - Byfoged Christian Jespersen Iod 
1805 en Brandsprøjte til virke i København for 50 
Rigsdaler til Nexø Kirke; den blev den første of
fentlige Brandsprøjte paa Bornholm. 

6. Det Kongelige Frederiks Stenbrud. 

Sandstenhugning er ældgammel i Nexø. I Koret 
i Aa Kirke findes Sandsten brugt inden Aar 1200. 
I Tagdækket paa den nedbrudte 0stermarie Kirke, i 
Karme og til Skorsten, i Gulv- og Tagfliser paa Ham
mershus er Sandsten taget i Brug. Fra senere Ti
der findes store, smukt udhugne Ligsten og Brønd
karfliser, og de mægtige bornholmske Stenborde 
ere nævnte omkring 1658. Møllesten toges omkring 
Aar 1700 fra Egnen ved Ferske Sø. Hertil har man 
dog kun brudt den Sandsten, som laa nærmest til
gængelig, i Overfladen. Til at søge bedre Lag i 
Dybden har man først dristet sig midt i det attende 
Aarhundred ved Anlæget af det Kongelige Frederiks 
Stenbrud. Paa dets Sted Nord for Byen havde to 
Borgere Hans Stenhugger og Svend Albretsen fra 
1744 brudt Sandsten til Senepskværne. Saa kom 
1751 en ung Stenhugger Peder Mogensen hjem fra 
sin Uddannelse i København og sin Svenderejse til 
Riga, hvor han havde udført Billedhuggerværk til 
Kirkerne. Han var nygift og skaffede sig Levebrød 
i sin Fødeby ved at hugge Gravsten til Sonneslæg-
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ten, der støttede ham med Forskud til Løn af Dag
lejere. Herved sattes han i Stand til at bryde i 
Dybden i tykkere og fastere Sandsten slag. Han 
oversendte Prøver af disse til Hofbygmester Nicolai 
Eigtved; en københavnsk Vismand viste sig i Nexø 
og skønnede alt ubrugeligt. Ufortrødent kom Mo
gensen Nexø det følgende Aar 1753 igjen og vandt 
gjennem Bygmester Jacob Fortling A. G. Moltkes 
og hermed Frederik den Femtes øre. Det Konge
lige Frederiks Brud kom i Drift 16. Sept. 1754. 
Dets første Leder blev en dygtig Bornholmer Niels 
Birch, født i Allinge 1724, død i Nexø 26. Dec. 1793 
[Bornh. Socialdemokrat 6. og 7. April 1920]. Han 
fremmede Byens Trivsel paa flere Omraader. 

Birch førte Stenbrudet i Dybden ud imod Havet; 
Grubens største Dybde her er henved halvottende 
Meter under daglig Vande. Hans Tanke var, som 
han foreslog 20. Juli 1771, "den beste Havn og en 
Skibs Doque at indrettes i den heele Klippe". By
skriver Jespersen gjenoptog dette Havneforslag 21. 
Juni 1805, og Søkortarkivets Direktør Poul Løven
ørn undersøgte Stedet det følgende Aar, men skrin
lagde helt det vildsomme Forslag [Bornh. Sam!., 
11. B., 1917, S. 59]. 

I Værkets første 35 Aar udvirkedes aarligt 8000 
Kubikfod Sten for en Udgift af 3470 Rigsdaler og 
til en Salgspris af 3550 Rd. Overskudet var for 
ringe til blot at dække Anlægsudgiften 4000 Rd. til 
Bygninger og Pumpemølle, og inden Birchs Død 
slugtes det endda af tre Aars Underskud. Næsten 
alt, Bygnings- og Trappesten, Gulvfliser, Gravsten, 
Slibe- og Møllesten førtes til Salgsoplag paa Mar
morkirkepladsen i København. Her staa Kirurgisk 
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Akademis Bygning i Bredgade fra 1787 og Friheds
støtten paa Vesterbro fra 1792-97 som prydfulde 
varige Minder om Stenenes Godhed. Imidlertid 
havde Kongen (Struensee) 30. Dec. 1770 forlangt 
Værket bortsolgt, og da Salget ikke kom i Stand, 
maatte Birch 19. Maj 1771 besvare en ny kongelig 
Resolution saaledes: "Værket skal i allemaader efter 
høi Kg!. allernaadigste Ordre blive drevet paa det 
allerlangsomste, som mueligt er". Han maatte sætte 
Arbejderstyrken ned fra 50 til 20 Daglejere. Dette 
Struensees Indgreb varede dog kun kort. 

Fragten for en Kubikfod Sten, kørt til Havnen 
og sejlet til København, var mindre end en Mark. 
Nexøskippernes Jagter kunde paa sex Farter om 
Aaret tjene sig og Mandskab et aarligt Levebrød 
paa ialt 250 Rigsdaler. Det var Knapnæring, -
Daglejernes endnu knappere. AarIigt fastsatte det 
høje kongelige Rentekammer deres Dagløn; 7. Maj 
1804 strejkede de for bedre Kaar. Vel kunde Ar
bejdet holdes i Gang for halv Kraft med 24 til Dels 
ny antagne Arbejdere; men dette "giorde megen 
SinkeIse i Steen Udvirkningen", og Strejken førte 
til flere Forbedringer. For at fremkalde en Løn
stigning overtog Skipper Jep Jørgen Hansen fire til 
fem Tusend Kubikfod Sten, som han i Oktober 
overførte til Havnebygning i Danzig. Fra Dagløn 
gik man 1806 delvis over til Akkordarbejde, og 
næste Aar byggedes et stort Arbejdsskur, saaledes 
at Tilhugningen kunde fortsættes hele Vinteren 
igjennem. Der blev god Afsætning af Bygningssten 
til det 1795 nedbrændte, 1807 nedskudte Køben
havn, b!. a. til Raad- og Domhuset paa Ny torv, 
Kristiansborg, Frue Kirke, samt til Kronborg; men 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



92 

i Krigsaarene steg Fragten 1810 til en hel Rigsdaler 
for en Kubikfod Sten, og al Overførsel standsede. 
Ogsala laa Gruben fuld af Vand, efter at Pumpe
møllen var nedbrændt 5. Sept. 1808; det tog to 
Aar, inden dens Afløser stod rejst. Med den syn
kende Pengeværd maatte det kgl. Rentekammer nu 
flere Gange om Aaret ændre Lønsatsen; 1811 for
højedes den til 44 Skilling dagligt, 1812 til 88 Sk.; 
gjennem Svingninger naaede den 1820 ned til 36 Sko 
for udlærte Stenhuggere, 24 Sko for almindelige Dag
lejere. Herunder havde Købmand J. J. Hansen atter 
1816 søgt at holde Daglønnen oppe ved at udføre 
Sten til Rostock. Regeringen sendte 1823 den be
kendte (Oberst) A. F. Tscherning til Bornholm for 
at undersøge Stenbrudets Drift. 

Efter Birchs Død 1793 havde Værket haft et Par 
mindre heldige Inspektører i Søren Ravnkilde, død 
1797, og i grønlandsk Købmand Jørgen Frederik 
Egede, død 7. Juni 1807. Nu fik det 1. April 1808 
en ny dygtig Leder i Lieut. Henning Petersen, der 
var kommen til Bornholm tre Aar tidligere for som 
kgl. Landinspektør at indtræde i Landets Skattekom
mlSSlOn. Senere blev han virksomt Medlem af de 
store Landkommissioner til Gaardjordernes Samling 
og til Udmarksjordernes Udskiftning; over alt lagde 
han sin utrættelige Arbejdsdrift for Dagen. Ved sin 
Inspektørbolig dyrkede han Boghvede, Kommen, Krap 
og Valmuer. IStenbrudet gjennemførte han 1831 
en ny Driftsplan for at bringe det lille stædige Aars
underskud ud af Verden; men det laa over menne
skelige Kræfter. Frederiks Stenbrud gav Nexø Bor
gere en nøjsomt tilmaalt Indtægt, men dreves med 
Tab for Staten, som solgte det 1848 til Privatmand. 
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Endnu brødes her Sandsten i det smaa, indtil Storm
floden 13. Nov. 1872 omdannede Gruben til en 
ejendommelig stille Indsø, i hvilken den bratte, fro
digt tilvoxede Sandstensvæg spejler sig. Driften er 
gjenoptagen 1922. 

Nærmere ved Havnen er senere brudt Sandsten, 
som er anvendt til Byens Banestation 1900 og til 
Eliaskirken paa Københavns Vesterbro 1906. Den 
sidstes Bygmester Martin Nyrop havde forelsket sig 
i Frihedsstøttens stærkt rødligt lysende Lød og blev 
skuffet ved, at. Eliaskirken undlod at rødme. Da 
hederiks Stenbrud sygnede hen, udviklede O. E. 
Sonne og P. K. Sode fra 1856 en betydelig Granit
tilvirkning fra større Stenbrud paa Nørremark og Hel
ledesbakkerne og skabte henved 70 Stenhuggere Leve
brød; disse Stenbrud var i stadig Gang, indtil Verdens
krigen og dens Følger bragte dem nær til Standsning. 

I Frederiks Stenbruds omtrent hundredaarige Drift 
skønnes i alt udført derfra 17300 Kubikmeter Sand
sten, mindre end et enkelt Aars Granitudførsel fra 
Bornholm omkring Aar 1900. Nexø Sandst~n er 
den eneste, nogenlunde brugbare danske Sandsten, 
skrev Geologen N. V. U ssing 1902, men i den flade 
Egn bliver det kostbart at opsøge og udvælge de 
til Brydning bedst skikkede dybe Sandstenbænke. 
Om Frederiks Stenbrud har Nexø By mange Min
der, i Kirkebygningen, hvortil Kongen Stene gav, i 
de kunstneriske Gravminder og i sine Gader; det 
svære Kirkegaardsgjerde og de mandshøje Have
gjerder, imellem hvilke man vandrer, ere tæt op
stablede af flade Sandstensbrokker og give Gade
billedet et eget lunt Præg. I Havnens Udvikling 
har Stenbrudet grebet fremmende ind. 
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7. Havnen. 
Nexø Fiskere kunde 1562 bjerge et strandet Skib 

ind i Havnen. Her hørte 1658 tre smaa Skuder 
hjemme, om Vinteren dog vist paa tørt Land. Hav
nen tegnedes 1684 som to korte Baadebroer. Saa
ledes laa de her rimeligvis fra Fiskerlejets ældste 
Dage, og i deres Leje og Retning synes de endnu 
i Dag at gaa igjen i Byens søndre Skibshavn ; Side
stykker har de i "Søndre Hamrnara" . Ved Sten
brudets Anlæg skænkede Frederik den Femte Byen 
400 Rigsdaler til Havnens Istalldsættelse. Skipperne 
holdt Møde 18. Febr. 1755 og vedtog at købe en 
Havnepram, hvorfra fire, sex Arbejdere dagligt skulde 
fiske Sten i Havnen, især fra det udskredne Søndre 
Bolværk, hvis Tømmer var af Søen ganske bort
taget. Til den nye Havnebygning hidkaldtes Niels 
Bjerrum som Tilsynførende ; herfor ydedes ham ti 
Rigsdaler. "Det store Bolværk" optømredes, syv, otte 
Bjælker højt, langt og bredt. Tømmeret kostede 182 
Rd., Tømrerne fik 115 Rd. Arbejdet begyndte 26. 
Marts, og den prisværdige Havn stod færdig 26. Avg: 
"Byens Fartøjer ligge nu sikre imod Storm og Høj
flod", sagdes det tillidsfuldt. 

Særligt Fiskeriet tog nu et stort Opsving gjen
nem Overførsel af levende Fisk til København. Sten
brudets Inspektør Niels Birch var selv den første, 
som 1756 førte 30 Snese Torsk over i et Hyttefad. 
Han agtede at sætte levende bornholmske Torsk 
paa Kongens Taffel, men dette var dækket paa Fre
densborg. I store Saltvandtønder kørtes Torsken ud 
fra Hovedstaden; det var i Juni Maaned, og des
værre overlevede den ikke, at man bedede i Rung
sted Kro; dog naaede den endnu frisk frem paa 
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Majestætens Bord. To Aar senere fik Birch sin 
første Fiskekvase, med Dam midtskibs, bygget i 
Wolgast og sat i Fart paa København. "Hans Maje
stæt fandt Behag i denne Begyndelse, og for at 
vise den en kongelig Opmærksomhed lod han en 
Kvase lægge ind i Oammelstrand Kanal lige for 
Slotsporten og gik med A. O. Moltke ned at besee 
den og skænkede Fiskerne ti Dukater". Kvasen 
kuldsejlede 1762 i Køge Bugt, men andre Fiskere 
havde taget Kvasefarten op, og ved Forordning af 
24. Dec. 1770 fritoges de bornholmske Kvaser for 
alle Afgifter i København. Birch førte ligeledes 
Boiter levende frem, men hans Forsøg med Lax 
mislykkedes. Omkring 1810 havde Nexø elleve Kva
ser i Fart, og Bornholmerne var næsten ene om at 
forsyne Hovedstaden med Fisk. Da havde de dog 
for længst opdaget, at det var nemmest at opkøbe 
denne i Kattegat og Store Belt, og Udviklingen af 
Bornholms Fiskeri fremmedes i Længden lidet ved 
denne Kvasefart. 

Da Havnen 1791 var til Hælvten tørt Land, og 
Resten kun maalte en halv Meters Dybde, tog Skip
per Herman Sonne fat og fik gjennem Opbrydning 
af Stengrunden bag en Fangedæmning Havnen ud
dybet indtjl halvtredje Meter, men i Indløbet kom 
man ikke dybere end l ,8 Meter. Allerede herved 
fremmedes Byens Trivsel kendeligt. Efter Poul 
Løvenørns Plan, afgivet 13. Avg. 1806, gjennem
førte Købmand J. J. Hansen, da Krigsaarene 1814 
var omme, en Udvidelse af Havnen med tre Bol
værker ud langs Indløbet, som herefter kunde ud
dybes noget. Borgerne skænkede deres Bankhæf
telsesbreve til Havnearbejdet og havde fra 17. Nov. 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



• 

96 

1819 i en lang Aarrække kongelig Tilladelse til at 
udnytte Tørveskæret i Hundsernyre til Fordel for 
Havnekassen. Heraf gjorde de dog først Brug om
kring 1837, da det i et enkelt Aar gav Havnen en 
Indtægt af 1200 Rigsdaler. Lidet nyttede det dog 
at uddybe Havnebassinerne, saa længe man ikke 
evnede at gjennemføre den samme Dybde i det 
lange Indløb. Der skreves, at Byens Mangel paa 
Havn havde udvirket, at den i den første Halvdel 
af det nittende Aarhundred var sunket ned fra den 
24de til den 46de i Rækken af Danmarks Købstæder 
efter Folkemængden. Da kunde Nabobyen Svan
nike ruste sig til at kappes med den i Sejlads. 

Ihærdige og fremsynede Borgere, som Landstings
mand Ole Edvard Sonne og Konsul Herman Munch, 
saa, at Byens Fremtid laa i Havnen. Store Udvidel
ser af denne gjennemførtes 1879 og 91 under Le
delse af Havneingenør Hans Zahrtmann, og atter 
1905 og 14 foretoges kostbare Arbejder til Uddyb
ning af Havnen og Forbedring af Indsejlingen [Trap
Weitemeyer: Kongeriget Danmark, 1898, 1921]. Der 
flagedes i Byen 25. Nov. 1892, da den aabnede sin 
i Sandsten klippen udsprængte Tørdok til Optagelse 
af indtil 52 Meter lange Skibe, i et og alt dens 
egne Haandværkeres Arbejde; den svære Ponton port 
er tilvirket af Jernstøber Chr. Strand og Smed de
mester M. Skovgaard. Efter 120 Aar var hermed 
Niels Birchs lidt spøgefuldt fremsatte Forslag blevet 
virkeliggjort. 

Et nyere Forslag om at lade Staten bygge her 
en Nødhavn for østersøfarten blev 1887 nedsablet 
af den nedsatte Undersøgelseskommission med de 
Ord: Nexø egner sig, selv bortset fra Bekostningen, 
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ikke til et større Havneanlæg, særligt paa Grund af 
den daarlige Ankerbund. Sligt tager Byen sig ikke 
nær nu, da den i sin store Havns lange Fangarme 
har vundet selve den herlige Rhed ind. Samtidigt 
har den sydbornholmske Jernbane, hvis prydelige 
Sandstenbygning Syd for Havnen aabnedes i Dec. 
1900, tilført den et større Opland. Den tidligere 
Stilstand, som gav sig til Kende i, at Byens Skibs
fIaade fra 1855 til 70 sank med Hundred Tons og 
fra 16 til 14 Skibe, er afløst af stadigt øget Frem
skridt i Skibsfart, Handel og Haandværk, og 14. 
Marts 1877 kunde Byen gjennem Dannelsen af det 
østbornholmske Dampskibsselskab aabne fast Damp
skibsfart paa København. Trods Dampskibet "Jarl"s 
Undergang i østersøen 5. Marts 1890 og Søster
skibet "Erna"s Forlis paa Falsterbo Rev hævder 
Selskabet dygtigt sin Plads i Landet Bornholms Til
knytning til Moderlandet Danmark. 

Først 26. Juli 1805 blev Nexø Havn fast Told
sted med sin egen Toldbetjent. Byen havde næppe 
egentlig savnet ham; "Bornholms Beliggenhed til
byder herlig Lejlighed til Snighandel ", skreves der 
1810, og i saa Henseende havde det været en For
del for Nexø Skippere, at Landstolderen sad omme 
paa Vestkysten, i Rønne. Naturligvis var det rent 
tilfældigt, at Byen nu gav sin nye Tolder Lars Gram 
meget andet at tage vare. Han styrede Frederiks 
Stenbrud fra Nytaar 1806 til ind i 1808, og han 
udførte Hvervet som By- og Herredsskriver fra 1809 
til 16. Naar nu Byskriveren sad og skrev i Aa
kirkeby, mærkedes Tolderen næppe stort paa Nexø 
Havnebro. En senere Toldkontrolør Jørgen Hansen 
Stub, død 4. Maj 1916, stiftede Bornholms Fiskeri-
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forening og tog ogsaa paa andre Omraader Del i 
Byens Opkomst. 

Fra Nexø Havn udgik under Søkrigen 1807-14 
dristige Kaprertogter. Naar det faste Udkig paa 
Klintebakken varskoede Kaprerne i Havnen om 
Bytte, gik de ud og tog det hjem. "Alle her ere 
enige", skrev Byfoged Chr. Jespersen, "at man ikke 
fa ar nogen bedre Kaperkapitajn end Skipper Lars 
Johansen Holm. Denne Mand har i ni Aar været 
til Orlogs i England som Underofficer og været 
med at gjøre mange Priser; han fik gode Prise
penge og har endog i saadanne henved Hundred 
Rigsdaler aarligt fra den engelske Regering, naar 
han selv indfinder sig for at afhente dem. Han er 
og her erkendt som en meget duelig Skipper. Hans 
Udvortes endog vidner om hans Bestemthed og 
Raskhed". Han var en af de første, som 8. Nov. 
1807 fik Amtets Kaperbrev ; hans Jagt "Den virk
somme Svane" var kun paa atten Tons, og som 
Navnet viser, deltog Svanekebo i dens Udrustning. 
Virksom blev den; 13., 16., 20. Nov. kaprede den 
tre engelske Brigger, "William", "Linnen Hall" og 
"Melantho". Kun den første Prise kostede Svanen 
halvanden Times Fægtning, uden Saarede; ved de 
to andre kom dens to Kanoner ikke i Ilden. Alene 
de to første Priser indbragte ved Avktion 69238 
Rigsdaler 20 Skilling, og den tredje sattes til 40000 
Rd. Lars Holm viste Englænderne, at han havde 
gaaet i en dygtig Skole hos dem, og fortrød næppe 
paa, at han var afskaaren fra at hente sine aarlige 
Hundred Rigsdaler i det britiske Admiralitet. 

Den kække Kaprer dannede selv Skole. I de føl
gende Krigsaar bragtes mangen god Prise ind i 
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Nexø Havn. Ved Priseretten i Rønne for hele Born
holm godkendtes i Aarene 1810 og 13 tagne Priser 
til en Værdi af hvert Aar over tre Millioner Rigs
daler, en Ubetydelighed mindre, end hvad Køben
havns Priseret gav af sig. Endda havde Christiansø 
sin egen Domstol for der indbragte Priser. Men 
den indvundne Rigdom svandt hurtigt, som den 
kom; nogen varig MiIdnelse i de lange Krigsaars 
Dyrtid og Nød bragte den ikke Landet. Til Tider 
kom ogsaa Kaprergasterne selv galt af Sted. Saa
ledes gik i Juli 1810 en Nexøbaad, som lidt spot
tende nævntes Kavallerkaperen, ud for at kapre, 
men blev selv kapret af Fjenden. En Matros faldt 
i Kampen, alle Kavallererne, Kapitajn Herman Jacob 
Sonne og hans Broder Mikael, Herman Dam, Sophus 
Winsløw, Mads Birch og flere raske Mænd blev 
Fjendens Fanger. For at bjerge dem fri af "Priso
nen " maatte der punges artigt ud; alene Byskriver 
Peder Jespersen gav 2000 Rigsdaler hertil, lige som 
han i de drøje Krigsaar støttede Byens nødlidende 
Husstande ud af sine sparsomt tilmaalte Midler 
[Bornh. Saml., 11. B., 1917, S. 64]. Men da den 
værste Nød var tagen, vedblev Kaprertidens even
tyrlige Glans at kaste Gjenskin ind i Borgernes 
Sind. Som altid var det Havet, der drog dem, 
vakte deres Daadstrang og Udsyn. 

Denne Glans ligger over Daniel Frederik Eschrichts 
Erindringer fra hans Ophold 1822-23 som Læge i 
Nexø; livligt og aandfuldt nedskrev han dem 1855 
som Professor ved Københavns Universitet [Folke
lige Foredrag, 1. Samling, S. 1]. Naar han fra Hav
nen lige kunde skimte et Sejl i Kimingen og sagde: 
"Der kommer et Skib", fik ban øjeblikkelig det Svar: 
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"Et Skib det? Nej! - hun er en engelsk Brig, 
som gaar for halv Vind til Finske Bugt". Ingen 
Skipper slap forbi Nexø, om end langt til Søs, uden 
at faa sine Manøvrer stærkt domfældte; havde han 
sat for faa Sejl, lød det: "Hun fattes Folk, kan tro". 
Ved den første Vragmelding følte Eschricht sig fra
stødt af sine Omgivelsers udulgte Glæde; men da 
det næste Vrag bragte ham selv en rig Tilvæxt til 
hans kære Bogsamling for en yderst billig Penge, 
følte ogsaa han sig hjemme i den Tanke: Det er 
kun Assurandørerne, der tabe, og de fik intet at 
leve af, hvis Strandinger ikke fandt Sted. Samtidigt 
beundrede han Redningsmændenes uforsagte Vove
mod i at bjerge de Skibbrudnes Liv. Til sidst skil
drer han et Gilde paa Købmand Jep Jørgen Han
sens Sal for en amerikansk Kapitajn, hvis skønne 
Brig er ankret op paa Rheden; en Sømand farer 
ind med det Raab: Storm af Sydost. Et Øjebliks 
Lytten til Vindstød ene, alle Sviregasterne tumle ned 
ad Trappen, og som brave Skibsgaster om Bord paa 
Briggen hive de dens Anker ind og hjælpe den 
frelst ud under Sejl. Saaledes ere Hovedtrækkene 
i Eschrichts Billed af Nexølivet for Hundred Aar 
siden. Intet bedre kan ønskes Byen, end at dens 
Borgeres friske Sømandsblod stedse maa rulle om 
Kap med østersøens Bølger. 

8. Raadhuset. 

At Havnen var Byens Midtpunkt, gav sig haand
gribeligt til Kende i, at midt paa Havnepladsen laa 
Nexø gamle Raadhus, i hvilket Wrangel 1645 havde 
forhandlet sig Bornholm til. I Følge kg!. Reskript 
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af 9. Sept. 1796 solgtes det til Nedbrydning for 
tyve Rigsdaler, og et nyt Ting- og Vagthus opførtes 
paa Stedet for 680 Rd. Dette havde sin Møde- og 
Vagtstue over en høj stensat Kælder, i hvilken ind
rettedes et Arrestkammer med Indgang fra Vagt
skansen. Det bruges nu til Pakhus efter at være 
afløst af det større, men mindre prydelige Raad- og 
Domhus, som af Amtskommunen byggedes 1856 paa 
Storegade. Allerede det følgende Aar fik dette Dom
hus sin Dom fældet af Kunstforskeren C. G. Brunius: 
"At en offenlig Bygning med Krav paa at træde 
særligt udmærket frem ej alene mangler en pas
sende Stil, men endog harmoniske Forhold, maa i 
Sandhed beklages". For længst har det trængt til 
en værdigere og værdifuldere Afløser, men - det 
staar der endnu i sin beklagelsesværdige Skikkelse. 

I Raadhuset havde Bystyret hjemme. Købstæ
derne havde oprindelig Frihed til at styre sig selv 
mod at yde Kongen Landgilde. Denne faste Aars
afgift udgjorde fra gammel Tid for Nexø 2 Tønder 
Smør (= 24 Tdr. Hartkorn), 10 Daler Skattepenge, 
Hælvten til Sankt Hans og Hælvten til Mortensdag, 
7 Dl. Nattegæsteri, 15 Dl. Baadsmandspenge (hver 
Daler = 4 Mark =- 2 Tdr. Hk.). Herudover reg
nede Extraskatter ned over By og Land; de udreg
nedes paa Grundlag af Hartkornligningen, i hvilken 
Nexø altsaa havde 88 Tdr. Hk. at svare for. De 
fleste Extraskatter samledes 5. Maj 1683 i en varig 
Hartkornskat, for Nexø 1091/ 4 Rigsdaler (paa 6 Mark). 
En Maltakcise paa 20 Skilling af hver Tønde kon
sumeret Malt paalagdes 27. Maj 1684; dens Inddri
velse forpagtedes aarligt bort til den højstbydende 
Borger, men da tilsidst ingen Forpagter bød paa 
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den, blev det sidste Aars Salgspris 24. Maj 1738 
lagt som en fast Aarsydelse paa Købstæderne; for 
Nexø blev denne 22 Rigsdaler. Deltagelse i inden
amts Udgifter fra 10. Nov. 1741 og Afholdelse af 
indenbys Udgifter voldte vexlende, men indtil 1813 
kun smaa Skattepaalæg. 

Borgerne selv valgte deres Borgmestre, Raadmænd 
og Byfoged. Ved Forordning af 7. April 1619 kom 
hertil Taxereborgere, valgte for hvert Aar af selve 
Borgerskabet til at ligne Byens Skatter paa hver 
enkelt Borger efter hans Kaar og Formue. For 
Nexø med de ligelige smaa Kaar fik dette folkelige 
Skridt mindre at sige end for større Købstæder, 
hvor enkelte Rigmandsslægter tilrev sig Magistrats
rnagten og dermed dens Misbrug. Byens tidligst 
nævnte Borgmestre ere Nis Jonsen 1451 og Anders 
Jepsen 1516. I Ulykkesaaret 1645 havde den to 
Borgmestre, Anders Larsen og Christopher Rømmer, 
som tillige var Bykapitajn; Jørgen Bonde var By
foged. Fra Tiden omkring 1670 tog den enevæl
dige Konge Styret i sin Haand ved selv at ud
nævne Købstædernes Magistratsherrer. 

Til Nexø kom 21. Maj 1681 Valentin Deckner 
som kgl. Byfoged og Herredsfoged i østre Herred. 
Han afsattes 19. Sept. 1685 for sin utilbørlige og 
uforsvarlige Omgang med Retten, hvori han var 
gaaet sin Broder Amtskriver Augustus Deckner til 
Haande i dennes Forbrydelser. De stedfundne Mis
ligheder medførte samme Dag en grundig Om
ændring af Bornholms Embedsforhold. Ved denne 
ophævedes Borgmesterstillingerne i Nexø, som for 
Fremtiden kun skulde have een Byfoged sammen 
med Aakirkeby. Hertil udnævntes 26. Sept 1685 
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Mikkel Andersen Frøling; samtidigt blev han Her
redsfoged i østre Herred, som han dog ll. Marts 
1686 fik omskiftet med Søndre Herred [Bornh. Saml., 
12. B., 1918, S. 13]. Herved blev Nexø, der laa 
lige som uvis, uden for det klippefulde Østland og 
dog paa Østkysten, endeligt lagt i fast Leje hos 
Sydlandet. Aar 1750 fik Borgerskabet Ret til at 
vælge eligerede Borgere, som skulde drøfte Byens 
Sager under Byfogdens Forsæde. Dette blev d~t 
første lille Skridt frem til, at Borgerne selv atter hk 
Haand i Hank med Byens Styrelse. 

I Nexø gamle Raadhus have Borgerne grundigt 
overvejet, i Fred og i Krig, alle de Tildragelser, 
som her ere søgt samlede i et BilIed af Skipper
byens Historie og Udvikling. Her drøftedes e~d 
videre hvad de vel turde forebringe Kong Fredenk , . 
den Tredje, som om Bord i en Flaade paa 26 SkIbe 
laa paa Rheden fra 5. til 7. Juli 1657 og krævede 
Mandskab og Forraad ind til Krigen imod Sverig. 
Og hvorledes de skulde modtage Bornholms nye 
danske Kommandant Mikael Eckstein, som 8. Jan. 
1659 fra syv hollandske Skibe her landsatte sine 
200 Mand og i den danske Konges Navn indkræ
vede Fødevarer til det haardt trængte København. 
Hans Navn mindes endnu i Byens kendte Slægt 
Exsteen. Ligesaa drøftedes Modtagelsen af Greve 
Chr. Rantzau, som landede her 15. Sept. 1661 for bl. a. 
at faa Bornholmerne til at gaa godvilligt ind paa 
at erstatte Kongen de fem Tønder Guld, hvormed 
denne havde maattet købe deres Land tilbage fra 
Sverig ; Kongen maatte dog lade sig nøje med en 
Formuetiende, i hvilken Nexø i Nov. 1662 udgav 
7311/2 Slettedaler. Selve Kong Christian den Femte 
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modtog Borgerne her 9. Maj 1687 paa hans hastige 
Gennemfart fra Rønne til Svannike. Og Prins Chri
stian (den Ottende) steg 12. Juli 1824 Klokken 7 
Morgen uventet i Land i Nexø, var her to Dage 
over og atter 22. og 23. Juli for at drive geologiske 
og arkæologiske Undersøgelser ved Frederiks Sten
brud og paa Gamleborg i Ibsker. 

Næst sligt raadsloges her om "Den store Ilde
brand", som 28. akt. 1756 lagde elleve Gaarde og 
Huse i Aske, og om Fordelingen af de 391 Rigs
daler 28 1/ 2 Skilling, som Indsamling af Bekken
penge i Sjællands Stift gav til at hindre Nøden hos 
de Brandlidte. Først og sidst stod man Vagt om 
Købstadens Friheder, som stadigt kom paa Kant 
med den bornholmske Hævd for, at Handelskab 
kunde høre hjemme paa Bondelandet. Da en Bonde 
i Paasken 1556 kom tilbage fra at have ført sine 
Landbrugsvarer til Salg ud fra Landet, tog Nexø 
Borgere med Magt Baaden fra ham. Og da den 
fremmelige Landmand Jochum Bohn Jespersen, 
barnefødt i Nexø selv, 1824 havde købt Kannike
gaard i Bolsker og 1837 indhentet kg!. Tilladelse 
til at brænde Brændevin af Kartofler til Salg i An
kervis for derved at skaffe Mask til det Svinehold, 
hvis Gødning var nødvendig til at lægge Gaardens 
vanrøgtede Jorder under Kornavl (denne Omvej 
maatte gaas paa en Tid, da man kun havde Stald
gødning), søgte Nexø Borgerrepræsentanter denne 
Tilladelse atter fratage n Bondemanden, men naaede 
kun 15. Avg. 1840 det kg!. Rentekammers Tilsagn 
om, at slige Bevillinger vilde blive nægtede - for 
Fremtiden. 

Raadets Forhandlinger maatte indstilles, naar Ka-

l 
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nonerne i Vagtskansen uden for Raadhuset brum
mede løs, da blev Raadmændene Stads officerer. I 
Maj, Juni, akt. og Nov. 1719 maatte Nexø Post 
skyde skarpt mod svenske Kaprere, som søgte ind 
paa Skibe, der laa paa Strømmen. I Avg. 1809, i 
Juni og Juli 1810 løsnede den Skud mod nær
gaaende engelske Fartøjer. De sidste ni Kanonskud, 
som have dundret i Byen, faldt heldigvis ganske 
borgerligt 25. Nov. 1892 ved Tørdokkens Indvielse. 

9. Embedsmænd. 

Til Tider var Nexø Sæde for Bornholms øverste 
Styrelse. Oberstlieutenant Andreas von Buggen
hagen, der havde gjort sig vellidt som Chef for 
Militsens Rytteri siden 1683, blev 3. Avg. 1694 Lan
dets Kommandant og tog samme Aar Bopæl i Nexø. 
Her døde han 2. Sept. 1699 og fandt sin Grav i 
Byens Kirke ved sin Hustrus Side. Normanden 
Christen Heiberg blev 30. Maj 1787 Amtmand paa 
Bornholm, som i sex Aar havde manglet en saadan, 
mens Kommandanten havde ført enevældigt Styre. 
Han slog sig ned i Nexø, vist mest for at lægge 
tredive Kilometers Afstand mellem sig og den an
den Normand, Kommandant Andreas Und all i Rønne. 
Alligevel fik Bornholmerne snart Syn for, at to Nor
mænd vanskeligt enedes. 

Ved sin Hjemkomst fra en Københavnsrejse 26. 
Juli 1790 blev Amtmand Heiberg ført op i Vagt
huset for som en ganske almindelig Tilrejsende at 
melde sig hos vagthavende Kapitajn Hans Sonne. 
Over denne Tort klagede han øjeblikkeligt til Krigs
kollegiet, som naturligvis skarpt maatte misbillige 
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det forefaldne, men da Kommandant Undall helligt 
forsikrede, at han ikke havde udstedt særligt Paa
bud hertil, maatte det ønske Sagen sluttet uden 
videre Paatale. Inden et Aar maatte dog Undall 
17. Juni 1791 lade sig forflytte hjem til Kristians
sand. Amtmand Heiberg boede nu fredeligt i Nexø 
til sin Død 21. April 1801. Hans Eftermænd bo
satte sig i Rønne. 

Under Krigen 1807-14 blev Bornholm atter rent 
militært styret af en Guvernør. Den virkelystne 
Amtmand Frederik Thaarup tog 1. Febr. 1809 Af
sked fra de smaa tiloversblevne Stumper af sin 
Gjerning, der overdroges Byfoged Christian Jesper
sen i Nexø som konstitueret Amtmand. Denne var 
født 30. Avg. 1766 i Nexø, havde fra Drengeaarene 
af gaaet sin svagelige Fader Niels Jespersen til 
Haande i Fogedgjerningen og var efter hans Død 
selv 14. Juni 1793 blevet By- og Herredsfoged. 
Dette Embed afgav han først, da han 4. Juli 1815 
efter Guvernementets Ophør blev virkelig Amtmand. 
Nexø har i ham fostret den eneste Bornholmer, som 
er blevet sin Fødeøs øverste Styrer, -- og en sær
deles dygtig og afholdt Amtmand blev han. Han 
boede i den gamle Bindingsværksgaard Matrikel
numer 33 a i Storegades 0strække, Borgerskolens 
Nabo mod Syd. Her døde han 30. Marts 1837 
[Bornh. Saml., 10. B., 1916, S. 86 og 11. B., 1917, 
S. 46]. Med hans Afløser, som var traadt ind un
der hans Sygdom, var Amtmandskabet 1836 flyttet 
tilbage til Rønne. Nexø undgik den Skæbne at 
blive en Embedsmandsstad. 

Med Amtmændene var ogsaa Bornholms første 
Fysikatslæger dragne ind i Nexø. Fysikatet opret-
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tedes 21. Nov. 1788 og styredes af Normanden 
Abraham Falck Siemers til 1795, af Ditmarskeren 
Peter Ulrik Vilhelm Knauer til hans Død 1821, af 
Københavneren Dan. Fr. Eschricht til 1823 og af 
Normanden Ditlev Andreas Grove. Hele denne 
Række var bosat i Nexø, indtil Grove 1836 flyttede 
ud til den nye Amtmand i Rønne. Af Byens ældre 
Kirurger kunne navngives Johan Graff eller, som 
han nævntes, Mester Hans Bartskær fra 1657 til 73 
og Johan Frederik Lahusen fra 1676 til 83. Siden 
1841 have i uafbrudt Rækkefølge ni private Læger 
virket her. Byen fik 23. Avg. 1814 et lille militært 
Sygehus, som dog snart lukkedes. En Del af Ar
bejdsgaarden rummede 1825 til ·38 et Sygehus med 
otte Senge og paa ny fra 1862 et Sygehus paa 
fem Senge. Dette afløstes Aar 1900 af et nybygget 
Sygehus paa tolv Senge, hvortil 1906 føjedes et 
Epidemihus paa o.tte Senge. Nexø fik Apothek 1830, 
oprindeligt styret fra Rønne Apothek, men i 1873 
gjort selvstændigt. 

10. Borgere. 

For ældre Tider er Nexø Mandtal ukendt, men 
kan næppe have oversteget sex til syv Hundred. 
Byldepesten 1618 bortrev 264 Mennesker, langt 
over Tredjedelen af Byfolket. Den brød atter løs 
16. Avg. 1653 og bredte sig fra Nexø ud over hele 
Landet; den lagde i dette og det følgende Aar 413 
Nexøbo i Mulde, et rent ud forfærdende Tal. Efter 
at have stedet langt over Halvdelen af sin Bymenig
hed til Hvile inden for Kirkegjerdet gik Provst Jens 
Pedersen Borringholm, der havde siddet 34 Aar i 
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Bolsker Præstegaard, selv 5. Avg. 1654 i sin Grav. 
Herefter talte Nexø Aar 1658 et Hundred Husstande. 
Byens Folketal opgjordes 10. Marts 1710 til 838 og 
1753 til 989, af hvilke mere end en Tredjedel (357) 
var Børn under femten Aar; Byen var stadigt rig 
paa Børn. Ved Folketællingen 1769 var den naaet 
et godt Stykke over det første Tusind (1172). Endnu 
1860 stod den kun paa 1485 Indbyggere; men den 
første Mand, som bosatte sig her efter Folketællin
gen 1880, kunde den hilse med Kendingsnavnet 
Numer 2000, og 1901 havde den 2523 Indbyggere, 
hvis Tal 1921 var steget til 2724. Disse Tal vise 
Byens kraftige Udvikling i de sidste Aartier før 
1900 og pege paa, at den n u har naaet en til de 
stedlige Kaar svarende Størrelse, som næppe vil 
overskrides synderligt, med mindre nye Nærings
kilder stampes frem af Sandstensgrunden. 

Mange Nexøborgere findes allerede nævnte i 
denne Skildring. En meget gammel Byslægt er 
Birch'erne, der i det attende Aarhundred traadte 
frem som djerve Skippere og stovte Borgerofficerer. 
En yngre Slægt af samme Navn tog sit Udspring 
fra Stenbrudsinspektør Niels Birch. En Storborger
slægt har Byen fostret i Nexø-Sonne'rne, som kom 
hid med Præsten (1689-1709) Hans Olsen Sonne. 
Begge hans Sønner Ole Hansen Sonne [1693-1744] 
og Knud Sonne [1696-1763] blev ved deres Ægte
skaber med Skipper Jep Jørgensens Enke og Dat
ter Købmænd i Nexø og til Dels ved deres Søsters 
Giftermaa1 med Kommandant Niels West tillige Ma
jorer. Knud Sonnes Hustru Kirstine Ibsdatter [1713 
-99] byggede 1759 Byen et Fattighus for sex træn
gende Enker; Byraadet solgte det 1859 og lod det 
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helt forsvinde, - hvorhen? ved ingen. De to Sonne
gaarde, af hvilke den nordre (Matr. Nr. 125 a) vides 
bygget 1778 af Hans Sonne, staa som Vidner om 
hin Tids Smag og Velstand og pryde stilfuldt i 
Storegade. Til en senere hidflyttet Gren af samme 
Slægt hørte Farver, Borgerkapitajn Ole Edvard Sonne 
[1821-1910], der paa mange Omraader fremmede 
Byens og som Landstingsmand 1862-74 Born
holms Udvikling. Af Slægten Jespersen gjorde Amt
mandens Broder Peder Dam Jespersen [1772-1835], 
barnefødt i Nexø og fra 1797 Byskriver her, fra 1819 
Sandflugtskommissær i Rønne, sig højt fortjent af 
sin Fødeøs Fremskridt i Landbrug og Skovdrift 
[Bornh. Saml., 10. B., 1916, S. 112, og 11. B., 1917, 
S. 46]. I det nittende Aarhundred blev Slægterne 
Berg og Munch fremtrædende Arvtagere af Byens 
Handel og dertil knyttede Fremfærd. 

I den Gaard, som oprindeligt indtog hele Tor
vets Sydside, flyttede studiosus Hans Ancher fra 
Rønne ind ved sit Ægteskab 28. Sept. 1743 med 
Ellen Margrete Bohn [1719-72], Enke efter Skipper 
og Borgerkapitajn Jørgen Ibsen [1708-41]. Han 
fulgte sin Formand efter baade i den borgerlige og 
den militære Dont. I ham fandt den retslærd e 
Fredsstifter Peder Kofoed Ancher sin ivrigste, næ
sten eneste Støtte, da han kom til Bornholm 22. 
Maj 1770 og i Løbet af fire Dage fik dæmpet sine 
Landsmænds Oprør mod Kongens Skattepaalæg, 
dog først ved at disse delvis faldt bort, delvis ned
sattes til Hælvten af det oprindelige Paabud. Hans 
Anchers Søn Jochum Herman Ancher [1746-86] 
hentede 11. Dec. 1776 sin Brud Marie Bohn [1760 
-1838] i Rønne. Knap ti Aar varede dette Ægte-
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skab; den 7. Maj 1786 døde Jochum Herman An
cher. Efter Tidens Skik indtraadte Enken et halvt 
Aar efter Mandens Død i nyt Ægteskab, som det 
ses af 

En Sang til Erindring om Ægteforeningen 
imellem det velædle Brudepar Herr Capitajn 
Hans P. Kofoed Brygger i København og Ma
dame Marie Bohn salig Anckers i Nexøe paa 
Bornholm den 29. Dec. 1786. 

Med 9lædskabs Sang, med muntre Frydetaner 
Enndres maae ?en kjære Bryllups-Fest, 

Som kronede og VIst bestandig kroner 
Herr Captajn Kofoeds Vel al Livets Rest. 

Han lykkelig har faret, handlet, seylet, 
Men vandt dog mest udi sit Fødeland: 

Den Hjertets Skat, som Han har hidtil feylet! 
Saa Han nu blive kan glad Dannemand. 

Han i sin Gaard nu faaer det bedste Smykke 
Trods al den Pragt, som den ved Kunsten har. 

O stikker ud! o ønsker Ham til Lykke! 
Herr Captajn KOfoeds Hæld er dyrebar. 

Og dyrebar skal Hans Venindes vorde. 
De dele den i Fred, De elskte To! 

Det er en Pagt, som Himlens Forsyn gjorde 
At hos hverandre De dog skulle boe. ' 

Til varig Sorg vi ikke ere skabte. 
Vort Liver Fryd, vi skulle nyde den. 

En værdig Mand Madame Ancker tabde 
En værdig Mand Hun faaer af Gud 19jen. 

Saa kjerligt Par indtager alles Hjerter; 
Hvert Bhk er Røst, hver Mine Harmanie ! 

Fra Sjelene bortflygte Livets Smerter 
Ved dette Billedsprog: "Saa elske vi". 

De i sit Valg det Forsyns Veye mindes, 
. Som .skabde !Jem til Eet ved Kjerlighed ! 

GId Vanghed, gId Styrke maatte findes 
Ved Ægtebaandet, De blev bundne med! 
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I deres pragtfulde Bryggergaard paa Christians
havn, Overgaden neden Vandet Nr. 11, glemte Hans 
Peter Kofoed [1743-1812] og hans Hustru ikke 
deres Bryllupsby. Han skænkede 1807 Nexø Bor
gerskole 500 Rigsdaler Sølv, og hans Enke føjede 
2. Dec. 1812 hertil 6000 Rigsbankdaler Sølv, og 
samme Dag gav hun 8500 Rbd. til at stifte et Ar
bejdshus i Byen. Den hertil 1820 indkøbte Gaard 
ved Torvet var dog endnu ti Aar senere ikke i Brug 
efter sit Formaal; 1857 rummede den fjorten Ar
bejdere mest til Sejldugsvævning. Den solgtes 1908 
til Udvidelse af Torvet, og i dens Sted fik Nexø sig 
1907 et - Børneasyl. Sikkert tænkte Byraadet paa, 
at Nexø i to Hundred Aar var den børnerige Stad, 
mindre end paa Giverindens Hensigt. Hun for
vandt aldrig Tabet af sit eneste Barn, sin otteaarige 
Søn Morten Herman Ancher [1778-86]. I hans 
Sted indsatte hun alle Bornholmere til sine Arvin
ger ved 25. Maj 1825 at testamentere store Summer til 
Fremme af sin Fødeøs Velfærd [Bornh. Saml., 8. B., 
1913, S. 208]. Derfor, og ikke for eget indre Værd, 
kom Sangen med her, som den ved Etatsraadinde 
Marie Kofoeds Bryllupsfærd lød ud over Nexø Torv. 

I Borgernes Liv hørte hjemme Lærer Niels Jen
sen, hvis Bravhed og Dygtighed en ældre Slægt 
aldrig blev træt af at fremhæve. Han underviste 
Byens Børneflok fra 1815, da Etatsraadinde Kofoeds 
Borgerskole blev bygget paa Hjørnet af Storegade 
og Kirkestræde, og paa hans Forslag udvidedes den 
1825 ved Tilbygning mod Syd. Han døde 1851, 
faa Dage før han skulde være flyttet ind i den ny
byggede Kirkesangerbolig lige over for Skolen (nu 
Sløjdskole). I Halvaaret Maj-Oktober var mange 
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af Børnene ude at tjene Føden som Vogterdrenge 
eller til Søs. Kun i Vinterhalvaaret dreves Skolen 
med Fynd, og Jensen behøvede ikke for at holde 
Liv og Varme i sig og sine Drenge at svinge Tam
pen over deres Ryg. Ofte vankede der Fridage, 
hvilke den nøjagtige Lærer indførte i sin Skole
journal. Frederik den Sjettes høje Fødselsdag 28. 
Jan. holdt Drengene dog først Dagen efter, som 
Journalen aarligt og ærligt fortæller: ,,29. Jan. ingen 
Skole, jeg udhvilede efter Ballet paa Hans Maje
stæt Kongens Fødselsdag". Andre Fridage faldt 
mere tilfældigt: ,,9. Febr. 1843, Skole blev ikke 
holdt, jeg var paa Jagt, til Dels for min Sundheds 
Skyld". Slige Jagter løb jevnlig af Stabelen; ogsaa 
naar et nybygget Skib sattes i Vandet, havde Dren
gene Fridag. Niels Jensen var et frimodigt, sundt 
Friluftsmenneske, hvis djerve Undervisning og Skole
tugt huede Borgerne godt, baade Smaa og Store. 

11. Afsluttende Oversigt. 

For de senere Aartiers Udvikling i Byens indre 
og ydre Liv har Landstingsmand O. E. Sonne grun
digt redegjort i sine Optegnelser [Bornh. Saml., 7. 
B., 1912, S. 110, og 8. B., 1913, S. 1], og den er 
statistisk oplyst i Trap-Weitemeyers Kongeriget Dan
mark [1898, 1921]. Tydeligst gives den til Kende 
i Byens Aarsudgifter, som 1805 var 303 Rigsdaler 
63 Skilling og 30 Lispund Smør; 1854 var de 2530 
Rd., 1869 var de stegne til 6963 Rd. og 1896 til 
22281 Kroner. Alene til Skolevæsenet, som 1806 
kostede Byen 1 Rd. 28 Sk., gik i Regnskabsaaret 
1919-20 en Sum af 29,300 Kr., og dette Aar var 
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de samlede Udgifter 325,633 Kr. Ogsaa paa en 
Vandring gjennem Byens Gader lader Udviklingen 
sig følge gjennem de Nybygninger, som have rejst 
sig for offenIige Formaal: 1883 Ny Borgerskole i 
Storegade, hvis to Skoler nu søges baade Sommer 
og Vinter af over 300 Børn; 1884 Teknisk Skole 
og 1885 Realskole med Mellemskole- og Real
examiner, begge i Haandværker- og Industriforenin
gens Bygning ved Rønne-Landevejen; 1896 Born
holms private Seminarium, som dog har maattet 
nedlægges 1917; 1907 Børneasyl ved Rønne-Lande
vejen; 1912 Højskolehjem ved Torvet; 1870-97 
fem Samlingshuse for Religionssamfund; 1910 nyt 
Spir paa Kirketaarnet; 1900 Sygehus og 1906 
Epidemih us Nord for Byen; 1900 Banegaard Syd 
for Havnepladsen ; 1906 Gasværk, 1910 Elektricitets
værk og Vandværk; 1908 Sparekasse, Posthus og 
Telegrafstation paa Torvet. Indenfor et Spand af 
væsentligt kun 25 Aar, 1883-1908, er alt dette sam
men med de betydelige Havneudvidelser skudt frem 
som Udslag af Borgernes nybyggende Id og imøde
kommer fyldigt en stærkt krævende Tid. 

Kongelige Kommissarier Iver Juel, Holger Ro
senkrantz og Axel Arenfeld undersøgte 1618 Born
holms Forhold og foreslog Kongen at holde kun 
Rønne og Nexø i Hævd med fulde borgerlige Fri
heder og at besætte de andre Købstæder Hasle, 
Svannike og Aakirkeby med Bønder. Christian den 
Fjerde vedblev heldigvis at holde frie Borgere i alle 
sine fem bornholmske Købstæder. Men den Gang 
og senere ere Rønne og Nexø opfattede som Born
holms to Hovedstæder, den mod Vest og den mod 
øst. Paa en Vandring gjennem Nexø Historie 
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mødes jevnlige Udslag af en Kappestrid med Rønne. 
Den har sin gode Side i at virke som en Spore 
fremad i de to Byers Liv. Dog fører den let til et 
selvgodt Sneversyn baade hist og her. Bornholm 
er stort nok til, at begge Købstæder kunne trives 
og trives vel. Men Landet er il,ke stort nok til at 
kunne undvære Samarbejde mellem sine Købstæder. 
Med hele Fødeøens Vel paa Sinde kan man kun 
haabe, at hin Kappestrid altid paa rette Sted maa 
vige for et ædlere Samarbejde til Gavn for BCJrn
holm. 

Nexø er en af Bornholms ældste Købstæder og 
var sandsynligvis Rønne jevnbyrdig i Størrelse 
langt op i Middelalderen. Men, saa vandt Rønne 
et Forspring, som i Tidens Løb blev større og 
større. Det varede dog længe, inden Nexø gav tabt 
i Kapløbet. Endnu for en 40 Aar siden drømte den 
om at kunne lægge en Alen til sin Vækst, hvis 
bare Staten vilde velsigne den med en stor Til
flugtshavn. Det vilde Staten imidlertid ikke, og 
dermed maatte Nexø opgive sin Drøm og indrette 
sig paa det jevne. 

Ved stor Foretagsomhed har den lille By sjel
dent udmærket sig. Naar den alligevel efter de 
haarde Tilskikkelser, der ramte den i det 16. og 
17. Aarhundred, kunde rette sig og opvise en, om 
end langsom, saa dog stadig Fremgang, skyldtes 
det sikkert dens Borgeres jevne Flid og deres over
ordentlige Nøjsomhed i det daglige Liv. 

I de første 60 Aar af det 19. Aarhundred var 
Byens Forretningsliv meget stillestaaende. Det blev 
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Granitværket, der i den sidste Tredjedel af Aarhut1-
dredet skabte Byen en Eksport-Industri og dermed 
gav Virksomhed ogsaa for dens Skibe og Indtægt 
for dens Havn. De første Tiaar efter 1870 var i 
det hele en Opvaagningens Tid for Nexø. Ikke 
alene tog Granitindustrien Fart, ogsaa Skibsbyg
geriet fik et Opsving, Chr. Strands Jærnstøberi ar
bejdede sig under sin dygtige Leder frem til en 
betydende Stilling, Havnen udvidedes og forbedre
des, Fiskeriet støttedes ved Anlæget af den første 
lille Baadehavn, - og Folkemængden tiltog hur
tigere, end nogensinde før. Denne Opgangstid 
maa nu betragtes som standset og afløst af et 
langsommere Fodskifte. 

Hvor det i Livet skorter paa Opfindsomhed og 
Vovemod, ses det ikke sjeldent, at de ubrugte 
Kræfter udarter enten til Drømmeri og Stemninger 
eller til indbyrdes Kritik. Denne sidste er der vist 
nok af i Nexø, men enkelte Nexøbo paastaar, at 
Kritiken mere er gnavende og gold end ansporende 
og vejledende. Paa et Omraade, Ungdommens Op
læreIse og Oplysning, har Iveren og Fremgangs
viljen dog holdt sig usvækket, siden Nexøborgerne 
i 1616 krævede en Skolemester til deres Børn. 
Stemningslivet har givet sig Udslag dels i en 
mangeartet Religiøsitet, dels i et efter Byens Stør
relse ret frodigt Teater- og Musikliv. Ogsaa i Na
turen søger Stemningslivet Næring. Til Frederiks 
Stenbrud og Hajla-Huk, til Byens smukke Lystskov 
og den vidunderlige Balkabugt med den hvide 
Strand og det grøn klare Vand søger Nexøboerne 
ofte ud baade Hellig og Søgn. Og da bliver Byens 
stille Gader endnu mere stille og tankefulde 
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For et halvt Hundred Aar siden eller saa var 
Byen mere landlig, end nu. Dens Fælled, belig
gende mellem den dyrkede Byvang og· den sam
lede By, var en virkelig Fælled - fælles Græsgang 
for Borgernes Kvæg og Gæs, som ogsaa færdedes 
mere frit i Byens Gader. Købmandshusene laa 
ikke som nu samlede ved og i Nærheden af Torvet 
med store Spejlglasruder, men spredt omkring i 
Byen - Marckers Gaard i Bredgade, Ehrtmanns 
i Munkegade, Harilds i Kildestræde, Johan Sonnes 
i Nørregade; kun P. Bergs ("Peter Bærri's") laa, 
hvor den endnu ligger. 

Men Naturen var den samme den Gang, som nu. 
Naar Børnene en kold Novembermorgen kom ud i 
Byens Udkanter, saa de stundom Slamrebjerg og 
HeIledesbakkerne ligge skinnende hvide af nyfalden 
Sne, medens Markerne nærmere Byen laa sorte og 
graa. Det var et pragtfuldt Billed i sort og hvidt. 
At Sneen smeltede hurtigere nede ved Byen end 
oppe paa Bakkerne, skyldtes Resterne af Havets 
Sommervarme, som mildnede Luften i Kystbæltet. 
De snedækte Bakker dannede Grænse for Udsynet. 
Bag dem laa den ukendte Verden og Eventyret. 
Men naar Sommeren kom, og Naturen atter kaldte 
Byboerne ud til sig, stævnede baade Voksne og 
Børn op til den høje "Klint" (Bornh. Saml., 4. B., 
S. 76) med den vide Udsigt over Land og Hav. 
Dernede - paa den lave Kyst ved det blaa Hav 
laa Hjembyen med sine røde Tage mellem Haver
nes grønne Træer. Det var - og er endnu - et 
frydefuldt Syn for en Nexøbo. 

l 
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Bornholnlske Byggeskikke 
i ældre Tid. 

Af Arkitekt K. THORSEN. 

Den bornholmske Privatboligs Historie har hid
til kun været lidet almenkendt og næppe nok lit
terært behandlet. 

Dette er forsaavidt en Mangel, som et Folks 
Kultur altid stod i nøje Sammenhæng med den 
Maade, hvorpaa det opførte sine Boliger. 

Naar der i Bemærkninger om Bornholms Bøn
dergaarde et Steds staar: "De bornholmske Gaar
des Bygninger frembyder i det store og hele ikke 
noget særegent bornholmsk" 1), kan dette vel gælde 
for en umiddelbar Betragtning, men ikke naar man 
søger dybere ind til Emnet. Den gamle danske 
Bondegaard har, hvad Helheden angaar, visse Fæl
lestræk, mer eller mindre udpræget i de forskellige 
Landsdele fortællende, at her bor Danskerne. Det 
solrette Anlæg, de fire Bygningsfløje dannende 
Oaardjirkanten2), Egetræsbindingsværket med ler
klinede Tavl, samt straataget er Hovedpunkter i 
dette fælles Nationalmærke. 

1) J. Bulmer, Bornholmske Samlinger, IV. B. S. 61. 
2) Denne dog ikke for Vest- og Sønderjyllands Vedkom

kommende. 
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Men i de forskellige Egne viser Bygningerne 
- som Dialekterne - at vel er Grundtonen den 
samme, men hver Landsdel har afstemt sin Klang, 
e~ lokal Byggeskik, en Egentype, præget af stedlige 
Vtlkaar og Krav, Beboernes Karakter og Livsvaner 
o. s. v. 

Ogsaa Bornholm har en slig Egentype at opvise. 
I Helheden slutter den sig til det danske Land 
klart visende sin Rod og Arv, men staar dog, saa~ 
vel i Hovedprinciper som Enkeltdetailer, særpræget 
som Bornholmernes nationale Byggeskik. 

Syslen med Opmaaling af gamle, historisk inter. 
essante, bornholmske Bygninger til Nationalmuseet, 
Handels- og Søfartsmuseet, samt Bornholms Mu
seum, har givet nærværende Meddeler god Lejlig
hed til at undersøge Karakterforskellen mellem al
mendansk og bornholmsk Bygningskultur. Til det 
sammenlignende Studium har han besøgt og be
nyttet Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Folke
museums Frilandsafdeling ved Lyngby, supleret med 
den dertil knyttede Litteratur, samt af andet Stof, 
specielt Professor S. M. Mejborgs Værker. 

Bornholmerne viste deres særprægede Byggeskik 
allerede i Grupperingen af Gaardene. Den i andre 
danske Landsdele benyttede Bebyggelse om Gade
kær og Kirke, der skabte Landsbyen, slog aldrig 
igennem paa Bornholm. 

Oftest findes her· den spredte Bebyggelse, der 
f?r den umiddelbare Betragter ikke viser andet syn
hgt Formaal end Tilfældighedens. Bemærkelsesvær
dig er dog den Skik, at man ofte har lagt 2 eller 

l 
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3 Gaarde tæt opad hinanden og hertil knyttet Navne
endelsen "by", en Betegnelse der mere svarer til det 
norske Ord "Bygd" = Gaard end til det danske Be
greb Landsby. 

En anden for Bornholm karakteristisk Gruppering 
er Gaard r æ k k e n, saaledes som man finder den ad
skillige Steder paa øen. Ligesom Gravhøjene paa 
den jydske Hede i lange Rækker er opførte langs 
Oldtidens Færdselsveje, har man ogsaa - og med 
Rette - fremholdt Vejmomentet som den bornholm
ske Gaardrækkes oprindelige Aarsag3) men hertil 
maa vistnok lægges en anden meget væsentlig. 
Naar det nødvendige Vejnet trak Gaardene til sig, 
lig Perlerne paa en Snor, gjorde Vandløbene -
ligeledes i Kraft af deres Nytte - det ikke mindre. 
Hvad Gadekæret var for Landsbyen, blev Aaen for 
mange bornholmske Gaarde; den var god til Van
ding og Vask, og som Drivkraft for Gaardens "Skvat
mølle". Men ikke nok hermed! Paa de stejle Jord
skrænter eller Klippeformationer langs Aaen, ikke 
egnende sig til Markbrug, opelskede Bonden den 
Skov, der ydede ham Brændsel og Gavntræ. 

Saaledes tiltrak Aaen Gaardene og paavirkede et 
Kulturarbejde, der fortsættes den Dag i Dag - et 
Forhold, enhver vil kunne faa bekræftet ved Betrag
ten af Bornholmskortet, eller - endnu bedre - ved 
at foretage en Vandring f. Eks. langs Læsaa. 

Her har saaledes Naturforholdene været medvir
kende til en typisk Byggeskik. 

Dette fører os direkte over i det næste ejendom-

3) "Danmark, Land og Folk", ved Daniel Bruun, Bornholms 
Amt, Sognebeskrivelser af M. K. Zahrtmann. 
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dommelige bornholmske Byggetræk: Skikken at an
bringe Bygningerne paa stærkt skraanende Terrain. 

Almindelig Regel er jo ellers, at den jævneste, 
nogenlunde vandrette, Flade udvælges som den be
kvemmeste Byggegrund, men saaledes resonnerede 
de gamle Bornholmere oftest ikke. Allerede dette, 
at anbringe Gaardene langs de ofte i bratte Dalstrøg 
gaaende Vandløb eller langs Kystskraaningen mod 
Havet, maatte jo tvinge Bygherren ind paa Skraa
planet; men ved mange Gaardanlæg ses det tydeligt, 
at det skraa Terrain med Forkærlighed er valgt. 
Hvad er nu Grunden til dette? Rimeligvis to. 

For det første har man tilsigtet det samme, som 
naar man i Halland valgte Byggepladsen saaledes, 
"at Jordsmonnet skraanede, helst til flere Sider, for 
at Regnvandet kunde løbe jra"4). 

Dernæst muliggjorde Stuehusets Anbringelse paa 
skraat Terrain Anlæget af en fortrinlig Kælder i 
Bygningens ene Ende, hvor den svære Kampestens
fodmur paa Byggegrundens laveste Punkt kunde 
naa en Højde af indtil 2 Meter, medens den ved den 
anden Ende løb i et med Jorden. Disse høje Kæl
dere oven Jorden er specielt bornholmske, iøvrigt 
en nødvendig Ordning paa de Egne af Øen, hvor 
Granitklippen har umuliggjort en udgravet Kælder. 
Om deres Anlæg og Konstruktion mere i det føl
gende. 

For Ladebygningernes Vedkommende giver det 
bornholmske Valg af Byggegrund paa heldende Ter
rain ogsaa et - som det synes bevidst - Plus. 

I den af "Kg!. danske Landhusholdningsselskab" 

4) Vejleder i Museerne ved Lyngby, 4de Udg. 1916, Side 21. 
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udsendte "Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i 
Danmark" peger Forfatterne (J. B. Krarup og S. C. 
Tim) paa den udmærkede Plads til rummelige Sæd
gulve, der gives bag den bornholmske Ladebygnings 
høje Kampestensfodmur, fremstaaet ved Nødvendig
heden af at udligne det skraa Terrain til et vandret 
Fundament for Bindingsværket. 

Man maa dog ikke tro, at Bornholmsbygningen 
paa skraat Jordsmon altid blev forsynet med en til 
den vandrette Linie indstillet Fodmur. Ofte skraa
ner denne betydeligt med Terrainet for at moderere 
det stærke Fald, og undertiden mangler den al
deles! Bygningen følger da den ofte bølgende Skraa
ning saaledes, at den krogede Husrygs to Gavl
punkter kan variere indtil 2 Meter fra den vandrette 
Lipie, medens Loft og Gulve skraaner nedad i til
svarende Grad! Disse sidste er derfor undertiden 
aftrappede saaledes, at man fra den ene Stue til den 
anden stiger et Trin nedad. Man har herved villet 
bøde noget paa det stærke Fald, der ellers vilde 
give Gulvet Karakter af en Glidebane, som f. Eks. 
ved Ejendommen "Blæsbjerg" tæt vest for Rand
kløve. Her maalte nærv. Meddeler i sin Tid Brædde
gulvets største Skraaning som Forholdet 1 : 7! 

Men denne Placering paa held ende Byggegrund 
udøvede tillige sin Indvirkning paa Stuehusets indre 
Konstruktion; thi med Kælderens Anbringende i den 
Ende, hvor Fodmuren var højest, var Hovedtrækkene 
i Ruminddelingen fastslaaet. Ovenpaa Kælderen -
med dennes Loft til Gulv - byggedes nemlig altid 
Gaardens Sal, der da ogsaa populært kaldtes "Lof
tet". Herved frembragte Naturforholdene det For
hold, at Gavlsalen i vestbornholmske Stuehu~ som 
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Regel vender vestud, medens det modsatte er Til
fældet paa 0stbornholm. 

I begge Tilfælde har man fra de tre (sjældnere 
fire) Salsvinduer i Gavlen den herligste Udsigt over 
det mod Havet nedadskraanende Landskab og yderst 
ude østersøen selv, det Element, hvor Bonden i gam
mel Tid drev Sejlads, Fiskeri og - Strandingsrov. 

Kampestenskælderen med overliggende Sal er 
derfor det mest typiske Træk i den bornholmsk-na
tionale Byggestil. 

Den svære Kældermur, hvis Tykkelse er saa 
meget lettere at konstatere, som Døren oftest ven
der indad, giver Gavlen en egen solid, næsten fæst
ningsagtig, Karakter, der yderligere forstærkes ved 
de meget smaa Kælderglugge - undertiden blot et 
Par Huller i Muren - et paa hver Side af Indgangen. 

Den solide Plankedør - ofte af Eg - er svært 
beslaaet og vel aflaaset, medens Salsvinduerne 
var forsynet med Jernstænger til Stænge for Tyv 
og Voldsmand, en Foranstaltning man ved flere 
Gaarde har bibeholdt til vore Dage. 

En slig Bornholmskælder, enten helt over Jorden 
eller dog kun lidt nedgravet, foranlediger en Min
delse om, at det gamle Ord Kælder (Latin celia) 
ikke dækker over Nutidsbegrebet. Kun efter nyere 
dansk Sprogbrug er Kældere helt eller delvis under
jordiske Rum. I gamle Dage havde Bønderne rundt 
om i Landet Ølkældre og Spisekældre i Stueetagen, 
ja i Stockholm har man endnu endog Kældere paa 
første og anden Sal. I de skaanske Provinser be
nævntes ofte Forstuen ved Navnet Kælder5) , og -

5) æ Majborg : "Gamle danske Hjem", Afsnit: "Bønderboliger. 
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i Følge Oplysning af M. K. Zahrtmann - nævntes 
Rummene paa Hammershus i Mantelgaardens Syd
fløj, hvis Gulv laa i Højde med Gaardens Brolæg

ning, "Kældrene". 
Man forstaar da lettere Bestemmelsen i øster

marie Søndre Gildes Skraa af Aar 1554, hvis 11 te 
Artikel lyder: "Hvoe Vaaben bær til Gildet, han 
skal sætte det i Laugs Kjælderen, men findes det 
uden D~rren, naar Oldermanden Fred lyser, bøde 4 
Skilling" . 

Den bornholmske Gavl kælder dannede saaledes 
egentlig det underste af to Stokværk, hvorfor det 
øverste ganske logisk kaldtes "Sal"; thi 2det Stok
værk i Middelalderens Boliger udgjorde oftest en 
stor Sal; heraf er den moderne Etagebetegnelse 
1., 2. og 3. Sal o. s. v. opstaaet. 

I ældste Tid var den bornholmske Kælder med 
overliggende Sal en isoleret Del af Gaardens Byg
ninger, og da det øvre Rum benyttedes til Herberge 
for Gæster kaldtes det da ogsaa Herbergshuset. Loft, 
Herbergshus og Sal er altsaa Betegnelse for samme 
Gaardlokalitet, der ogsaa benyttedes efter at Bolig
og Økonomirummene var samlet under et Tag i den 
lange Stuelænge; men efterhaanden forsvandt de to 
Navne og Ordet Sal fik Eneret. Endnu et fjerde 
Navn har man - dog med Urette - villet knytte 
til den bornholmske Sal, nemlig "Krubhuset" . Baade 
P. N. Skovgaard og I. C. S. Esperssn har tumlet 
med at forklare dette Ord. Sidstnævnte vakler i sin 
Ordbog mellem Salen og Mælsalzin; efter ham har 
sandsynligvis Karl M. Kofod anført Tydningen "Krub
huset (Salen)"6). En anden Forklaring giver den lille 

6) Bomh. Samlinger XIII Bind, Side 163. 
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Ordbog af 1873 "udgivet af Lærere"; her heder det 
"Grøbhus eller Krubhus", et Pigekammer efter 
"Grøbba", "Piblagrobba" etc. 

I. A. Jørgensen skriver i Bornholms Historie II 
Bind, Side 192: "Krobhuset" var et meget alminde
ligt Navn for et Kammer, i hvilket der var faste 
Sengesteder; det forekommer i hvert eneste Doku
ment fra ældre Tider angaaende Stuelængernes Ind
deling". Den Linie, her er fremhævet, bør man 
lægge Mærke til. I hvert Fald har nærv. Meddeler 
haft en Oplevelse, der peger i samme Retning. Ved 
Opmaaaling af et primitivt Landhus, en rigtig gam
mel Rønne - Tegningen nu i Nationalmuseets Ar
kiv - søgte han, udfra Beboerindens, en meget 
gammel Kones, Ordforraad, at knytte originale born
holmske Udtryk til Husets og Detailernes forklarende 
Tekst. Et lille Rum ved Siden af Forstuen kaldte 
Konen "Kråbhuzed", og paa Forespørgsel hvorfor? 
svarede hun, at i hendes "Bælladd" sto Bælla
kråbban der", et fast Sengested til Børnene. Det 
synes saaledes at være de faste Sengesteder Ofr. 
Jørgensens Meddelelse) "Krubberne", der har givet 
Kamret Navn". 

Intet Bygningstræk præger i saa høj Grad Born
holms ældre Bygninger som Bindingsværke(. 

Den fortrinlige, stenhaarde bornholmske Eg be
tingede en rig Anvendelse af Tømmer. 

Bindingsværket, som det i forskellige Konstruk
tioner viser sig i de endnu bevarede gamle Klokke
taarne ved Kirkerne, er ikke blot i og for sig in
teressant, visende forskellige, ogsaa andet Steds fra 
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hentede, Impulser, men er af Betydning som det 
Forbillede for Privatboligen, man sporer, at det 

har været. 
En tydelig tidsfæstet historisk Udviklingslinie kan 

man dog ligesaalidt læse her som i Gaardbygnin
gerne, men de forskellige Typer af Taarnbindings
værk præger dog hver sin Periode. 

l. De bræddeklædte Taarne i 0sterlars, Olsker og 
Svaneke (saavelsom Tagrytteren paa det ned
brudte st. Anna Capel i Gudhjem) minder om 
den ældste Tid - Træbygningens. Denne Bygge
skik kan, man med Føje betragte som forsvun
den fra den bornholmske Privatbolig. 

II. Bindingsværket i den ældre - mest sammen
satte - Form med murede (eller lerklinede) 
Felter, konstrueret med Podtømmer, Skraatøm
mer og Opskalkningsknægte etc., har gode Re
præsentanter i Poulsker, Bodilsker Klokketaarne, 
det i 1880erne nedbrudte St. Clemens do., samt 
det i vor Tid restaurerede og spirprydede Nexø 

Taarn. 
Denne Konstruktion er nu en stor Sjælden-

hed blandt Bornholms Privathuse. Vistnok kun 
en eneste Original er bevaret nogenlunde ufor
andret, den saakaldte Lybekkerstue, Grønne
gade 4 i Rønne'). Enkelte i nyere Tid ned
brudte eller omdannede Bygaarde vides at have 
haft samme Afbinding. Eventuelle Oplysninger 
herom vil være af Betydning. 

7) 1917-18 fremdrog jeg ved en Opmaaling Aarstallet 1699 
paa Bygningens Nordgavl. Tegning i Rekonstruktion i National

museets Arkiv. 
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III. Den næste Konstruktion er Ny Kirkes Klokke
taarn et karakteristisk Eksempel paa. Skraa
tømmeret mangler oftest helt eller indskrænker 
sig til Feltet mod Hjørnestolpen, men - Fod
tømmeret er endnu almindeligt. 

Desværre blev dette for Nykertaarnets Ved
kommende fjærnet ved en Ombygning i 1857, 
hvor alt Tømmeret var nedtaget; men det øvrige 
originale Bindingsværk blev genopstillet, som 
Aarstallene herpaa, 1715 og 1774, viser. Det 
tætsiddende vertikalt virkende Stolpeværk med 
mellemliggende høje, smalle Murfelter minder 
om engelsk-skotsk Arkitektur, men Professor 
Lasche gør dog i sin Bog "Die vier Rundkirchen 
auf Bornholm" opmærksom paa dette Tømmer
taarns Lighed med flere saadanne paa det pom
merske Kystland8). 

Denne Type - Bindingsværk uden Skraa
tømmer, men med Fodtømmer langs under Stol
perne - blev almindelig paa Bornholm gennem 
det 18de Aarh., specielt anvendt ved Stuehuse, 
saavel paa Land som i By, enten ved hele Byg
ningen eller ved den anseligste Del deraf. 

Men da talrige Fodstykker '- lig Nyker Taar
nets - i senere Tid fjærnedes og mange af de 
gamle Bindingsværkslænger nedbrødes til For
del for nyere Systemer, særlig den Skik, som 
allerede i det r 8de Aarh. var i Tiltagende og i 
det følgende blev eneraadende, det at sætte 
Stolpen direkte paa en jævn Fodmur, blev de 
oprindelige Forhold efterhaanden udviskede. 

8) Nyker Taarnet opmaalte jeg i 1918-19. Tegningen i Na
tionalmuseets Arkiv. 
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For at forebygge Misforstaaelse maa det dog 
erindres, at Bornholmerne til tarveligere Byg
ninger, Stalde, Udhuse, og i fattigere Forhold 
ogsaa Stuehuse, ofte satte Stolperne paa en en
kelt sten og i Stedet for Fodmur blot opfyldte 
Mellemrummet med Brokker i Ler eller Lerkli
ning direkte paa Jorden; men Hytten forekom
mer jo i ethvert Land oftest med sine egne, 
primitive Former uden at være nogen egentlig 
Kulturmaaler. 

Her er Emnet de Kulturværdier der er ved 
at forsvinde, samtidig med den gamle born
holmske Privatbolig. 

For at faa Klarhed over Karakteren af de 
gamle bornholmske Landstuelængers Bindings
værk foretog nærv. Meddeler i 1915 og føl
gende Aar en systematisk Undersøgelse ved 
Besøg paa en stor Del endnu bevarede gamle 
Gaarde; thi den Anskuelse, der efterhaanden var 
knæsat, at Fodstykket udelukkende var knyttet 
til Byernes Privatboliger syntes adskilligt at 
vidne imod. Saaledes nedskrev Øens Amtmand, 
I. C. Urne, i 1741 en "Pro-Mimoria" om "Hvad 
en Amtmand ved sin Omrejse paa Landet kunde 
ved hver Kongens Fæstegaard i Synderlighed 
examinere og iagttage", og under Afsnit D: om 
Gaardenes Bygninger, Punkt 2 nævnes: "efterse, 
hvorledes de holdes i Stand med Tag, Vægge, 
Gavle, Fodstykker, Loftet, Bjælker etc. "9). 

Ligeledes nævner en anden Lokalhistoriker i 
sin Omtale af Bornholms Landbygninger: "Stol
per, Løsholter, Fodtræer og Bjælker"9). 

9-9) Bornh. Hist. af J. A. Jørgensen, 1901, II. Bind, S. 132 og 187. 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922
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Af Uddragsfortegnelsen lægger man Mærke 
til, at en Del Bygninger har haft Fodtømmeret 
kun i Gavlene; det var itappet i Hjørnestolperne, 
der da, som alle de øvrige Sidestolper, stod di
rekte paa Kampesten. Analogt hermed er det 
værd. at lægge Mærke til, at den nederste Stok 
i svenske Tømmerhuse kun i Gavlen kaldes 
Fodtræ, medens Sidestokken kaldtes Sylten. lO) 

IV. Endelig slutter Bindingsværkets Konstruktions
række med den Type, Nylars Klokketaarn er 
et Eksempel paa. Stolperne staa direkte paa 
den afjevnede Undermur (Fodmur), og store 
Mur/etter og Fag med sparsom Anvendelse af 
Tømmerdele tyde paa en Forsigtighed i Træ
forbruget, svarende til Egeskovenes - ikke 
mindst den gamle Almindings - fortsatte Til
bagegang og Hensygnen. Denne Type var fra 
omkring Aar 1800 eneherskende og udartede til
sidst til den Form, hvor der af hele Bindingsvær
ket, som det saa smukt staar f. Eks. i St. Povls 
Klokketaarn, kun blev - Stolperne tilbage. Og 
en skøn Dag forsvandt ogsaa disse som Emne 
i Nybygninger. 

Det dekorative Moment indenfor bornholmsk 
Bindingsværk er ret spartansk, men til Gengæld 
paa en interessant Maade næsten udelukkende sam
let om Bygningens fire Hjørnestolper. Ogsaa i den 
gamle danske Provins Skaane var Hjørnestolperne 
Tømmerhusenes fornemste Prydelse, der hædredes 

l0) "Hallandsstuens Bygningsmaade" i "Vejleder i Museerne 
ved Lyngby". Side 21. 
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med Indskrifterll). Om dette har sin Rod i Sym
bolik faar staa hen. I den nordiske Oldkirkes Træ
bygning skal de fire Hjørnestolper have symboliseret 
-- Evangelisterne. For det 17. og 18. Aarhundredes 
Bornholmere har det dekorative og - praktiske 
øjensynlig været Øjemedet. Hjørnestolpens særlige 
Form og Udsmykning bestod her i følgende: 

Stolpens øverste Trediedel er 10 11 13 cm bredere 
end den 'øvrige Del (c. 25 cm) og er paa den 
mod Gavlen vendende Side udsvejfet i et dekorativt 
Profil indeholdende Reminiscenser dels fra Almue
stilen, dels fra Højrenæssancen; Voluteformer, Kvart
stave, Hulkele etc. Hertil kommer, at de plane 
Flader ofte er dekorerede med Snitværk i Form af 
Punkter, Cirkler, Halvbuer, Zigzaglinier og Tand
snit o. s. v., en geometrisk Ornamentik i Karakter 
med den man finder paa Urner og Metalsager fra 
Nordens Oldtid, saavel som paa Træornamentik fra 
færøiske Kirker. 

Ved de c. 40 forskellige Eksempler nærv. Med
deler har iagttaget og opmaalt, hvoraf Tavler findes 
saavel i Nationalmuseets Arkiv som ved Bornholms 
Museum, viste det sig, at der paa samme Bygnings 
fire Hjørnestolper altid var anvendt ensartet Motiv, 
men at iøvrigt Stilens Variation var saa udpræget, 
at kun i et Tilfælde det samme Motiv var benyttet 
paa to forskellige Ejendomme. Dette røber en selv
stændig Skaberevne, Interesse for Opgaven og en vis 
kunstnerisk Kultur hos de gamle Tømmerskærere. 

Men de i Bredden udvidede Hjørnestolper 
havde foruden den dekorative Betydning ogsaa en 

11) Samme Vejleder, Side 28: "Tvillinggaarden Næs". 

9* 
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praktisk. Den øverste Del af Gavlen (Spidsgavlen) 
skulde helst krage lidt ud over Undergavlen for at 
skærme denne for Regn. Hjørnestolpens dekorative 
Del fik da en lignende Opgave, som de Opskalk
ningsknægte, der saa stærkt præger Højrenæssan
cens Bindingsværk og er omtalt foran ved Klokke
taarnene i Poulsker og Bodilsker etc. 

Hjørnestolperne med denne for Gavlkonstruktio
nen nødvendige, knægtlignende Udvækst forekom
mer derfor ved bornholmske Bygninger uanset Bin
dingsværkets øvrige Konstruktion, hvad enten Fod
tømmer og Skraabaand o. s. v. er anvendt eller 
ikke; men fra og med c. Aar 1800 sporedes den 
ikke mere. De iagttagne, tidsfæstede, Hjørnestolper 
med Udkragningsdekoration fandtes at tilhøre Tiden 
mellem 1699 og 1803, altsaa væsentligst det 18. Aar
hundrede. 

De bidrog i høj Grad til at gøre den i Forvejen 
mærkbare bornholmske Gavlkonstruktion yderligere 
interessant. 

Den bornholmske Ovengavl fremtræder som en 
bræddeklædt Spidsgavl. Den afvalmede (afskaarne) 
Gavl, hvor Valmen i Lighed med det øvrige Tag 
er straatækket, en almindelig Form i de fleste andre 
danske Landsdele, findes paa Bornholm kun ved et 
Par Præstegaarde, rimelig foranlediget ved Præster, 
der har været vant til Byggeskikken "ovre" fra 12). 

12) De i det 19. Aarh. specielt i Købstæderne indførte Valm
tage til Tegltækning ligger for nær Nutiden til at kunne berøre 
nærværende Emne. 

I 

L 

I 
L 
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Paa tarveligere Bygninger, specielt i den ældste 
Tid, kunde Bræddefjælene, enten paa Gavlens øverste 
over Hanebaandet liggende Del eller paa hele Gavl

trekanten, være er
stattet af lodretstil
lede Rafter (tynde 
Grene), hvorom var 
snoet en Vidjeflet
ning af Kvikrod, 
Halm eller Lyng. 

En slig flettet 
Gavlkonstruktion er 
endnu at se paa 
Materialehuset ved 
Rømers Minde i 
Almindingen, hvor 
man har bevaret den 
gamle Tradition. 

Ligeledes kunde 
Undergavlens Ler
klining undertiden 

Typiske bornholmske Gavle. naa op til den saa-
'1. Keldsebygaard. kaldte "Skunk" (et 

vandretligende Tømmer mellem Gavlbjælken og Hane
baandet). Men dette forandrede ikke Gavlens Karakter 
som Spidsgavl, der overvejende var brædeklædt. At 
denne var forsynet med en lige over Gavlbjælken an
bragt Luge er forstaaeligt, men mærkelig var den 
Skik, at Lugen som Regel ikke sad i Gavlens Midte, 
men derimod til en Side, oftest til højre. Denne 
tilsyneladende Uregelmæssighed var opstaaet af prak
tiske Grunde. Adskillige fremmede Bygningstek
nikere har ved første Øjekast undret sig over dette, 
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som de mente, mærkelige Udslag af Bornholmerlu
net, men har ved nærmere Forklaring maattet ind
rømme Skikkens logiske Berettigelse; thi herved 
udnyttedes Loftspladsen ved Gavlen bedre, beregnet 
som den oftest var til Vinterbrændselet. 

Den gamle bornholmske Bræddegavl afsluttedes 
foroven i den smækre Egestang Husbranden, der, be
gyndende ved Gavl
hanebaandet, mødtes 
ved Rygningspunktet 
med de to Gavlvind
skeder og videre gik 
til Vejrs som et c. 
2 Meter højt Spir slut
tende i en udskaaren 
dekorativ Knop eller 
i en kunstig smedet 
Jernstang med Vind
fløj. Ordet Husbrand 
eller Brandstangkom
mer af det oldnor
diske "Brand", der er 
kendt fra Folkevisen. 

Naar denne taler 
2 • 1800 -1850. 

om "Fuglen, der sæt-
ter sig paa Jomfruens - ".' j ',..., r 
Burebrand "13), beteg-' r 
ner Udtrykket Daii- 2. Bakkegaard, 0sterlars Sogn. 

dens Husbrand, men naar den et andet Sted nævner 
"Skibenes forgyld ene Brande", er det Langskibene, 
der i Vikingetiden havde de krumme Stævne - Kø-

13) Vejleder ved Museerne i Lyngby S. 34. 
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lens Fortsættelse - foroven afsluttede med en Stang 
eller et Spir Skibsbranden 14). Naar man sammen
holder den Kendsgerning, at Skibsbranden afslutte
des i det Drage billede, der betingede Navnet Drage
skibe, med den Iagttagelse, at de bornholmske Hus
brandes Vindfløje i 9 af 10 Tilfælde viser Dragemotivet, 
kan et Sammenhæng mellem disse og hine vel anes, 
men ikke bevises. 

Vindfløjenes Dyreskikkeise med det opspilede Gab, 
den lange opadsvungne, spydafsluttende Tunge, den 
skarpe Tandrække, de hvasse øjne og den horn
lignende Udvækst paa Issen, synes at pege paa 
Sagnuhyret, som Forbillede. 

Naar Sagaen fortæller, at en islandsk Høvding 
tog sin Skibsbrand og anbragte den til Pynt paa 
sin Husgavl, naar Dragemotivet gaber en i Møde 
fra norske Trækirkers Tage, da kan Bornholmernes 
dragesmykkede Gavlbrand ogsaa meget vel være 
en sen Ætling af Vikingetidens Dekorationsstil. 

Ogsaa i det nordøstlige Slesvig ses lignende 
Husbrande, men her nævner en Forfatter et andet 
Ledemotiv til deres Anbringelse foruden Skønheden. 
"Særlig pyntelige var de saakaldte Brandstænger, 
der var anbragte paa alle' Gavle for at tjene som 
Lynafledere15). 

Heri findes maaske den egentlige Rod for Ordet 
"Brand". 

Vind skederne paa bornholmske Gavle var ofte 
for neden afsluttede i en dekorativ Udskæring, af 
hvilken et smukt Eksempel findes paa den gamle 

H) Professor Johs. Steenstrup : Danmarks Riges Historie, Old
tiden, S. 321. 

15) Professor R. Mejborg : Gamle danske Hjem. 
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Borgerskolebygning i Svaneke. De yderste Brædder 
i Gavlen, nærmest Hjørnestolpen, kunde ogsaa fore
komme dekorativt virkende ved Udskæring, saaledes 
som det ses paa vedføjede Gavltegning fra Bakke
gaard i 0sterlars. En lignende, fra Rønne, findes 
som typisk bornholmsk anført af R. Mejborg i "Gamle 
danske Hjem", 1888, men dette Eksempel er siden 
forsvundet. I det hele taget er denne Gavldekora
tion nu en stor Sjældenhed. 

Den bornholmske Gavl præges endnu af en Mær
kelighed, den at Bygningens Sidestolper er rejst med 
"Fodstik" , det vil sige heldende indad opefter. Dette 
Forhold, der ses tydeligst ved Gavlen, og bl. a. be
virker, at Bygningens Bredde udgør c. 25 cm mere 
ved Fodmuren end oppe ved Bjælkehovederne, skal 
ikke i saa udpræget Grad være kendt andensteds. 
Formaalet hermed har sikkert været at give det paa 
den høje Granitundermur opstillede Bindingsværk en 
vis Stabilitet for Sidetryk (Vindtryk). 

Det bornholmske Straatag, der i ældre Tid ofte 
erstattedes af Lyng, oplagdes den Gang ikke som 
nu paa langsløbende med lige Afstand fastspigrede, 
Lægter, men efter en for længst afskaffet Metode. 
I Spærets Kryds lagde man en Ryglægte, ved Tag
mønningen en Fodlægte og en å to Lægter derimel
lem, alle fastbundne med Lindebast. Over Lægterne 
lagdes korsvis, og i den skraa Plan parvis, med 
kvadratiske Mellemrum paa en halv Alen, lange, 
smækre Kæppe af Alm eller Lind, der sammenband
tes i Krydset paa samme Maade. Disse Kæppe 
kaldtes Tagredsel og at anbringe dem at tagre. 
Paa denne Underfletning lagdes vandrette Stænger, 
Rafter, der bandtes til Lægterne med Bastvidjer. 
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Som man ser uden Spor af Benyttelse af Søm. 
Endelig lagdes Rygningen enten af Lyng, sikret ved 
fastbundne Rafter, en paa hver Side langs Husryg
gen, eller af Græstørv (Gimper), der ikke fordrede 
særlig Fæstning. 

De andensteds i Danmark saa almindelig benyt
tede, over Husryggen ridende, Krydstræer, Krag
træer eller Vartræer benyttede Bornholmerne ikke. 
De eneste Rygningstræer af denne Slags nærv. Med
deler "opdagede" paa Bornholm, paa en Ejendom 
tæt øst for Bodils Kirke, viste sig at være oplagt af 
en - Sjællænder, der var vant til denne Teknik fra 
sin Hjemegn; et Bevis paa, hvor strengt Principerne 
for lokale Byggeskikke kan overholdes. 

Egentlige Tagkviste anvendte de gamle Born
holmere sjældent, meR meget almindelig var en 
Tagluge indbygget i Tagets Plan; Lugen, der gik i 
en Not, var indrettet til at skyde op og ned, en Kon
struktion der tager Sigte paa at spare det i gammel 
Tid dyre Jernbeslag16). 

Det bornholmske Materiale Nexøsandstenen præger 
en stor Del af Privatboligerne, specielt paa Sydborn
holm. 

Man finder Sandstenen ikke blot anvendt til Trap
per, men ogsaa erstattende Lerklining eller Murværk 
i Bindingsværksfelter, ved at en c. 10 cm tyk Sand
stensplade er stillet paa Højkant og indpasset mel
lem Stolper og Løsholt, samt fastholdt med Jern
spiger. 

Paa Stubbegaard, l. Sg., i Aaker, findes endnu 
en velbevaret Skorstenspibe opført i 1822 af uregel-

16) Se Billedet af den gamle "Præstegaard " ved Gudhjem. 
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mæssige Sandstensbrokker. For at hindre Regn
vandets Nedtrængen mellem Piben og Taget krager 
enkelte store Fliser ud over Straaet. Ladebygninger 
opførte af Sandstensbrokker uden Spor af Mørtel
forbindelse ses flere Steder paa Nexøkanten ; en lig
nende Byggemaade kendes fra Harboøre i Jylland. 

Ved en senere Lejlighed skal omtales den born
holmske Privatboligs Interiør. . 
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Nogle Breve fra Alntmand 
E. Vedel. 

Sorø den 13. November 1885. 
[og 31. August 1885). 

Kjære Fysikus Zahrtmann1 ! 

Tak for Deres rare og venlige Brev og Tak for, 
at De bevarer en venlig Erindring om os, efter at 
saa mange Aar ere forløbne og saa meget Vand 
løbet igjennem Hammervandet, siden vi havde vort 
Hjem paa den gode og kjære ø derovre. 

Det var gode og hyggelige Aar, som jeg tilbragte 
derovre; det var den første Gang, jeg var ude som 
Lokaløvrighed, og det var mig en sand Fornøjelse 
at regjere paa det prægtige Land og blandt de for
træffelige Mennesker, som den Gang endnu levede 
i paradisisk Troskyldighed, inden Politikens Slange 
havde faaet dem til at bide af Venstrevæsenets Frugter. 

Det har fornøjet mig i disse mange Aar saa jævn
lig at sysle med mine bornholmske Studier; de 
have ogsaa tidt og mange Gange bragt kjære An
sigter frem for Erindringen, naar Tankerne vandrede 
over Øen fra Rønne til Nexø og tilbage igjen. I 
denne Tid sysler jeg dagligt med bornholmske Tan
ker, idet jeg nu er i fuldt Arbejde med Udgivelsen 
af den "store" Bog2, som jeg nu i 18 Aar har sam
let Materiale til, og som jeg i to Aar har skrevet 
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paa. Nu gaar det rask med Trykningen; jeg har 
allerede over 100 Sider i Kvart liggende i Korrek
tur, men da Sidetallet neppe bliver ringere end ca. 
450, vil der endnu gaa adskillige Maaneder hen, 

. inden den bliver færdig. Det vil glæde mig at faa 
de mange Aars Arbejde bragt frem i en smuk og 
anselig Form, men paa den anden Side vil det næ
sten blive et Savn, naar det endeligen er afsluttet. 
Jeg har nu reden paa den Kjæphest i saa mange 
Aar, at jeg vil længes efter den, naar den flyver fra 
mig og ud i den vide Verden. Og den har stadig 
holdt mig i Forbindelse med Øen og dens kjære 
Beboere, naar den hverandet Aar førte mig over 
Havet til de gamle Venner baade dem under Jor
den og dem over Jorden. 

VicepræsidE'ntskabet i Oldskriftsselskabet er en 
meget hæderlig Bestilling, men dels er den for en 
Mand, som boer i Sorø, forbunden med megen 
Ulejlighed, og dels veed jeg ikke, om jeg kan ud
fylde den Plads, som Worsaae saa nylig har forladt. 
[Desværre er den Mand, Worsaae, død, hvis Dom 
over Bogen jeg vilde sætte mest Pris paa.] Jeg vil 
imidlertid nu forsøge derpaa, og en god Villie har 
før kunnet trække et vanskeligt Læs .... Nu blot 
endnu de venligste Hilsener ... 

Deres hengivne 
E. Vedel. 3 

Sorø d. 6. November 1886. 

Kjære Overlæge Zahrtmann! 

Hermed har jeg den Fornøjelse at sende Dem et 
Exemplar af den store Bog, som jeg har forberedt 
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i 18 Aar, skrevet paa i 3 Aar og trykket paa i 1 
Aar. Den er bleven tyk og stor, men just morsom 
er den ikke. Jeg ve ed imidlertid, at De holder hjerte
ligt af den kjære ø Bornholm, og som en Ven af 
Øen vil det kunne interessere Dem at erfare, hvad 
der hidtil vides om Øens Oldtid .. 

Deres hengivne 
E. Vedet. 

Sorø den 2. Februar 1887. 

Kjære Etatsraad [e. V. Zahrtmann] I 

, . Jeg hviler mig efter Udgivelsen af min 
store bornholmske Bog, men skal dog rimeligvis til 
Sommer i Juni Maaned endnu en Gang til Born
holm, eftersom der er bleven noget Hedenskab til
bage ved Lousgaard i østerlars4, som endnu maa 
udryddes, inden jeg kan slaa mig ganske til Ro . 

Deres hengivne 
E. Vedet. 

Sorø d. 1. Maj 1888. 

Kjære Etatsraad Zahrtmann! 

Da jeg for nogen Tid siden roste de gamle born
holmske Uhre, har dette givet Anledning til, at jeg 
idag er bleven anmodet om at bestille to nye, det 
ene til Hofjægermesterinde Bech paa Valbygaard pr. 
Slagelse, det andet til Generalkonsulinde Holmblad, 
Amaliegade Nr. 22 i Kjøbenhavn. 

Under disse Omstændigheder, og da jeg ikke 
længere selv kjender Uhrmagerne i Rønne, turde jeg 
maaske bede Dem om at ville hjælpe mig i denne 
Sag og bestille eller kjøbe to rigtig gode bornholm-
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ske Uhre af den gammeldags Konstruktion med 
lang Perpendikel og Slagværk og med de dertil hø
rende Uhrhuse, ligeledes af gammeldags Konstruk
tion, men forøvrigt saa pæne som muligt , .. 

Om jeg kommer til Bornholm i Sommer, er endnu 
uvist; naar man bliver til Aars, skal man have en 
Aarsag til at rejse, et "Arbejde" at udrette ved Rej
sen. Hidtil har jeg ikke fornummet noget til, at der 
iaar kunde blive Arbejde for en Oldgraver derovre, 
men naar den brave Lærer Jørgensen5 holder Pint
seferie, vil han ganske vist efter gammel Vane strejfe 
omkring, og det kunde jo da nok hænde, at han 
hittede et Sted, hvor det var værdt at stikke en 
Spade i Jorden6 • 

Deres hengivne 
E. Vedet. 

Sorø d. 29. Maj 1888. 

Kjære Etatsraad! 

Tak for Deres Brev! Efter at jeg havde under
rettet Hofjægermesterinde Bech om Deres venlige 
Meddelelser om de bornholmske Ure, har jeg faaet 
Brev fra hende om, at hendes Søster Fru Holmblad 
i Kjøbenhavn kjøber det Ur til 35 Kr., som af Hans 
Dam7 er fremstillet paa den store IndustriudstiIling, 
og at hun selv ønsker, at Hans Dam vil levere 
hende et lignende i September Maaned. Turde jeg 
altsaa bede Dem om at ville gaa til Hans Dam og 
anmode ham om at ville gjøre et nyt Ur ganske 
som det, han har paa Udstillingen til 35 Kr. .... 

Selv har jeg travlt, da jeg skal have Amtsraad i 
overmorgen. Jeg maa derfor slutte, idet jeg med 
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venlige Hilsener fra min Kone tilføjer lige venlige 
Hilsener til Deres Kone og Datter saavelsom til min 
brave Jacob Erichsen8, hvis Forhold jeg følger med 
den største Interesse. 

Deres hengivne 
E. Vede!. 

Sorø d. 21. Februar 1892. 

Kjære Etatsraad Zahrtmann! 

Tak for Deres Brev! Det var mig en stor For
nøjelse at erfare, at De og Deres have det godt, 
og at jeg og mine bevares i venlig Erindring i De
res Hjem til Trods for de 20 Aar, der nu ere for
løbne, siden vi vare Naboer i Rønne. Det er en 
lang Aarrække, og den har unægtelig ældet os alle 
og udslettet mange Indtryk, men vort Ophold paa 
Bornholm staaer saavel for mig som for min Kone 
og Børnene med en saa ejendommelig Friskhed, at 
det synes os at ligge langt nærmere ved Nutiden, 
end Aarstallene tilsige. Min Kone og jeg vare 
begge den Gang unge og grebe Forholdene der 
med en Interesse og en Energi, som om vi aldrig 
skulde forlade dem; Øen var dejlig, og alle Men
nesker vare venlige imod os; vi kom med Tillid 
og bleve modtagne med Tillid; vi kom derfor til 
hurtigt at føle os hjemme, og i det mindste jeg kom 
til at føle mig mere hjemme derovre, end paa no
get andet Sted siden Opholdet i Flensborg 1854-57. 
Her i Sorø er der mange særdeles elskværdige 
Mennesker, men vi bo her ved den store Kommuni
kationsvej, og man er ikke her saaledes som paa 
Bornholm henvist til saa nøje at slutte sig til sine 
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nærmeste Naboer; man lever som i en Forstad til 
Kjøbenhavn. Naar paa Bornholm Dampskibet stand
sede sine Farter om Efteraaret, saa levede Øens 
Beboere deres eget Liv med hverandre alene, og 
saa kom man ogsaa hverandre nærmere end her. 
Og det glemmes ikke. 

Deres Ytringer om min Anvendelse eller Ikke-An
vendelse af Loven af 20. April 1888 takker jeg .me
get for. Jeg har havt al Grund til at være filfreds 
med min Praxis. Kommer her en Epidemi, stopper 
jeg den strax, og Udgifterne blive derved saa meget 
mindre, at Amtet, uagtet det ikke har noget Bidrag 
fra Statskassen, dog slipper med en mindre Udgift 
end andensteds. Nu vil jeg se, hvad den forventede 
nye Epidemilov vil tilbyde. Kan jeg bruge den, er 
jeg beredt til at bruge den, men bliver den ikke 
mere praktisk end den nuværende, saa lader jeg være 
at bruge den. Det vil nu Tiden vise .... 

Om alt gaar vel, vilde jeg i 'Begyndelsen af Au
gust gjøre en Tur til Bornholm for at se til mine 
gamle "Hedninger"9, og ved samme Lejlighed haa
ber jeg tillige at kunne besøge Dem og Deres Fami
lie som andre nulevende Bornholmere. Og saa her
med lev vel l 

Deres hengivne 
E. Vedet. 

Sorø d. 5. Decbr. 1897. 

Hr. Læge M. K. Zahrtmann! 

Ved at takke Dem for de mig tilsendte Særtryk 
af Deres Meddelelser om Begivenhederne paa Born
holm 165810 maa jeg efter med megen Interesse at 

10 
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have gjennemlæst dem udtale min Glæde over at , 
de forhaandenværende Berettelser om disse Begiven
heder nu endelig ere blevne underkastede en ind
gaaende Kritik. De hidtil gængse Forestillinger have 
altid forekommet mig temmelig eventyrlige (jfr. Vi
sen om SincIairs Tog til Norge), hvorimod Deres 
Opfattelse af Forholdene forekommer mig naturlig 
og ~lausibeI. Blandt Andet kan jeg ganske tiltræde 
Deres Bemærkninger om Printzenskølds formentlige 
Flugt og om Drabet paa ham sønderude ved det 
gamle Raadhus. I denne Anledning skal jeg kun 
tilføje den Notitze, at de to lange Stene, som laa i 
Gaden paa det Sted, hvor han var bleven dræbt , 
bleve borttagne ved en Omlægning af Stenbroen, 
formentlig i 1868; jeg foranledigede imidlertid, at 
der paa deres Sted blev nedlagt en mindre, firkantet 
Stenplade med indhugget Aarstal : [1658]; om den 
ligger der endnu, veed jeg ikke; de oprindelige 
lange Stene vare af Brolægningsvæsenet blevne 
henlagte i det Stengjærde, som imod Nord begræn
sede Gaden fra Store gade til Havnen langsrned Raad
husgrunden 11. 

Deres meget forbundne 

E. Vedet. 

Sorø, d. 22. Marts 1906. 

Kjære Jørgensen l 

Knut Stjernas12 Bog har jeg med Tugt at melde 
endnu ikke læst. Jeg holder mig overbevist om, at 
mine faktiske Oplysninger om bornholmske For
hold ikke blot ere rigtige, men at de ogsaa nok 
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ville blive anerkjendte som rigtige. Ræsonnementet 
over dem kan jeg da frejdigt overlade til Andre. Jeg 
vil imidlertid nu til at forsøge at faa fat i Bogen, og 
saa faar jeg jo at se, om den er et Tilsvar værd, og 
om jeg er i Stand til at yde det. Gammel er jeg 
(811/2 Aar), og mine Kræfter ere stærkt i Dekadence 
ved de mange sygelige Skavanker, som jeg er be
lemret med. Det er Naturens Orden, og jeg maa 
derfor ikke klage, men for en gammel Arbejdsmand 
er det strengt nok at føle sig uduelig. De 2-3 Timer, 
da jeg kan bestille lidt om Formiddagen, ere med
gaaede til at sammenskrive min Livshistorie 13, som 
jeg vil lade trykke i nogle faa Exemplarer blot til 
Efterretning for mine Børn og Børnebørn. Det er 
et passende sidste Arbejde efter et bevæget og flittigt 
Liv. Men nu skal jeg nok se paa Knut Stjerna, og 
saa skal jeg derefter meddele Dem min Mening 
derom. 

Det glæder mig at erfare, at De har fuldt op med 
Iiterært Arbejde l 4, og at De har Kræfter til at udrette 
det. Det er den kjæreste og hyggeligste Beskjæf
tigelse for en Mand, der har fratraadt sin Embeds
virksomhed. Og saa har man tilmed den Tilfreds
stillelse at gjøre Nytte derved. Museet maa det jo 
ogsaa være en Fornøjelse at forestaa, tilmed da det 
synes at interessere Befolkningen saa meget. Jeg 
takker for det Billede deraf, som de sendte mig ved 
Nytaar. 

Og saa endnu blot en Hilsen til Deres rare men 
sygelige Kone og en Hilsen fra min Datter Ingeborg. 

Hvorledes gaar det Deres Sønner? 

Deres venskabeligste 

E. Vedet. 
10· 

Bornholmske Samlinger, Fjortende Bind, Rønne 1922

www.vang-hansen.dk



148 

Sorø den 31. Marts 1906. 

Kjære Jørgensen! 

Ifølge Deres Opfordring til at tage til Gjenmæle 
imod Knut Stjernas Skrift har jeg faaet fat i dette 
og gjennemlæst det temmelig nøje. Men jeg kan 
ikke svare derpaa; dels mangler jeg Adgang til den 
megen Literatur, som dertil vilde være fornøden, og 
dels er jeg nu for aflægs til at gjøre et større viden
skabeligt Arbejde. 

Derimod har jeg henstillet til Dr. Muller15, om 
han vil tage til Gjenmæle. Jeg har derved bemær
ket, at jeg for mit Vedkommende maatte aner
kjende, at Stjerna uden nogen eneste Bemærkning 
har lagt mine og Deres Undersøgelser til Grund for 
sine Deduktioner, samt at hans Resultater med Hen
syn til Oldsagernes Art og Tid ere saa temmeligt 
overensstemmende med mine, dog med Undtagelse 
af Oprindelsen til de skaalfonnede Spænder, hvor 
han ikke har vovet at frafalde den af Montelius 16 i 
sin Tid fremsatte Anskuelse. Men jeg har den Over
bevisning, at Fremtidens Arkæologer, der ville kjende 
baade Montelius's og mine Fremstillinger, maa give 
min Opfattelse ubetinget Medhold. Stjernas Anta
gelse af en Udvandring fra Bornholm i det 4de og 
5te Aarhundrede og en Indvandring fra Øland og 
Egnen om Kalmar Sund har for mig meget ret Til
talende, da ogsaa jeg har havt en Følelse af et 
Spring i Udviklingen omtrent ved Aaret 500. Men 
noget Bevis for Virkeligheden af en saadan Ud- og 
Indvandring har han jo ingenlunde tilvejebragt. 

Hvad jeg derimod, afset fra Spørgsmaalet om de 
skaalformede Spænder, har mest imod Stjernas Skrift, 

I 
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er den yderliggaaende, doktrinære og ensidige Fast
holden af de "typologiske" Momenter. Selve den 
typologiske Stilling for enkelte Oldsagformer kan 
være tvivlsom nok (f. Ex. de fugleformede Fibu
laer. Stjerna Side 141-47), og i alt Fald kunne 
de typologiske Forhold ikke afgive nogen ufejlbar 
og enegjældende Regel for Tidsbestemmelserne, men 
denne Betragtning vedkommer ikke saa meget os 
Undersøgere som den kritiske Videnskab i Alminde
lighed - altsaa Dr. Muller og vore andre Arkæolo
ger. 

Hermed vil De altsaa kjende mit Standpunkt i 
denne Sag og Indholdet af, hvad jeg har skrevet til 
Dr. Muller. 

Deres venskabeligste 

E. Vedet. 

Oplysninger ved M. K. Zahrtmann. 

1) Carl Vilhelm Zahrtmann, født i Viborg 1810, kom 24. April 
1840 til Rønne som Overlæge ved Bornholms Milits indtil 31. Marts 
1890, tillige Fysikus 1865-86; død i Rønne 2..(. Juli 1899. -
2) Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. Kbh. 1886. 424 S. i 
Kvart. - 3) Emil Vedel, født paa Søbysøgaard 30. Avgust 1824, 
kom 1866 til Bornholm som Amtmand indtil 1871, derefter Amt
mand i Sorø til 1902 ; død i Sorø 24. Maj 1909. Paa Bornholm optog 
han 1867 Udforskningen af Landets talrige Oldtidsgrave og kom 
indtil 1896 næsten hvert Aar dertil "for at grave Hedninger ud"; han 
afsluttede sit for Videnskaben grundlæggende Forskerarbejde med 
Udsendelsen af Efterskrift til Bornholms Oldtidsminder og Old
sager, Kbh. 1897, 166 Sider i Kvart. - 4) Gravpladsen her un
dersøgtes 1886 og 87 af Vedel. - 5) Johan Andreas Jørgensen, 
født i Hanved ved Flensborg 11. Februar 1840, blev 22. Okto-
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ber 1864 Lærer ved Ibsker nordre Skole indtil 1902, fik gjen
nemført Oprettelsen af Bornholms Musæum i Rønne, (aabnet 
16. Juli 1894) og blev dels første Bestyrer indtil sin Død i Rønne 
24. Juli 1908. Han var Vedels højre Haand i Oldtidsudforsk
ningen paa Bornholm .. _- 6) Vedel og Jørgensen foretog 1888 
en Række Udgravninger ved Kobbeaas Udløb. - 7) Hans Peter 
Dam, født i Rønne 27. Juni 1836, død 22. April 1911, den sid
ste gamle Uhrmager i Rønne. -- 8) Jacob Frederik Erichsen, 
født 19. December 1840 i Rønne, tog 1863 dansk juridisk Exa
men, død 26. April 1906 i Rønne, Bornholms Amts kyndige 
Fuldmægtig under Vedelog hans Efterfølgere. -- 9) Vedelog 
Jørgensen gravede 1892 i Lillevang ved Gudhjem og i Strand
sletten ved Salomons Kapel. - 10) Historisk Tidsskrift, 6. Række 
5. Bind, 1894, S. 223-242, og 7. R 1. B., 1897, S. 129-164. -
D) Nationalmusæel lod Prinsenskjoldsstenene flytte tilbage til 
deres gamle Plads 1891 og fik dem ved Rønne Byraads Dekla
ration 29. Juli fredlyste mod alle fremtidige Flytteforsøg. - 12) Knut 
Stjerna, Bidrag till Bornholms befolkningshisloria under jarn
åldern, Stockholm 1905, 303 S. i Oktav. - 13) E. Vedel, Af mit 
Livs Historie, trykt som Manuskript, Kbh. 1906. - U) J. A. 
Jørgensen, Series pastorum, Rønne 1907 .. -'- 15) Sophus Otto 
Miiller, født 1846, Direktør for Nationalmusæets første Afdeling 
1892-1921, dansk Arkæologis Høvding. - 16) Oscar Monte
lillS, svensk Arkæologis Høvding. 
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