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Herredskapitajn Esber Jørgensen. 
Et Levnedsrids 

ved M. K. ZAHIHMANN. 

ESBER JØRGENSEN var af god bornholmsk Bonde
byrd. Oldefaderen Jørgen Pedersen havde tre 

Døttre, som paa Skiftet efter ham 20. Febr. 1588 
delte hans meget Frimandsgods : Karen, senere gift 
med Landsdommer Mads Kofoed, bragte sin Mand 
baade Vællensgaard i Nøkker og Eskesgaard i Pers
ker; Elline bragte sin Mand Esbern Kofoed Frigaar
den (12. Vornedgd.) i Povlsker; Kirsten førte Baa
stadgaarden (1. Vg.) i Rø med sig ind i tre Ægte
skaber. En Sønnesøn af Kirsten Jørgensdatter og 
hendes mellemste Mand Esber Hansen var Esber Jør
gensen. Han tog til Ægte en Datter paa Hakelejers
gaarden (64. Selvejergd.) i Vestremarker og bosatte 
sig her hos sin Svigerfader Peder Ibsen for at hjælpe 
ham i Driften af Gaarden, som denne havde faaet 
sammen med Smørbygaarden (22. Sg.) i Knudsker 
ved sit Giftermaal, og hvor han nu sad tilbage som 
Enkemand. 

Paa Hakelejersgaarden op randt, vist 1647, en haard 
Tid for Esber Jørgensen. Paa et Jagtridt trængte syv 
af de grimme Ryttere, som Lensmanden Ebbe Ulfeld 
skikkede Bønderne paa Halsen, ind paa Gaarden og 
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krævede Havre til deres Heste. Peder Ibsen gav dem 
unyttige Ord: "han havde ingen torsken Havre og 
gav dem Skov havre" . De slog ham da i Gulvet, saa 
han faldt i Svime, og en Rytter maatte slaa Vand og 
Øl paa ham for at vække ham til Live igjen. Imens 
sad Dattermanden Esber ned paa en Sengekant; Ryt
ter Niels Gumløs løb ind paa ham og slog ham i 
Hovedet. For at værge sit Liv fik han sin Kniv frem, 
flængede en Rytters Kofte og stak efter Gumløs, saa 
at denne mente ene at have sin Haglpung at takke 
for, at han ikke fik Maven skaaren op. Rytterne drog 
nu deres Pall asker og Bøsser inde i Stuen, saa at 
Esber og hans Hustru med deres spæde Barn paa 
Armen i en Il maatte fly af Gaarde. 

En følgende Dag gik Esber Jørgensen bag sin Plov, 
da Ulfeids Staldmester kom for at tage ham fangen. 
Han fik sine Haandledde surrede sammen, saa haardt 
at Hænderne blev blaa; en Strikke droges ind imel
lem dem, og ved den tøjredes han til Staldmesterens 
Hest, bag hvilken han nu maatte løbe de henved tyve 
Kilometre frem til Hammershus. Her holdt Ulfeld 
ham i Fængsel i ni U ger, nægtede at tage gode 
Mænds Borgen for ham, truede ham med Bremer
holms Jern og søgte til sidst at aftvinge ham' H un
dred Rigsdaler, inden han gav ham løs. Sin Klage 
over denne gruelige Medfart førte Esber frem for den 
hidkomne kongelige Kommission, som 3. Sept. 1650 
holdt Retterting paa Hammershus. UHeld søgte at for
svare sig med, at han havde ladet Gumløs sætte i 
Hullet og give den skadelidte to Rigsdaler, hvormed 
denne dog ikke havde følt sig fornøjet. Da Rytter
vidnerne svor imod Esber Jørgensen, henviste Kom
missionsherrerne Sagen til Undersøgelse og Dom ved 
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Bornholms Landsting. Dens Udfald her er nu ukendt; 
dog lades liden Tvivl om, at den djerve Landsdom
mer Hans Pedersen har skaffet Esber al tilbørlig Op
rejsning. Den Oprejsning gaves hele den bornholm
ske Bondestand, at Kommissionens Undersøgelse 
drev Ebbe UHeld ud af Lenet 1. Maj 1651. Mellem
tiden havde han dog brugt til at faa Niels Gumløs 
sat til Byfoged i Hasle. 

Esber Jørgensen og hans Hustru stod troligt ved 
Peder Ibsens Side, da denne fik stor Arvestrid med 
sine andre Stifbørn om de to Gaarde, hans afdøde 
Hustru havde bragt ham. Hans ene Stifdatter var 
o. 1640 bleven gift med Sandemand Mogens Hansen 
i Knudsker, og tolv Samfrænders Nævn kendte 16. 
Okt. 1651 for Herredstinget hende "nembst til Sædet 
i hendes mødrene Jordegods, som er Gaarden, Peder 
Ibsen paaboer, efterdi P. J. dertil var vildfremmed". 
Landstinget tildømte dog 6. Okt. 1652 denne sidste 
Hakelejersgaarden som Arving efter en spæd Søn, 
der var død faa Uger efter Moderen, og nu lod Esber 
Jørgensen sin Svoger Mogens Hansen tiltale for Ret
ten som den, der vrangeligt havde forfulgt Peder Ib
sen; ved Landstingets Dom 27. Juli 1653 fik han ham 
herfor fældet paa Æren og sat ud af Sandemands
stillingen. Mogens Hansen fik de to Landstings
domme indstevnede for Herredagen i København, 
men døde, inden denne 7. Juli i 655 dømte for Ret, 
at Dommene ikke burde komme den afdøde Sande
mand til Skade paa Ære, gode Navn eller Formue, 
men han for dem fri at være, og at selve Arvestriden 
herefter paa ny burde komme for Domstolene paa 
Bornholm. Det endelige Udfald blev, at Peder Ibsen 
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sad tryg paa Hakelejersgaarden og tog sig en ny 
Hustru ind paa den. 

Ogsaa om Smørbygaarden kom der Retstrætte. 
Her var Peder Ibsens Dattermand Didrik Klemrned
sen død og havde efterladt sig af to Ægteskaber tre 
Sønner. Tolv Samfrænder havde tilkendt den yngste 
af disse, Jens Didriksen, Arvesædet i Gaarden i Kraft 
af Borringholms gamle Arvegangsvediægt. l hans 
Mindreaarighed havde Lensmanden Ebbe UHeld, som 
lod haant om denne ham ukendte Vedtægt, 19. Marts 
1650 sat hans voxne Halvbroder Klemrned Didriksen 
ind paa Gaarden som bedst i Stand til at drive den 
og svare dens Afgifter. Med stort Misnøje saa Peder 
Ibsen denne sin Stifdatters Stifsøn drage ind paa Gaar
den, og paa hans Klage dømte den kg!. Kommission 
13. Sept. 1650, at Borringholms af Herredagen 29. 
Okt. 1636 stadfæstede Vedtægt skulde følges og Klem
med vige Gaarden for sin Halvbroder Jens Didriksen, 
den rette Gaarddrønt. Peder Ibsen stevnede derefter 
den paa Gaarden indtrængte, vildfremmede Klemrned 
for Vanrøgt af den brøstfældige Gaard og Rovhugst 
af dens Skov, men fik heraf ingen Glæde; baade 
Herreds- og Landsting, endeligt ogsaa Herredagen 
7. Juli 1655 fandt det aldeles upaavist, at Klemrned, 
der kun et kort Aar havde brugt Gaarden, havde 
misbrugt den og dens Skov, og Peder Ibsen maatte 
ud med tyve Daler i Kost og Tæring til Landsdom
meren. 

Da nu Gaarddrønten ikke var lavgvoxen, satte Pe
der Ibsen sin kære Dattermand Esber Jørgensen 1651 
ind paa Smørbygaarden i Knudsker. Da Bornholms 
Milis, ført af fejge og landsforræderiske Officerer, var 
brudt sammen under Svenskernes Overfald og Ind-

5 

tageIse af Landet 1645, havde Christian den Fjerde 
ladet Ebbe UHeld prøve paa at give den fremmede, 
mest tyske Førere for at gjøre den krigsdygtig. De 
mislige Følger af at sætte de bornholmske Herreds
bønder under disse, i Landets særegne Forhold ukyn
dige Kapitajner bragte Regeringen bort fra at fort
sætte UHelds Forsøg, og efter Haands som disse 
fremmede døde eller drog bort, stilledes Milisen atter 
under bornholmske Officerer. Den første af disse blev 
Bondemanden Esber Jørgensen, da han omkring Ny
aar 1655 udnævntes til Vestre Herreds Kapitajn. Hans 
Kompagni omfattede Herredets bosatte Bønder, for 
saa vidt disse ikke var udtagne til anden Milistjeneste; 
dets Styrke var godt halvandet Hundred Mand. Stil
lingen var uden fast Løn; men at just han nu vandt 
den selvsamme Kapitajnspost, som hans Slægtning, 
Landsdommer Mads Kofoed havde forbrudt ved sit 
Forræderi 1645, er et stort Vidnesbyrd om den Tillid, 
hans Fæller i Bondestanden og Landets militære 
Øvrighed nærede til ham. 

Kommandant Albret Friis priste sit Valg, Esber 
Jørgensen gjorde fortrinlig Fyldest som ivrig og paa
passelig Herredskapitajn. Da Roskildefreden 1658 
havde givet Bornholm ind under Sverig, traadte han 
ind i den Sammensværgelse, som udgik fra Hasle og 
Rønne, og var virksom med Raad og Daad i Hid
førelsen af den Opstand, som i Døgnet 8. og 9. Dec. 
kuldkastede Svenskernes Magt. Selve Hædersdagen 
9. Dec., da Fæstningen Hammershus og med den 
hele Landet gaves i Bornholmernes egen Haand, stod 
han her i Spidsen for sine Herredsbønder. Kamp
dagen 4. Juli 1659 førte han sig som en gæv Kapi
tajn i at afværge Svenskernes Forsøg paa at lande 
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ved Allinge. Kampen var hed; fra Fjendens Flaade 
skødes saa talrige Stykkugler i Land, at Soldaterne 
senere kunde tjene sig en Drikkeskilling paa halv
anden Rigsdaler ved at sanke dem sammen; Kom
mandant Eckstein fik Hesten skudt under sig; en af 
Landets svenske Fanger blev saargjort, saa at der 
maatte gives Mester Hans Schnee, Bartskær i Rønne, 
62/ 3 Rigsdaler for at læge hans Skade. 

At Vestre Herreds Kapitajn Esber Jørgensen i den 
dygtigt lagte og gjennemførte Opstand og senere stod 
trofast Side om Side med sin tidligere Uven Niels 
Gumløs, der nu blev Landkapitajn for Vestre og Nørre 
Herreders unge Mandskab, vidner smukt om Styrken 
i hans Higen efter at føre sit Fødeland hjem igjen 
til Danmark; for den maatte Fortids bittre Nag vige. 
Om hans kække og tro Færd i Krigen afgaves enige 
Vidnesbyrd af Landsdommer Peder Olsen, Oberst Eck
stein, Guvernør Fuchs. Naar han trods dette ikke blev 
nævnt paa den kendte Liste over de i Opstanden 
fremmeligste Bornholmere, hvilken overraktes Frede
rik den Tredje 29. Dec. 1658, faar man en Tanke om, 
at denne Liste med Grund burde have medtaget nogle 
andre brave Bornholmere ud over dens ti Haslebor
gere og tolv Rønneborgere. 

Da Generalmajor Adolf Fuchs 21. Juli 1659 var 
kommen som Guvernør til Landet, skænkede han paa 
egen Haand Kapitajn Esber Jørgensen, "der i al Be
sværing, i alle Occasioner imod Fjenden sig haver 
ladet finde", den aarlige Landgilde af Smørbygaarden. 
Rentekammeret gjorde Indsigelse imod, at denne 
Landgilde manglede i Amtsregnskabet, og fordrede 
den indkrævet. Med Guvernørens Vidnesbyrd om 
hans "Flittighed til Landsens Tjeneste saa vel som 
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stor Besværing, han udi Krigens Tid udstanden har", 
gik da Esber Jørgensen til Frederik den Tredje, som 
11. Juni 1663 paa dette Grundlag gav ham hans Gaard 
fri for Jordebogsskat, "saa længe han sin Bestilling 
tro og flittig forestaar, eller Vi anderledes tilsigendes 
vorder" . Denne Kongeskænk var velfortjent, men 
noget ringe ; den aarlige Landgilde, som eftergaves 
ham, var ti Rigsdaler værd. 

Som ung Bonde havde Esber Jørgensen lidt haardt 
under den Overlast, der fra militær Side var øvet mod 
Bornholms Bondestand. Mindet herom afholdt ham 
dog ikke fra nu som Herredskapitajn selv at øve Over
greb. Som Tiden skred, blev han mere Officer end 
Bondemand; sit Gaardbrug lod han forfalde. Ogsaa 
den Ordning, at Herredsbønderne skulde lyde en af 
deres egne Standsfæller, havde sine mislige Følger, 
særligt for den militære saakaldte Disciplin. Denne 
har intet til fælles med disciplina, Lærdom og Lær" 
lingeforhold, men frem igjennem Enevoldstiden des 
mere med Korporalstok og korporlig Revselse. Esber 
Jørgensen svang denne Stok paa sine Standsfællers 
Rygge og satte sit gode Forhold til dem over Styr. 

Da en kongelig Kommission 1670 kom til Born
holm for at afhjælpe dette Lands Nødstilstand og paa
kende de af denne flydende stærke Klagemaal, afgav 
Vestre Herreds fire Sognes Bønder 4. Nov. den Klage 
-over deres Kapitajn: "Slaar han en Del paa Møn
string og anden Steds meget utilbørligt, dog ikke for 
Exercitsens Skyld, thi han er dertil intet mere oplært 
end en anden Bonde, men af hans hadske Hjerte 
overfalder en efter anden". Esber Jørgensen gav til 
Gjensvar: "Jeg har ikke slaget, uden det kan være 
to eller tre naklessige, som ikke have villet parere 
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enten Øvrighedens eller mine Ordrer, hvilke daa ej 
derover er bleven blodig blaa eller til Skade i nogen 
Maade; men jeg giver enhver Erlig Comanderere det 
at betænke, at hvorledes til vilde gaa, om Justidis til 
Billighed ikke skulle holdes". . 

Andre skarpe Klagemaal førte Bønderne paa ham 
for at have udpantet dem for forsømt Mønstrings- og 
Vagttjeneste efter hans egen Opskrift og Digt, hvilket 
han i saa Maade til sin Nytte og Brug anvendte, -
for at have opkrævet til Køb af en Tromme og et 
Kompagnistykke mere, end disse kostede, - "og er 
han saa gesvindig med Trætte og Delemaalog mest 
paa spidsfindige Pratiker og iblandt tilegner sig det, 
hvortil han har ikke megen fri Hjemmel", - hvorfor 
de bad ham afsat og en anden sat til Kapitajn for 
dem. Disse Klager hjalp til at fælde Herredskapi
tajnen, da denne ikke kunde klare fra sig, at han 
havde frapantet en Bonde i Nøkker, der ikke tjente 
i hans Kompagni, men i Rytteriet, en skøn Fjerdings
kedel; til denne Klage svarede Esber Jørgensen, at 
Bonden havde lovet ham en Fisk for samme Pant, 
og naar Fisken kom, skulde han faa sin Kedel igjen. 
Den kg!. Kommission fandt Kapitajnens Forklaring 
her meget slet og urimelig; og Christian den Femte 
gav herefter 3. April 1671 Guvernør Løvenhielm det 
Paabud: Esber Jørgensen, som skal være bleven over
bevist om adskillige Forurettelser for Vor didsendte 
Kommission, skal kasseres som Kapitajn og en anden 
i hans Sted forordnes. 

Indrømmes maa det, at Esber Jørgensen havde til
ranet sig ublu Fordele af sin ulønnede Kapitajnstil
Iing. Dette lagdes maaske ham særligt nær af de 
ringe og usikkre Kaar, hans Gaardbrug gav ham og 
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hans Husstand. Set med Datidens øjne var det ret 
tilgiveligt, at han heri havde taget Lære hos over
ordnede og sidestillede Officerer. Oberst Løvenhielm, 
Landkapitajnerne Jens Kofoed og Niels Gumløs, alle 
tog de imod tvungne Gaver af deres Mandskab; de 
nøjedes endda ikke med en Kobberkedel, men fore
trak et eller to gode Studnød. De red sikkrere i Sad
len end Esber Jørgensen; kun ham vippede den kg!. 
Kommission ud af den. Det var og blev lige til Mi
!isens Nedlæggelse 1867 en indgroet Lære i Born
holms Bondestand, at den ene Villighed er den anden 
værd, - do, ut des. 

Efter sexten Aars Tjeneste var saaledes Esber Jør
gensen sat ud af sin Kapitajnstilling, og han fik den 
ikke tilbage. Smørbygaardens Landgilde maatte han 
fra 1. Maj 1671 udgive til en anden Officer. Hurtigt 
groede dog frem paa Bornholm en stærk Følelse af, 
at der var faret for hastigt og haardt med ham. Ved 
en Landmønstring 21. Juni 1672 vidnede paa hans 
Udspørgsel den nye Herredskapitajn Hans Chri
stophersen og syv andre Milisofficerer med deres Ed, 
at de vidste ikke andet om ham, end godt og ærligt 
og hvad en Kapitajn anstaar, og blev han af alle Me
nige lydeligen frikendt. Han fik varme Talsmænd i 
den tidligere Landsdommer Peder Olsen, som priste 
hans Raad og Daad i Sammensværgelsen og Opstan
den 1658 "baade Dag og Nat med sit Herredsfolk, 
hvor Nøden var størst, til at hindre Landgang", -
samt i Guvernør Løvenhielm, som 12. Sept. gav ham 
det Skudsmaal, at han havde vist sig "tro og ivrig i 
Fredstid og mod Fjenden sig vel holdet, som han 
hos Landsens Indbyggere har god Lov for". 

Med disse Vidnesbyrd gik Esber Jørgensen nu til 
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Christian den Femte, som gav ham Smørbygaardens 
Landgilde tilbage fra 1. Maj 1673 som en Konge
skænk for hans Tro og Flittighed i Krigens Tid. Han 
gik til Landets Domstole med Indstevning af sine 
Modstandere fra 1670 for at faa deres drøje Klage
maal underkendte. Om han her opnaaede noget, vides 
nu ikke, da hin Tids Tingbøger ikke ere komne frem 
til vor Tid. Noget overdrevne og ubillige tør dog de 
hadske Klager over ham skønnes at have været. 

Ogsaa efter at hans Svigerfader Peder Ibsen var 
død paa Hakelejersgaard og hans Bo 16. Okt. 1665 
kommet til Skiftedeling, sad Esber Jørgensen urørt 
paa Smørbygaarden. Dens rette Ejer var dog Drønten 
Jens Didriksen, hvis Moder som Enke havde ægtet 
Borgmester Christen Gregersen i Aakirkeby. Med det 
gode veg Esber ikke Gaarden for denne. Saa maatte 
Borgmesteren som Drøntens Stiffader gaa Rettens Vej 
mod sin Svoger. Landstinget dømte 22. Maj 1672 
Esber ud af Gaarden, hvis Skov han havde ladet for
hugge og fra den bortført 204 Egetræer med Under
skov. Endnu skaffede han sig to Aars Uddrag, idet 
Sagen mod ham maatte vandre ind for Højesteret, 
som endeligt 28. Aug. 1674 stadfæstede Landstings
dommen. Saaledes blev Esber Jørgensen sat ud af 
Smørbygaarden efter at have drevet den i 23 Aar. 

Efter 1674 høres intet om ham. Næppe vilde en 
Mand som han roligt have fundet sig i disse Tilskik
kelser. Meget tyder paa, at Døden ved denne Tid har 
friet ham ud af al hans Modgang, mest det, at hans 
Kongeskænk, Smørbygaardens Landgilde, som han 
nød godt af endnu 1674, det følgende Aar var van
dret over til en anden Milisofficers Underhold. 

Helt frikendes for egen Skyld i sit Livs Gjenvor-
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digheder kan Esber Jørgensen ikke. Der laa i hans 
Sindelag noget ujevnt og stridt. Hint Optrin, da han, 
den gifte Mand af god Bondeæt, maatte løbe tøjret 
til en Hest fra sit Hjem til Slottet, har visseligt givet 
det Næring. Det kom frem lige over for hans Om
givelser, naar han hyppigt selv brugte eller tvang dem 
til at bruge Rettens Gænge, selv naar han havde Uret
ten paa sin Side; og det kom frem i hans bryske 
Hovmod som Herredskapitajn. Dog burde hans raske 
Færd i Opstanden 1658 have sikkret ham tryggere 
Fremtidskaar. 

En mærkelig Vanskæbne fulgte en Række af de 
brave Mænd, som 1658 bar Bornholm hjem til Dan
mark: Povl Ancher, Jens Kofoed, Peder Olsen, Esber 
Jørgensen, som havde vovet Livet i at kæmpe herfor, 
maatte senere, ofte uden Held, kæmpe for den liden 
Kongeskænk, som deres dristige og heldige Færd 
havde bragt dem, at den ikke forringedes for dem. 
Selve Bornholmerne fylkede sig ikke enigt sammen 
om at værge sine Stridsmænds Hæder. Dog næppe 
tør vor Tid gaa i Rette med dem derfor. Samdrægtig 
Folkeaand kendtes ikke da, - nu snakkes der højt 
om den. Men i et vittigt Minut paa Sømlegaard sagde 
Ebbe Ulfeld 1650, at han boede ikke i Klemmedsker, 
men i Klammersker Sogn; og i 1919 stod det danske 
Folk splittet og uenigt i Modtagelsen af de Mænd, 
som førte Sønderjylland hjem til Danmark. Da blev 
vort Danmark et lille Klammersker Sogn. Det svier 
i Hjertet at tænke herpaa. 
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Mænd fra 1658. 
Optegnelser af M. K. ZAHIUMANN. 

7suz: Disze ejjterskrejjnne Borringholmske haj
d juer:/ nest Gud :/ Værit jornemste til samme 
Landz Erøbring at Vinde til! hans Konngl: May:it 
iDannemarck; 

HASLE. 
1. Her Pojjuel Ancker Sougnepræst til Rydskier 

och Hasle Sougner hajjuer Værit baade i Raad och 
daad till, all denne hans Konngl. May:itz tienneste 
med Toug, Vagt, Reystning, och endnu jlittig be
søger Land Vagterne. - En udførlig Levnedsskil
dring af Povl Ancher er given i Bornh. Saml., 14. B., 
1922, S. 1-47. 

2. Jens Kojoed Pederszønn. - En Levnedsskil
dring af Landkapitajn Jens Pedersen Kofoed forelig
ger i Bornh. Saml., 17. B., 1926, S. 1-32. 

3. Nielsz Gomløsze Byejouget. - Et Levnedsrids 
af Landkapitajn Niels Nielsen Gumløs findes i Bornh. 
Saml., 17. B., 1926, S. 33-41. 

4. Riigens Hojjmesters Thienner. - Denne navn
løse Helt, som her endog er rykket frem foran sin 
overordnede, tør navngives som Lavrids Brodersen, 
der siden 1655 var Lensmanden Rigshofmester Joa
chim Gersdorffs Underskriver paa Bornholm, senere 

.. 
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tillige Forvalter af hans Gods Lillø i Skaane. Han 
ejede ti bornholmske Bøndergaarde (94 Tønder Hart
korn) og giftede sig ind paa Almegaard i Knudsker 
og Ladegaard i Klemmedsker ved at ægte Jens Clau
sen Kofoeds Enke. Han drog til Jylland som Frede
rik Gersdorffs Forvalter paa Aakær i Hads Herred 
Syd for Aarhus og solgte da 1669 paa sin lille Stif
datter Margrete Kofoeds Vegne Ladegaard til Born
holms Guvernør Hans Schrøder Løvenhielm. Han 
blev Landkommissær og ejede 1673 Dybvadgaard i 
samme Hads Herred; hans Enke havde den i Eje 
fra 1681 til 1693. 

5. Jens Laurszønn Ridejougett. - Et Levnedsrids 
af Gersdorffs Ridefoged og Lensskriver paa Bornholm 
Jens Lavridsen Risom er givet i Bornh. Saml., 17. B., 
1926, S. 42-50. 

6. Aage Suendszønn. - Aage Svendsen stod siden 
1654 som Korporal ved Bornholms Milis's ene Land
komp~gni, deltog 8. Dec. 1658 i at tage Landshøv
dingen Johan Printzensk5ld til Fange i Borgmester 
Møllers Gaard i Rønne og var 1660 Fænrik ved 
samme Kompagni under Kapitajn Gumløs. 

7. Clausz Nielsønn. - Claus Nielsen deltog lige
ledes i at gjøre Printzensk5ld til Fange, var 1660 
Borgerkapitajn i Hasle og fik sig tillagt for sin Tje
neste i Opstanden Jordebogsskatten af en Vorned
gaard i Nøkker Sogn. 

8. Erland Ollujjsønn. - Om ham findes intet op
lyst andet Steds, med mindre han skulde være den 
Skipper Erland Olufsen, som 19. Sept. 1678 paa Or
logsgalioten "Den forgyldne Krone" førte Statsfangen 
Otto Mauritius fra Københavns Bl3ataarn til Born
holm; - eller maaske den Erland Olsen, som o. 1685 
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fæstede en Gaard i Vestremarker og gav 32 Rigsdaler 
i Indfæstning. 

9. Hans Mathisønn tienner Rigens Hof/mester. -
Om denne Gersdorffs Tjener paa Hammershus Skri
verstue foreligger heller ingen anden Oplysning, med 
mindre han skulde være den Hans Mathiesen, der 
1678 var Kapitajnlieutenant over Garnisonen paa Ham
mershus, men dertil synes Springet fra Skriverdreng 
til Overofficer paa Hammershus ufatteligt stort, dog 
indenfor Mulighedens Grænse. 

RØNNE. 

10. Borgemester Clausz Kam. - Slægten Kames 
turde være kommen fra Skotland, hvor Kames er en 
Fiskerby ved Clyde ud for Greenoch. Claus Clausen 
var 1568 Købmand og Skibsreder, 1584 Raadmand i 
Rønne, hans Enke Margrete døde 10. Maj 1593. Hans 
Søn Claus Kames var Raadmand i Rønne 1648. Den
nes Søn var Claus Clausen Kames, Skipper i Rønne, 
Kirkeværge 1647, Raadmand 1648 og Borgmester 
1658-61. Efter Drabet paa Printzenskold reddede 
han Livet for fem svenske Officerer og en Knægt ved 
at føre dem som Fanger ind i sin Gaard i Rønne. 
Den følgende Morgen, 9. Dec. 1658, viste han sig 
iført Printzenskolds Kappe og paa hans Hest foran 
Hammershus, Bornholmerne truede Slottets svenske 
Styrke med at dræbe den foregivne Landshøvding og 
lokkede den herved til Underhandling, som førtes i 
Slotskroen under Ledelse af Claus Kames, og som 
bragte Svenskerne til at overgive Fæstningen til Born
holmerne. Under dens Udplyndring samme Aften 
greb han Styret og sikkrede Printzenskolds Enke og 
Børn mod Overlast ved at stille dem under Vagt af 

.. 
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Rønne Borgerskab, hvis Kapitajn han var. De born
holmske Stænder valgte ham 10. Dec. til Ln.ndets mid
lertidige borgerlige og militære Styrer med Sæde paa 
Hammershus, og som saadan havde han sammen med 
Jens Kofoed sin Del i Erobringen 28. Dec. af Gali
oten Spes og de 63 svenske Ryttere, den havde inde. 
Disse førte Kames samme Dag til Rønne som Fan
ger. Styrelsen af Bornholm afgav han 8. Jan. 1659 
til den hidsendte danske Kommandant Mikael Eck
stein. Hans Kaar var smaa; han krævede 18. Okt. 
1661 sine Udlæg i Opstandstiden godtgjorte af Ham
mershus Skriverstue, nanseende jeg for min Tjeneste 
aldeles intet har vundet". Han gjorde eja det usæd
vanlige Spring at flytte fra BorgmesterherIigheden ud 
i Bondelandet, idet han, efter ,5ivert Gagges Død 
30. Juli 1661, tog Bopæl paa dennes Gaard Myre
gaarden i Aaker for at styre den for Gagges Enke 
Kirsten Køller, hvis nærmeste Arving han nævnte sig. 
Efter hendes Død i Sommeren 1666 faldt Myregaard 
tilbage til Kongen; Kames drev endnu i Efteraaret 
1667 denne Gaard, men drog saa derfra ind paa 
Bosegaarden i Nilarsker til sin Svigermoder Karen, 
Enke efter Sognets 1654 afdøde Præst Jens Kyse. 
Natten til 19. Juli 1670 strandede et tysk Skib med 
Kornlast paa Povlsker Strand; Kames var med blandt 
Bjergerne, da Kapitajn Herman Boldt og Kornet Ja
cob Berndt Maccabæus lod deres Soldater og Ryttere 
overfalde disse med Hug og Slag og drive dem bort 
fra Bjergningsgodset. Fra Skibet roedes alle .Baadene 
i Land, for at Bjergerne kunde værge deres Ret; tolv 
Bornholmere blev om Bord, i opkommende Paalands
storm blev Vraget sønderslaaet, og de druknede alle. 
Kames red med Bjergernes Klage til Guvernør Løven-
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hielm paa Hammershus; den forebragtes for den 
kongelige Kommission, der samme Efteraar kom til 
Bornholm, og denne indstillede de to Officerer til 
Retsforfølgelse. Claus Kames søgte i Marts 1673 
Kongen om at faa to smaa Vornedgaarde i Sose skæn
ket i Arv og Eje til Levneds Middel og henviste til 
sin Tjeneste udi forleden Krigstid, men vandt heller 
ikke nu noget. Han døde paa Bosegaarden 1676 eller 
et følgende Aar i stor Gæld, 138 Rigsdaler, til Sogne
præsten Jens Morsing, hvem hans efterladte Hustru 
og Børn 20. Juni 1681 maatte give Gaarden i Pant. 
Børnene var tre: Herman, Sivert og Karen, gift med 
Esper Mortensen, der nu sad som Sognepræstens 
Fæstebonde paa Bosegaarden. Paa Bornholm udtaltes 
og senere skreves ~lægtnavnet som Kam. 

ll. Hans Christensønn. - Hans Christensen Storch 
var en af de elleve Udsendinge, som 29. Dec. 1658 
paa Københavns Slot skænkede Frederik den Tredje 
det gjenvundne Land Bornholm; denne Dag, som i 
Danske Kancelli indføjet paa den foreliggende Liste, 
blev han udnævnt til Tolder i Rønne og Tingskriver 
i Vestre og Nordre Herreder; i den sidste Stilling var 
ham tillagt Jordebogsskatten af Bukkegaarden i Nøk
ker Sogn. Han ombyttede 25. April 1664 disse Hverv 
med den langt større Stilling som Amtskriver paa 
Bornholm. Han var gift med den 1632 afdøde Sogne
præst i Hasle og Rydsker MikkelOlufsens Datter Kir
sten og blev inden 1671 Ejer af Almegaard med til
liggende Stæl i Knudsker. Han fik 5. April 1669 Skifte
forvaltningen for Bornholm lagt ind under sig; og 
sammen med Præsten Povl Ancher virkede han 1668 
-70 som Skattekommissær til at ligne og lægge den 
Bornholmerne forhadte Maanedsskat paa hver enkelt 
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Gaard. Han døde 27. Marts 1679. Hans Amtskriver
tid faldt just sammen med en lang Række vanskelige 
Aaringer med skral Høst, Misvæxt og Dyrtid; og ved 
sin Død havde han udestaaende hos Bønderne 2263 
Rigsdaler, som disse restede at yde, delvis helt fra 
1671, men som endnu mentes at kunne inddrives hos 
dem, foruden de uigjenkaldeligt tabte Restanser. For 
sine store Pengelaan til ham gjorde Guvernør Løven
hielm sig ved Ridemænds Indførsel 22. April 1685 
til Ejer af Almegaard for 467 Rigsdaler, men lod dog 
Hans Christensens Enke blive siddende i Gaardens 
Drift indtil Midfaste 1688. Hun døde i Rønne o. 1698, 
Dødsskifte efter hende sluttedes 10. Marts. Af Ægte
parrets Børn kunne nævnes Mikkel Hansen Storch, 
som blev Strandrider 21. Aug. 1679, ejede Vestregaard 
i Vestremarker Sogn og døde der 1701, - Jens 
Hansen Storch, Toldkontrolør i Rønne, død 1714, -
Frederik Storch, - Kirsten Hansdatter Storch, gift 
med Lieutenant Mads Jonsen. 

12. Villhum Clausønn. - Danske Kancelli har ud 
for hans Navn tilføjet: "hand schød printzenskiøld", 
samt den ham samme 29. Dec. givne Kongeskænk, 
for hans gjorte Tjeneste Rabekkegaard i Knudsker fri 
for Landgilde i hans Livstid. Willumb Clauszen K 
skrev han sig selv, og hans Slægtnavn var (efter hvad 
Amtmand Urne fik oplyst) Kelou; efter en mindre paa
lidelig Nedskrift lød det Killer. Han var barnefødt i 
Rønne som Søn af Købmand Claus Villumsen og den
nes Hustru Karen, og han var gift med Karine Pe
dersdatter Kofoed, en Søster til Jens Kofoed. Fra 
hans Pistol faldt om Aftenen 8. Dec. 1658 paa Rønne 
Storegade det skæbnesvangre Skud, som strakte en 
brav Mand til Jorden, et Skud, som gjorde hverken 
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fra eller til i den stolte Uddrivelse af Svenskerne fra 
Fæstningen Hammershus den følgende Dag, og som 
for saa vidt var unødvendigt og vakte ikke udelt Jubel 
blandt de sammensvorne Bornholmere, lige som det 
ogsaa ned igjennem Tiderne har tilsløret den rene 
Glans af Bornholmernes Stordaad. Men Johan Print
zensk6ld var Fjendernagtens Udøver, og der er lidet 
at sige til, at hint Skud ramte ham under det storm
fulde Optrin ved hans Tilfangetagelse; vi se jo ogsaa, 
at Frederik den Tredje særligt har spurgt efter Drabs
manden og hædret ham. Villum Clausen blev 1668 
valgt til Kæmner i Rønne og sad tre Aar i dette 
Hverv; da blev han fjernet derfra, og da han endnu 
1674 intet Regnskab havde aflagt, blev han stevnet 
for By tinget og endeligt 30. Maj 1677 dømt af Born
holms Landsting til at straffes paa sin Formue, bøde 
Manglerne i Kæmnerregnskaberne dobbelt samt Sa
gens Omkostninger. Han havde sin Købmandsgaard 
i Byens nordre Kvarter og døde her i Høsten 1679; 
af Børn efterlod han sig kun tre, Karen, Lisabet og 
Gjertrud. En af disse blev senere gift med Købmand 
Movrids Markrnan i Rønne og gjennem sin Datter 
Anna Marie (i Ægteskab med Degn Anders Joseph
sen i Povlsker) Stammoder til Slægten Marckmann. 
Villum Clausens Enke Karine ægtede i Efteraaret 1682 
Amt1'kriver Deckners Fuldmægtig Jens Jacobsen We
ring, der 21. April 1683 udnævntes af Kongen til Raad
mand i Rønne. Han døde i den første Uge af Juli 
1685. Endnu 1691 ejede Karine Kofoed Rabekkegaar
den og Sandemandsgaard, nedarvet fra Villum Peder
sen, som havde ejet den fra Foraaret 1632. 

13. Skipper Hans Laurszønn. - Danske Kancelli 
har vedføjet paa Listen den ham samme 29. Dec. for 
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gjort Tjeneste givne Spedelegaard i Aaker kvit og fri 
for hans og hans Hustrues Livstid. Han var en af 
de fire Bornholmere, som 9. Dec. forhandlede i Slots
kroen med Svenskerne om Overgivelsen af Hammers
hus. Han var i Febr. 1661 sat til Skipper paa den 
fra Svenskerne 28. Dec. 1658 tagne Galiot Spes. Han 
opfattede Kongens Gavebrev derhen, at det gav ham 
Ret til selv at drage ind paa Spedelegaarden, og Fre
derik den Tredje gav ham da 26. Juli 1664 Tilhold 
om, at han ikke maatte sætte den hidtidige Fæster 
Lasse Brand ud af Gaarden. Saa bosatte han sig i 
Aakirkeby og døde der 1672 som Enkemand. 

14. Skipper Jens Jensønn. - Jens Jensen har som 
Bornholmernes Udsending underskrevet Gavebrevet 
til Frederik den Tredje 29. Dec. paa Københavns Slot. 
Ellers høres intet om ham; thi han er næppe den 
Jens Jensen, der 29. Juni 1684 nævntes som Kvarter
mester for de skaanske Friskytter paa Bornholm, end 
mindre den Kommandør Jens Jensen, der 12. Juli 
1683 laa med fire danske Orlogsskibe paa Nexø Rhed. 

15. Anders Staaeke. - Dette turde være en Fejl
skrift paa Listen for Anders Staalle, der egenhændig 
som Bornholmernes Sendemand har underskrevet 
Gavebrevet 29. Dec. paa Københavns Slot. Intet andet 
er fortalt om Mænd af disse Navne. 

16. Morthen Morthensønn. -- Mortten Morttens
zen har ligeledes underskrevet det nævnte Gavebrev. 
Han var Styrmand i Rønne og maatte som saadan 
3. Juni 1676 lodse Kapitajn Cornelius Damp paa Fløj
ten Joris ud til den hollandske Flaade; der gik sex 
Uger, inden han slap hjem fra denne. 

17. Olluj Anderszønn. - Oluf Andresen har lige
ledes egenhændig underskrevet Bornholmernes Gave-

2* 

Bornholmske Samlinger, Tyvende Bind, Rønne 1929

www.vang-hansen.dk



20 

brev. Da en hollandsk Flaadeafdeling 8. Jan. 1659 
havde landsat de bornholmske Sendemænd og en 
dansk Krigsstyrke i Nexø, førte han som Lods den 
tilbage til København sidst i samme Maaned. 

18. Madsz Kofoed Pedersønn. - Mads Pedersen 
Kofoed var en af de bornholmske Stænders Fuld
mægtige til København og underskrev, næst efter deres 
Formand Peder Olsen Hassel, Gavebrevet til Kongen 
29. Dec. "paa sin Egen och paa Landtzens Wegne". 
Samme Dag skrev han det Bønskrift for sin yngre 
Broder Jens Kofoed, i Henhold til hvilket Frederik 
den Tredje udfærdigede det denne tidligere lovede 
Fredebrev. Han var med i at tage Printzenskold til 
Fange 8. Dec. Han nævnes 1674 som Skipper i Rønne, 
var til lige Fænrik i Borgervæbningen og døde i en 
Alder af 51 Aar 11. Okt. 1677. Hans Enke Maren 
JensdaHer ægtede 1680 Kapellan Anders Jensen Aal
borg, der fire Aar senere blev Garnisonspræst paa 
Christiansø og døde her 1709. - I Følge Stamtav
lerne skal Mads Kofoeds Efterslægt være kommen til 
Norge med en Søn af ham, hvilken dog kun var 
sexten Aar yngre end han selv, og som derfor snarere 
turde være Søn af den Mads Pedersen Kofoed, der 
døde 1646 som Ejer af Kofoedegaard i 0stremarker. 

19. Mougens Thiidemand. - Moens Tidernand var 
med til at underskrive Gavebrevet 29. Dec. paa Kø
benhavns Slot. Han var da og endnu 1667 Skipper 
i Rønne, skulde i Nov. 1660 føre ni Tønder Kobber
penge - i alt 900 Rigsdaler - til Lybek, men stran
dede under Aaker; Pengetønderne blev dog bjergede, 
men Kongen tog Tiende af dem som Vraggods. 

20. Hans Kofoed Oelsønn frjmand. - Hans Oluf
sen Kofoed var Søn af Jens Kofoeds Farbroder Oluf 
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og havde efter ham 1641 arvet Frigaarden i Vestre
marker samt Del i Blikobbegaarden i Nøkker, til hvil
ken Fortællingen paa Bornholm henlægger en Række 
mindre paalidelige Sideoptrin i Opstanden. Denne 
Gaard solgte han og hans Medarving 1. Febr. 1671, 
medens Frigaarden blev i hans og hans Sønners Eje 
til 1759. Hans Kofoed ægtede 1662 Maren Ibsdatter 
og overtog inden 1666 Driften af Ladegaard i Klem
medsker, hvilken han 13. Nov. 1670 købte af Guver
nør Løvenhielm for 500 Rigsdaler. En Strid om Arve
sædet og Indløsningsretten til denne Gaard afgjorde 
Højesteret 17. Juli 1673 til Fordel for ham. Han 
nævntes 1671 som Korporal ved Hestkompagniet og 
døde 1694 paa Ladegaard, som nedarvedes i hans 
talrige Efterslægt indtil 1828. Han var en velstaaende 
Mand, ejede ogsaa en Tid lang Lille Almegaard i 
Knudsker, Gottagaarden i Klemrnedsker og underskrev 
19. Jan. 1659 Adelens og Frimændenes Hyldingsbrev 
til Frederik den Tredje. 

21. Clausz Koufoed Olsønn. - Claus Olufsen Ko
foed turde være en yngre Broder til den foregaaende, 
som 1654 omtaler sine Søskende, 1671 kun sin Bro
der Mads som Medarvinger efter Faderen Oluf Ko
foed. Han findes ikke indførtpaa Jul. Bidstrups Stam
tavler over Kofoedslægten, er rimeligvis død i en ung 
Alder, og da han ikke selvstændigt har ejet Frimands
gods, har han ikke baaret Navn af Frimand. 

[22.J Haffniæ den 29 Decemb: Anno 1658 Peder 
Oels mppia. - Peder Olsen Hassel, af hvem en Lev
nedsskildring er given i Bornh. Saml., 9. B., 1915, 
S. 117-52, var som Sættelandsdommer af de born
holmske Stænder stillet i Spidsen for deres Sende
mænd til København. I Opstanden havde han mod-

Bornholmske Samlinger, Tyvende Bind, Rønne 1929

www.vang-hansen.dk



22 

taget Frederik den Tredjes Brev af 8. Nov. 1658 med 
Tilskyndelse til alminrlelig Rejsning mod Fjende
rnagten og dygtigt røgtet det farlige Hverv at gjøre 
det kjendt for paalidelige bornholmske Mænd. Til 
København medbragte Sendemændene Borringholms 
Manifest, en kort Fremstilling af Opstandens Aar
sager og Udbrud, i hvilken ingen Enkeltrnand navn
gaves. Til Udfyldning af denne affattede efter Rege
ringens Opfordring nu Peder Olsen i Samraad med 
de andre ti Sendemænd den her givne Navneliste, 
som dog, ud over Omtalen af Povl Ancher, intet siger 
om de andres Daad. Dagen forud havde han paa 
Tomands Haand med Kongens Sekretær Erik Krag 
overtydet denne om, at han Peder Olsen selv var 
Hovedmanden for Tilbagevindingen af Bornholm, 
men herom fik han ingen Sinde overtydet Bornhol
merne. 

Bornholms Stænder havde 10. Dec. medgivet de 
otte Opstandsførere (11, 14-19, 22), der gik som 
Sendemænd til København, endnu tre andre Stænder
fuldmægtige, Peder Jensen, Morten Nielsen og Hans 
Hansen, der saaledes ogsaa 29. Dec. satte deres 
Navne under Gavebrevet til Kongen, og som følgeligt 
stod Opstanden nær. 

Peder Jensen turde være født i København, hvor 
han ægtede en Datter af Købmand Mads Christensen 
Gullandsfar. Han kom 1636 til Bornholm som Lens
manden Holger Rosenkrantz's Slotsskriver paa Ham
mershus og blev to Aar senere hans Ridefoged. Alle
rede 1645 maatte Rosenkrantz slippe sit Len, og først 
da den nye Lensmand Ebbe Ulfeld havde maattet give 
sin uredelige Ridefoged Mads Holst Løbepas, blev 
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Peder Jensen 1649 paa ny Ridefoged hos ham, efter 
indtrængende Forestillinger af Regeringsherrerne i 
København. Ved sin kongelige Svigerfader Christian 
den Fjerdes Død havde Ebbe Ulfeld mistet al Støtte 
i disses Kres, og Peder Jensen gik trøstig Frederik 
den Tredjes Ærind og brugte al sin stridbare Kraft 
til 1651 at faa den forhadte og voldsomme Junker 
Ebbe vippet ud af Lenet. Den nye Lensmand Joakim 
Gersdorff tog dog ikke Brug af ham som Ridefoged; 
han bosatte sig som Borgerrnand i Rønne. Han blev 
10. Dee. 1658 valgt til de bornholmske Stænders Fuld
mægtig paa Københavnsfærden, og for tredje og sidste 
Gang gjordes han her 28. Dec. til kongelig Majestæts 
Ridefoged og Amtskriver paa Bornholm. Som saadan 
modtog han den endnu mere stridbare Guvernør 
Adolph Fuchs sidst i Juli 1659. Ikke to Maaneder gik 
til Ende, inden det kom til skarpe Optrin mellem 
disse to Mænd. I Sept. Iod Fuchs af ringe Aarsag 
Amtskriveren sætte fast i Rønne, og da han atter gav 
ham løs, forbød han ham al Adgang til Slottet, til 
Hammershus Skriverstue og til Smørkelderen, i hvil
ken han havde at modtage alt Kongens fede Land
gildesmør. Senere, i Juli 1661, Iod Fuchs sit ustyr
lige Raseri løs over Peder Jensen, saa voldeligt med 
Stokkeslag, dragen Sabel og ladt Pistol, at denne tog 
sig paa at vippe Guvernøren ud af Bornholm, som 
ti Aar tilforn den stormægtige Junker Ebbe. Midt un
der disse Voldsomheder, som galdt Liv og Velfærd, 
sov dog Fuchs hver Nat paa to af Amtskriverens Bol
sterdyner og tog om Dagen i sit Brug, hvad Hustøj 
denne havde efterladt paa Hammershus. Forfulgt af 
Guvernørens Ryttere maatte Peder Jensen flygte fra 
Hjem og Gaard i Rønne, og fra sit Skjulested sendte 
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han 19. Juli Kongen en voldsom Klage over Fuchs's 
grumme Overgreb, hvilke han skildrede som ulide
ligere end Svenskens Armee. Dristigere affattet Klage
maal har en enevældig Arvekonge næppe modtaget. 
Dette Nødraab bragte Frederik den Tredje til at gribe 
skarpt ind imod - Peder Jensen, der her havde 
sørgeligt forregnet sig lige over for den høje Konge
yndest, hvori hans Modpart stod. Da det endeligt 
lykkedes Peder Jensen hemmeligt at undvige til Kø
benhavn, lod Kongen ham her forvare som Fange i 
sytten Uger i Slotsfogdens Kammer, imedens en Un
dersøgelse af Fuchs's grove Fremfærd mod Bornhol
merne foretoges. Dog naaede Peder Jensen ogsaa 
denne Gang sit foresatte Maal. Fuchs maatte 17. Dec. 
udskibe sig fra Rønne og gjensaa aldrig tiere Landet. 
Da nu baade Guvernøren og hans raa Ryttere var 
vippede ud af Bornholm, vendte den brave Peder Jen
sen tilbage til Hammershus Skriverstue. Denne havde 
Fuchs midlertidig forvaltet paa sin Vis, saaledes at 
Peder Jensen nu ikke kunde klare Regnskaberne. In
den et halvt Aar var til Ende, blev han 1. Maj 1662 
afsat som Amtskriver og ud paa Sommeren indsat i 
Københavns Fængsel, - endnu skurrede den for
mastelige Klang i hans Nødraab skarpt i Enevolds
kongens øren. De følgende Aar levede han i sin 
Gaard i Rønne som en af Retskævl forfulgt Mand, 
indtil han paa en Rejse døde 16. Juli 1669 i Køben
havn. Han var da for længst Enkemand med en Del 
Børn. I hans Bo gjorde Kongen Indførsel til Dæk
ning af hans uklarede Amtsregnskaber. 

Morten Nielsen var 1664 nygift Mand og blev 
2. Nov. af Kongen fritaget for at staa aabent Skrifte 
for sin Hustrues for tidlige Barsel, mod at han skulde 
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yde en fattig Præsteenke paa Bornholm fire Rigs
daler. Han var 1685 en gammel fattig Konstabel i 
Rønne, som søgte dette Aars kongelige Kommission 
om en liden Understøttelse til Gjengæld for sin Tje
neste imod de svenske 1658. 

Hans Hansen er kun kendt som Underskriver af 
Gavebrevet 29. Dec. Hos L. de Thurah 1756 og efter 
ham hos senere Historikere findes hans Navn forvan
sket til Jens Larsen. Selve Originalbrevet har Under
skriften: Hansz Hanszøn Egen hand. 

Andre Kildeskrifter omtale endnu fem Bornholmere 
i Tilknytning til Opstanden, Esber Jørgensen, Herman 
Clausen Bohn, Peder Lavridsen Møller, David Møller 
og Peder Larsen Barfod. 

Esber Jørgensen, fra 1655 Vestre Herreds Kapi
tajn, førte sit Herreds Bondefolk imod Hammershus 
9. Dec. 1658. Et Levnedsrids af ham er givet i Bornh. 
Saml., 20. 8., 1929, S. 1-11. 

Herman Clausen Bohn, Skipper og Købmand i 
Rønne, nævnes som en af de fire Bornholmere, der 
9. Dec. foran Hammershus førte Underhandling med 
Svenskerne om Fæstningens Overgivelse. Han var 
Søn af Raadmand Claus Hermansen Bohn i Rønne. 
Dagen efter den svenske Admiral Wrangells Overfald 
9. Juni 1645 paa Nexø bragte han Brevskaber fra de 
landsforræderiske bornholmske Milisofficerer ud til 
den svenske Flaade, førtes 7. Dec. som Fange sam
men med disse over til Københavns Slot, men gik 
5. Maj 1646 ud fra Herredagen frikendt som den, der 
kun havde lystret sine Officerers Ordre. Han blev 
Kirkeværge (1647), Raadmand (1648). Han overførte 
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som Skipper 8. Avg. 1657 den danske Kommandant 
Albret Friis med 400 Mand af Bornholms Milis til 
Krigstjeneste paa Rygen. Printzensk6ld lod i Dec. 
1658 udtage hans Skib til at hente en svensk Und
sætningsstyrke i Ystad, men Landshøvdingens Drab 
8. Dec. hindrede dette Forehavende, og i dets Sted 
førte Bohn de bornholmske Sendemænd 21. Dec. til 
København; herfor fik han i Fragt 100 Rdl., og Kon
gen skænkede i sin Glæde hans Baadsmænd andre 
100 Rdl. Han udlagde det følgende Aar 350 Rdl. til 
Major Uncke og dennes hvervede Rytterkompagni. 
Han døde i April 1660 i sin Købmandsgaard paa 
Grønnegade (nu Missionshotellet) i Rønne. Hans 
Enke Kirstine Madsdatter, hvem han havde ægtet 6. 
Dec. 1640, giftede sig 9. Okt. 1664 med Skipper, se
nere Landsdommer Mathias Rasch og døde 14. Marts 
1715 i sit 92. Aar. 

Peder Lavridsen Møller, ældste Borgmester i Rønne, 
var bosat paa Storegade i den Gaard Matr. Nr. 946, 
hvor nu det Colbergske Bogtrykkeri og Bornholms 
Socialdemokrats Redaktion er til Huse; Stuelængen 
laa mod Nord med Gavl og Indgangsdør ud mod 
Storegade, langs hvilken den vestre Staldlænge strakte 
sig. Den skæbnesvangre 8. Dec. 1658 gæstede Print
zensk6ld sig ind her, og da de sammensvorne Born
holmere trængte ind i Stuen og truede med at dræbe 
ham, lagde Møller sig imellem, led selv Overlast, men 
fik dog hindret, at Drabet skete inde i Stuen. Efter 
Drabet sørgede han i Febr. 1659 for Ligets sømme
lige Iklædning, Nedsættelse i Kirkens søndre Vaaben
hus og Ufrøllet. Som Raadmand i Rønne havde han 
11. Juni 1645 sat sin Navn med under de bornholm
ske Officerers landsforræderi ske Overenskomst med 
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den svenske Admiral Wrangel, og han maatte være' 
glad ved, at Christian den Fjerde nøjedes med at lade 
ham aftinge denne Brøde med 1000 Rdl. Han blev 
Borgmester inden 1653, Hospitalsforstander 1654, var 
i øvrigt Skipper og overførte 1647 Kapitajn Jacob 
Andersens Kompagni til Ystad. Han ejede Buskegaar
den i Knudsker, drev dens Avl ind under Storegade
gaarden, og hans Markvej ind til dennes østre Port, 
Per Larsens Stræde, hedder nu Pistolstræde. I Born
holmernes Formuetiende til Kongen 1662 ydede han 
133 Rdl., og til Rønne Kirke og Hospital gav han 
1673 en Gaard i Rønne, lige som han 1654 havde 
smykket Kirken med et Tralværk foran Koret. Han 
mistede 30. Jan. 1656 sin 70 Aar gamle Hustru Kir
stine Madsdatter, og selv førtes han 21. Jan. 1674 til 
sin Grav i Rønne Kirke. Hans sønderbrudte Grav
sten gemmes nu i Bornholms Musæum. 

David Møller var den nys nævnte Borgmesters 
Broder og hjalp ham i at afværge Printzensk6lds Drab 
inde i Stuen, men blev herunder slaaet saa ilde, at 
han med lidet Liv maatte krybe fra Forfølgerne ud 
af Stuen, - saaledes siger den ældste Skildring af 
Printzensk6lds Tilfangetagelse. Han boede 1668 i 
Rønne Nørre Kvarter sammen med Aage og Frederik 
Møller i smaa Kaar; rimeligvis var de Brødre og Ejere 
af Møllegaarden ved Fiskeresbakke, fra hvilken Slægt
navnet synes hentet. 

Peder Larsen Bar/od, Landstingskriver, bosat i 
Aakirkeby, modtog en særdeles rig Kongeskænk, da 
Frederik den Tredje 10. Avg. 1659 gav ham "for tro 
Tjeneste Os beteet" en Aarpenge paa 60 Rdl. og der
til Landgildeskatten af Kobbegaarden i 0strelarsker 
for hans egen, hans Hustrues og et Barns Levetid 
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samt skænkede ham de tre Sølvbægere, af hvilke Kon
gen, Dronningen og Kronprinsen denne Dag havde 
drukket ham til paa Bornholms Vel. Der vides dog 
intet om, at Barfod skulde have deltaget i selve Op
standen; men Dagtegningen opklarer Sammenhængen 
med den e1\ers sparsommelige Konges overdaadige 
Gave til ham. I April var dukket frem paa Bornholm 
en Skaaning Ove Helmer Træne, der i Frederik den 
Tredjes Sold skulde udspejde Svenskernes Forhold i 
Skaane, men som indlod sig i Dobbeltspil og bragte 
Carl Gustaf fuldt saa værdifulde Oplysninger om dan
ske Foretagender. Han skal have søgt at lokke Born
holmerne til at give sig ind under Sverig paa ny; 
hans Forsøg mødte idel Afsky, og han blev nødt til 
at forlade Landet. Desuagtet dristede han sig paa ny 
for Frederik den Tredjes øjne, men paa de Med
delelser, der indløb fra Bornholm, blev han 26. Juni 
fængslet i København. Afhøringer for Bornholms 
Landsting turde være optagne for at klarlægge hans 
forræderiske Tale og Færd der paa Landet; og da 
Landstingskriver Barfod overbragte de fældende Vid
nesbyrd til København, er Frederik den Tredje, hvis 
overdrevne Frygt for alt, hvad der kunde søge at 
rokke hans Kongemagt, ofte blottedes, aandet lettet 
op. Kongen skænkede den lykkelige Landstingskriver 
rig Gave, og otte Dage derefter, 18. Avg. 1659, hals
huggedes Student Ove Træne paa Københavns Ny torv, 
hans Lig firdeltes og ophængtes paa Stadens fire 
Porte. Saaledes forstaas den bornholmske Fortælling 
om, at Barfod ikkun var Overbringer af vigtige Brev
skaber til Kongen; hermed stemmer ogsaa en Ud
talelse af hans Enke om, at han fik Kongegaven, for
medelst den Forretning han gjorde, da Landet kom 
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igjen under Frederik den Tredjes Regering. Peder 
Barfod nød godt af den lige til sin Død i Julen 1678. 
Hans Enke Margrete giftede sig med Herman Siemers 
og efter hans Død paa ny sidst i 1683 med Fiskal 
Claus Krøger i Rønne, hvem hun overlevede mindst 
en Snes Aar. Hun døde 1713, og i Overensstem
melse med Gavebrevet 1659 faldt Kobbegaarden først 
tilbage til Kongen 27. Juli 1715, da Ægteparrets Dat
ter Cise1\e døde i Nexø som Enke (siden 1701) efter 
Landstingskriver (siden 25. Maj 1678) Morten Jonsen 
Klou. Af de kongelige Sølvpokaler fandtes endnu to 
paa Bornholm i over to Hundred Aar, og den ene af 
disse er i vor Tid gaaet som Gave ind i National
musæet i København. 

I Regeringskresene i København færdedes fire 
Mænd, som heller end gjerne vilde regnes for at have 
ført Bornholm tilbage til Danmark, men som ingen 
Sinde har kunnet faa denne deres Regning godkendt 
af Eftertiden. Deres Navne, i og for sig ret ligegyl
dige i Opstandens Historie, var Hans Oldeland, Jens 
Lassen, Christopher Gabelog Jacob Pedersen. 

Hans Oldeland (1628--92) var Sekretær i Danske 
Kancelli og skrev, sikkert paa Kongens Opfordring, 
26. Okt. 1658 fra det nødstedte København, endnu 
inden Hollændernes Flaade havde løsnet Carl Gustafs 
haarde Greb omkring Staden, det kendte Brev til Bor
gere og menig Almue paa Bornholm, i hvilket han 
opmuntrede dem til at frigjøre sig for Svenskens Aag 
og tilsagde dem Forløsning tilskikket fra København. 
Han overbragte selv Brevet til Borgmester Peder Ol
sen i Hasle; herom skrev han senere: Og som jeg 
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efter Belejringen. for København blev den anden Gang 
ud skikket til Polen og Rusland, da bragte jeg til Veje, 
at Borringholm gav sig selv her igjen under Kronen, 
og fik da København, som endda holdtes belejret, 
Undsætning af 300 Tdr. Smør og 300 Tdr. Kød, som 
skete i Januar, som var førend de Svenske stormede 
til København. I Følge A. M. Hiørings Leyrs-Krantz 
kom disse Fødevarer 29. Jan. til København. Olde
land blev 1661 Landsdommer i Fyen og døde der i 
trykkende Pengekaar. 

Jens Lassen (1625-1706) var Renteskriver og rig 
Skibsrheder i København, og ham tillægges Frem
komsten af Frederik den Tredjes egenhændige Op
muntringsbrev 8. Nov. 1658 til de bornholmske Stæn
der om at udfrie sig af det svenske Aag og ruinere 
Garnisonen paa Hammershus aldeles. Herom skreves 
1681 eller saa: Jens Lassen gav Anslag, hvorledes 
Hans kg!. Maj. sig skulde bemøje, Borringholms Un
dersaatter at persvadere det svenske Aag at afkaste, 
og maatte han samme Aften strax selv Koncepten til 
Animationsbrevet opsætte, som paa Timen blev ren
skreven og af Hans Maj. underskreven; hvormed han 
sin Broder paa en Jolle, som fire Mænd roede igjen
nem den svenske Flaade for København, samme Nat 
affærdigede, der vel did kom og sit Hverv saa lykke
lig forrettede, efter som han ham havde indprædiket, 
med hvem han skulde konferere, saa vel som hvad 
han dem hos Brevet mundtligt skulde sige, saa at 
Fæstningen saa vel som hele Landet fra den svenske 
Regering faa Dage derefter blev befriet, Garnisonen 
til København af Undersaatterne henført og som Fan
ger, til lige med Landet, Hans kg!. Majestæt for
æret. - Ogsaa Lassen blev 1661 Landsdommer i 
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Fyen, hvor han overtog store Godser og døde paa 
st. Knuds Kloster. En Mindestøtte for ham er rejst 
paa Jægerspris. 

Christopher Gabei (1617-73) var Frederik den 
Tredjes Kammerskriver og fortrolige Tillidsmand. Paa 
Tilskyndelse af Guvernør Fuchs skænkede de for
nemste Bornholmere 1660 ham og den følgende til 
Deling 100 Tdr. Foræringshavre for deres Umag og 
Omsorg til Landsens Gavn og Bedste, de haft og 
draget have. Sligt var dog kun at tage for høflig Op
mærksomhed og intet andet. Gabel kom selv til Born
holm i Forsomren 1660 som Gæst hos Guvernør Fuchs 
sagtens hidkaldt af dennes hidsige Klammeri med 
den dygtige Amtskriver Peder Jensen. Ved Frederik 
den Tredjes Død 1670 sank hans Magtstilling som 
Renternester og Statholder i Grus, og fjernet fra den 
nye Konges Hof døde han selv halvfjerde Aar senere. 

Jacob Pedersen delte de 100 Tdr. Foræringshavre 
med Gabel som en ganske ufortjent Sportelgave. Han 
var Dronning Sophie Amalies Kammertjener, rig paa 
Indflydelse ved Hove, i skjult Kamp mod Gabel, og 
herved hidførtes hans Fald 1664. Resten af sit Liv 
tilbragte han i Udlandet. 
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Malkværnen i Sagn og Historie. 
Af M. K. ZAHRTMANN. 

FORFÆDRENES SAGNDIGTNING er en uudtømmelig 
Fundgrube for særskilt Kulturhistoriens Skildring 

af Menqeskesindets Væxt og af Folkets Livssyn, Tro 
og Tankegang, rig paa Oplysninger om dets Vandrin
ger og Samfærd med Nabofolkene og paa Træk fra 
dets Livsførsel i Hjemmets Fred og i Kamp og Orlog. 
Det ihærdige Arbejd, som indsigtsfulde Forskere sætte 
i dens Opsporing, Prøvelse og Fremførelse i skolet 
Oversigt, er derfor af umisteligt Værd. En ringe Skerv 
har jeg søgt at yde hertil i Skildringer af Kildemar
kederne (Bh. Saml., 1913, 8. B. 128-39), af Bona
veddeskikkelsen (Danske Studier, 1925, 183-86; 
Bhs. Social-Dem. 18. Spt. 1928), af Skarpeskavsengen 
(B. Soc.-D. 29. Avg. 1925), af de Underjordiske i 
Sorthat Kulgrube (Rønne B. og B., 1927, 144), af 
Hexejagten i Rønne (Bh. S., 1920, 13. B. 36-39), af 
Hundernordet i Bolsker (Bh. S., 1915,9. B. 125). En 
særlig Glæde har jeg i at se den kyndige Sagnforsker 
H. Ellekilde (Bh. S., 1928, 19. B. 52, 58) dele min 
fra B. S. Ingemann (1817) hentede, men af mellem
liggende Forskere forkættrede Opfattelse af Bona
vedde som den unge Kristendoms djerve Stridshelt i 
Kamp mod indgroet folkeligt Hedenskab. 

Ganske anderledes, som ærlig Modstander maa 
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Historieforskeren møde Folkesagnet, naar det trænger 
sig ind i den almene Historie, bygget som denne er 
paa haandgribelige Vidnesbyrd fra svunden Tids Men
nesker. I den Bygning er ikke Værelse for Sagntro, 
her har kun Forstandsviden hjemme. Her tager Bona
vedde Kosten i Haand og fejer Puslingerne ud fra 
Alhøj. Endnu maa stadigt kæmpes for, at Syn skal 
gaa for Sagn. Som stridende mod Historiens tørre 
Kendsgjerninger indtage de gribende Sagn om Kong 
Gorms Død ved Thyre Danebods Budskab om Søn
nens Drab, om Palnatoke som Jomsborgs Grundlæg
ger, om Biskop Vilhelms Død ved Vennen Sven Estrid
sens Ligfærd, om de tvende Kirketaarne for Tvilling
brødrene Esbern og Absalon, om Volmer Atterdag og 
Tovelille, om Christian Barnekows Livsopoffrelse for 
sin Konge, om Jens Kofoed som Bornholmernes Ene
fører mod Tyrannen Printzenskold og i den store 
Svineslagtning, om den tappre Dragon Jens Kjeldsens 
Fald for en uærlig Stimandskugle, nu ene Æresæde 
i den levende Folketros Kirke. Der kan ogsaa Hi
storikeren agte og elske dem, efter at hans dagklare 
Sandhedsforskning har ført dem ud af den strenge 
Videnskabs Højsalsbygning; han er ikke ene et hjerne
koldt Forstandsmenneske, og Følelsesmennesket lader 
ham eje varmt Hjerterum for den gamle Sagndigt
ning, hvis Skønhed fortryller hans Drømmesind i 
Af ten hvilens Timer. Thi "voxe vi, vi voxe dog fra 
Æventyret ej, det kaster sine Skygger som Egen paa 
vor Vej". Saa er det: Steds kæmper Tro med Viden 
om Rum i Menneskets Sind, de banke paa Dør og 
Glugge og kræve at lukkes ind; underfuldt Sindet 
stiller til Ening Kampdystens Larm og favner de hi
gende Tvende dybt i sin fredsæle Barm. 
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Nu har Ellekilde (Bh. S., 1928, Bd. 19, 51-132) 
i en grundig og lærerig Undersøgelse af Sagnene om 
de Underjordiske søgt at lade disse mylre ind i den 
dagklare Historie om 1645, og det uventede Møde 
med dem her kan faa det til at gyse i et historisk 
skolet Sind, skønt de som velkendt synke i Jorden . 
ved første Daggry. Han mener (S. 75) at se dem 
slæbe to af de tre Bavtasten paa Malkværnskansen 
bort; men med dette Syn vil det gaa som i Elver
visen : De trende blev til een og den ene til tre. Skønt 
allerede Amtmand Ove Koefoed i et følgende Fore
drag (S. 191) uden at ænse de Underjordiske har 
skuet alle Bavtastenene paa deres gode Plads, tør dog 
endnu Ellekildes udførlige Fremstilling kræve en 
nøjere Imødegaaelse, og hertil er maaske ingen nær
mere end jeg. 

Henimod sidste Aarhundredskifte tog Lærer J. A. 
Jørgensen en af mig (Bh. Tidende 30. Dcb. 1895) 
fremsat Tanke op til Gjennemførelse, idet han sam
lede en Række gode Mænd om det Formaal at sætte 
Helten Albret Wolfsen et Minde paa Malkværnskan
sen, som 9. Juni 1645 havde drukket hansunge Blod. 
Med sin utrættelige Handlekraft tog Jørgensen hele 
det brydsomme Arbejd paa sine Skuldre; han fik Min
desmærket rejst og 9. Juni 1901 festligt indviet. For 
dets Skikkelse af tre Bavtasten og dets Indskrift raad
førte han sig med mig, og for disse Forhold bærer 
jeg Ansvaret. Da formaaende Nexøborgere ønskede 
sig nysseligt tilhugne Stadssten med Malmbogstaver, 
fik Jørgensen min Hjælp til at gjennemføre Valget af 
ret grovkornede Natursten med indhuggen Skrift. Mit 
lilIe Vers lød: "Han stred for Konge og Fædreland / 
og maatte ærligen dø. / End stiger for Nexø Strand / 
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Danmarks Sol over Sø". Men heri slettede velvise 
Herrer den sidste Hælft, saa at det nu tungsindigt 
bryder af i Døden; det jublende Maal, som Albret 
WoIfsen saa funkle for sin Død, og som er sket Fyl
dest, blev grumt udeladt. Mig kendt har dog ingen 
fortrudt noget paa Mindesmærkets Helhed før nu 
Sagnforskeren Ellekilde. 

Sagnene om Underjordsfolket som Landets Skyts
vætter ere at opfatte som en HedenoIds Arv til den 
nyfødte Kristendom paa Borringholm. Et Fingerpeg 
herpaa gives i Oldforskeren E. Vedels Erfaring om, 
at just der hvor de Underjordiske holdt grummest til, 
frem grov hans Forskerspade rigest Udbytte af Hed
ningegrave. "I Graanakkastoua der sidder en Froua, 
hun vilde sig med den Graanak forloua", - som 
denne Frues lykkelige Bejler hævede Vedel 1869-76 
den jordbundne Skat, Borringholms rige Oldtid, frem 
af Gravpladsen ved Kannikegaarden i Bolsker. Heraf 
synes det, at de første kristnede Borringholmere o. 
1060 ikke have villet skille sig usønIigt fra deres 
hedenske Forfædre og skikke dem til Helved; de gav 
dem et heljued Tilhold i Hjemmets egen Jord og Iod 
dem leve der som Hjemlandets Skytsvætter. Fore
stillingen om Landvætter gaar dog sikkert langt til
bage i Hedenold; under Kæmpernes sent vundne Tro 
paa Valhals Gudeglæder har Folket næret en almen 
Kættertro paa, at de jordsatte Forfædre stadigt var 
til Stede under Jorden, rede til at værge deres Hjem
stavn mod Fjenden. 

Nedskrevne Meddelelser om Underjordsfolket kom
me ikke frem i de talrige Hexesager efter Trosom
skifteIsen 1536; her var det Lutherkirkens Fanden og 
alIe hans PoddengIe, hvem de gamle Kvinder fik i 

3* 

Bornholmske Samlinger, Tyvende Bind, Rønne 1929

www.vang-hansen.dk



36 

deres Garn, og hvem endnu Anno 1790 den stjerne
kyndige Sognepræst Oluf Andresen Borreby i Vestre
marker mentes djerv til at mane ud af Menneskers 
Huse. Den ældste Optegnelse om Bakkepuslingerne 
gav den godtroende Lundebiskop Poul Aastrup i sin 
Visitasbog 1616 (Hubertz 603), idet han da i Bolsker 
fandt et Pigebarn, som vedgik, at hun var bleven bort
ført af et Undervæsen, som bar Navnet Ellen, og gjen
tagne Gange havde avlet vanskabte Fostre med ham; 
efter sit Navn maa dette underlige Væsen være en af 
Underjordsfolket, maaske selve dets Fører Ellestin
geren. Sognepræst Hans Ravnholt, som 1625 ned
skrev Sagnene om Bonavedde, kendte samme Pige 
Karine, som da endnu levede fromt og uantastet af 
Øvrigheden efter otte Gange at have hentet sig Fostre 
hos de Underjordiske i Falhøj. Velsignet frie af 
Bispens og Præstens stærke Tro holdt sig Aaker
degnen Rasmus Ravn 1671 i sin Borringholms Krø
nike (1926, 178) og Or!ogskapitajn Niels Barfod 1684 
i sin Skibsdagbog fra Arnagabugten (Bh. S., 1918, 
12. B. 100), som begge gav korte Optegnelser om 
Folketroen paa de underjordiske Puslinger. 

Af de gamle Sagn sammenstiller nu Ellekilde saa
danne, i hvilke Levendemand maa løsne det første 
Skud, inden de Underjordiskes Hærskare kan give 
Ild paa Landets Fjender. Maaske er denne Forud
sætning voxet frem ved Indkomsten af I1dvaaben, i 
hvis Brug de længst henfarne Slægter under Jorden 
maatte staa tilbage for de levende og lære af dem, 
hvorledes man skulde omgaas med Krudtet. Snart er 
det en hel Troppestyrke, hvis første Salve løsgjør Pus
lingernes Skydekraft, saaledes i de tre om Hasle, 
Knudsker og Nexø optegnede Sagn (Ellekilde 103); 
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snart er det en enlig Vagtmand, som hører dem 
hviske: "Skyd, skyd!", og nu med sit Skud aabner 
de Underjordiskes knitrende Ildsalver og ser Fjenden 
slaaet paa Flugt, som i de tre Sagn om afværgede 
Landgangsforsøg ved Sorthat, ved Povlsker og ved 
Nexø (63, 88, 101). Disse Sagngjengivelser ere stærkt 
prægede af deres tilfældige Optegnelses tid, som for 
dem alle sex falder efter 1860; uden Omsorg for at 
vare om de borringholmske Fortælleres mundrette 
Tale have Nedskriverne omgjort dem i dansk Skrift
maal. For et historisk grundet Skøn af de saaledes 
gjengivne Sagns indbyrdes Forhold med Hensyn til 
Ælde og Oprindelsessted savnes al Mulighed; men 
rimeligvis ere de alle rundne af en fælles ældgam
mel Rod. 

Denne Gruppe kan tidligst være udgrenet af de 
oldgamle Underjordssagn efter 1510, da Borringhol
merne første Gang stod for Ildskyts ; 1524 holdtes 
Sognebønderne udrustede med Bøsser og Krudt (Bh. S. 
18. B. 29). Lybekkernes Krigstogt 1510 ødelagde 
baade Nexø og Aakirkeby, og 1522 indtog de hele 
Landet med samt Hammershus. Det næste Aar til
tvang baade Svenskerne, Lybekkerne og Dansigerne 
i Rækkefølge sig haarde Brandskatter af Landet. Først 
under Krigen 1563-70 afværgede Borringholmerne 
under Schweder Kettingk sejrrigt ni vældige Angreb 
paa Landet fra stærke svenske Krigsflaader. Denne 
næsten overmenneskelige Styrkeprøves heldige Udfald 
er nærmest til i Folkemindet at tage Skikkelse af den 
Vagtmand, som ene med Underjordsfolkets Hjælpe
skarer holder Fjenden ude af Landet. Paa Tinge priste 
Borringholmerne i Juli 1571 Kettingk som deres Lands 
Frelser næst Gud; i deres Hjerter lød vist et lille: 
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næst vore underjordiske Venner. Sildigere Fortællere 
have stivet Sagnenes Troværdighed af ved efter Tid 
og Sted at indflette i dem kendte Træk fra sildigere 
Krige, fra "Krigens Tid" midt i det næste Aarhundred, 
fra Svenskeflaadens Stranding 1678-79 ud for Sose, 
fra "den store Krigen" 1709-20 mod Sverig, fra 
"Engelskkrigen" 1807--14. 

Af saadanne Traade tør være frem vævet den Sagn
iklædning, som har en svag Islæt af dunkle Folke
minder om Svenskernes Overfald paa Nexø 9. Juni 
1645, og med hvis skrøbelige Væv Ellekilde (63-78) 
drister sig til at tilhylle klare historiske Vidnesbyrd 
og fjæle dem bort i det dunkleste Mørke. Først 1865 
er Sagnet nedskrevet i Allinge af den sprog- og bog
kloge Uhrmager J. P. Møller (1818-93), denne Mand 
med de alsidigt uddannede fremr;~gende Aandsevner. 
Andre af hans Sagnoptegnelser gjøre et ganske nylavet 
Indtryk paa Ellekilde (62, 130); men hans Gjengivelse 
af Sagnet om Overfaldet paa Nexø finder denne For
sker troværdig, god og gammel, saaledes at han med 
den som Stormbuk vil løbe de to af Malkværnskan
sens tre Bavtaer over Ende som uhistoriske. Den 
bærer dog umiskendeligt Præg af Møllers eget Sprog 
og Læsning; Sansen for den ordtro, mundrette Ned
skrift af Folkets egen Tale var ikke fremme hos ham, 
først efter hans Død er den bleven Ledestjernen i al 
Sagnforskning. Korteligt gaar Sagnet hos Møller (63) 
ud paa, at Landets underkøbte Officerer havde truk
ket alt deres Mandskab sammen i Rønne for at lade 
Nexø aaben for den svenske Flaades Landsætning; 
kun for et Syns Skyld var her en eneste gammel 
Mand ladt tilbage som Strand vagt, der sørgmodig 
følte sin Afmagt til at hindre Fjendens Landgang; 
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under denne hørte han Stemmer fra alle Sider hviske: 
"Lad og skyd!" saa prøvede han et Skud, strax knal
dede tætte Salver løs omkring ham, Svenskerne faldt 
i Hobetal, flygtede ud paa Flaaden og sejlede ilsomt 
bort af Frygt for de mange rødhuede Puslinger, som 
de saa mylre frem paa Kysten. 

Intet enkelt Træk i Møllers Sagnfortælling fra 1865 
stemmer med de historisk oplyste Tildragelser hin 
9. Juni 1645 (Bh. S. 1909, 4. B. 120-34). Gjennem 
en Række løst udkastede Gisninger søger Ellekilde 
(64-68) at lempe en kneben Overensstemmelse frem; 
men det er skrøbelig Historie, som ene bygger paa 
saa svigefuld Grund som nulevendes Overvejelser og 
Formodninger. Disse kunne her forbigaas; selv skærer 
han til sidst det meste af Sagnet bort for alene at 
attraa godkendt som sand Historie, at kun een eneste 
Borringholmer satte sig til Modværge mod Fjendens 
Landgang 1645. Sagnets enlige mismodige VagtsoI
dat, hvis Prøveskud jog Fjenden paa Flugt, og som 
holdt Livet uskadt, fordrejer han om til at blive Hi
storiens kamplystne Albret Wolfsen, sine Fællers ild
fulde Fører, idet han lader Sagnet tvinge denne til 
at omskabes til en ensom Vagtmand, som faldt alene, 
uden Bistand af sine Landsmænd (67, 69). Endda 
maa Ellekilde haardhændet hugge de historiske Brev
skabers Vidnesbyrd ned for at kunne sætte det af 
ham lemlæstede Sagn i deres Sted. 

Sex samtidige Kildeskrifter vidne om Kystskanser
nes djerve, om end faatallige Forsvarere Nord for 
Nexø hin Junidag. Den Indskrift, Raadmand David 
Wolfsen satte paa sin faldne Heltesøn Albrets Grav
sten (69), omtaler, som venteligt, ene Sønnens Død 
i Troskab mod Kongen og Fædrelandet. Men 5. Nov. 
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samme Aar udstedte David WoIfsen selvottende paa 
Svanikke Bystevne Borgernes retslige Vidnesbyrd om, 
at de under Morgenbønnen i Kirken 9. Juni hørte 
grove Skud, samlede ilsomt alle Mænd i Byen med 
Klokkeringning og Trommeslag og drog til Hest og 
til Fods mod Fjenden, som fandtes i Gang med at 
udskibe Landgangstropper fra Flaaden; kun det ri
dende Mandskab naaede frem til den nærmeste Skanse 
i Tide til sammen med ni eller ti tililende Mænd fra 
Ibsker og Nexø at bruge dens Skyts mod Fjendens 
Baade saa kraftigt, at en ganske Del af de svenske 
blev skudt, og Baadene engang syntes at ville vige 
tilbage; men ladte uden Forstærkning nødtes For
svarerne til at vige Skansen for Fjendens landsatte 
Overmagt, hvorunder de mistede af deres Folk. 

Ibsker Sognebønder vidnede paa Kirkestevne 5. 
Nov., at Sandemand Claus Kjøller, saa snart Fjenden 
saas i Søen, lod Bavnerne blussE' og Kirkeklokkerne 
klemte, men da mange var ude omkring i Landet, 
kunde der ikke komme over tyve Mand til Stranden, 
hvor deres Herredskapitajn Jost Nicolai var hos dem 
i Skansen inden Fjendens Landgang og bød dem at 
stille Kanonerne og bruge Bøsserne paa de svenske; 
men derefter blev han borte for dem, og for deres 
Svagheds Skyld maatte de vige for Svenskens Fyrig
hed. Deres Kapitajn Jost erklærede 1. Nov. sig som 
altid grovt misfornøjet med sine Bøndersoldater (73): 
Den menige Mand i Skanserne kunde ikke staa for 
den grumme Skyden ; den for ringe Modstand blev 
snart overvunden; dermed gjorde Fjenden Landgang. 

. Men for Kommissarerne fragik Jost en Uge senere 
al sin Klage paa Folkene, de var villige nok og kamp-

41 

dygtige. Kun for nge et Tal naaede frem til i Tide 
at imodgaa Fjenden. 

Nexøborgernes Vidnesbyrd af 5. Nov. ud sagde, at 
de med deres Kanoner fulgte Fjendens Baade, alt 
som disse sejlede nordefter, og sammen med nogle 
faa Ibskerbønder skød de en svensk Major og nogle 
Soldater inden Landgangen, som de var for faa til at 
afværge; efter denne blev deres By ynkeligt udplyn
dret, og denne Dag blev nogle af Borgerne skudte 
eller stukne til Døde. Aakirkeby Borgere vidnede 4. 
Nov., at saa mange af dem, som havde Heste, naaede 
frem til Nexø og stillede sig i den af Fjenden først 
truede søndre Byskanse, herfra red deres Bykapitajn 
Christen Gregersen ud for at undersøge de ligeledes 
truede nordre Byskanser, fandt kun saare ringe Folk 
i dem, og saa han Bønderne først nu rykke frem ned 
ad Bjerget i Ibsker; han ilede da tilbage for at føre 
sit Mandskab med samt Kanoner frem til Nexø nor
dreste Skanser, men inden det naaede igjennem Byen, 
var Fjenden i Land. Frem til Malkværnskansen et 
godt Stykke (henved en km) Nord for Bjerghøjden 
havde Gregersens hastige Spejderridt ikke strakt sig. 

Hver By og hvert Sogn saa kun den Opgave for 
sig at skildre sit eget Mandskabs Optræden uden uad
spurgt at kaste sig op i andres Sager; heri fulgte de 
Borringholmernes vante Skik. De enkelte Skildringer 
samle sig dog i et klart Billed af, at der under Fjen
dens Landgang blev ydet saa dygtig Modstand af den 
faatallige Folkestyrke i Skanserne Nord for Nexø og 
særligt i Malkværnskansen, at adskillige Svenske faldt, 
·og at den først veg for den landsatte Overmagt. Sligt 
er aldrig Enkeltrnands Værk; havde Albret Wolfsen 
staaet alene i Malkværnskansen med dens Par Kanoner 
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og sin Bøsse, uden Bistand af sine Landsmænd (69), 
vilde han ingen nævneværdig Modstand have ydet, og 
hans enlige Fald i Kampen vilde ikke være blevet 
ærefuldt mindet frem gjennem Tiderne. 

For dog at redde en enlig Stump af Sagnet fra 
1865 ind i Historien om 1645 sigter Ellekilde (72) 
1928 David Wolfsen og hans Medborgere for at have 
udstedt et usandfærdigt Vidnesbyrd og med overlagt 
Hu ført det nær ind mod Løgnagtighedens Grænse 
i deres tvetydige Udsagn, at de mistede af deres Folk, 
hvor det omfortolkede Nutidssagn kun tilsteder dem 
Tabet af een Vagtmand og næppe nok det. Han paa
staar, at Herredagens Dommere fejede deres Tings
vidne til Side som værdiløst, idet de trods det dømte 
Jost Nicolai sammen med tre andre Milisofficerer til 
Døden som dem, der ingen Modstand havde gjort 
mod Svenskernes Landgang. Men Svanikke Borgere 
havde intet at dølge, de havde under deres Bykapi
t3jn Knud Christensen gjort deres Pligt og mere end 
den; ingen af dem eller deres Borgerofficerer stod 
anklaget for Herredagen, hvis retfærdige Dom ramte 
ni andre Milisofficerer haardt. Deres Vidnesbyrd bar 
saaledes sin Kraft usvækket gjennem Herredagens 
Skærsild. Jost Nicolai kunde ikke tage Svanikkebor
gernes Vaabendaad til Fortjeneste for sig; thi som 
Herredskapitajn førte han kun Bondestyrken fra østre 
Herred. Malkværnskansen laa paa Ibsker Sognestrand, 
og dette Sogns Bønder havde at sætte Mandskab i 
den; Jost blev dømt, fordi han her veg fra sine Bøn
der i Landgangens Time og blev borte for dem. 

Ellekilde søger at svække Sandheden af Svanikke
borgernes Vidnesbyrd ud fra, at de ikke opgav nøj
agtigt Tal paa deres Mandstab. I Nutidens Slagmel-
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dinger opgjøres dette Tal snarest muligt; men at hin 
Tid ikke spurgte efter Tallet paa de uundgaaelige Tab 
paa Slagmarken, ses klart deraf, at Nexøborgerne 
ganske tilsvarende blot sagde "nogle Borgere dræbte", 
og intet af de retslige Vidnesbyrd nævnte noget Tabs
tal. Ellekilde har misforstaaet Svanikkeborgernes Vid
nesbyrd og min derpaa byggede Fremstilling (Bh. S., 
1909, 4. B. 123), i Følge hvilke ikkun den mindre 
Del af Svanikke Mandsstyrke, som i en II kunde 
sprenge af Sted til Hest, naaede ind i Malkværnskan
sen inden Fjendens Landgang. Herom siger det 
skrevne Vidnesbyrd: Da var vi ungefær 79 Mand af 
Svanikke til Stede foruden dem, som til Fods efter 
kom [det første Taltegn utydeligt, maaske 29 eller 19]. 
Det mærkeligt urunde Tal synes at være et virkeligt 
Mønstringstal, og et Borgerkompagni paa 79 Mand 
vil svare til et Indbyggertal 350, hvortil Svanikke tør 
sættes efter Oplysningerne i Ravns Krønike (121); 
forsigtigt er et "omtrent" sat foran, da nogle faa kunde 
have lovligt Forfald i Sygdom og Sørejse. Jeg har 
da læst Opgivelsen som: henved 79 Mand, i hvis Tal 
dog fragaa de, som først senere kom frem til Fods. 
Men det nøje Tal paa Malkværnskansens Forsvarere 
er ukendt, maaske en Snes eller to. 

Udtrykket: "vi mistede af vore Folk", er ikke tve
tydigt (72); en og hver baade skal og vil læse det 
for: nogle af vore Folk. Dette Udsagn af David Wolf
sen og hele Svanikke Borgerskab 1645 gjenfindes tro
fast nedarvet gjennem fire Slægtled i Nexørektor David 
Wolfsens Udtalelse fra 1748 om Helten Albret Wolf
sen, at han "ikke vilde med de Faa sine før end Sejr 
eller Døden Pladsen vige" (78). Dette Slægtens Vid
nesbyrd er gjennem T. Klevenfeldt blevet kendt. af 
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Tidens største danske Historiker J. Langebek, som 
efter vel at have søgt Tallet nøjere oplyst har givet 
det den endelige Skikkelse i L. de Thurahs af ham 
gjennemarbejdede Beskrivelse over Borringholm 1756: 
Albret Wolfsen og to andre friske Karle var som For
mænd for de andre til at staa som en Mand og dræbe 
Fjenden, og da de var de sidste paa Pladsen og intet 
vilde vige, blev de ihjelslagne af de svenske (75). 

De nutidige Overvejelser, hvormed Ellekilde (75, 76) 
vil feje dette sidste Udsagn til Side, ere værdiøse. 
Den Pil i Skikkelse af et Udraabstegn, som han sen
der imod L. de Thurah, fordi denne aldrig havde væ
ret paa Borringholm, rammer ham selv, som aldrig 
ret saa sig om paa Skansen. Samlerværker som L. de 
Thurahs, Pontoppidans og Traps grundes ikke paa 
Fremstillerens Selvsyn af hvert enkelt Sogn og Her
red; men L. de Thurah havde sin paalidelige Hjem
melsmand paa Borringholm i den alsidige, stedkendte 
Amtmand J. C. Urne og sin ypperlige Medarbejder i 
Arkivar J. Langebek. Denne var velkendt med den 
af ham selv 1751 udgivne Herredagsdom over de 
landsforræderiske Milisofficerer, men den fandtes for 
lidet ærefuld til at optrykkes paa ny i Værket over 
det navnkundige Land Borringholm. At Langebek 
kun kendte Ravns Krønike i Resens Uddrag af den, 
havde sin gyldiggode Grund i, at Krøniken først 1819 
af Bibliothekar R. Nyerup blev dragen frem af sit 
Skjul i Det kongelige Bibliotheks Haandskriftsam
linger. 

Ellekilde (76) paaraaber sig at følge den histo
riske Kildekritiks Grl!ndsætninger i at opfatte Ravns 
Krønike som en samtidig Kilde. Ingen Historiker god
kender den som saadan. Ravn var end ikke øjen-
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vidne til hin 9. Junis Tilskikkelser øst paa Landet; 
han sad da som Rektor i Rønne, og først 26 Aar 
senere affattede han i Aaker Degnegaard sit fortjenst
fulde Værk. Han vidste adskilligt mere, end han ned
skrev; han skaanede de landsforræderiske Officerer 
for at na,;ngives, og da han heller ikke giver Nav
nene paa de kække Opstandsførere fra 1658, lyser 
saa meget des kraftigere Navnet Albret Wolfsen frem 
i hans Krønike. Ravn (84) kendte godt Herredags
dommen med Milisofficerernes enstemmige Vidnes
byrd om, at Folket hin 9. Juni var villigt til at fægte, 
og hans Krønike er fuld af Lovord for dets Kampmod 
og Aarvaagen alle de mange Gange, Svenskerne forud 
havde truet Landet. Saaledes skrev han ogsaa om 
9. Juni, at ved Rygtet om Svenskeflaadens Opankring 
ud for Nexø ilede hver Mand strax did til Hest og 
til Fods (80). Følgeligt tør man ikke tillægge ham 
den Mening, at Borringholmernes vante Kamplyst og 
Værgemod fuldstændigt skulde have svigtet denne 
Dag og fejgt ladet Albret Wolfsen kæmpe ene uden 
sine Landsmænds Bistand. Naar Ravn (81) om Sven
skernes Landgang skriver, at ingen af vores til Mod
stand fandtes, uden en brav Soldat Albret Wolfsen af 
Svanikke ihjelskød nogle Svenske i Baadene og 
maatte til sidst selv der paa Stedet ærligen dø, -
skulle da hans Ord ikke sige "ingen af vort Folk", 
men derimod, som han saa af Herredagsdommen, 
"ingen af vore Førere". Herpaa peger det mærkeligt 
valgte Ord Soldat, som synes brugt i. kraftig Modsæt
ning just til Førere; da Førerne svigtede, opsvang Bor
ger Albret Wolfsen sig til Fører for sine KampfæIIer. 
Saaledes forstaaet stemmer Ravns sent nedskrevne 
Udsagn med de samtidige Kildeskrifter fra 1645. 
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I de 26 Aar, der var forløbne, inden Ravn 1671 
affattede sin Krønike, kan ogsaa have virket Folke
sindets Trang til at forenkle og forstørre, til at samle 
flere Mænds Værk i een fremragende HelteskikkeIses 
Daad, saaledes som den kommer frem i Folkemindet 
om ene Kapitajn Jens Kofoed i Opstanden 1658, om 
ene Lieutenant Johan Ancher i Dybbølskansen 1864. 
Omkring 1880 raabte Drengene ind mod Kodals
klippevæggen : Hvem frygter Tysken mest, naar Dan
sken banker?, og Ekko svarede ufravigeligt: Ancher. 
Den for vore rige Folkeminder varmt aandende og 
kyndige Forsker Hans Ellekilde har Sindet aabent for 
en tilsvarende Trang; men selvom han som Sagnets 
trofaste Vagtmand har løsnet det første Skud mod 
Malkværnskansens tre Bavtaer, faar han næppe de 
Underjordiske til at slæbe de to Sten ned fra Volden-, 
dertil elske de for dybt deres Hjemlands stovte Hi
storie. 

Sagnforskning og Historiegranskning eje hver sit 
Raastof, og at indfatte Folkedigtningens Ædelstene i 
kostelige Smykker fordrer et andet SniIIe, andre Ar
bejdsveje og en anden Skole end at udsmelte Hi
storiens Malm i Staal. Mellem Tvende, som gaa hver 
sine Veje, er Strid upaakaldet; og den historisk sko
lede Kildekritik maa ustridigt være Eneherre over, 
hvad og hvor meget den tør nytte af Sagnforskerens 
Arbejd til at give Historieværket Liv, Fylde og Rig
dom. Historikeren lukker med Glæde Bonavedde
skikkelsen ind, men kendes ikke ved noget Forsøg 
paa at lægge Sagntaage om sin dagklare Helteskik
keIse Albret WoIfsen. 

Som nidkær Sagnforsker har Ellekilde hist og her 
forseet sig paa mine historiske Skildringer. Præsternes 

,. 
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Sogneoptegnelser fra 1625 foreligge ikke i deres op
rindelige Skikkelse (61, 132), men kun som sammen
arbejdede af Landsprovst Jens Pedersen Borringholm 
til ensformede, fortløbende Skildringer af Sognene, 
helt igjennem affattede af en og samme Haand, og 
paa dette gyldige Grundlag har jeg nævnt Lands
provsten som det foreliggende Skrifts Affatter, iøvrigt 
mest for Kortheds Skyld, thi at han har haft Sogne
præsternes Optegnelser for sig, er ogsaa mig vitter
ligt. I sin Udgave af dette vigtige Skrift (Bh. S., 
1926, 17. B. 51-69) har J. Bulmer, som han selv 
siger, »forbedret" det i Formen til Nutidsbrug; hans 
indgribende Omskrivninger gjøre denne Udgave lidet 
brugbar fo!" Sprogmænd og for Historikere. 

I fjærnere Tilknytning til Ellekildes rigt givende 
Afhandling hidsættes enkelte Meddelelser. Stedets 
Navn (65) er Malkværnen, ud fra at Havet her maler 
som en Malstrøm. Borringholmernes trygge Tillid til, 
at de Underjordiske stedse skulle holde Landet frit 
af Fjendevold (98), har lidt tilsvarende i Virkelig
heden, idet Frederik den Tredje 3. Maj 1659 tilsagde 
dem, at de aldrig skulde overgives til Svenskerne, og 
Sverig 3. Juli 1660 tilsikkrede sig hos ham, at Dan
mark aldrig maatte afstaa dette Land til nogen frem
med Magt. Saa langt Kongeløfter gælde, er saaledes 
Borringholm uadskilleligt fra Danmark; dog gjøre 
Borringholmerne rettest i at stole mest paa de Under
jordiskes eller snarest deres eget jordgroede danske 
Sindelag. Ogsaa under Ærkebis'koperne (106), saa
ledes 1319, følte de sig stedse Danskekongens Mænd. 
- At Landnamsmændene (108) ved deres Komme til 
det menneskeøde Island omsatte dets vældige Natur 
til Skytsvætter i Jætteham, modsat Borringholmerne, 
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hvis Land da længst husede henfarne Slægter i sit 
Skød, forklares let. Puslingernes Magt vver Bona
veddes Hustru (60) hvilede i Opfattelsen af, som det 
sagdes 1645, at Barselskonen inden sin Kirkegang 
"laa en hedenske Kvinde" (Bh. S., 4. B. 156). Det 
midlertidigt brugte Navn Korshøj fra 1625 (58) oplyses 
maaske nærmest gjennem J. C. Urnes Optegnelse 
o. 1756: Uden for Sursænkegaarden paa Knudsker 
Udmark findes en Jordhøj med et ovenpaa i Jorden 
udgravet Kors; det tilskrives Biskop Byrge, som 1497 
skal have ladet lave slige Høje til Grænseskel. Tre
foldighedskapeIlet i Rø (123, 125) gav endnu 1890 sit 
Sted til Kende gjennem det kalkblandede Jordsmon 
i den sydøstre Udkant af Helligdomsgaardens Pløje
mark paa Brinken Nord for Kildebækskløften, vel 
samme Sted, hvor C. G. Brunius 1857 saa opbrudte 
Kampesten. Op imod 1880 stod Almisseblokken nede 
i Kløften, hvor Nedgangsstien fra Grønsværleret endte 
i de nøgne, grusede Strandklipper, og her til højre 
for Stien nogle Trin over denne stod en høj og bred, 
mandslang Græsbænk, der godt kunde se ud til at 
være det gamle Alter. Endnu efter 1890 er der op
taget nyslagne Sølvmønter af Kildegruben. -

Ganske uden Tilknytning til det her sagte maa 
endnu oplyses, at den fra Bornholms Musæum hen
tede Silhouette, som gjengives i Bh. S., 19. B. 225, 
ikke forestiller Hans Rømer, som aldrig fik et Ordens
kors at bære, og hvis ægte, kunstnerisk dygtige 
SilhoueUe foreligger aftrykt i P. Haubergs Bornholm, 
3. Udg. 1894, 35. Atter her maa da Bonavedde feje 
en Pusling ud af Bornholmske Samlinger. Efter den 
udygtigt udførte Silhouette at skønne, hvem den 
ungdommelige Riddermand kan være, koster ikkun 
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frugtesløst Hovedbrud; skal han søges mellem Rømers 
trofaste Venner, tør man, om end med stærk Tvivl, 
gisne paa C. A. Rothe, Borringholms Guvernør 1808 
-14, Ridder 1809. Flere andre stjerneprydede Mænd 
søgte Rømersdal ; den høje Stjerne, Hans Rømer selv 
vandt sig hos Borringholmerne, bar han ikke til 
Kende udenpaa Frakken. 
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Bornholms runeindskrifter. 
Af MARIUS KRISTENSEN. 

DET danske runeområde, eller Danmark, når vi 
taler om runetiden, omfatter foruden det nuvæ

rende Danmark også Sydslesvig, Skåne og Halland, 
men ikke Færøerne, Island og Grønland. Bleking 
hører vist ikke med, ja selv ikke Lister; men det be
tyder intet, da vi ingen runeindskrifter med yngre 
runer kender derfra. Gotland hørte ganske vist i slut
ningen af middelalderen til Danmark, men danner 
med hensyn til runernes brug et særligt område, af
skilt både fra Danmark og Sverige. 

Indenfor Danmark indtager Bornholm en særlig 
stilling, for det første ved antallet af runestene. Fra 
hele Danmark - - stadig i det nævn!e omfang - ken
des fra den yngre runetid knap 400 runeristninger, 
og af disse er 44 fra Bornholm, altså et i forhold til 
øens størrelse påfaldende' stort antal. Mere end hvær 
tiende dansk runeindskrift er en Bornholmer. Kun 
Randers-egnen med o. 40 kendte runeindskrifter på 
et lignende område kan nævnes ved siden af Born
holm. Næst efter kommer Skånes sydside fra Smyge 
til Simrishamn med 27 og egnen nord for Lund med 
omtrent 20, så kommer nok Århus med nærmeste om
egn med en halv snes og egnen nord for Kongeå, 
resten er mere spredt. 

I , 
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Ser vi på antallet af bevarede runestene, står Born
holm endnu bedre. Medens syv af Randers-egnens 
runestene ikke kendes mere, ved vi med vished kun 
en bornholmsk runesten, som er forsvunden, Bjælke
stenens øverste del, hvis min formodning er rigtig. 
Men der mangler ganske vist stykker af en del af de 
bevarede, og der går rygter om et par forsvundne. 

Fra hele runetidens Danmark kendte vor ældste 
runegransker Ole Worm i alt 86 runeindskrifter. Af 
disse er 16 forsvundne, altså mellem en femtedel og 
en sjætedel. På Bornholm kendte Worm 12, og af 
disse har vi endnu de 11 i behold, altså. langt over 
gennemsnittet. Men der har været t~der, da .Bor~holm 
ikke udmærkede sig ved røgt af sme oldhdsmmder, 
og da mange af runestenene lå forglemt:. ~yfund 
var heller ikke almindelige. Fra Worms tId hl 1800 
fandt man i hele området omtr. 40 runestene, men 
på Bornholm kun en eneste, men det var rigtignok 
den anseligste af dem alle, Brogård-stenen. I første 
halvdel af det 19. årh. er forholdet det samme. Af de 
omir. 40 nyfund er kun et på Bornholm (V. Mari.e IV~. 

Så skifter billedet fuldstændig. Worsaaes rejse hl 
Bornholm i 1851 og Saves, Stephens' og Magnus 
Petersens i 1865 bragte 6 ny indskrifter for dagen. 
I 1866 blev Emil Vedel amtmand på Bornholm, og 
også efter sin forflyttelse til Sorø 1871 blev han ved 
at være sjælen i oldgranskningen på Bornholm, tro
fast støttet af Sydslesvigeren lærer L. Petersen i Al
linge og lærer J. A. Jørgensen i Ibsker. Også provst 
Sodemann og herredsfoged Jørgensen i Hasle for
tjæner at nævnes. Første gang vi træffer L. Petersens 
navn er ved redningen af den 1866 fundne Brohuse
sten: J. A. Jørgensens møder vi fra 1880-erne op til 

4* 
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1.893 (Tjørneby-stenen). Ombygningen og restaure
nn~en af en stor del kirker leder til mange fund, men 
ogsa ad anden vej fremdrages runeristede stene og 
~teonstykker. Af de 51 runeindskrifter, som fremdroges 
l arene 1870-1890, er ikke mindre end 22 born
holmske. 

Dermed er også den store opdagertid forbi; siden 
er der kun fundet omtrent en hvært tiende år men 
der er ingen grund til at tro, at der ikke skuld~ være 
mere at finde, selvom en sådan mængde som i 1870 
-1890 næppe. mere kommer til syne. Der er også 
grund til at håbe, at opmærksomme øjne kan finde 
nogle af de manglende dele af de kendte runestene. 

De bornholmske runestene er ikke alle lige lette 
a~ tyde. Hvor en stor del af stenen mangler, vil tolk
nll1gen selvfølgelig altid blive usikker, især hvis der 
er forsvundet navne. Selve formelen kan vi bedre ud
fylde. Det hjælper kun lidt til fortolkningen af Bjælke
stenen, at vi hos Worm vistnok har en tegning af top
stykket. Worms tegninger fra Nylarsker og Åker er 
ganske vist malerisk ret gode (modsat dem fra Kle
mensker og øster Larsker), men nøjagtigheden i rune
gengivelsen er vist ikke så stor, og tegningen i præste
indberet.ningen er afgjort ringere. Og desuden mang
ler der sikkert mellem toppen og foden (Bjælke-stenen) 
et mellemstykke, hvis indhold er aldeles ukendt. 

Andre runestene, som er bevarede i deres helhed 
har lidt meget ved slid, som 0. Marie tærskelste~ 
eller Møllegård-stenen. På nogle (ø. Larsker I, ø. 
Marie IV, Rø) har risteren forkortet ordene så stærkt 
at man må gætte sig til, hvad han har ment· under~ 
tiden kan det gøres med næsten fuld sikke~hed til . , 
andre tider kan man kun nå større eller mindre 
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sandsynlighed. Og endelig medfører selve runernes 
betegnelsesmåde, at der for os kan være tvivl om for
ståelsen, hvor samtiden, der kendte forholdene, ikke 
var i tvivl. Jeg nævner som eksempler Kobu:suain: 
på Nylarsker-st. I, som Wimmer læser Kåbe-Svend, 
medens andre læser Købe-Svend; eller trebinu: 
syni: på V. Marie VI, hvor Wimmer med støtte af 
navnet Træbene-gården læser Træbene-sonnerne, me
dens min tolkning dræbt i en usalig stund støttes 
af et lovsted i Flensborg-håndskr. af Jyske Lov (jfr. 
også Nylarsker-st. II, se Anm. 3). 

Trods alle disse vanskeligheder tør vi dog sige, at 
vi i det væsentlige forstår de bornholmske runestenes 
tale. Og så bliver da spørgsmålet, hvad de har at 
fortælle os. Spørger vi om rent historiske efterret
ninger, bliver det lidet eller intet, da grundlaget for 
Wimmers tolkning af Nylarsker I er så usikkert. Men 
noget kan vi dog læse ud af dem. 

I modsætning ikke blot til Jylland og øerne men 
også til Skåne og i overensstemmelse med Sverige 
har Bornholm sin egentlige runestenstid ret sent. 
Medens vi enkelte gange ellers kan finde hedenske 
formler, som Thor vie disse runer på Glavendrup
og Falster-stenene eller Thor vie højen på Virring-st., 
finder vi ingen sådanne på de bornholmske. Derimod 
er mange af disse mærkede med korset eller har 
kristelige ønsker for den afdødes sjæl. Sådanne fin
der vi på to jyske, en lålandsk og fire (fem) skånske, 
men på 18 bornholmske. Dette stemmer godt med 
forholdene på de svenske og gotlandske runestene 

. (se Anm. I!). 
I det ydre finder vi også stærk påvirkning fra Sve

rige. Spredt kan sådan påvirkning også ellers findes, 
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som på Simris-stenene og stenen i Slesvigs domkirke. 
Men på Bornholm er den langt mere udbredt. Knu
den for neden på Brogård- og Klemensker-st. I viser 
svensk påvirkning, og det samme gælder ormen på 
Marevad-st. (og oprindelig på Rødsker-st. ?), og meget 
tydeligt gruppen Nykirke--V. Marie VI-Nylars II, 
som både har orm med hoved og hale og knude for 
neden. 

Dog er der ingen grund til at tro, at det har været 
fremmede, der har rejst stenene. Kun på 0. Marie
st. I synes runeformerne at pege på østlig (snarest 
gotlandsk) indflydelse, men som vi senere skal se, 
er der netop her tilknytniug til en anden bornholmsk 
sten. Undtagelsen er Bodilsker-st. IV, hvis slutnings
ønske: Gud lette ånden evig! viser afgjort svensk 
sprogform og har mange sidestykker i Sverige, men 
ingen i Danmark. Med den indførte gotlandske font 
i Åkirke er forholdet et andet. 

For hjemlig oprindelse taler det også, at vi kan 
påvise grupper, der synes at være udgåede fra samme 
værksted. Vi har nævnt Brogård-Klemens I, Nykirke
V. Marie VI-Nylars II, Marevad-Rødsker, 0. Lars I 
-0. Marie IV-Rø, og vi kan hertil føje Grødby
Bjælke og måske flere. Andre, som Lundhøj-, Kure
gård-, Brohuse- og Brunsgård-stenene er ganske ene
stående, hvad dog ikke behøver at betyde, at deres 
mester ikke har hugget nogen and eu af de kendte 
indskrifter. 

Vi har nævnt overensstemmelsen med de svenske 
runeindskrifter i tid, indhold og udsmykning. Vi kan 
føje endnu et træk til. 

På de svenske runestene finder vi lydelige spor 
af en opkaldelsesskik, som kaldes variationsregelen. 
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Indenfor samme slægt kommer ofte ikke hele navnet 
men en del af navnet igen hos de forskellige familie
medlemmer. Vi finder denne regel tydeligt på Bodils
ker II, hvor faderen Økel! har sønnerne Thorkel! og 
Al/kell, men også Møllegårdsstenens Isbjørn med 
sønnen Frøbjørn er et godt eksempel, vistnok også 
V. Marie-st. II: Thorsten med sønnen Thorlak, hvor 
det er forleddet, der er fælles. Fra det øvrige Dan
mark kendes intet sikkert eksempel. 

Denne regel gør det muligt for os at påvise, at to 
runestene angår samme slægt. Wimmer har allerede 
påvist, at to runestene i 0. Marie (J! fra tårnet og III, 
tærskelstenen) må stamme fra samme slægt, idet II er 
rejst af sønnerne Bame, Sebbe og Tove over faderen 
Ketil, og III af Bame, Tove og Asgut over broderen 
Sebbe (Asgut har formodentlig været mindreårig eller 
ikke hjemme, da faderen døde). 

På 0. Marie-st. I finder vi moderen Gunnild med 
sønnerne Øde, Sven, Ødger og Gunn ulv. I moderens 
og sønnen Gunnulvs navn genkender vi variations
regelen, og vi har derfor al grund til at tro, at de to 
andre sønners navne Øde og Ødger maa skylde den 
samme regel deres fælles begyndelse. Vi må med 
andre ord vente, at faderens navn må have haft for
leddet Ød-o Nu finder vi på Lundhøj-stenen en Gun
nild, som er enke efter Ødbjæm, altså en, som bærer 
netop det navn, vi venter. Der er derfor al sandsyn
lighed for, at enken på Lundhøj-stenen er den samme 
som moderen på øster Marie-st. l. Trods de vistnok 
fra Gotland påvirkede runeformer på 0. Marie-st. I, 
og skønt ønsket på Lundhøj-st. med sit "hjælpe i lys 
og paradis" har svenske sidestykker, og ikke danske, 
har vi da her sikkert mindesmærker om en på Born-
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holm bosat familie. Men den kan jo være indvandret. 
Forleddet 0d- findes ikke på nogen anden dansk 
runesten, men derimod findes både 0dbjørn, 0dger 
og kvindenavnet 0da på svenske runestene (jfr. 
Anm. 2). Dette kan dog være tilfældigt, da de danske 
runestene er langt færre end de svenske. I senere 
dansk forekommer forleddet et par gange. 

Hvorfor har vi nu på Bornholm så mange overens
stemmelser med Sverige? Forklaringen er åbenbart 
den, at Bornholm ligger på den store farIed fra Ma.Iar
landene og Gotland til Øresund og Hedeby. Det er 
betegnende, at de eneste ormeslygninger på danske 
runestene findes i Simris og Slesvig, altså ved den 
samme farled. Og på denne søvej peger også de to 
bornholmske runestene, som tyder på søfart af øens 
beboere. Det er de to runestene i Nylarsker. 

På den brede sten (I) fortælles om Kåbe- (el. Købe)
Svend, at han rejste den over sin søn Bøse, som blev 
dræbt i kamp ved Vtkingen (at,' ut,' lank iu.j. Ut
langen er, som Erik Brahe gjorde opmærksom på, 
Blekings sydøstligste ø; den nævnes sidst af Blekings 
øer (Vtlængi) i Valdemars Jordebogs øliste. Kort i 
forvejen nævnes Gyø, det nuværende Gåholm ved 
Ronneby, og denne Ø er, som prof. Brøndum-Nielsen 
har formodet, vistnok nævnt på Falster-stenen fra Sdr. 
Kirkeby, som "Asser satte efter Æskel sin broder, 
som faldt på ku". Runerne ku kan med god grund 
læses Gø. 

Her har vi da vist to runestene, som bægge hører 
hjemme på Hedeby-farleden, der taler om kampe ved 
BIekings kyst. Denne kyst med sine vige og hun
dreder af øer og skær var som skabt til baghold for 
vikinger, der lå på udkig efter handelsskibene. Om 
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Bøse og Æske! har været handelsmænd eller vikinger, 
ved vi intet om. Men søfarere har de været. 

Det har også den Alvard (Halvard?) været, hvis 
søn Sasser på den slanke Nylarsker-sten (II) fortæller 
at han druknede ude med alle skibsmændene. Således 
er det naturligst at forstå stenen i overensstemmelse 
med indskriften på en (nu tabt) upplandsk runesten 
over østen, som "forgik ude med hele besætningen" 

(Se Anm. 3). 
Det, at bægge Bornholms sømands-runestene fin-

des i Nylarsker peger måske hen på Arnagerbugten 
som Bornholms ældste havn. Her lå jo også Bruns
gård-stenen ude i vandet (som et gammelt, ejer

mærke?). 
Det er måske ikke meget, Bornholms runestene 

har at fortælle os. Men det peger altsammen i samme 
retning. Det vidner om Bornholms særstilling som 
øen på den alfare søvej med de stærke forbindelser 
øster ud. Og på den måde fortsætter runestenene, 
hvor oldsagerne hører op. Dette er vel nok deres væ
sentligste betydning. 

Efter runestenene fortæller så de mange gotlandske 
døbefonter på øen, og da først og fremmest mester 
Sigrafs font i Åkirke, at denne østlige forbindelse holdt 
sig op i middelalderen, da ærkebispen var den store 
hersker på Bornholm, og så er vi oppe i tider, da 
kilderne til øens historie begynder at flyde rigere. 
Det bliver ikke længere de jordfundne og faste min
der, der bliver det vigtigste. Det bliver krøniker og 
dokumenter. 
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ANMÆRKNINGER 

1. Som sjælens hjælper nævnes Gud (V. Marie IV, Mølle
gård, Bodilsker IV, V. Marie I), Krist (ø. Marie I, II, III, Nylars II, 
Nyker, og med tilføjelsen ,i lys og paradis" to gange på Lund
høj), Gud og Krist (Gyldenså), Gud og Guds moder (Klemens I, 
Grødby, og har vist stået på V. Marie II og Rødsker), Gud og 
St. Mikael (Nylars I, Marevad, desuden på den låIandske Tilsse
sten), Gud og St. Mikael og St. Maria (Øster Lars II), 

2. De personnavne, som forekommer på de bornholmske 
runestene er til dels fællesnordiske, sål. Asgut, Asser, Gudmund, 
Ketil (Keld), Svend, Thorfast, Thorkell, Thorlak, Thorsten, Gun
nild. Andre er dansk-svenske, sål. Alvkell, Asvalde, Broder, 
Brune, Bove, Sasser, Sebbe, Toke, Toste, Tule, Økell, Vifrid· 
Særlig danske synes nogle at være, som Alvin, Isbjørn, Skoge' 
Tove, Vil ger, Thydkell. Helhedspræget er dansk. 

3. Ordene kan også forstås: "med sømanden Alle", men 
ordet skipari kan næppe bruges som standsbetegnelse, og lig
heden med den svenske runestens udtryk taler for den her givne 
tolkning. 

Klipperevnen ved 
Manteltaarnet paa Hammershus. 

En geologisk Notits af 
Magister S. A. ANDERSEN, København. 

I sin "Rejse Iournal ført paa Touren til Bornholm fra 
10.-28. Juli 1824" 1) omtaler Kronprins Christian 

Frederik (Chr. VIII), at der i Hammershus Ruiner 
"nordlig for det fiirkantede Taarn paa Gaarden er ud
hugget i den flade Klippe en Soelskive i Form af 
Com pas som endnu tydeligen sees, og tæt ved er i 
Klippen en Sprække hvor næsten altid staaer Vand, 
men det maa være indfiltret, thi Kilde paa denne 
Højde kan ej forventes". 

Den omtalte Sprække er ca. 1/2 m bred og næsten 
3/4 m dyb. Den kommer frem fra Manteltaarnets Nord
østside og kan følges en 7-8 m ud gennem Rund
klipperne i Slotsgaarden, indtil den forsvinder under 
noget Grønsvær. Den har gjort Tjeneste som Afløbs
rende fra Slottet, medens det har været beboet, men 
synes ikke at have været tildannet med dette Formaal 
for øje. Paa vedføjede Figur ses Manteltaarnets Fod 

l) Bornholmske Samlinger, Bd. XVI, pg.46. Paa denne Om
tale af Sprækken har Hr. Sygehuslæge S. Borch i Allinge ven
ligst gjort mig opmærksom. For de foretagne Opmaalinger maa 
jeg ligeledes takke Hr. Borch paa det bedste. 
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i Baggrunden med Retningen N 40 o V -S 40 o ø, 
foran denne den omtalte Sprække med Retningen 
N 20 o ø-S 20 o V, og i Forgrunden tilvenstre ligger 
en Stok i en dyb og bred Skurestribe med Retningen 
N 45°Ø-S45°V. 

Som det fremgaar af dette Billede er Sprækkens 
Sider lige saa vel som Klippeoverfladen tydeligt af
glattet, og for en løs Betragtning vil begge Dele kun
ne synes at være Resultatet af Landisens Afhøvling 
og Afglatning under Istiden. Dette er imidlertid ikke 
Tilfældet, idet Sprækkens Sider bærer utvivlsomme 
Spor efter at være afslebet af rindende Vand, og da 
man kan høre anden Mulighed fremsat og Sprækken 
findes paa et af Turister stærkt besøgt Sted, vil de.t 
antageligt være af Interesse at gøre opmærksom paa 
den rette Sammenhæng. 

Det skulde nemlig synes ganske udelukket, at Is 
skulde have kunnet bevæge sig fremad i en saa snæ
ver og dyb Spalte, idet Gnidningen mod Spaltens 
Sider vilde blive alt for stor. Dertil kommer, at Isbe
vægeisen har gaaet skraat ind over Spalten, at dømme 
efter den kraftige Skurestribe, der paa Billedet er 
markeret med Stokken. Ikke en Gang Sprækken, der 
tilhøjre for Stokken gaar i Isbevægelsens Retning, er 
blevet udhulet af Isen, saa at Muligheden for. at Isen 
skulde have afglattet den store Sprækkes Sider, er 
ganske udelukket. Isens Bevægelse hen over den 
store Sprække har kun foraarsaget, at dens højre Kant 
er blevet stærkere afrundet end den venstre, der har 
ligget i Læ for Isen . 

. Ser man endeligt paa hele Udformningen og Af
glatningen af Sprækkens Sider, vil man opdage, at 
den er tydeligt spiralsnoet. I Forgrunden har Afglat-
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ningen været stærkest tilvenstre i Sprækken, lidt læn
gere tilbage har den været stærkest tilhøjre og i Mel
lem grunden har den atter været stærkest tilvenstre, 
saa Siden her er tydeligt udhulet, og Randen ud for 
den angivne brede Skurestribe er derved blevet t yde-

ligt overhængende. Herved angives, at det afslibende 
Stof har været letbevægeligt og hastigt strømmende 
igennem Sprækken. 

Forskellen mellem Flader afglattet af Gletscheris 
og af rindende Vand kommer her saaledes tydeligt 
frem. De Flader, som Isen har afglattet, er ofte for
synede med Læsider af Fremspring, hvor Isen ikke 
har kunnet skure og afglatte, hvorimod Vandet ogsaa 
er i Stand til at afglatte Bagsiderne - Læsiderne -
af Fremragninger under sine hvirvlende Bevægelser. 
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Sprækkens Sider ser da ogsaa nærmest ud, som om 

de var »slikket" glatte. . 
Resultatet af denne lille Undersøgelse bh:er da, 

at den Gang, da den afsmeltende Indla~dsl~ mod 
Istidens Slutning for ca. 15,000 Aar siden mdndsede 
de sidste Skurestriber paa Nordspidsen af Bornholm 
og Isranden laa Sydvest for Hammershus, har en lille 
Smeltevandsbæk under Isen fulgt den omtalte Sprække 
mod Sydvest og under hvirvlende Bevægelser afsle
bet Sprækkens Sider paa den intere~sante Maade, 
som er omtalt ovenfor og som er VIst paa foran-

staaende Billede. 

Meddelelser 
om Beboerne af den 69. Selvejergaard 

Vestre Pilegaard i Klemensker Sogn. 

Ved cand. polit. C. A. KOFOED. 

(Sluttet). 

DE tidligere Sager om Skovjorseelser har været 
behandlede ved de alm. Domstole. Men under 

Fr. IV udkom en ny Skovforordning 1710, i hvis sid
ste Paragraf der oprettes Skovsessioner overalt i Dan
mark. Disse Retter skal uden de sædvanlige Dom
stoles processuelle Regler paadømme Skovforseelser. 
Kendelserne tilsendes Overjægermesteren til Approba
tion. Dette formenes at VÆre en nemmere og hur
tigere Fremgangsmaade end den sædvanlige Retter
gang. Medlemmer af denne Session er paa Bornholm 
Amtmanden, Amtskriveren og Holtsjorsteren. Man 
har for nylig i Landsarkivet fundet en kortfattet Proto
kol fra denne Ret, hvilken gaar fra 1715 til 1805. 
Det er vistnok den første, saa det maa have taget 
4 Aar at faa Sessionen indført paa Bornholm. 

Et Par Træk fra Sessionen meddeles her: Skovrider 
Hans Erichsen (Splidsgaard) havde indgivet Memorial 
om Tyveri af nogle unge Egetræer fra kg!. Maj.s Skov 
Alminden, og ved Ransagning blev fundet 4 unge 
Eger hos Claus Staale i Vestremarker Sogn. Claus 
Staale forklarede for Sessionen, at han havde købt 
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dem af en Udbygger, som kaldtes Spro-Jeppen [Spro 
er et Stednavn i Vmrk.], hvad han beviste ved et Tings
vidne, optaget paa Vesterherreds Ting 1°/6 1715. Et 
Vidne vandt (vidnede), at en Morgen kom Jep Peder
sen til Claus Staale i hans Gaard og tilbød ham nogle 
Stie-træer [yngre Træer] til Købs for noget Malt. Claus 
Staale red saa hen til Jeppes Hus, og om Eftermid
dagen kom Jep Pedersen igen og fik Malt. Spro
Jeppen benægtede for Sessionsretten, at han havde 
solgt disse Træer. Sessionsrettens Deputerede afsagde 
Dom i Sagen: At saasom de 4 Riseger er fundet hos 
Claus Staale, og hans Hjemmel er Jep Pedersen, som 
ganske benægter at have solgt Træerne, og derfor
uden er Jep Pedersen en Mand, som aldeles ingen 
Skov har, men en fattig Udbygger, -- desaarsag kan 
Claus Staales Tingsvidne ikke befri ham, mens han 
burde efter Skovforordn. Art. 1 betale hver Riis-eg 
med 10 Rdl.; dog, paa det han ikke skal slet ruine
res, modereres det saaledes, at Claus Staale betaler 
udi alt for disse Riiseger tive Rdl., og bør samme 
Betaling ske til HoltsfOrst Hans Christensen inden 
en Maaned, eller lide Nam i hans Bos Middel. Dom
men er underskrevet: W. Reedtz (Amtmand), H. H. 
Schor (Amtskriver), Hans Christensen (Holtsforster). -
Claus Staale forlanger Dommen beskreven, men Ses
sionsskriveren Jens Pedersen Lesler paa Kyndegaard 
nægter dette, da Sagen skal sendes til Overjæger
mesteren i København, som har den øverste Inspek
tion, og de deputerede [nævnte ovenfor] finder ikke 
noget i Jagtforordn. [Skovforordn.] om at give en saa
dan beskreven Dom. Claus Staale klager til Kongen, 
og da Majestæten vil have Amtmandens Erklæring, 
skriver W. Reedtz tilbage, at "hvis det skal kunne be-
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fri eller tillades nogen, som saadanne stjaalne Sager 
fandtes hos, at føre saadanne Hjemmelsmænd, Ud
byggere, som hverken have Jord eller Ejendom [l], 
saa vilde det ikke fejle, at der jo her paa Landet 
skulde findes saadanne Hjemmelsmænd nok ... og 
ingen kunde straffes, ihvor meget der blev stjaalet af 
Skov". Reedtz foreslaar, at Dommen skærpes, saa at 
Claus Staale betaler den fulde Bøde, 40 Rdlr. - Det 
blev dog ved Dommen. 

En Mand, Peder Hansen Koch, som boede i Nær
heden af Almindingen, var set at komme med Træ 
fra Skoven, og hans Hustru har udbudt 48 Hjul
eger (som dog ej blev solgt), og hele Vinteren har 
der ligget en Traa-Sti fra Huset til Skoven. 'Da han 
ikke har noget at betale med, dømmer Skovsessionen 
1729 ham til at arbejde paa Fæstningen Christiansø 
med Fangerne der i 2 Aar; dog henstilles til Hs. 
Majestæt at moderere Straffen til 6 Maaneder. - En 
værre Skæbne ramte Husmand Hans Nielsen, der paa
staas at have skudt en Hare. Han dømtes til livs
varigt Arbejde i Jærn paa Bremerholm, en Dom, der 
blev allernaadigst konfirmeret af Hans Majestæt. 

I en Skrivelse til Hofjægermester Fr. v. Gram 
havde Holtsforst Hans Christensen, næst Meddelelse 
om Udvisningerne, forespurgt, hvorledes man skulde 
forholde sig, naar man fandt et Stykke skudt Vildt. 
Hofjægermesteren be~varer dette Spørgsmaal saaledes, 
at "hvis Vildtet befindes at være frisk og godt, saa 
kan det leveres Hr. Amtmand til hans Deputat [til
staaet Ret til Vildt], men skulde det anderledes be
findes, kan det til fattige Folk uddeles, eller bort
kastes, om det er uspiseligt. Huderne deraf, som er 
Oberjægermesterens, tilsendes ham". 
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Nu da vi er over den første Fjerdedel af 1700ne, 
lider det mod Sidstningen af Hans Christensen Piils 
forstlige Virksomhed. I snart over 40 Aar har han 
forestaaet Tilsynet med Skov og Jagt. Alder og Svage
lighed gør sin Ret gældende. Aar 1726 - 24/9 -

havde Hans Christensen og Hustru givet deres yngste 
Søn Hans PUL Skøde paa V. Pilegaard for den Sum 
600 01., hvoraf 400 Dl. bliver staaende i Gaarden, 
at udløses "efter vor Død". "Men imidlertid vi lever, 
beholder vi nævnte Gaard at bebo og bruge som hid
til". Sønnen har dog nu alene fremtidig Sæde og 
Adgang i samme Gaard. 

Aaret efter, 1727, fik samme Søn, Hans Hansen 
PUL, som allerede et Par Aar havde deltaget i Fade
rens Embedsgerning, Løfte om [Expektance paa] Skov
riderstillingen efter Faderen, ligesom den anden Skov
rider, Hans Erichsen, fik Ekspektance paa HoltsfOr
sterstillingen. Man begyndte allerede nu, tidlig nok, 
at benævne dem henholdsvis "Skovrider" og "Holts
fOrster" . 1729 overtog Hans PUL den 69. Sgaard. til 
fuldkommen Brug, hvorhos en Kontrakt bestemmer 
de Rettigheder, som Forældrene fremdeles nyder i 
Gaarden. 

Da saaledes HoltsfOrsten 1729 trak sig helt tilbage 
fra sin Gaards Drift, gik Hans Erichsen ud fra, at han 
ogsaa vilde opgive al Virksomhed som HoltsfOrster. 
Hans Erichsen var jo født og opvoksen ved Skov
væsenet. Allerede før Hans Christensen 1688 traadte 
ind som overordnet over Skovriderne, havde Hans 
Erichsen været betroet som Faderens Medhjælper og 
udpegede Efterfølger. Han har nu i mange Aar maat
tet arbejde under den først udnævnte Holtsforster, og 
imens er ogsaa han bleven gammel. Han var en 
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dygtig Mand, flittig og virksom, og troede sig med 
Rette i Stand til naar som helst at træde ind i den 
gamle Holtsforsters Sted. Han var kun faa Aar yngre 
end denne og havde daarlig Tid til at vente. Det 
lykkedes dog ikke Hans Erichsen og hans mægtige 
Velynder, Generalmajor Niels West (1722-39), at 
bringe Overjægermesteren (nu Fr. v. Gram) og Hans 
Majestæt til ved Afskedigelse at rydde Pladsen for 
Hans Erichsen. Dog havde man paa højere Steder 
intet imod, at de yngre Mænd udførte de løbende For
retninger, og virkelig røgtede Hans Erichsen - under 
Navn af HoltsfOrster - i nogle Aar de aarlige Ud
visninger, og afsendte og modtog Skrivelser, som 
formelt maatte høre under Hans Christensen Piils Om
raade. Kun var det den virksomme og økonomisk an
lagte Hans Erichsen pinligt, at han i Henseende til 
forskellige Accidenser maatte give Afkald til Fordel 
for Hans Christensen. Med Støtte af Genera1m. Niels 
West gjorde han sig mere Flid end det synes ret og 
passende, for i eet og alt at træde ind i den gamle 
HoltsfOrsters Plads. Rentekammeret nævner ham 11/1 
1731 blandt de Skovridere, som søge Konfirmation 
paa Embedsstillingen; men den 2/4 1731 skriver Hans 
Erichsen til Overjægermester Fr. Gram (som om han 
ganske var i HoltsfOrstens Sted) om de alt for store 
Udvisninger, som Skoven ikke kan taale, om ellers 
Vildtet skal have noget at heIde (hæle) sig udi, og 
Overjægermesteren selv gør sig skyldig i en Ukor
rekthed, naar han i en Designation dateret "/5 1731 
over Skovriderne nævner Hans Erichsen og Hans Piil, 
"begge dygtige Mænd", med Tilføjelse, at den første 
har Titel af HoltsfOrster. Hans Piil havde endnu ej 
Bestalling som :Skovrider, og Hans Erichsen ej som 
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HoltsfOrster, om de end jævnlig fungerede som saa
danne, og vistnok ogsaa af Befolkningen nævntes saa
ledes. Rimeligvis er denne Beretning fra Borringholm 
ligesom en anden af 24/8 1731, hvori Hans Erichsen 
ikke taler selv, men omtaler sig selv i 3dje Person, 
skrevet for at tjene til Oplysning om Forholdenes 
rent faktiske Tilstand eller med Hensyn paa· en nær
liggende Fremtid. Hans Erichsen siger heri, at her 
paa Landet er tvende Skovbetjente, en HoltsfOrster, 
som naadigst tilligemed er Skovrider; hans Navn er 
Hans Erichsen ; Skovriderens Navn er Hans Piil; kun 
een Skovfoged: Henrik Clausen Fornemmelig een 
Skov, kaldet Alminden, hvor Skovfogeden bor. Det 
Beridt, som jeg tilser, er udi min Fader Erich Mogen
sens og min Tid, vel 70 Aar, ophegnet. Det andet 
Beridt, det østre, har Hans Piil Opsyn med. Hele 
Skoven er omtrent en Mil omkring, og i St. for Pæle, 
som altid stjæles bort, er af Generalmajor Niels West 
opsat lange Stene, 24 Stk., med Fr. IVs Navn paa
hugget, som en Del Bønder af hvert Sogn maatte føre 
dertil, Almuens Folk til Efterretning om, hvor vidt de 
maatte komme med at rive Lyng og ikke videre ... 
Vildtet vel 100 Stk. (har før været 300) ... " Ogsaa i 
denne Skrivelse er altsaa Hans Erichsens og dermed 
ogsaa Hans Piils Embedsstillinger uden videre forad 
grebne, idet det, som disse Mænd er paa Forvent
ning (Ekspektance), er iraadt i Stede n for det, de skal 
blive efter Bestalling. Vi befinder os netop ved Tron
skiftet, hvor alle Embedsstillinger af den nye Konge, 
Christian VI, skal konfirmeres, og man skulde tro, at 
der netop her maatte være Tale om det formelt gæl
dende og ikke om de efterhaanden indtraadte Lem
pelser. 
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Nu, i Aaret 1731, er det, at den gamle HoltsfOrster 
Hans Christensen PiB rejser til København for at gøre 
Anstalt til sin Bestallings Konfirmation af den nye 
Konge. Han opnaar denne, og efter sin Hjemkomst 
foretager han (hvad han i et Par Aar havde set sin 
designerede Efterfølger, Hans Erichsen, gøre) ved Løv
faldstid den aarlige Udvisning efter Skovrullen, vist
nok til Sorg for Hans Erichsen og til Ærgrelse for 
Genera1m. Niels West, hvilke begge i Forening ansaa 
Hans Christensen Piil for overflødig og allerede sat 
ud af Virksomhed. 

For at fastslaa sin endnu ej tilintetgjorte K,ompe
tence skriver Hans Christensen s. A. i September et 
Brev til Overjægermester Fr. v. Gram: 

Naadige Herre! Jeg havde den Naade og talte med 
Deres Excellence sidst jeg var i København, og da 
refererte Højvelbaarne Hr. Overjægerm. Skovenes Til
stand (saa vel som Vildtets), som sandelig ikkun er 
tynde og smaa. Vildtet har endnu ej kunnet komme 
i Stand efter den haarde Vinter og paafølgende Or
logstider, saasom Floderne paa den Tid altid ugent
lig haver nydt Forfriskning af Vildt, stort og smaat. 
Og som Skovrider Hans Erichsen paa nogen Tid ha
ver taget sig Myndighed til i mit Embede og forrette 
Udvisningen og andet, siden han [1727] fik Expitans 
paa min Bestilling at nyde efter min Død, og saa
som jeg nu har faaet allernaadigst Konfirmation paa 
min Bestalling, vil jeg formode, at Skovrideren bliver 
tilskreven at "fraholde sig, hvis [hvad] mig efter min 
Bestalling tilkommer at forrette, saa længe jeg Bestil
lingen forsvarlig kan forestaa. Og vil jeg forsikre 
Eders Excellence, at Skoven ikke kan taale den sæd
vanlige Udvisning. Jeg vilde udbede mig dette, at 
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Skovrideren maatte blive tilholdt at gøre mig Forkla
ring om, hvor mange Træer han haver udvist og 
hvem dennem har bekommet, paa det jeg det med 
alt andet kan til Bogs føre. 

PilIegaard d. 13. Septb. 1731. 

Hans Christensen. 

En Maaned senere skriver Hans Erichsen til Over
jægermesteren, idet han først taler om Tømmer til 
Hammershuses Reparation og til Vassebroen i Aaker 
og om en Ordre fra Generalmajor Wests Fuldmægtig 
om, at han skulde levere Hamrene paa Amtstuen, da 
Aarshammeren skal forandres, følgende: "Kort efter 
bekom jeg skriftlig Ordre fra HoltsfOrster Hans Chri
stensen, at Udvisning til Generalmajor West og 
Oberst!. Bartram paa Hammershus saa og til Amt
skriver Horn var berammet; men som jeg ingen 
Ordre fra Deres Excellence derover havde, red jeg 
straks den Dag til Skoven og i Skoven, men jeg be
fattede mig ikke med nogen Udvisning til dem; det 
staar for de vedkommendes deres Ansvar. Jeg ind
falder udi allerdybeste Ydmyghed og Underdanig
hed til Deres Excellence Hr. Oberjægermester! Han 
i Naade ville tænke paa mig gamle Mand til det 
bedste .... " Splidsgaard d. 25. Oktober 1731. 

Hvis dette Brev viser Hans Erichsens Bekymring, 
taler følgende lange Skrivelse fra Generalmajor Niels 
West til samme Oberjægermester tydeligt om Gene~ 
ralens Forbitrelse, ligesom hans Forvirring, ja Usand
færdighed træder utilbørligt frem. Det kan kun op
fattes som et fortvivlet og hensynsløst Forsøg paa 
at støtte og begunstige Hans Erichsen. Brevet er da
teret 28/11 1731, altsaa en Maaned senere end Hans 
Erichsens sidste Brev til samme: 

l-
I 
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"Jeg tog mig den Frihed for nogen Tid siden for 
Deres Excellence at andrage en Sag ang. de her paa 
Landet værende HoltzfOrstere [der er jo egentlig kun 
een, den anden har kun Ekspektance]; men som jeg 
siden ikke har faaet nogen Resolution derpaa .... , 
saa vil jeg nu igen bruge samme Frihed og Deres 
Excellence ved denne min Begæring incommodere. 
Den gamle HoltsfOrster Hans Christensen afstod A~: 
1727 ved Accort sin Skovridertjeneste til sin Søn Hans 
Piil, saa den gI. Hans Christensen nu paa 5te Aar 
intet har haft med Skovvæsenet at bestille, hvorfore [?] 
Skovrider Hans Erichsen samme Tid fik Kongebrev 
paa at være [J: vorde] HoltsfOrster.... [Nej! Hvad 
der skete 1727 var, at Hans Piil blev sin Faders Med
hjælper og fik Ekspektance paa Skovridertjenesten 
efter Faderens Død, og Hans Erichsen fik ved samme 
Lejlighed Ekspektance paa HoltsfOrstertjenesten efter 
den daværende HoltsfOrster Hans Christensens Død. 
Der er ikke sket nogen Udnævnelse af en 2den Holts
forster, ej heller har Hans Christensen fa aet Afsked]. 
Nu [ved Tronskiftet] rejser den gamle HoltsfOrster 
denne Sommer til Kjøbenhavn, søger paany igen sin 
egen kvitterede Tjeneste, endskønt han samme at for
rette sig selv gengang har gjort udøgtig til, thi den 
kg!. Bevilling lyder saaledes, at naar han den (Tjene
sten) selv ikke kunde forrette, maatte han den afstaa 
til sin Søn; hvilket i sig selv og for saa vidt er; thi 
det er en negligent og interesseret Mand, som til 
Drik er hengiven, og derforuden er hans Beridt i 
slet Stand . . . .. og faar af vor allern.ste Konge en 
Bestalling igen paa at være HoltsfOrster, sætter altsaa 
baade sin Søn af Skovrider- og Hans Erichsen af 
Holtsforstertjenesten, [mildest talt helt forvirret; disse 
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to, Hans Piil og Hans Erichsen, sættes ikke fra, hvad 
de aldrig har været, om de end, den ene med, den 
anden mod Hans Christensens Vilje har forrettet Tjene
sten]. Naadige Herre l Det er mig ikke saa meget 
om at gøre at faa Hans PUl til Skovrider, som Hans 
Erichsen til at være HoltsfOrster; thi jeg kan forsikre, 
at det er en meget brav og oprigtig Mand, der hans 
kg!. Tjeneste uden lntriguer forretter, lige som hans 
Faders [: som og var HoltsfOrster her:[ [Nej, det var 
han ikke; han var Skovrider, og Hans Christensen 
var Bornholms første HoltsfOrster] .... derfore jeg un
derdanigst vil bede, at Deres Excellence naadigst vil 
dirigere det saaledes, at den gamle Hans Erichsen 
ikke skal lide den Tort ganske fra HoltsfOrstertjene
sten at være sat; men om han end ikke kunde blive 
"allene HoltsfOrster H her paa Landet, han dog ikke 
skulde staa under den andens Commando, men at han 
og maatte faa Bestalling som Haltsjorster [han har 
den nemlig ikke l], og de begge kunde forrette Holts-

. fOrstertjenesten, enten hver i sit Beridt [!] og nyde' 
saa Accidenserne, som de i hver sit Beridt faldt, -
og som HoltsfOrsten er aarlig tillagt 4 Læs Brænde 
til Udvisning, Skovrideren derimod kun 2, saa kunde 
de saaledes deles, at enhver nød 3 Læs (l), elle r 
og at det saaledes mellem dem maatte alternere, at 
een af dem eet Aar, den anden et andet Aar Holts
fOrstertjenesten forrettede [1]- og derefter nyde Acci
denserne ... Rønne d. 28. Novbr. 1731. N. M. West." 

Fr. v. Grams Svar til Genera1m. West giver det Ind
tryk, at han gerne tillader, at Hans Erichsen udfører 
de holtsfOrsterlige Forretninger, og at han tituleres 
og behandles som "HoltsfOrster", men han er ej at 
formaa til at gribe ind mod Hans Christensen Piil 

73 

med Afsked eller Lønforringelse og stemmer aldeles 
ikke i med de tvendes Klager over, at Hans Christen
sen ved Tronskiftet har søgt Konfirmation paa sin 
Bestalling. 

Efter den opblussende Kraftudfoldelse, som Hans 
Christensen Piil udviste i Aaret 1731, hvorved han 
ordnede sin embedsmæssige Stilling til alle Sider, 
synes han at være falden til Ro og at være bleven 
klar over, at han dog nu er en gammel Mand (ved 
Skiftet efter Faderen 1678 siges han at være myndig 
og sin egen Værge), som vel kunde ønske at træde 
ind i rolige Forhold, ligesom det jo maatte være ham 
klart, at Samarbejde med Hans Erichsen og Genera1m. 
West - efter det i sidste Aar passerede - maatte 
blive særdeles vanskeligt. - Saa indgiver han da 
- gennem sin foresatte, Generalmajor West - sin 
Afskedsbegæring til Hs. Majestæt Kongen: 

Stormægtigste Monarch l 
AlIernaadigste Arvekonge og Herre l 

Som jeg nu ikke længer, formedelst høj Alder og 
tiJfaldende Svaghed, Deres Majestæts Tjeneste som 
Holtsforster forsvarlig forrette kan, saa haver jeg paa 
Eders kong!. Majestæts Behag afstaaet min Tjeneste 
til min Søn Hans Hansen Piil, hvilken nogle Aar, 
efter Deres kg!. Maj.s sal: Hr. Faders højlovlige Ihu
kommelses allernaadigste Tilladelse, har forrettet 
Skovrider-Tjenesten. Indflyr derfor til min allern.ste 
Konge, allerunderdanigst bedende, bem.~ min Søn 
Hans Hansen Piil Skovridertjeneste her paa Landet 
nyde maatte, og jeg min Afsked maatte erholde, da 
han har forsikret mig, den Tid jeg endnu har at leve, 
mig og min Kone med nødtørftigt Ophold at for
si une. Den allerhøjeste Gud lyksaliggøre Eders kg!. 
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Maj.s Regering ønskes af mig, som til min Dødstime 
forbliver stormægtigste Monarchs allernaadigsie Arve
konges og Herres allerunderdanigste ringe Tjener. 

Rønne paa Bh. d. 5. Decbr. 1731. 
, Hans Christensen. 

Dateringen af dette Brev er rimeligvis sket i Gene
ralmajor West's Hus, og sagtens har Generalmajoren 
Del i Ansøgningens Stil. Samme Dag daterer han 
sin ledsagende Skrivelse tilOverjægermesteren, ly
dende saaledes: 

... Hr. Overjægermester ... ! 
Siden jeg tog mig den Frihed, Deres Excellence 

med min sidste Skrivelse [af 28/ 11 1731] at inkommo
dere, har den gamle Holtsforster Hans Christensen 
overleveret mig indlagte allerunderd.ste Supplipue, 
hvorudi han nu ganske afstaar sin Skovridertjeneste 
til hans Søn Hans Piil. Jeg vil nu underdan.st bede, 
at Deres Excellence det derhen naadigst vil dirigere, 
at Skovridertjenesten vorder Hans Piil accorderet, og 
Hans Erichsen maatte faa Bestalling paa at være 
HoltsfOrster her paa Landet. Jeg forsikrer Deres Excel., 
at Hs. Maj.s Tjeneste ved den Forandring ikke lider 
nogen Skade, men contraire; thi Hans Erichsen, som 
nu, hvad Skovvæsenet angaar, faar Commandoen, er 
en meget vigilant og adif Mand. Jeg recomman-
derer ... D. 5. Decbr. 1731. N. M. West. 

Saavel i Kommandantgaarden som paa Splidsgaard 
tænkte man sig sagtens nu, at en Afskedigelse af den 
gamle Holtsforster snart vilde følge; men der fulgte slet 
ingen Afskedigelse. Dels var man fra gammel Tid lang
som med at afskedige veltjente Embedsmænd (uden 
Pension), og dels vidste jo Overjægermesteren godt, 
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at Skovarbejdet i den sidste Tid var udført ved fleres 
Deltagelse, og at det fremdeles kunde udføres af de 
designerede Forstmænd, som allerede var for Haan
den. Først 1732 23/4 faar Genera1m. West et Slags 
Svarskrivelse paa sit dristige Brev af 28/11 f. A. 

Til Genera1m. West! 
Udi indlagte Brev til Holtsforst Hans Erichsen fin

des Skovrullen for indeværende Aar, som Højstærede 
Hr. Generalmajor ville behage hannem at lade tilstille, 
paa det Udvisningen derefter vedbørligen kunde ske. 
Hvad ellers anbelanger, at den gamle Hans Christen
sen har pretenderet at ville melere sig af [i] slige For
retninger, da kan hannem saadant ikke tilstaas, aller
helst hans Conduite er bekendt at være slet [se West's 
Brev af 28/11 1731]; thi skal jeg nok i saa Maade 
vigilere for, at Hans Erichsen ingen Forfang i hans 
Embede sker. Kbh. 23/4 1732. Fr. v. Gram. 

Det er dog nok ikke saa meget Hans Christensen, 
der har meleret sig i Hans Erichsens Forretninger, 
som snarere omvendt. I alt Fald nu, 4 Maaneder efter 
Afskedsbegæringen, truer sikkert ingen Fare fra Hans 
Christensen Piil. 

I øvrigt forløber Aaret 1732 ret roligt, men Gene
ralmajor West maa jo i denne Tid gribe kraftigt ind 
i Retsplejen mod Herredsfoged Worm ved Nørre Her
reds Ting og Amtskriver H. H. Schor til Fordel for 
sin Protege, Erich Hansen, (S. af Hans Erichsenj, 
hvilket senere vil blive omtalt. Hans Erichsen paa 
Splidsgaard, Skovrider i vestre Beridt og - i det 
mindste designeret HoltsfOrster, er ikke helt tilfreds 
med sin Stilling, og det gør ham ondt at tænke paa 
det Misforhold, som han synes der er mellem hans 
Faders, Erich Mogensens, og hans eget Arbejde i 
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Skovens Tjeneste, og den Usikkerhed, der endnu 
lister sig ind over ham. Først sender Genera1m. West 
et Brev til Overjægermesteren dat. 3/6 1732, hvori han 
vover at minde Excellencen om dette Lands Skov
betjentes Bestallingers Konfirmation, "de Stacheler 
gaar halv fortvilet, og ved ikke, hvorledes de er deran, 
saasom dermed saa længe henhviles ", hvorfor han 
underd. solIsciterer, at de maatte blive expederede. 
Længere hen paa Aaret naar ogsaa Hans Erichsens 
Klage frem til Overjægermesteren ved et Brev af 6/10 

1732, hvilket først melder om Skovrullen og Udvis
ningerne. og derefter lyder: "Jeg beder udi aller
und.ste Ydmyghed, Deres Excellence ville fremdeles 
ihukomme mig gamle Mand til det bedste, jeg, som 
udi 45 Aars Tid ved Troskab og Vindskibelighed ha
ver opvartet Hs. kg!. Maj.s Skove og Vildt her paa 
Landet, og min Fader, sal. Erich Mogensen, som 
havde den Naade at opvarte for Lifkaarl [J: en Mand, 
som med Bøsse ledsager Kongen paa Jagt, Rejser 
eller lignende Lejligheder] endog udi forrige Køben
havns Belejringstid hos sal: og høj lovlig Ihukom
melse Frederik den Tredie, for hvilken tro Tjeneste 
han naadigst blev beskikket at være Skovrider paa 
Landet Borringholm, som han og med stor Troskab 
og Flid forrettede paa 30 Aars Tid [fra 1658 til 1687, 
da Sønnen blev hans Medhjælper], er tilsammen 75 
Aar, min Fader og jeg haver været Skovridere og hans 
kg!. Maj.s Skove ophegnede. hvilken ophegnede Skov 
nu kom de kgl. Fæstebønder til Gavn med Tømmer 
deres paaboende Gaarder at reparere," .... taler saa 
videre om, at Skovdeputaterne. burde indskrænkes til 
Amtmand West, OberstIieutenanten paa Hammershus, 
Amtskriveren og Skovbetjentene. - "Amtskriveren ", 
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fortsætter han, "har ikke været paa denne Udvisning 
til Bønderne, ihvorvel han derom var nogle Gange 
advaret af velb.ne Generalmajoren saa og af mig, 
men undskyldte sig; dog er det alligevel gaaet rig
tigt til ved Udvisningen, saa ingen derpaa haver at 
anche. . . .. Tjener til Døden .. :. 

D. 6. Oktbr. 1732. Hans E!"ichsen. 

Kun lidt over et Aar levede HoltsfOrster Hans Chri
stensen Piil, efter at han havde bedet sig fritaget for 
Embedets Byrde, da Døden ramte den mindst 80 Aar 
gamle Undentagsmand paa hans Arvegaard, V. Pile
gaard, d. 28/1 1733 (t). Genera1m. West skrev 31/1 her
om til Overjægermester Gram, at den gamle HoIts
fOrster var død, og en lille Maaned derefter skriver 
Rentekammeret, 28/2 1733, til samme Overjægermester 
saaledes: 

"Som Hs. kg!. Maj. allern.st den 23. hujus har kon
fereret [tilstaaet] afgangne HoItsfOrster og Skovrider 
paa Bh., hans Søn, Hans Hansen PUl den vacant- . 
blevne Skovridertjeneste, og at den anden Skovrider, 
Hans Erichsen, maa tillige beskikkes med den Cha
rakter som Holtsforster ..... saa haver vi ikke villet 
undlade, at meddele Eders Excellence dette tjenst
!igen ... " 

Til Bevis for, at Genera1m. West's Velvilje mod 
Holtsf. Hans Erichsen ogsaa strakte sig til dennes 
Søn Erich Hansen skal her omtales en Retssag ved 
Nørre Herreds Ting i Aaret 1732, hvori General
majoren greb voldsomt ind. Den unge Erich Hansen 
havde Kongens Vornedgaard, 10. Vg., Bjørnegaard i 
Klem. Sogn i Fæste. Han havde ligeledes søgt at faa 

Bornholmske Samlinger, Tyvende Bind, Rønne 1929

www.vang-hansen.dk



78 

i Fæste de kg!. Enge, Bolderisengen og Fogdeengen 
(Fogdedalen), eller, som de tilsammen kaldtes, Fogd
engene. Dette vakte Amtskriver Christoffer Horns Op
mærksomhed, saa meget mere, som han selv ligesom 
de tidligere Amtsskrivere eller Ridefogeder havde haft 
disse Enge i Brug. Da Amtskriveren havde et sær
ligt Tilsyn med Vornedgaardene, indstævnede Chri
stoffer Horn Erich Hansen for Herredstinget i Hasle 
og indkaldte mange Vidner, især blandt de ældste 
Mænd i Sognet, for at vidne om, i hvad Forhold disse 
Enge hidtil havde staaet til Bjørnegaarden. Som første 
Vidne fremstod nu den gamle Holtsforster Hans Chri
stensen Piil 1"/2 1732 for at vidne hvad der var ham 
bevidst om Bolderis· og Fogdeengen, hvem der havde 
høstet dem, og om de er Bjørnegaarden tilhørende. 
Vidnet, som kunde mindes paa 60. Aar, vidste, at 
ingen uden Amtskriverne og Ridefogederne havde haft 
samme Enge i Brug, saavel Hans Christensen (Storch) 
som senere Deckner, Wogensen, Schor og nu sidst 
Christoffer Horn, samt at bemeldte Enge ikke nogen 
Tid skulde have ligget til Bjørnegaarden. - Peder 
Hansen, som ogsaa mindes 60 Aar, vandt ligeledes, 
at kun Amtskriverne har høstet dem, og at de aldrig 
har ligget til Bjørnegaarden. Forskellige andre Vidner 
oplyser paa Spørgsmaal af Christoffer Horn, at Hans 
Erichsen paa Splidsgaard anses for en beholden Mand, 
men de vidste ikke, om dette kunde siges om Søn
nen Erik Hansen paa Bjørnegaarden, d. 10. Vg. De 
oplyste tillige, at Bjørnegaarden ingenlunde var en 
ringe Gaard. Sandemand Lars Hansen havde "op
bygget Gaarden med temmelig gode Bondehuse" efter 
en Ildebrand. "Der er ikke mange Gaarde i Sognet, 
enten Vorneder eller Selvejergaarde, som er bedre, 
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mens denne er en af de bedste", og "der var 1 00 
for 1, som gerne antog Bjørnegaarden for højere 
Fæste, end Erich Hansen svarede". Flere Mænd fra 
Hasle, hvoriblandt Mogens Høeg, oplyste, at i forrige 
Tider havde Haslebo paataget sig at meje og refse 
Engenes Hø for Traktement, saavel 11/2 Td. godt Øl 
som Brød, Smør, Spegesild, sidste Gang i sal: Anders 
Wogensens Tid. - Erich Hansen og hans Fader var 
nu udeblevet fra det sidste afgørende Tingmøde. Den 
fungerende Herredsfoged, Kontrolør Peter Worm, i 
Herredsf. Mogens Clausens Sygdomsforfald, meddelte 
og lod tilføre, at han udi Rønne af Sr. Joh. Holst 
blev leveret et forseglet Brev fra Genera1m. Niels 
West af Dags Dato, hvilket han først maatte lade 
læse og paaskrive efter Genera1m. Wests deri indførte 
Ordre og Befaling til ham ... hvor saa Ordren blev 
læst og lød: 

Kg!. Maj.s Herredsf. Peter Worm! I den Sag, som 
kgl. Maj.s Amtskriver har ført og mulig endnu af 
Trættekærhed efter onde Raadgivere agter at ville 
føre imod Kongens Bonde Erich Hansen paa 10. Vg. 
i Clem. S. Bolderis angaaende, behøves af Dem ej 
nogen Doms Afsigelse, saasom de høje Herrer af 
Rentekammeret til mig af 1(\/2 d. A. om samme Eng 
har resolveret, at den til Bonden [Erich Hansen] fæ
stes skal. Hvad det angaar, som i denne Sag er an
ført .... baade om Engens Bortlejeise og Høets Bort
sælge Ise med videre, ihvad der kan være, saa er det 
kgl. Majest: ved allerunderdanigst Memorial [af mig] 
omstændelig fremstillet, hvorfor [De] kg!. Maj.s Her
redsfoged hermed befales Sagen, indtil Resolution fra 
kgl. Maj. tilbagekommer, at opsætte og ej nogen Dom, 
Engen eller Gaarden og dens Ejendom angaaende, 
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at afsige. For Opsættelsen vil jeg være ansvarlig til 
hvor længe end det skulde være, og meldes til Eders 
Efterretning, at HoltsfOrsten Hans Erichsen og Sønnen 
Erich Hansen ej møde ved Tinget [i Dag], siden de 
begge ikke have noget der at gøre. Dettes begæres, 
at for Retten maatte læses og paaskrives samt udi 
Protokollen indføres og mig samme med Paategning 
tilbage leveres. 

.... Rønne d. 4/4 1732. N. M. West. 
Dette Brevs Oplæsning vakte Bestyrtelse. De to 

Indstævnte, Fader og Søn, mødte ikke, og de skulde 
efter D. L. 1-13-7 forklare, hvad i Sagen vitterligt 
er, og paa den anden Side "forbyder Genera1m. Amt
mand West, at de Indstævnte ej møder, da de ej har 
noget at gøre her". Herredsfogeden fandt dette stri
dende mod bem. Artikel i Loven, som han ingenlunde 
tør modstaa. Herredsfogeden dikterer da til Proto
kollen: "Holtsforster Hans Erichsen, som ej har villet 
efterleve Hs. Maj.s Lov, bør have forbrudt 10 Lod 
Sølv til kg!. Maj., og til Sagsøgeren, Hr. Amtskriver 
Christoffer Horn, 10 Lod Sølv, alt at efterkomme un
der Lovens videre Tvang". Amtskriveren lader tilføre, 
at "Generalmajorens Skrivelse indeholder adskilligt, 
som paa sit behørige Sted skal blive besvaret, og 
fandt denne Sinde ufornødent videre at svare". Her
redsfogeden dikterede til Protokollen: "Herredsfoge
den maa i øvrigt hørsommeligt efterleve General
majorens Missive". 

Udfaldet blev, at Kongen 27/4 1733 bortfæstede 
Fogdedalen til Amtskr. Horn. 

Saaledes ser vi, at Generalmajor Niels West i 
HoltsfOrster Hans Christensen Piils sidste Leveaar 
gaar til sin Myndigheds yderste Grænse, om ikke ud 
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derover, til Gunst for Hans Erichsen og dennes Søn 
Erich Hansen. 

Hans Erichsen fik som HoltsfOrster kun kort Tid 
at virke i. Han var ivrig for at skaane Skoven for 
de alt for store Udvisninger, og mener at maatte finde 
Overjægermesterens Billigelse her, da "De jo selv har 
set dens Ringhed og slette Tilstand, naar De person
lig har været paa Udvisning". Han anbefaler, at der 
i Hans Piils Beridt, det østre, hvor der nu opvokser 
en temmelig Del Elle og andet udi Alminden, bygges 
et Hus og udlægges Jord til en Skovfoged - hvilket 
snart efter sker. 

Da HoltsfOrster Hans Erichsen dør 1736 73 Aar 
gI., gør Genera1m. West Anmeldelse herom og tillader 
sig at nævne for Overjægermesteren, hvem han kan 
tænke sig som fremtidig HoItsfOrster. Han nævner 
først Mr. Poul Anthoni Muller, "som jeg engang til
forn har engageret mig til at recommandere". Der
næst den afdøde Skovriders Søn p'eder Hansen [Splitz]. 
"Han er en enfoldig Mand, men en god Bonde og 
kan vel lade sig nøje med 3 li 4 Tusind Daler, som 
han nu, efter Faderen, naar hans gamle Moder dør, 
sikkert kan arve". "Skovrider Hans Piil søger i med
følgende Supplique om HoItsforstertjenesten; men 
efter mine Tanker kunde han vel endnu oppebie en 
HoItsfOrsters Død, saasom han er ung og har ikkun 
været 3 Aar Skovrider". Men Overjægermesteren 
havde denne Gang sine egne Planer Ol. H. t. denne 
Embedsbesættelse, og udnævnt til HoItsfOrster blev 
nu Mathias Ketelsen, som Overjægermesteren kendte 
meget nøje, da han i flere Aar havde været Tjener i 
Hofjægermesterens Hus. (Maatte derfor lide den Tort, 
at den hensynsløse Pastor Gerlach i Vmrk. kaldte 
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ham Tallerkenslikker). Mr. Ketelsen kom med sin 
Hustru til Bornholm, _ men følte sig i Førstningen 
højst ulykkelig og klagede sig inderligt for sin gamle 
Herre. "Die Nation ist difficil ins besondere gegen 
Frembden. Der liebe Gott helfe uns an diesem ge
tiihrlichen Orte unter diesen Leuten". Efterhaanden 
fik han dog et lidt bedre Syn paa Landet og Folket; 
ligesom hans økonomiske Forhold blev ved Gene
ralmajor Wests Attest og Anbefaling betydelig for
bedrede (fra 80 til 150 Rdl.). "At den gamle Holts
fOrster Hans Erichsen var en temmelig rig Mand, er 
vist", skriver Hr. West, "men han havde arvet det 
meste af hans Midler fra Forældrene; -tilmed havde 
han en Capitalgaard, hvilken han selv ligesom en 
Bonde dyrkede, og hvor han kom, skulde ingen gøre 
Forskel paa hans og en Bondes Dragt, uden at han 
altid havde en Hirschfanger ved Siden. Hans Efter
følger maa holde 2 Heste, Dreng og Pige, saa der 
bliver kun lidet til hans og Kones Subsistence .... 
Skovrider Hans Piil har ligeledes 80 Rdl., men deraf 
behøver han ikke nogen Skilling til Subsistence, saa
som han bebor en af de bedste Gaarde, som findes 
paa Landet, og er hans egen Oaard" .• Ketelsen fandt 
sig snart til rette. Han var en ret dygtig og pligt
opfyldende Mand, og da hans første Hustru døde, 
ægtede han en Søsterdatter til Erich Hansen, nu paa 
Splidsgaard, D. af Johan Lorentsen Abroe i Rønne. -

Da den gamle Skovfoged i vestre Beridt, Henrik 
Clausen, var død (efter 21 Ugers Sygeleje), indsatte 
Generalmajoren "en af hans Folk", nemlig Erik Larsen, 
"og", skriver Hr. West til Oyerjægermesteren, "som 
den afdøde Skovfoged har efterladt sig Kone og Børn, 
da skal jeg tilholde denne, at han Konen skal ægte 
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og Børnene forsyne". I østre Beridt indsættes Hans 
Andersen som Skovfoged; meri Ketelsen skriver faa 
Aar efter, at Skovfogederne ej kan leve af den magre 
Jord (for megen rød Sand og Klippegrund), og at de 
ej kan søge andet Biarbejde uden at forringe deres 
Tilsyn; han foreslaar, at de faar en lille Løn aarligen 
paa 6 eller 8 Rdlr. Skovrider Hans Piil støtter sin 
Skovfoged, Hans Andersens Ansøgning med en Attest 
om hans Husbygning og vanskelige Forhold. 

Skovfoged -Erik Larsen indsender en Klage, dateret 
fra Almindshuset 1739, over at Pastor Gerlach i Vester
marker nu kræver, at han skal give Kirkeskat til Kir
ken og gøre Dagsværk for Præsten, hvad hans For- _ 
mand aldrig har gjort; han har før haft Friseddel fra 
Genera1m. West, "men nu skal den ej agtes". Den 
nye Amtmand 1740-78 (t 87) Urne mener dog, at 
Skovfogederne, om de end ellers fritages, e::'a etter 
D. L. 2-23-13 yde 8 Sko danske, "da denne Para
graf ingen vil eximere". Urne vil dog herom først 
høre Overjægermesterens Forgodtbefindende. 

Pastor Gerlach fører hidsig Kamp med Skovbe
tjentene, især med Ketelsen, og da han forhandler 
en Sag om Lyngrivning, hvori man har stævnet hans 
"Dreng", tilstod Skovrider Hans Piil, som vel skulde 
være Angiveren, med en dyr Ed, at han ej vidste, . 
hvor længe det var siden; han mente, det var paa 
4. Aar siden. "Saaledes forfølger de Karlen for Hus
bondens Skyld". Men Præsten hævdede, at han ej 
uden at ruineres kunde betale den Mulkt paa 45 Rdl., 
der hviler paa ham. (Han fritoges for den ved sin 
Forflyttelse). 

Hvad Dyrebestanden i Skovon angaar, er Stand
punktet ikke højt. Saavel Hans Christensen og Hans 
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Erichsen som den nuvær. HoltsfOrster Mathias Ketel
sen klager over dens Tilbagegang. De første er til
bøjelige til at give den strenge Vinter Skylden, og 
Ketelsen peger paa forskel!. andre Aarsager. Ketelsen 
anslaar den 1736 (rigtignok i hans mest mismodige 
Tid) til kun 60 Stykker; men 1745 svarer han paa 
Overjægermesterens Forespørgsel, at der vel kan være 
o. 100 Stk.; af store Hjorte paa 10-12 Ender (som 
kunde transporteres over), er kun faa, vistnok kun 
8 Stykker, "saa vel ingen kan mistes her fra Landet". 
Vildtet samler sig nok i Almingen og Vallansgaards
skoven i Brunsttiden, men siden spredes det over hele 
Landet: i Bøndernes Skove med Underskov og Krat, 
hvorved der mistes en Del, naar det gaar i Bøndernes 
Sæd; "thi her paa Landet er ikke et Hus, hvor lidet 
let end er, uden der findes Gevær udi (Milicens Ge
værer). Ja, kort efter Hans Piils Død (1748) skriver 
Ketelsen til den nye Overjægermester C. C. Gram, 
S. af Fr. Gram, at han ikke ved Stiftamtmand v. Scheels 
Besøg her paa Landet har kunnet skyde noget Stor
vildt til ham, da der nu i Almingen kun er Hinder 
og smaa Kalve. Det andet Vildt er i Bøndernes Skove, 
hvor det i Underskoven og de bedste Tykker skjuler 
sig om Dagen og om Natten finder god Føde i Sæd 
og Enge. Men Dyrene er forjagede og bange, og i 
skudte Dyr finder man Kugler og Knapper, ja Stene, 
som Bønderne har saaret dem med; thi her er Gevær 
i hvert Hus. Skovene er blevet tyndere paa Kongens 
Gaarde, som nylig er blevet solgte" (Vornedgaardenes 
Salg 1744). 

Nogle Mænd i Poulsker sendte til Amtmand Urne 
en Memorial om Rævene, hvilken gik over Ketelsen 
tilOverjægermesteren. Men det eneste Middel, man 
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kunde enes om mod" disse skadelige Dyr", var egent
lig aarlige Klapjagter i HoItsfOrstes og Skovriders 
Overværelse. At give Indvaanerne fri Skyden efter 
Ræve var betænkeligt for det andet Vildts Skyld, som 
skal fredes. At udlægge Jærn og Sakse er farligt, da 
disse Midler dels kan fjernes for Jærnets Skyld (som 
er alle Mænds Brug), dels kan volde Ulykker. Det 
vanskelige ved Klapjagterne er, at man ej har Raa
dighed over Klapperne, som vel ikke skøttede om at 
møde, hvis de ingen Skade havde lidt. 

Træbestanden er desværre ogsaa i Nedgang. De 
store Brændedeputater (Udvisninger til visse Embeds
mænd) burde indskrænkes til saadanne Nydere, som 
boede inde i Landet, hvorhen Transporten kunde for
dyre Varerne .... bibeholdes alene Landsdommer og 
Præsterne, de øvrige faa en Godtgørelss af 2 Rdl. pr. 
Skovlæs. Den store Kommission 1738 under General
major Lerche, som ogsaa gav Relation over Skovene 
paa Bh., udtaler sig indtrængende om Plantning og 
Opelskning af Skov i Almindingen og taler gentagende 
om den store og vidtløftige Plads, der hertil haves. 
Ved alle Udvisninger skulde jo HoItsforsterens Krone
hammer og den hvert Aar fornyede Aarstalshammer 
vise Træfældingens Retmæssighed, og det ej blot i 
Kongens (Statens) Skove, men ogsaa i Selvejernes 
(ikke at tale om Vornedernes). Selvejerne havde nok 
Ret ti! at hugge til Husbehov til Husbygning og Avls
redskaber, men det maatte kun ske efter Skovbetjen
tens Udvisning og efterfølgende Syn og i det mindste 
vise Skovriderens Cirkel paa Træstubbene. Dette Til
syn med private Skove kunde volde Tvistigheder og 
Misfornøjelse. Til den Gaard i østre Beridt, hvor Skov
rider Hans Madvig havde resideret, hørte en Del Skov, 
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og det berørte den afdøde Skovriders Enke Sophie 
Hansdatter Lejdring ilde, naar Hans PUl nu i Løbet 
af hendes efterfølgende Ægteskaber saa sig nødt til 
at indkalde Kobbegaardsmanden for at svare til de 
ustemplede Stubbe, der fandtes i hendes Skov. -
Det var for Skovsessionen 1736 13/12, at Peder Ander
sen paa Kobbegaarden blev paaraabt, men da han var 
syg og sengeliggende, var i hans Sted til Stede hans 
Hustru, Sophia Pedersdatter [J: Hansdatter], og blev 
da i Retten fremlagt af Skovrider Sigr. Hans Piil et 
Syn over bem.~ Kobbegaardsskov: fandtes 4 Aske
stubbe, en Del afskaarne, en Del afhugne, sparrestore, 
og 4 Bøgestubbe. Bem.~ Kone, Sophie Hansdatter, 
tilstod, at de ikke var vidende om mere end l Ask, 
Resten havde andre uden deres Vidende, som de tkke 
vidste hvem var, afhugget, det baade hun og hendes 
Mand kunde med Ed bekræfte. For denne Gang skulde 
Kobbegaardsmanden slippe med at betale 8 Rdl. -
Konen begærede, at en anden maatte sættes til at have 
Opsyn med Skoven, men Dommen lød paa, at "Kobbe
gaardsmanden skulde oppepasse Skoven og være an
svarlig for hvad der blev hugget", indtil anderledes 
kan blive foranstaltet. 

Major Claus Kofoed paa Maglegaard i Ø.marker 
var indstævnet for Herredstinget af Skovrider Hans 
Piil, der mødte med to godvillig mødte Vidner fra 
Klemmersker Sogn, som havde efterset nogle Træer 
i Maglegaardsskoven. Der fandtes 2 Egestubbe, vel 
4 Stolper tykke. Majorens Dattersøn var mødt, og 
Skovrider Piil begærede et lovskikket Tingsvidne til 
Brug for Sessionen. Ved Brev til HoltsfOrster Ketelsen 
udtalte Overjægermesteren, at siden der var tilstaaet 
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Majoren Udvisning i samme Skov, kunde han vel for
skaanes som 80 Aar gammel Mand. 

Sandemand Morten Monsen paa Lensgaard var 
ved Skovrider Hans Piils' Angivende tiltalt for at 
have opryddet et Spind Land [1/4 gI. Skæppe]. M. M. 
udtalte, at det opryddede ene var til hans Gaards 
Reparation; desuden var det et klippet Sted, hvor der 
ej kan vokse Skov, men vel Liin. - Derefter mødte 
Kongens Vornede David Madsen, Sophie Leidrings 
Søn paa Kobbegd., 2. Vg. i østerI., som havde op
ryddet et helt Skæppeland. Det var Torn, havde før 
været Sædesjord, men ligget gold, og Torn var da 
vokset op, siden han kom til Gaarden 1737. Ses
sionen lod dette bero, indtil Skovrider Hans PUl, 
som nu er syg, selv kan komparere ved Sessionen og 
give nærmere Oplysning og Forklaring. 

Paa næste Session 1743 17/7 blev David Madsen 
fra forr. Session dømt til at betale 2 Mark i Bøde, 
da det, ogsaa efter Skovriderens Mening, "kun var 
lidt" . 

Medens Holtsf. Hans Christensen PiiI havde giftet 
sig med en Kvinde af den ældste Linie af Koefoed
Slægten, ægtede hans Søn Skovrider Hans Hansen 
PUl en Kvinde af den anden Linie, Koefoedegaards
linien (nemlig en Datter af Mads Koefoed paa Alme
gaard), som Amtmand Urne kalder Bondekoefoederne, 
i Modsætning til de nobiliterede Koefoeder. Det er 
henholdsvis Linierne A og B. Dette stemmer jo med 
Julius Bidstrups bekendte udmærkede Stamtavle. Imid
lertid er det mig bekendt, at M. K. Zahrtmann mener at 
kunne paavise en Forbindelse mellem den ældste Poul 
Koefoed paa Koefoedgaard (Linie B) og den øvrige 
Linie (A). En saadan Forbindelse maa jo ogsaa 
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a priori formodes, ligesom Julius Bidstrup hælder til 
samme Formodning, men kun tilstaar, at han ej kan 
paavise den. Som Holtsforster Piils Døtre gav nogle 
af deres Sønner Navnet Kofoed, saaledes gav ogsaa 
Skovrider Hans Piils Døtre nogle af deres Sønner 
dette Navn, hvoriblandt de to Familier, der nu kan be
tegnes som Rektorfamilien og Landinspektørfamilien, 
hvilke altsaa kan siges at stamme baade fra A og B 
af Kofoederne. 

Fra HoltsfOrster Piil stammer i øvrigt Piilernes tal
rige Slægt, der altsaa har bevaret dette fra St. Pile
gaard i Klem. S. stammende Navn, om de nu end 
i Almindelighed foretrækker Formen Pihl for Piil 
(næppe nogen Forbedring). 

Vi træffer paa et andet Omraade (end Forsttjene
sten) Hans Piils Navn i Herredets Tingbøger, hvor 
han optræder paa den sunde Fornufts Side, dels i 
Sagen mod Margrethe Monsdatter og Drengen Anders 
Larsen i Riisby og dels under Kommandant Krusses 
Aktion mod den vanskelige Pastor Agerbech. 

Pigen Margrethe Monsdatter tjente i Riisby hos 
Lars Andersen, 56. Sg., hvor hun i Forbindelse med 
Sønnen der i Huset, Anders, iværksatte nogle uhygge
lige Spøgerier og Gengangerier, der krænkede for
skellige Familier i den Grad, at nogle af Sognets 
Mænd, deriblandt Skovrider PUl, ansaa det for nød
vendigt gennem Amtmand Urne (1740-78; t 87) at 
paakalde Rettens Hjælp for at bringe Ro og Orden 
til Veje og fjerne Ophidselsen og Frygten. Det mest 
forkastelige var Pigens Fremmanen af en bekendt 
Mand, Jørgen Jørgensen, (g. m. Margrete Koefoed, 
D. af Hans Olsen K. paa Ladegaarden), 57. Sg. i Riis
by, hvem hun lod gaa igen, og hvis Liv hun plet-
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tede, maaske paavirket af Pastorerne Opdahls og 
Agerbechs Revsen af Sognets Syndefuldhed. Dertil 
kom jo, at hun forledte Drengen Anders Larsen til 
at deltage i hendes løgnagtige Foregivender. 

En særlig Sag foranledigede Pastor Agerbech, som 
paa gammeltestamentlig Vis rasede mod visse Magt
havere, særlig den øverste militære Myndighed, Oberst 
Kommandant Krusse (1739-1751), som maatte værge 
sig mod Præstens Voldsomheder ved Nørre Herreds 
Ret. Ved Sagfører Un. Bruno (siden Byfoged i Neksø) 
blev flere Vidner indstævnede for at høre og besvare 
Spørgsmaal i AnI. af Præstens Tale i Kirken i Kle
mensker 25. Søndag e. Trin., da Hr. Agerbech efter 
Bønnen for Kongen slog op i 4. Mosebogs 25. Kap. 
og læste om, hvorledes en Israelit horede med en 
hedensk Kvinde, og at Præsten Pinias stak et Spyd 
igennem dem begge, men at, efter at Herren havde 
slaget 24000, stilledes Plagen formedelst Præstens 
Nidkærhed, og i Præsteembedet blev han stadfæstet 
af Herren. Vidnet Skovrider Piil havde hørt disse Ord, 
men vidste ej hvad Dag det var, og paa Spørgsmaal 
tilstod Vidnet at have hørt Præsten sige, at han var 
bange, at Herren vilde straffe Bornholm for dets Horeri. 
Siden fortsatte Kommandanten, i Brunos Forfald, sin 
Sag ved Prokurator Jesper Hansen af Allinge, der her 
for Retten vil spørge Skovrider Piil som forstandig 
Mand. Da Agerbech fandt det fordægtigt, at "Sme
den" (J. H.) just vilde spørge dette Vidne, hvis For
stand Smeden priste, ligesom at han talte om Vidnets 
Fattigdom, da "Guds Velsignelse dog er saa rigelig 
[hos Vidnet] som hos faa paa Bornholm", hvoraf Ager
bech sluttede, at Vidnet maatte være partisk. Jesper 
Hansen svarede, at Anledningen til Sagen var "de i 
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Mængde ophængte Israels Oberster". At Vidnet Hans 
Piil var en meget forstandig Mand, var jo alle be
kendt, eftersom han var betroet en kg!. Bestilling her 
paa Landet. Hr. Agerbech svarede, at han mente 
ogsaa, at han selv var en forstandig Mand, "men 
Forstanden har jeg fra den der", sagde han, idet han 
lod Haanden falde haardt paa Bibelen. Agerbech kla
ger over den Skam og Blame, som han har lidt af 
Obersten, af Horkarlen, af en gemen Smed (J. H.), 
ja, endog af Vidnet (Hans Piil), "der kom temmelig 
"spedsk" [spotsk] frem for Retten". "Det kunde være 
nok til at ønske Gud hjælpe mig bort fra dette for
dærvede Bornholm". Dette Tingsvidne dat. 16/8 1743 
skulde jo siden bruges ved Provsteretten (hvis Pa
pirer er tabt ved Ildebrand paa Klemensker Præste
gaard). 

Det var vel ogsaa som "forstandig" Mand, for at 
bruge Jesper Hansens Udtryk, at Skovrider Hans Piil 
havde været Medlem af en Kommission, der skulde 
undersøge den "urolige" Gotfred Nielsens Forhold 
overfor Generalmajor, Amtmand Niels West, hvor 
Skovrideren, da Amtmanden, Schnell, fik Forfald, 
traadte ind ved Siden af Præsten Monrad i Rø. Denne 
Sag synes dog at være gaaet i Glemme under den 
store Havrekommissions Arbejde 1738. 

Det almindelige Indtryk af Skovrider Hans Piils 
Personlighed er en vis Lethed i at behandle de for
skellige Sager, Livlighed og Munterhed i Optræden, 
Evne til at samarbejde med forskellige, f. Eks. med 
HoltsfOrster Hans Erichsen og Generalmajor West og 
med den nye HoltsfOrster Ketelsen. I de sidste Mø
der, hvor man venter at finde ham, siges han at være 
forhindret ved Sygdom, skønt hal) endnu var i sine 
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bedste Aar, da han døde 1748. Hans økonomiske 
Forhold var, efter den Tid at dømme, gode, hvilket 
ogsaa ses - ikke blot af Pastor Agerbechs Ytring i 
Tingsvidnet, men ogsaa i Skiftet efter ham, der hold-
tes 25/ 6 1748. . 

Den yngste Søn, Jens Sigfred Hansen PUL, arvede 
d. 69. Sg. V. Pilegaard i Klem. Sogn og fik den til
kendt ved Skiftet; men han var ikke myndig, kun 
3 Aar g!. Hans Værge, Halvrnorbroderen Andreas 
Koefoed, Købmand i Rønne, optraadte saa ivrigt for 
sin Myndling, at baade Moderen og hendes Lavværge, 
Herredsfoged Poul EskeIsen i Hasle, "undrede sig" 
herover. Heldigvis faldt Værgen snart til Føje, saa 
Forholdet ordnedes uden de Kampe og Bekostninger, 
som i Førstningen truede. 

Jens Sigfred Piil kom tidlig ind paa den militære 
Bane som Underofficer, 1778 forfremmedes han med 
Karakter af Fænrik, reform e Fænrik. Dette reforme 
betød egentlig: "med Ekspektance paa Stillingen" 
eller" med Karakter af". 1782 blev han virkelig Fæn~ 
rik og 1786 fik han Karakter af Lieutenant, reforme 
Un., samt endelig 5/6 1786 beskikket til virkelig 
Lieutenant. 1805 25/ 10 blev det bestemt, at de uden
for Nummer og uden Gage staaende Lieutenanter, 
"som endnu fra gamle Tider kaldes Lieutenanter 
reform e" , skal "for Ensformighedens Skyld" for Frem
tiden kaldes Officerer il la suite. Men Jens Sigfred 
Piil berørtes ikke af denne Bestemmelse af 1805, da 
han allerede 19/a 1802 ved kg!. Resolution var avan
ceret til Herredskapitajn. 

I tre Slægtled var nu Navnet PUL (Pihl) knyttet til 
V. eller St. Pilegaard, og disse 3 Ejere med dette 
Navn var ved Ægteskab forenede med Koefoedætten. 
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Jens Sigfred Hansen Piil traadte i Forbindelse med 
Linien Koefoed paa Eskesgaard i Pedersker, idet han 
ægtede Dorothea Kirstine Koefoed, D. af Hans Han
sen Koefoed paa Eskesgaard. (Hertil kan føjes, at 
Jens Sigfr. Piils Søster, Elisabeth Kirstine Piil, blev 
gift med en Søn fra Eskesgaard, Claus Flyng Koe
foed, som boede paa Slusegaard i Pedersker). 

Paa Jens Sigfred Piils Tid bredte der sig i Sognet 
et Rygte om en Ulykke, som havde ramt Malkekøerne 
paa Sigaard, 67. Sg., formentlig foraarsaget ved 
Hekseri eller Forgørelse. Det fortaltes, at det var 
Konen paa en nærliggende Gaard, som havde slaaet 
Kvæget med Goldhed og som "Smørbare" havde ud
pattet Køerne, og man snakkede om, at Hans Peder
sen paa Sigaard havde indmanet (indstævnet) "Inde
marksmanden " (Manden paa Ingemarsgd., 36. Sg. i 
Rutsker), Lars Andersen, og hans Kone til Sigaard og 
der tvunget dem til at frigøre sig for hans retlige Til
tale ved at betale for den ham tilføjede Skade. Saa 
maatte Lars Andersen overfor al denne Snak for sin 
Kones Æres Skyld bringe Sagen frem paa Herreds
tinget i Hasle. Han lod nu ved Auditør Boje Rasch 
indstævne Hans Pedersen til Tinge den 22/7 1771, 
men det bemærkes i Stævningen, at dette kun skete, 
"saa vidt Rygtet skulde have tillagt hans Hus nogen 
Mistanke, men ikke at hannem nogen Beskyldning 
gives, saasom det alene sigter til en Undersøgelse 
om dette Rygte og et Tingsvidnes Erhvervelse til at 
afvende en Skam-Flek fra Citanten Lars Hansen og 
Hustru". Hans Pedersen paa Sigaard havde ikke noget 
imod, at Tingvidnet optoges. Som Vidner mødte Lars 
Jensen [?] og Naboerne Chr. Jørgensen (Quintus) paa 
68. Sg., Risegaard, og Jens Sigfred Hansen Piil paa 
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V. Pilegaard, 69. Sg. Først fremstod Lars Jensen og 
fortalte, som Svar paa Auditør Rasches Spørgsmaal, 
at han havde hørt, at Hans Pedersens Kvæg paa Si
gaarden skulde paa en Tid lang være beladt med 
MistriveIse og være pattet af saakaldte Barer. Vidnet 
lravde forstaaet saa meget, at der sigtedes til Lars 
Andersen paa Ingemarsgaard og hans Kone. Hans 
Jensen i Skrobbe havde ogsaa fortalt, at disse to var 
stævnet til Sigaard for at forlige sig, fordi de havde 
gjort noget ved Kreaturerne. V. har ogsaa hørt, at 
det skulde komme fra en Gaard tæt oven for Sigaard 
med en nykalket Længe, hvor Manden var i Slægt 
med Hans Pedersen, og hvor Konen laa "enken Kir
ken" [efter Nedkomste'n]. Dette passede jo paa Lars 
Andersens Gaard og paa Hustruens Omstændigheder. 
Vidnet har ellers ikke hørt, at Lars Andersen og Hu
stru nogen Tid har øvet nogen Slags Hekseri eller 
Forgørelse, og kan ikke udlægge den sandskyldige 
Befører eller Udspreder af Rygtet. -- Saa blev Chr. 
Jørgensen Quintus paa Risegaard tilspurgt, men han 
havde kun hørt noget, som han ansaa for "Kællinge
snak". - Derefter kom Vidnet Jens Sigfred Hansen 
PUl paa 69. Sg. Han havde ikke tillagt Snakken 
nogen Betydning og mente, at det kom fra "Mælke
kællinger" i Hasle [som købte eller fik Mælk paa 
Gaardene], saasom Fiskerkonen, Karen Niels Henriks 
og Felberederenken Elisabeth af Hasle. V. havde og
saa hørt om Pengene fra Lars Andersen til Hans Pe
dersen. Auditør Rasch frafaldt de øvrige Vidner, og 
Sagen endte med, at Sigaardsmanden højtideligt af
lagde følgende Ed: "Jeg, Hans Pedersen, sværger, 
at jeg aldrig veed noget saadant omstævnet betræf
fende Lars Andersen og hans Hustru i mit Hus eller 

Bornholmske Samlinger, Tyvende Bind, Rønne 1929

www.vang-hansen.dk



94 

andensteds at være sket, enten om Igenvisning, For
gørelse eller saadanne Kunster, og at jeg for at skulle 
forlige mig, som der siges, aldrig har begæret eller 
taget Skilling eller Skillings Værdi af Lars Andersen 
eller hans Hustru eller paa deres Vegne, saa at jeg 
ingen Del haver enten i Gerning eller Beskyldning, 
hvorpaa jeg aflægger min højeste Saligheds Ed" ... 
... Saaledes forløb denne Trolddomssag, som vist 
havde forvoldet "Ingemarsfolkene" en Del Skam og 
Ærgrelse, men dog ikke bragt saadan Uro i Sognet 
som det Spøgeri-spargement, der udgik fra Margrete 
Mogensdatter i Riisby, og hvorved Jens Sigfred Piils 
Fader, Skovrideren havde maattet optræde som Vidne 
i Aaret 1743. -

Alvorligere Bekymring vakte de kg!. Forordninger 
om Skatter og Afgifter, som stundom hjemsøgte den 
endnu pengefattige 0. 1802 l/lO kom en Forordning 
om aarlig Afgift af Besiddelse, Nytte og Brug af 
faste Ejendomme. Denne Afgift motiveres ved" For
anstaltninger, som Kongen under den nu tilende
bragte Krig i Europa har været nødt til at føje til 
sine Rigers og Landes Sikkerhed imod fjendtligt Over
fald for at beskytte Handelen og Skibsfarten, og paa 
Grund af de vedvarende Anstalter, som han har været 
og endnu er nødt til at træffe til Fædrelandets Be
sky ttelse" , hvortil udfordres saa store Udgifter, at de 
ordinære Afgifter ikke er tilstrækkelige. . . Af Bonde
jord (Selvejendom og Fæstejord) skal af l Td. Hart
korn betales efter Værdi -- mellem l og 2 Rd!. Den 
sidste Paragraf (§ 45) siger: Denne Forordning gæl. 
der ogsaa paa Bornholm, dog med den Bestemmelse, 
at der paa Landet erlægges Afgiften ikkun med det 
halve Beløb. Saa bestemmer § 43, at der skal op-
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rettes Amts- og Købstedskommissioner til at under
søge og bestemme Ejendommenes Beskaffenhed og 
Værdi og derefter "ansætte og beregne hver enkelt 
Afgift." Denne Forordning vakte Uro paa Bornholm, 
og i Klemensker samlede man sig for at indgaa til 
Kongen med Ansøgning om Fritagelse for Afgiften. 
30-10 Aar tidligere havde jo en Saltskat og den saa
kaldte 1/4 %'s Afgift rejst en saadan Ophidselse, at 
Regeringen tænkte paa at sende et helt Regiment 
til Bornholm for at opretholde Orden og bringe Ly
dighed til Veje. Skat var nu altid paa dette paa Kapi
tal og rede Penge fattige Land anset for en stor Plage. 
I Ansøgningen til Kongen hedder det: "Sandelig, den 
[Afgiften] vil paa ringere Tid end 2 Aar borttage den 
sidste røde Skilling, Landet ejer". Og med Hensyn 
til den pa3.tænkte Amtskommission: "Og visselig dob
belt bestyrtende er det for os at erfare, at Amtman
dens unge Fuldmægtig og Jurist Holstein samt By
skriver Arboe og Byskriver Jespersen har kunnet blive 
foreslagne til Kommissarier i en Sag, .der fordrer sjæl
den Mands hele erkendte Erfarenhed, Redelighed og 
Patriotisme." Underskriften har Navnene H. J. Holm 
(Simblegaard), C. Kofoed (Sandemand, Duebjærg), 
Peder Christian Riis (68. Sg. Risegaard), J. S. PUL 
(69. Sg. V. Pilegaard), Morten Pedersen (Vurderings
mand, 9. Vg. Aagaard), Anders Jensen og Jørgen 
Sonne (Bjørnegaard 10. Vg.). 

Efter Hustruens Død 1811 solgte Kapt. Jens Sig
fred Piil d. 69. Sg. V. Pilegaard til sin Søn Claus 
Flyng Pihl. Navnet Flyng stammer fra Præsten i 
Aaker Claus Flyng, hvis Datter Dorthea Claudia Flyng 
var gift med Hans Hansen Koefoed paa Eskesgaard. 
En Datter af dette Ægfeskab, Dorthea Kirstine Koe-
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foed, var gift med Jens Sigfred PiiI og gav sin Søn 
dette Navn Flyng. 

Om den nævnte Præst Claus Flyng, som nok var 
en streng Kirkehyrde, meldes det, at han var saa util
freds med et af sine Sognebørn, Un. Edv. Olsen 
Sonne, 28. Sg. Loftsgaard i Aaker, hans Liv og Van
del, at han nægtede at tage ham til Herrens Bord. 
Lieutenanten, der var Søn af Præsten i 0strelarsker 
Ole Nielsen Sonne (Stamfader til den bornholmsk~ 
Familie SonneJ stævnede Præsten Flyng for Provste
retten og derefter for Synoden i Roskilde, hvor Præ
sten 3/4l72f fik en haard Dom. Hr. Flyng, hedder 
det, har afvist Un. Edv. Olsen Sonne fra Skriftestolen 
og sagt, at han burde staa aabenbare Skrifte, da dog 
ingen Misgerning er ham overbevist, 'siden han med 
Ed har tilbudt sig at forklare, at han ej med Vilje, 
men af Olemsomhed forsømte at indføre de i Kirke
regnskabet manglende Stolestadepenge, dem han og 
nogle Gange har tilbudt at betale, men Hr. Claus har 
forbudt Kirkeværgen at modtage sammes Penge, lige. 
sum og Hr. Claus i et Brev uden Dato og mundtlig 
mange Gange har angrebet Edv. Olsen Sonne med 
uanstændige og ubevislige Beskyldninger paa Navn 
og Rygte - saa bør Hr. Claus antage Un. Edv. Ol
sen til Skrifte, naar han begærer det, og desforuden 
inden 3 Uger efter Dommen give Edv. Olsen en 
sømmelig og tilstrækkelig Afbigt i Provstens og 2de 
Sognepræsters Nærværelse og det i Aa Kirke, samt 
for sin usømmelige Omgang i denne Sag, saavel som 
for de grove Ord, betale til de fattige Præsteenker 
24 Rdlr. og ellers betale denne Processes Omkost
ninger til Citanten med 16 Rdlr. -

1811 13/7 blev altsaa V. Pilegsard, ogsaa kaldet 

Store Pilegaard (Hrtk. 17 Td., Areal 154 Td. Ld.) 
overdraget Claus Flyng Pihl for 7000 Rdlr., hvorefter 
Kapt. Jens Sigfred Piil lever som Enkemand og Un
dentagsmand til 1814. Claus Flyng Pihl, som i Skø
det kaldes Lieutenant ved Bornholms Dragoner, søger 
ikke, som sine 3 Forgængere, til Koefoedslægten efter 
en Hustru, men indgaar Forbindelse med en Familie 
inden for Sognets Grænser. Denne Forbindelse ind
ledes med, at Claus Flyng Pihls yngste Søster 
Martha Kirstine Pihl i Oktober 1813 bliver gift med 
Tork~l Pedersen paa 12. Vg., Torneby, Klemensker, 
og i November s. A. ægtede Claus Flyng Pihl den
nes Søster, Bergitte Cathrine Therkelsen (Torkelsen). 
Torkel Pedersen og Bergitte Cathrine Therkelsen var 
altsaa Søskende og Børn af samme Fader, men førte 
forskelligt Efternavn (jvfr. Jul. Bidstrups Stamtavle A. 
S. 154). De var begge Børn af Peder Torkelsen paa 
12. Vg. Kl. S. - Man holdt sig ellers ved Ægte'ska
bers Indgaaelse helst inden for den kendte Familie
kreds. Dette er betegnende og synes at have ydet en 
vis ønsket Garanti. -

Efter at have været gifte i 13 Aar, uden at Ægte
skabet blev velsignet med Børn, besluttede nu Un. 
Claus Flyng Pi hl og Hustru Bergitte Cathrine Ther
kelsen at oprette gensidigt Testamente for at sikre den 
længstlevende Ægtefælle rolig Besiddelse af Gaarden 
"uden al Deling af vort fælles Bo", og "hvad angaar 
vor paaboende 69. Sg., Store Pilegaard kaldet, i 
Klem. Sogn, da skal, hvis jeg bortdør før min Hustru, 
hun fremdeles beholde Gaardens Besiddelse, Nytte 
og Brug ubeskaarei i sin Livstid.... Alt, hvad den 
længstlevende af os maatte efterlade sig og til fælles 
Bo henhører, skal tilfalde vore fælles Arvinger, som 
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er til paa den Tid, da det sidste Dødsfald foregaar, 
til lige Deling efter Lovene". Dateret 1. Januar 1827. 

Faa Aar herefter havde Un. Pihl den Ære at mod
tage Bestalling, dat. 12/7 1832, som Kaptajn i Born
holms Milices Kavalleri - men allerede et Par Aar 
efter, 1834 14/5, faar han efter Ansøgning Afsked fra 
sin Stilling som Kapitajn ved 3. Dragonkompagni 
"og faar Felttegnet" (hvori laa en Anerkendelse, da 
ikke alle beholdt dette Tegn, som Armeens Officerer 
bar ved Kaardehæftet). 

Fra nu af synes de to ensomme gamle, som dog 
endnu ej havde naaet de 3 Snese Aar, at hengive sig 
til et roligt Aftenliv paa den gamle Gaard, idet Tan
ken om Fremtiden mest rettedes mod Konens Slægt 
paa 12. Vg., hvorimod Ægtemandens Arvinger ef ter
haanden traadte mere i Baggrunden. 

I o. 30 Aar gik da Livet her paa Gaarden sin ufor
styrrede Gang, og det er vel med Rette, naar det 
siges om Kapt. Pihl, at han var "en gammeldags 
Landmand" - hvad vel de fleste var paa hans Tid. 
(J. P. Riis fra Riisby, Bh.s Museum). 

Saa overdroges Gaarden (o. 1870) til Claus Flyng 
Pedersen, Fru Pihls Søstersøn, der' hidtil havde boet 
paa 12. Vg., Torneby, Klem. S., - og de gamle Pihls 
flyttede til Hasle. Da Gaarden var en Arvegaard, 
skulde Gaarden efter L. 14/10 1773 lovbydes til Slæg
ten. Borgerkaptajn Jens Sigfred Riis i Hasle, den af 
Kapt. Pihls tre Søstersønner, som ej var kommen i 
Besiddelse af nogen Gaard, vovede ej at "svare" til 
Lovbydelsen. Overdragelsen stod da ved Magt. Der 
blev ved Testament sikret Mandens Familie o. 10,000 

I 
Kr. i Arv. "Jeg mener, vi har stillet os pænt over 
for min Mands Famile ", sagde den gamle Fru Pihl. 
Hun var selv en pæn Kone, som om Søndagen altid 
gik med "Paa sig bundet", men var den sidste Kone 
paa Pilegaard, der bar dette Hovedtøj. 

Claus Flyng Pedersen overdrog efter faa Aars For
løb sin yngste Datter Sanne Pilegaarden. Hun ægtede 
Forvalteren paa Gaarden, en ung Mand fra 0stre
marie, ved Navn M. P. Kjøller. 

Den ovenfor nævnte J. P. Riis fra Riisby, som har 
efterladt sig nogle skriftlige Optegnelser om sit Føde
sogn Klemensker, siger, at i Fru Sannes og M. P. 
Kjøllers Tid brændte den gamle Pilegaard, og de unge 
Folk byggede en ny Gaard, hvorved der skete den 
store Forandring, at Stuelængen lagdes Vester ud 
(som det tidligere var sket med Nabogaarden, Rise
gaard), og at samme opførtes i 2 Etager, begge For
andringer efter ældres Mening vovelige Innovationer 
(Fornyelser). Men den nye Tid og de nye Folk vover 
at trodse de gamle Traditioner. M. P. Kjøller døde 
faa Aar efter uden at efterlade sig Børn. Enken, Fru 
Sanne Kjøller, adopterede saa en lille uformuende 
Pige fra Amager. Ved Testamente bestemmer hun 
- hvis juridiske Raadgiver var Amtsfuldmægtig Jacob 
Erichsen - at denne Adoptivdatter, Frk. Mathilde 
Kjøller, skal arve Oaarden. Den tilfalder dog ikke 
straks hende, idet Fru Sannes Svigerinde, Frk. Marie 
Kjøller, for sin Levetid faar Raadighed over Gaardens 
Drift og Indtægter. Frk. Mathilde Kjøller faar dog 
straks Skøde paa Gaarden og skal have sit stands
mæssige Underhold af den. 

Lidt V. for Broen over Baggeaaen (Rasmus Niels' 
Bro eller Brogaardsbroen) ligger Mejeriet "Svalhøj" 
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(Navn efter en lidt sydligere liggende Høj), hvor en 
ung Københavner, Alexander Baunkjær, arbejdede 
som Mejerist. Afstanden mellem V. Pilegaard og Meje
riet er kun en 10-15 Minutters Gang, og Bekendt
skabet mellem disse to unge førte til, at de 3/11 1918 
i Hasle Kirke viedes som Ægtefolk og saaledes kom 
til - uden Slægtforbindelse med Pilegaarden eller 
med Borringholm - her at grundlægge en ny Arve
stamme paa St. Pilegaard i Klemensker Sogn. 

Bornholmske Langvolde. 
Af PETER THORSEN. 

INTERESSEN er i de senere Aar vaagnet for en Del 
mærkelige Digevolde, som findes rundt om i vort 

Land - eller i hvert Fald fandtes. De er nemlig 
oftest delvis udjævnede, efter som Agerbruget krævede 
Plads. For Jyllands Vedkommende findes saaledes 
Rammedige, Dandiget, Bardedige, Vinkeldiget, Olle
mersdige (i Tinglev Sogn i Sønderjylland) o. fl., paa 
Lolland en Vold mellem Hejrede og Røgbolle Sø. 

For Bornholms Vedkommende synes det efter de 
bevarede Levninger og gamle Folks Oplysninger at 
dømme, at vi har haft meget anselige Anlæg af saa
danne Digevolde, der maa antages opførte som Bygde
værn engang i Fortiden; jeg i al Fald er tilbøjelig 
til at antage, at de tilhører Oldtiden. Der findes i 
Pavlsker Sogn bevaret en Del Vold rester, som efter 
manges Vidnesbyrd for omkring 70 Aar siden ud
gjorde Dele af et helt System, som jeg i de sidste 
Aar har indhentet Oplysninger om, dels ved at spørge 
gamle Folk ud derom, dels ved at opspore Antyd
ningerne i Marken og forbinde dem med de endnu 
staaende Rester. 

De endnu bevarede Rester er følgende; 
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Bllkkediget, ca. 60 Skridt langt; deraf 25 m af den 
bedst bevarede Del fredlyst; 8 m bredt i Bunden, 
·2 m højt. 

Holtsemyrediget, velbevaret, 268 Skridt langt, 6 m 
bredt i Bunden, brysthøjt. 

Dige i Markeregaards Skovløkke, ca. 300 Skridt 
langt, vinkelbøjet, 6-8 m bredt i Bunden, enkelte 
Steder af Mandshøjde, forøvrigt brysthøjt. 

Dige i Spidsegaards Løkke, ca. 150 Skridt langt, 
største Højde omtr. 1 m, men meget nedtraadt af 
Kreaturer. 

Dige i Vibegaards Løkke, bevaret som det forrige. 
Dige i Frigaards Løkke, lavt, men meget bredt, meget 

ødelagt. 
Alle disse Diger findes i Povlsker Sogn. I Bodils

ker Sogn findes: 
et Stykke meget ødelagt Dige ved St. Engegaard. 
Bundbredden svarer ganske til de forriges. 

Efter de Oplysninger, jeg har samlet fra forskel
lige paalidelige Mænd, som næsten alle var mellem 
75 og 90 Aar, har disse Digestumper være~ forbundne 
saaledes, som vedføjede Kort viser. 

Paa Rispebjerg begyndte "det store Dige" (1*) ved 
en stor Høj Sydøst for Korreslot og løb i en Bue 
nordvest- og nordefter til lidt Nord for Nedkørselen 
til Korreslot. (Her gik den gamle Landevej over Rispe
bjerg fra Bjergegaard i Pedersker mod Nordøst til 
Diget og derefter mod øst til Korreslot, Nord om 
Præstehøjen og Syd om Frigaard, gennem det saa
kaldte Dødningegab, lige til Snogebæk og langs Stran
den til Neksø; forbi Hullegaard var der ufremkomme
ligt). Diget paa Rispebjerg gjorde et brat Knæk mod 

*) Tallene i Parentes henviser til de røde Tal paa Kortet. 
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Vest lidt Nord for Nedkørselen og løb herefter nord
paa, hvor det nuværende Bukkedige (2) endnu staar 
bevaret, og fortsatte endnu ca. 100 Skridt mod Nord 
til Nedkørselen mod Bukkegaard, hvor det drejede 
mod øst lige Syd Om Markvejen. Denne Strækning 
er nu udjævnet paa det 60 Skridt lange Bukkedige 
nær, samt en lille Strimmel i halv Bredde paa Korre
slots Grund, men Udjævningen har ikke været stær
kere, end at Diget hele Vejen kan følges som en 
stærkt fremtrædende Rygning i Avlsjorden. Det synes, 
at Diget hele Vejen har været af samme Sværhed som 
det endnu staaende Stykke, og at der har været brugt 
en hel Del Sten som Fyld, spredte uregelmæssigt 
mellem Jorden, hvad der kan ses Prøver paa i den 
tiIbagestaaende Del. Paa Rispebjerg maa Stenene 
være tilkørt fra den lavere Omegn, da det er saa at 
sige helt stenfrit og bestaar af Grus og især Skifer
stumper, dækket af et fure dybt Lerlag, som er frem
kommet ved Skiferens Forvitring. Næsten overalt be
rettes det, at der har været megen Sten i Jordfylden, 
sine Steder bestod Volden inderst af en Stenkærne, 
der derefter var dækket af Jord. Denne er overalt 
taget fra flad Mark; intet Sted er der ved Digerne 
endog blot Antydning til Grav. 

Strækningen (3) østefter fra Bukkegaard, Syd om 
Raabygaard og lige mod Gaberegaard er saa grun
digt udjævnet, at intet Spor kan ses i Marken; men 
om denne Strækning saa vel som om Strækningen 
paa Rispebjerg har jeg faaet gode Meddelelser af tid
ligere Ejer af Vibemøllen Anders Pedersen, som var 
født og opvokset paa Korreslot. Fra Gaberegaard til 
Kaasegaard løb Diget (5) i en Bue Nord om Køller
Kofoeds Ejendom og lige mod Kaasegaard. Denne 
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Strækning er stærkt fremtrædende endnu, om end ud
jævnet, og efter Køller-Kofoeds Udsagn findes der i 
Bundlaget megen Sten. Diget skal, inden det blev 
udjævnet, have været lige saa svært som Diget paa 
Rispebjerg ; nu rager det sine Steder omtr. 1 m op over 
Marken. 0st for Kaasegaard er ethvert Spor forsvun
det, men efter Udsagn af Køller-Kofoeds Fader strakte 
det sig i hans Drengeaar østefter til ret Syd for 
Stenseby. Jeg har tegnet dette Stykke (7) som en 
lige Linie, muligvis har det løbet i Bugtninger; der
om vides intet. Diget viser sig igen paa Avlsbruger 
Julius Larsens Ejendom, hvor det gaar lidt ind i Bo
dilsker Sogn (8); det er udjævnet i Mands Minde og 
fremtræder nu som en Rygning i Avlsjorden, der efter 
Ejerens Udsagn er meget stenfyldt. Sporet strækker 
sig lige østefter ind paa St. Engegaards Grund, 
hvor det løber lige mod Gaarden; Stykket nærmest 
Gaarden er nogenlunde bevaret i den lille Skovløkke 
Vest for denne. Diget synes at have strakt sig lige 
under Gaardens Plads og der drejet sydefter (9) til 
Sognegrænsen, hvorfra det i Mands Minde løb mod 
Syd paa Tornegaards Grund, hvor en svag Højning 
(10) endnu afmærker det. Ved Holtsemyren drejer 
det mod 0st, og her er en Strækning, som først er 
jævnet for faa Aar siden og endnu rager tydeligt op 
over Mosegrunden. Diget er opført af Lerjord, som 
formodentlig er kørt dertil, fordi man ikke har fun
det den omgivende Tørvejord holdbar nok. 0st om 
Holtsemyren drejede det sydpaa forbi Pilegaard og 
østen om Vibegaard, hvor det er bevaret i Gaardens 
Damløkke (11), men er meget nedtraadt af Kreaturer. 
Derfra gaar Diget sydpaa (12), omtrent til Gaardens 
søndre Markeskel, hvorfra det løb mod Vest til Spidse-

'r 
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gaards Løkke, hvor det findes bevaret (13), om end 
nedtraadt af Kreaturer; det løber lige mod Gaardens 
østre Længe. Syd for Spidsegaard er ethvert Spor 
forsvundet, og ingen kan oplyse noget; men i Mar
keregaards Skovløkke finder man Fortsættelsen (14), 
nøjagtig i samme Retning som Stykket i Spidsegaards 
Løkke, langs Løkkens østre Gærde; derfra bøjer Diget 
i ret Vinkel langs det søndre Gærde til omtr. midt 
for Gaarden, hvor. det er udjævnet. Det er mellem 
brysthøjt og mandshøjt, det sidste dog kun et enkelt 
Sted. Det ser, nærmest ud til, at Diget har fortsat 
mod Vest, men ingen ved noget om det. 

Nord for Vibegaard løb et andet Dige sammen med 
det omtalte, det gik vestefter og kan for det meste 
følges i Marken som en Rygning (16). Den tidligere 
Ejer af Vibegaard Markus Vibe, hvem jeg kan takke 
for de fleste Oplysninger om Digerne paa denne Egn, 
hjalp i' sine unge Dage til at rydde disse Diger paa 
sin Fødegaards Grund. Her fandtes næsten hele Vejen 
en Kærne af Sten i Diget; Stenene laa saa tæt, at 
man lige kunde faa en Jernstang ned imellem dem. 
Diget .gj.orde et Knæk hen imod Holtsemyren, løb et 
halvt Hundrede Skridt mod Nord og derefter mod 
Vest hen til det endnu staaende velbevarede Stykke; 
nærmest dette ligger Bundlaget af det sløjfede Dige 
endnu, langs dets Midte ses en tæt Stenrække, der 
nærmest ligner Bundlaget af et Stengærde. Holtse
myrediget (16), som elIdnu staar smukt bevaret i en 
Længde af 268 Skridt, er ved den østre Ende paa 
Nordsiden omtrent mandshøjt, ellers for det meste 
brysthøjt. Diget er bevokset med Tjørn og Krat, hvad 
der gør det saa meget mere fremtrædende i Marken; 
ogsaa de udjævnede Partier siges overalt at have 
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været bevoksede. Vestefter, hen mod den Nord-Syd 
gaaende Sognevej, er Diget (17) fuldstændig udjæv
net i Mands Minde; Markus Vibe fandt her i Bund
laget Menneskeben og Lerkarskaar. Diget fortsatte 
vestpaa Nord om Mejeriet og derefter sydpaa over 
Landevejen (18). Gabet her kaldtes Dødningegabet. 
Derefter løb Diget sydefter lidt ind paa St. Myre
gaards Grund, hvor det drejede mod Vest til lige Syd 
for Skolen. I Frigaards Skovløkke findes en Dige
stump (19), som synes at være Fortsættelse af dette; 
men ingen kan huske nogen Forbindelse. Vestefter 
skal det sidst nævnte Stykke have staaet i Forbindelse 
med den saakaldte "Gade", som gik øst og Syd om 
Præstegaarden. 

Nord for Frigaard var der efter Markus Vibes Op
givende et Stykke Dige (26) paa begge Sider af Sogne
vejen; det var af samme Sværhed som de øvrige; 
men der kan intet oplyses om dets Fortsættelse. Maa
ske stod det i Forbindelse med et Stykke Dige (6) 
paa et Par Hundrede Skridts Længde mellem Kaase
gaard og Slettegaard, som den tidligere Ejer af Kaase
gaard Otto Kaas meddeler blev sløjfet i hans Ung
dom. 

øst for:Pilegaard, fra den saakaldte Lille Vibegaard, 
gik i Mands Minde efter Meddelelse af Markus Vibe 
og Wuljsen-Dahl, Pæregaard, ud til Pæregaard i Bo
dilsker en Digevold (22). Om denne har staaet i Sam
menhæng med Diget ved Pilegaard, kan ikke op
lyses, men det er sandsynligt. Jeg har forgæves søgt 
efter Pæredigets Fortsættelse mod øst, men fik senere 
at vide,at den tidligere Ejer af Sandegaard H. C. 
Marcker (nu boende i Neksø) omkring 1872 havde 
jævnet et Stykke svært Dige (23) Vest for Dammen 
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og Bækken Sydvest for Sandeg8.ard, saa det er sand
synligt, at Diget fra Pæregaard har drejet mod Syd 
til Sandegaard og maaske støttet sig til den sumpede 
Lavning ved Hullegaard i Povlsker ; men ingen kan 
oplyse noget derom. 

Endelig siger en Kaldsbog for Aarene 1847-58, 
ført af Sognepræsten i Povlsker Jacob P. Kojoed*), 
at Diget fra Vibegaard fortsatte (21) forbi st. Myre
gaard til Kirkebogaard. Ligesaa at der fra det saa
kaldte Gravbakkedige (4) paa den østlige Udløber af 
Rispebjerg, der nu er udjævnet paa en lille Stump 
nær ved den vestre Ende i et tæt TjørnektiH (foruden 
af Sporene i Marken har jeg Oplysninger om det af 
Møller Anders Pedersen, forhen Vibemøllen, nu Neksø), 
har gaaet en Fortsættelse mod Syd til Dyndeby (20). 
Disse to Strækninger kan ikke indtegnes nøjagtigt paa 
Kortet; ingen husker noget om dem eller om en mu
lig Forbindelse mellem de to Diger ved Kirkebogaard 
og Dyndeby. 

Paa den højeste Bakke af Rispebjerg, som hedder 
Løvsalen (24), skal der efter Meddelelse af Jens Funck 
endnu i hans Drengeaar have ligget en Ringvold, som 
nu er udjævnet og sporløst forsvundet; dens Omkreds 
kan ikke bestemmes. 

Lige Vest for dette Sted ligger den saakaldte Kure
dam (29) i Kurehullet, en dyb Hulning i Bakken. 
Pastor Jacob P. Kofoed siger i den omtalte Kaldsbog, 
at Digerne paa Rispebjerg kaldes Kuredigerne, fordi 
de var rejst mod Kurernes Overfald, ligesom Kure
diget Syd for Vestermarie Kirke. Paa det nordvestre 

*) f. i Svaneke 13112 1814, Sognepræst i Povlsker 7/10 1847-
21/4 1858, forflyttet til Vestermarie, Sognepræst her til sin Død 
24/1 1874. 
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Hjørne af Rispebjerg findes som bekendt Ringbor
gen (25); maaske skal den ligesom Ringvolden paa 
Løvsalen forstaas som sidste Tilflugtssted, om Digerne 
maatte opgives. 

Folks Mening om disse Diger har vel været en 
Del forskellig, men det almindelige er at mene, de 
er bygget til Forsvar; dog er man uenig om, mod 
hvem. Snedker Andr. Mogensen paa Rispebjerg, der 
døde for et Par Aar siden henimod 90 Aar gammel, 
havde hørt, at disse Diger havde strakt sig helt til 
Neksø og var bygget, for at Neksøboerne kunde 
trække sig tilbage for et fjendtligt Overfald, om de 
ikke kunde holde deres By, og tage deres Tilflugt til 
Rispebjerg. Nu er vel nok Digerne ældre end Køb
staden Neksø, men paa de Kanter har der formodent
tig allerede i den ældre Jernalder været en tæt be
folket Bygd, hvad den store Gravplads ved Kannike
gaard og de mange Strandgrave i Havstokken, bl. a. 
ved Langeskanse, viser. Stedet synes at have staaet 
i livlig Handelsforbindelse med østersøens Sydkyst, 
og hvor der var Skibsfart i hin Tid, var der vel og
saa Sørøveri; men Sørøvere gjorde Strandhug og 
plyndrede, og værst gik det vel ud over Beboernes 
Kvæg. M. K. Zahrtmann synes (Bornh. Saml. XVIII) 
at være tilbøjelig til at henføre Langeskanses Anlæg 
til en saa tidlig Tid, for at den skulde beskytte det 
bedste Anlægssted paa denne Kyststrækning. Knut 
Stjerna har i Bidrag til Bornholms befolkningshistoria 
udtalt, at denne Bygd maa have brugt Slamrebjerg 
som Tilflugtssted ved Overfald; men Slamrebjerg har 
ingen Jordværker bevarede af nogen Slags og heller 
ingen Overlevering om saadanne. Rispebjerg derimod 
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har jo haft meget anselige Anlæg, saa Overleveringen, 
saaledes som Andr. Mogensen beretter den, synes 
mig ikke uden Betydning. 

Den S. 107 omtalte Kaldsbog, som Pastor O. H. 
Hartvigsen i Povlsker har meddelt mig Udskrift af, 
indeholder under "Lokale Mærkværdigheder" bl. a. en 
Del om disse Diger, som synes at have interesseret 
Pastor Kofoed. Det væsentligste følger her ordret: 

"Forskellige Levninger af Diger, som i gamle Tider 
har været Hegn for Udmarken, der dels fra Højlyn
gen, dels fra Rispebjerg have gennemskaaret Sognet, 
kunne i temmelig lange Strækninger endnu spores. 
Saaledes strækker sig en Udmarksgade fra Rispebjerg 
forbi Bukkegaard og Grammegaard, hvilken ved Ud
skiftningen blev tillagt disse Gaarde, en anden mel
lem Bakkegaard og Bækkegaard forbi Præstegaarden 
øst paa (heraf kaldes endnu en Eng østen Præste
gaarden "Gaden"). Fremdeles bugter sig et langt 
Dige igennem Sognet fra Kirkeboet gennem Myre
gaards, Frigaards, Vibegaards og Tornegaards Lodder. 
Paa sidste Gaards Grund mødes det af et andet Dige, 
der gaar i nordlig Retning og spores langt ind i Bo
dilsker og har ventelig staaet i Forbindelse med Hel
ledesbakkerne" . 

Senere under "Smaa Bemærkninger": 
"Man antager her i almindelighed, at de forskel

lige endnu paa flere Steder temmelig høje Diger (et 
par Alen høje og derover) ere Levninger af "Udmarks
gader" , som i forskellige Retninger have gennem
skaaret Sognet fra Højlyngen ; men denne Formening 
taber noget af Sandsynlighed, naar man lægger Mærke 
til, at disse Diger ganske mangle Spor af en modsat 
Arm til Indelukke og de kunne altsaa aldrig have 
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tjent som Hegn eller Hegndiger. Det er saaledes 
rimeligere at de ere Levninger af Oldtidens Forskans
ninger og maa vel antages opkastede af Landets æld
ste Befolkning imod den fremmede Invasion (Den 
gothiske (?) eller den kaukasiske (?)). Blandt disse 
mærkelige Diger er endnu at anføre et Dige, som 
udgaar fra Bukkegaard eller maaske fra Borregaards
skoven og stryger Syd paa et kort Stykke, bøjer sig 
øst paa, derefter i Sydlig Retning paa Rispebjerg (paa 
Korreslots Lod) og drejer igen Syd paa ved de saa
kaldte Bækkegaards Grave og er kendeligt paa en
kelte Afbrydelser nær gennem Dyndebygaardenes Lod-
der langs Rispebjerg" . . 

Af den gamle Præsts Fremstilling ses, hvorledes 
han staar usikker overfor Spørgsmaalet om disse Di
gers Betydning. Han begynder med at antage dem 
for" Udmarksgader" og ender med at regne dem som 
Forsvarsværker fra Oldtiden. Selv har jeg været inde 
paa lignende Overvejelser. Jeg fandt, at Bygdens 
egne Folk jo ikke kunde besætte saa lange Forsvars
linier ; men herimod vejede jo op, at Angriberne jo 
heller ikke kunde forudsættes at udgøre nogen stor 
Skare; at disse var nødt til at holde sammen for ikke 
at blive nedhuggede i smaa Hobe, og at der hele 
Vejen var en større aaben Strækning at gennemvandre 
fra Havet, til Digerne naaedes. Naar der holdtes Vagt 
til Stadighed, kunde Bygdens Folk i Tide kaldes til 
Værn mod truende Angreb. Hvad den store Udstræk
ning af Værkerne angaar, har nok vore Nabolande 
længere Grænsevolde og Spærreanlæg fra Oldtid og 
tidlig Middelalder. Saaledes har England, efter Alt
era/t: Earthworks of England, blandt mange: Vans
dyke, udi mod Cornwall, 80 engelske Mile langt, og 
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andre paa 15-20 eng. Miles Længde, snart med, 
snart uden Grav. Fra Tyskland omtaler Cahausen: 
Die Befestigungsweisen der Vorzeit und des Mittel
alters allerede saadanne Grænsevolde mellem An
grivarier og Cherusker inden Romernes Herredømme 
i Vesttyskland. Romerne prøvede, efter Tacihls, at 
storme dem, men blev drevet tilbage og maatte an
vende Belejringsarbejder for at indtage dem. De he
denske Preussere forsvarede deres Land mod de 
"tyske Riddere" ved Hjælp af "Hackelwerck"; endnu 
er en skovbevokset Jordvold bevaret mellem Loch
stett og Fichhausen, 30 Skridt bred og 2 m høj, uden 
Grav, men Træerne var stynede i Toppen i god Mands
højde over Jorden, og de derefter udvoksede Grene 
var bøjede til Siden, sammenflettede og tætnede med 
efterplantede Tjørn, saa det hele blev uigennemtrænge
ligt. Hen i Middelalderen havde Byer og selv større 
Landsbyer deres tiIliggende Land indhegnet med Jord
volde, som var tæt bevoksede med Tjørn, saaledes 
at de var uigennemtrængelige. Gennemgangene blev 
bevogtede og om Natten lukkede. De mere velha
vende Byer som Koln, Rothenburg an der Tauber o. a. 
havde murede Portbygninger og Vagttaarne; men 
Landsbyerne maatte nøjes med at spærre Gennem
gangene med ind slæbt Tjørn. Disse Grænseværn kunde 
vel ikke nytte mod Angreb af en regulær Hærstyrke ; 
men mod omstrejfende Bander, som vilde overfalde 
Landsbyerne og drive Beboernes Kvæg bort, ydede 
en saadan tjørnbevokset Jordvold udmærket Beskyt
telse og kunde forsvares med forholdsvis ringe Mand
skab. Saadanne Grænseværn nævnes fra alle Egne 
af Tyskland, Frankrig, Svejts og - som før nævnt -
England. Heraf ses, at vore bornholmske Langvolde 
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er en almeneuropæisk Fremtoning, som ser ud til at 
være opstaaet i den ældre Jernalder og hurtigt have 
bredt sig over Mellem-, Vest· og Nordeuropa og holdt 
sig i Brug helt op i Middelalderen. Efter min Mening 
- som for Resten ikke maa tages for andet og mere, 
end den er -- kan Digerne paa Sydbornholm ret na
turligt forklares at være blevet til som lignende Værn 
i Tyskland om Landsbyernes Jord: opførte til Værn 
mod pludselige Overfald. For Bornholms Vedkom
mende maa særlig tænkes paa Overfald fra Havet. 
Povlsker var jo intetsteds beskyttet af Naturhindrin
ger; det synes endog, at Skoven har været forsvun
den meget tidligt, medens Bodilsker Sogn langt ned 
i Tiden var stærkt skovbevokset. Befolkningen maa 
da tidligt være kommet ind paa at beskytte Liv og 
Ejendom ved at opføre kunstigt Værn. Blot som 
Hegn for Kreaturer var disse Diger jo meningsløst 
svære, og meget svagere Diger kunde have gjort 
samme Gavn. Man sammenligne de bevarede Lev
ninger af de Diger, som er opført for at hegne Høj
lyngen; de er sjældent mere end 2 m i Bunden og 
har en Grøft paa den Side, de hegner imod; jeg har 
intetsteds set dem mere end 1 m høje i deres nu
værende sammensunkne Tilstand, oftest blot omkring 
70 cm. Saadanne Diger har jo ogsaa været brugt til 
"Gader" gennem Sognene, der stod i Forbindelse 
med Højlyngen derigennem. "Gaderne" brugtes for
uden som Vejforbindelse især til Kvægdrift. En saa
dan Gade er der endnu en Levning af paa Rispe
bjerg, den saakaldte "Lange Gade", langs Skellet 
mellem Povlsker og Pedersker Sogne; der er lidt be
varet af Digerne, men de er meget uanselige i Sam
menligning med Bukkediget. 
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l. "Det store Dige", næsten udjævnet, ca. 8 m i Tværmaal, 

mandshøjt. 

2. "Bukkediget" , bevaret, 2 m h~jt. 

3. Dige uden Navn, helt udjævnet. 

4. "Gravbakkediget", udjævnet paa en lille Stump nær ved den 

vestre Ende i et tæt Tjørnekrat. 

5. "Kaasediget", udjævnet, tydeligt i Marken. 

6. Dige uden Navn, udjævnet i Mands Minde. 

7. Sløjfet Dige. uden Spor i Marken. 

8. Dige, udjævnet i Mands Minde, kan følges i Marken; i St. 

Engegaards Damløkke en lille noget medtaget Stump bevaret. 

9. Usikkert. 

10. Jævnet i Mands Minde. 

11. Bevaret Dige i Vibegaards Løkke, nedtraadt af Kreaturer. 

12. Udjævnet i Mands-Minde. 

13. Bevaret Dige i Spidsegaards Løkke, nedtraadt. 

14. Velbevaret Dige i' Markeregaards Skovløkke, brysthøjt, et 

enkelt Sted mandshøjt. 

15. Udjævnet i Mands Minde, siges at have indeholdt en Kærne 

af Sten. 

16. "Holtsemyrediget", velbevaret, brysthøjt, 6 m i Tværmaal i 

Bunden. 

17. Sløjfet i Mands Minde, siges at have indeholdt Menneske

ben og Lerkarskaar. 

18. Dige tværs olier Landevejen med Dødningegabet, sløjfet i 

Mands· Minde. 

19. Digestump i Frigaardsløkken, meget udjævnet. 

20 og 21. Diger, omtalte af Pastor J. P. Kofoed o. 1850. 

22. "Pærediget", udjævnet i Mands Minde. 

23. Digestump, ryddet for ca. 60 Aar siden. 

24. Ringvold, sløjfet i Mands Minde. 

25. Ringborgen. 

26. Digestump, sløjfet i Mands Minde. 

27. Sløjfet Dige ved Brogaard. 

28. Sløjfet Dige paa Borggaards Grund. 

29. Kuredam i Kurehullet. 
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1 ~ooo~L--L~~~~500~~~--~~--O~~------------------------~----------------~----~--~2000M~er 
LANGVOLDE I POVLSKER OG BODILSKER SOGNE. 

(Efter Generalstabens Maalebordsblade). 

Bevarede Voldrester. 

Sløjfede Volde, hvis Beliggenhed kendes sikkert. 

Sløjfede Volde, hvis Beliggenhed ikke i Enkeltheder kan paavises. 
Sløjfede Volde, der kun kendes fra Pastor J. P. Kofoeds Optegnelser. 
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Kan der nu siges noget positivt om disse Digers 
Alder, udover at demaa være meget gamle? Ja, først 
kan der anføres, at de har gaaet lige over den Plads, 
hvor visse af Gaardene er byggede. Antagelig har 
Diget gaaet, hvor Gaberegaard ligger; Kaasegaard, 
St. Engegaard og Spidsegaard ligger lige over Digets 
Retning. Men disse Gaarde har rimeligvis ligget der, 
hvor de nu ligger, lige siden Middelalderen, muligvis 
endnu længere. Digernes Betydning har sikkert været 
forbi, da Gaardene blev lagt her. Endda lidt bestem
tere kan maaske Tiden afgøres. Som før omtalt 1rat 
Markus Vibe paa Menneskeben og Lerkarskaar i Bun
den af Diget et Sted paa sin Grund, og lignende For
hold kendes fra Vestermarie. Den førnævnte Pastor 
Jacob P. Kofoed i Povlsker blev 1858 forflyttet til 
Vestermarie, og om dette Sogns lokale Mærkværdig
heder har han gjort nogle Optegnelser i en Kaldsbog, 
som opbevares i Landsarkivet. Magister Aage Roh
mann har meddelt mig en Afskrift heraf. Han skriver 
bl. a .. om Kurediget, der strakte sig over Kurlænder
gaards Grund Sydvest for Vestermarie Kirke. Diget 
var da næsten udjævnet; det havde været bygget med 
en Kærne af Sten og derover Jord; der var talrige 
Begravelser deri. Kurediget var, saa vidt vides, af 
ganske samme Art som Povlskerdigerne og kan an
tages at være blevet til omtrent samtidig. Naar man 
begge Steder har fundet Grave i Digerne, maa det 
bevise, at de tilhører Oldtiden. Saaledes komiper man 
tilbage før Aar 1000; men hvor langt tilbage, er jo 
ikke godt at vide. Efter min Mening er der intet til 
Hinder for, at de kan være blevet til i Slutningen af 
den ældre Jernalder og være opført af hele Omegnens 
Befolkning i Fællesskab som Værn mod Strandhug. 
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Arbejdet har været stort for en Befolkning med ringe 
tekniske Hjælpemidler. Man behøver bare at tænke 
paa, hvad det vil sige at mangle Skovle og Spader 
af Staalplade (i Dannevirkevoldene er fundet itubræk
kede Træspader). Der har i Povlsker været flere Vold
linier, saa det synes at have været beregnet at kunne 
gaa tilbage til en ny Linie, hvis den ydre har maattet 
opgives. Om fornødent kunde man til sidst trække 
sig tilbage til Rispebjerg, hvis Voldanlæg har været 
de sværeste. Der er endelig Ringvolden paa Løvsalen 
og Ringborgen som sidste Tilflugt, forudsat at de til
hører samme Tid som Digerne. At Digerne har været 
tæt bevoksede med Tjørn, kunde maaske endda give 
Vink om, at de har været beplantede med Tjørn og 
Krat fra deres Anlæg ligesom deres Forbilleder de 
tyske "Hackelwerke", "Gebiicke", "Wehrhecke" "0.' 
lign., hvad der jo i høj Grad styrkede deres Forsvars
evne. En saadan Tjørnebevoksning var for sin Tid 
sikkert lige saa god som vore Dages Pigtraadsspær
ring. Her skal endnu gøres opmærksom paa, at Diget 
et Par Steder gør et skarpt Knæk, hvor Volden gaar 
et halvt Hundrede Skridt i ret Vinkel paa den tidligere 
Retning for derefter igen at fortsætte i den forrige. 
Maaske har her ved Digets Anlæg ligget Bygninger 
el. lign. 

Foruden Povlskerdigerne har der været andre lig
nende Anlæg andre Steder paa Bornholm, af hvilke 
jeg har Oplysninger om nogle. Paa Videnskabernes 
Selskabs Kort over Bornholm fra 1805 findes paa 
Strækningen fra Øleaa lidt Nordvest for Ringborgen 
og hen imod Pedersker Hovedskole Ordet "Forskans
ning", mens der paa den anden Side af Aaen lidt 
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længere nede og med lidt mindre Skrift staar "Ring
borgen "; men der er ikke ved, Ordet Forskansning 
afmærket noget Dige. Sandemand Dam, Aaker, gjorde 
mig for en Del Aar siden opmærksom paa dette; men 
jeg troede, begge Betegnelser gjaldt Ringborgen. For
nylig henledte Oberst Thornberg min Opmærksomhed 
paa det samme og bad mig undersøge, om der kunde 
findes Efterretning om noget Anlæg paa denne Stræk
ning. Ved at spørge mig for hos den 81-aarige Kri
stian Mortensen, boende hos sin Svigersøn Kr. Ol~en 
Sydvest for Stenbald'regaard, fik jeg oplyst, at i hans 
Drengeaar fandtes der paa den vestre Del af Borre
gaards Jord, s'om nu hører til Stensvang, nogle Styk
ker af et svært Dige paa tilsammen nogle Hundrede 
Alens Længde og vel godt brysthøje ; de havde nok 
hængt sammen engang, men var da udjævnet sine 
Steder. Det maa vel være den østre Ende af Kortets 
"Forskansning". Et halvt Hundrede Aar længere til
bage kunde dette Dige jo have strakt sig saa langt 
i Vest som af Kortet angivet. Nu er alt b01'te, men 
hvor det er angivet, at Digestumperne fandtes, mener 
jeg at kunne se en lav Forhøjning hen over Marken. 

Gaardejer Karl Kofoed, Brogaard i Pedersker, som 
jeg derefter adspurgte, kendte ingen Overlevering om 
Digerne paa Borregaards Grund, men oplyste, at der 
i hans Tid v,ar udjævnet et Par svære Diger øst og 
Syd om hans Gaard. Ved hans Hjælp fandt jeg Ste
det, og det var synligt i Marken, at det sydlige Dige
stykke havde fortsat hen over Agrene i Retningen lige 
Nord om Billegravsgaard, mens den anden Ende af 
Diget vistnok havde været forbundet med et Stykke 
Dige, som løb i Syd og Nord lige øst for Brogaard 
og naaede til den Markvej, som gaar ned over Broen 
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over Aaen og op paa Rispebjerg. Altsaa viste baade 
Brogaardsdigerne og de Rester, som fandtes paa 
Borregaardsjorden, mod Rispebjerg ligesom Povlsker
digerne, og ligesom disse manglede de ethvert Spor 
af Grave; Digernes Sværhed var den samme. 

Endelig er der for mindre end 30 Aar siden ud
jævnet et lignende brysthøjt Dige uden Grav og mel
lem 6 og 8 Alen i Bunden paa St .. Oadegaards Grund 
i Pedersker. Stykket var vel et Par Hundrede Skridt 
langt, løb i Nord og Syd, og fra den nordre Ende 
løb et lille Stykke vestefter. Diget laa Nordøst paa 
Gaardens Grund ret Syd for Lille Myregaard. Der 
vides forøvrigt intet om, hvorvidt det har været læn
gere eller ej. 

Disse tre Diger, som jo bevisligt er ringe Levninger 
af noget, som engang maa have været meget større 
og maaske har strakt sig over det høje Midtparti af 
Sognet og ligesom Povlskerdigerne staaet i Forbin
delse med Rispebjerg, viser Glimt af et lignende For
svarssystem, som kan paavises for Povlsker Sogns 
Vedkommende. Digerne i Pedersker maa dog i al 
Fald have været af mindre Udstrækning og være øde
lagt meget tidligere end Povlskerdigerne. Af de ringe 
Levninger, der har været tilbage i Mands Minde, kan 
jo ikke meget sluttes. 

I den S. 107 omtalte Kaldsbog fra omkr. 1860 
gengiver Pastor Jacob P. Kofoed Sagnene om Kurer
nes Overfald paa Øen og fremsætter sine egne Me
ninger derom. Derefter beretter han om Gamleborg 
og Lilleborg i Almindingen og fortsætter med føl
gende om Kurediget i Vestermarie Sogn: 
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"Endnu en Levning af et ældgammelt Fæstnings
værk her i Sognet er at nævne nemlig det saa kaldte 
Kuredige, Vest (Øst?) for den saakaldte Kurlænder
gaard. Nu er kun faa Spor tilbage af dette gamle 
Dige, som efter Sigende var 2 å 3 Alen højt, var ind
vendig fyldt med Sten og indeholdt en stor Mængde 
Begravelser, i hvilken kun fandtes ubrændte Ben. Et 
Sagn fra gamle Tider melder, at et stort Slag har 
staaet her med Kurerne, der som bekendt hærjede 
østersøens Kyster med deres Røvertog i det 10de 
Aarhundrede, det store Antal Begravelser synes i det 
mindste at bekræfte, at et Slag engang i Oldtiden her 
er leveret". 

Ved at henvende mig til Gaardejer M. Sten der, 
Elisegaard, som Kurlændergaarden nu kaldes, fik jeg 
udmærkede Oplysninger om det gamle Dige. Dette 
er vistnok udjævnet længe før hans Tid, men ikke 
anderledes end, at Bunden har ligget urørt til vor 
Tid; der fandtes mange Sten, som efterhaanden er 
blevet opbrudt, og derimellem flere Steder Menneske
ben og Lerkarskaar, og hele Vejen, hvor Diget har 
gaaet, vokser Sæden daarligere end ved Siden af, hvor 
Jorden er af fortrinlig Beskaffenhed. Forøvrigt danner 
det udjævnede Dige flere Steder i Marken en lav Ryg
ning, saaledes at det med Sikkerhed kan paavises i 
hele sit Forløb. Grav manglede her som ved alle de 
her behandlede Diger. 

Som omstaaende Kort viser, begyndte Diget lidt 
Vest for Kirkeskolen, løb lige Syd om Skolens Have, 
derefter mod Sydøst lige forbi Gaardens Havehjørne, 
øst om Gaarden til nær hen imod Vejen, som løber 
i Syd mod Nylars Kirke, langs Vejen sydpaa saa langt 
som til Vestergaards søndre Markskel, hvor det drejede 
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mod Sydvest hen imod Mari Sø, en lang Myrstræk
ning, som, inden den for noget mere end en Men
neskealder siden blev udgrøftet, oversvømmede en 
lang Strækning Nord om Blemmegaards Grund og 
Syd om Lillegaard mod Vest omtrent til ret Syd for 
Søgaard. Saa vidt vides, har Diget ikke strakt sig 

længere mod Nord, men midt i det var der lidt Vest 
for Skolen en stor Bronzealdershøj, som var indbyg
get deri ved Digets Anlæg. Nordvest for Kirken er 
der endnu megen Skov og ingen Gaarde paa en læn
gere Strækning. Det kunde tænkes, at Skoven, den 
Gang Diget blev bygget, har strakt sig saa langt mod 
Syd, at Digets nordre Ende har støttet sig til Skov, 
mens den søndre Ende støttede sig til den førnævnte 
Mari Sø. Paa denne Strækning har der været aabent 
Land, som er blevet spærret med et omtrent kilo
meterlangt Forsvarsværk for at hindre fjendtlig Frem
trængen her. 
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Syd om Klemens Kirke skal der for omtr. 70 Aar 
siden have ligget et lignende Dige, som strakte sig 
fra Vejen ved Klemens Kro hen til Præstemosen i 
øst. Efter hvad der er meddelt mig af Laurids Han
sen, Rønne, der var født i Klemens og gik til Præsten 
der, plejede Drengene at samles ved Diget, der var 
saa højt, at de ikke kunde se over det. Dette Dige 
synes at maatte opfattes som en Vejspærring fra ube
stemt Tid. Pladsen er nu bebygget. 

Endelig er der et gaffelgrenet Dige paa 200 Skridts 
Længde, paa den nordre Side mandshøjt og paa den 
søndre Side brysthøjt, ca. 10m i Tværmaal i Bun
den, ovenfor en høj Klippebrink paa det nordvestre 
Hjørne af Duebjerg ret Syd for Nygaard i Klemens
ker. Diget ses at være udjævnet ved Enderne, og jeg 
har ingen som helst Oplysninger kunnet faa om, hvor
dan dets videre Forløb har været. 

Maaske ogsaa det af Vedet nævnte Dige paa Ka
stelsbakken i Aaker, øst for Aakirkeby, Nord for 
Landevejen, kan regnes til denne Slags Anlæg. Om 
dette Dige har jeg heller ingen Oplysninger kunnet 
faa, og det er nu sporløst udjævnet. 

Ved Kattesletsgaard i Bodilsker findes paa Bak
ken Nordvest for Gaarden en Jordvold, der er 30 m 
lang, nu temmelig nedtraadt, ikke ganske brysthøj . 
Enderne er lidt tilbagebøjede, vestre Ende paa et lille 
Stykke udjævnet. Volden ligner ganske visse Kyst
skanser, og jeg antager, at den er meget yngre end 
de tidligere nævnte Diger; den kunde se ud til at 
være bestemt til Kanonbestykning for ,at kunne be
stryge Landevejen Syd om Bakken; her var det nød-
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vendigt at føre Vejen igennem, da der længer mod 
Syd var blød Engbund, og Nord om Gaarden er 
Døvredal en stærk Terrænhindring. Volden er nu ved 
Ejerens Velvilje fredlyst. 

Alle disse Digeanlæg, som jeg i Løbet af en Del 
Aar har skaffet Oplysninger om, ses at have udgjort 
meget betydelige Mindesmærker om en Tid, da den 
enkelte Egn var henvist til at klare sig selv mod 
røveriske Overfald. Digerne, er alle anlagte paa en 
Maade, som Sophus Maller henfører til Oldtidens 
Skik, nemlig saaledes, at Volden mangler Grav og 
væsentlig tilsigter at skaffe Forsvareren et højere 
Stade end Angriberen. Bornholmerne har altid regnet 
disse Værker til meget gammel Tid og mærkelig nok 
haardnakket paastaaet, at de er opkastede til Værn 
mod "Kurerne". Hvorvidt denne "Tradition" har no
gen Rod i Virkeligheden, er jo ikke godt at vide; 
men sikkert er det jo, at Øen fra tidlig Tid har lidt 
af Overfald fra Søen. Olav Tryggvason gjorde jo, 
efter Snorres Heimskringla, Strandhug paa Bornholm. 
"Landets Mænd søgte ned og holdt Kamp imod ham, 
men Olaf fik Sejer og meget Hærfang" . Det forstaar 
sig, det var jo Nordmænd. Men det viser jo ogsaa, 
at Bornholmerne var vant til at bide fra sig. 

Nu har jo Trangen til Jord medført, at det meste 
er forsvundet, men lidt har vi jo igen af vore Lang
volde. Den bevarede Rest af Bukkediget er ved den 
tidligere Ejer Gaardejer Kr.lpsens Offervilje nu fred
lyst. Hvis Holtsemyrediget ogsaa kunde opnaa at 
blive sikret mod at blive udjævnet, vilde et ejen
dommeligt og anseligt Mindesmærke fra Fortiden 
blive overgivet til de kommende Slægter. 
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Mindet paa Folkemunde forstummer; de, som for
talte mig om, hvad der har været, var alle af høj Al
der, og et Par af dem er siden døde, efter at jeglhar 
hørt af dem, hvad de vidste. Til alle dem, som tog 
imod mig med Venlighed og gerne fortalte mig, hvad 
de vidste om Fortidens Mindesmærker, staar jeg i 
Taknemlighedsgæld. Nu mener jeg, at ,jeg e'r naaet 
saa langt, jeg kan komme, med disse Undersøgelser. 
Emnet havde fortjent en dygtigere Skildrer, men da 
jeg mærkede, at ingen anden brød sig om det, tog 
jeg fat, som jeg bedst' kunde; thi jeg saa, at havde 
man ventet nogle Aar endnu, var det for sent; saa 
havde de gamle, som havde set de tjørnebevoksede 
Diger strække sig næsten milelangt hen over Landet, 
været borte, og ingen længer mindedes noget derom. 
Kun en gammel Præsts Optegnelser i en gammel 
Bog, som de unge ikke engang kunde læse, havde 
ladet ane, hvad der var forsvundet. 

Naar jeg overgiver dette til Offentligheden, beder 
jeg om Overbærenhed med Formen. Kun Kærlig
heden til vort Folks Minder gør, at jeg vover mig 
frem med det. En Tak til alle dem, som har hjulpet 
mig paa mange Maader; især er jeg Oberst Thorn
berg Tak skyldig for hans venlige Imødekommenhed 
med Raad og Daad. 

Smaalyngen, Pedersker, Juni 1930. 
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Bornholm. 
Navnets Oprindelse og Alder .. 

;.,>', 

I Følge Steenstrups "Danske Stednavne" hed Born
holm i Tidernes Morgen "Borgund ", eller paaN~

tids Dansk "Borgholm ", idet Endelsen "und" skal 
tydes som ø eller Holm. Tilsvarende til Borgund 
findes Egund (Egø) = Jegindø ved Mors og Anund 
(Andeø) = Anholt. Øfolket kalder selv Øen ved Nav
net Andø den Dag i Dag. 

Ligesom Egund har faaet sit Navn af de Egeskove, 
der før har dækket Øen, og som Anundhar faaet sit 
Navn efter de mange Ænder, der har holdt til der, 
saaledes har Borgund faaet sit Navn efter de (5) 
Borge, der for mange, mange Aarhundreder siden er 
opkastet til Værn for Kvinder og Børn mod Strand
gangsmænd. 

De 3 af disse Borge - Borrehoved i Rø, Gamle
borg i Paradisbakkerne og Ringborg ved Rispebjerg -
er forholdsvis mindre Værker, og ligeledes har den 
desværre helt sløjfede Sejrshøjborg . ogsaa kun været 
et forholdsvis ringe Værk; alle 4 er de rimeligvis an
lagt til Sikring hver for sin Bygd. 

Den 5~ Borg, Gamleborg i Almingen, har efter 
Datids Forhold været et overmaade mægtigt Værk, an
lagt lige midt paa Bornhom, nemlig der, hvor en 
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Linje fra Hammerodde til Dueodde skærer en Linje 
fra Rønne til Svaneke. Denne Borg, anlagt saa langt 
fra Kysterne som muligt, har da rimeligvis været et 
fælles Tilflugtssted for alt Øens Folk. 

i\1an kar knyttet Navne som Kongeborg, Bonde
borg og Hyrdeborg til disse 5 Borge. Skal man ende
lig give dem Tillægsnavne, synes det rimeligst at 
kalde de 4 første (og ældste) for Bygdeborge og den 
sidste for Folkeborg. 

Naar man uden nærmere Omtanke ser Gamleborg 
i Almingen, faar man næppe den rette Opfattelse af, 
hvilket Kæmpeværk der her er udført; thi man lever 
i en Tid, hvor Gravemaskiner, Tipvogne o. s. v. ud
retter langt større Ting. 

Man maa da først klargøre sig, at al Jord, alle 
Sten o. 1. er blevet baaret eller slæbt til Borgen ved 
Menneskekraft - delvis fra lange Frastande. Dernæst 
maa man gøre sig det klart, at Danmarks nuværende 
3.500.000 F olk for forholdsvis at udrette det samme 
Arbejde som Datidens maaske 7000 Bornholmere, 
først skulde opkaste eh Vold, 13 m ved Foden og 
4-5 m høj tværs gennem Sjælland fra København til 
Korsør .. - svarende til Nord- og en Del af Vestvolden . 
Dernæst skulde der tværs gennem Fyn fra Nyborg til 
Middelfart opsættes en Stenvold, 2 m høj og P/2-·2 m 
tyk, svarende til Stenvolden omkring den sydvestre 
Runding; og sluttelig skulde man saa opkaste en Jord
vold, 2 m ved Foden og l-lt/2 m høj fra Fredericia 
til Esbjerg og tilbage igen fra Esbjerg til Fredericia, 
svarende til Syd- og Østvoldene. 

Gentagne Gange ser man Højden paa Stensætnin
gen mod Vest opgivet til 6 m. Højden er 6 Fod = 
2 m., som enhver, der kommer til Borgen, kan over-
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bevise sig om. Gærdet eller Volden er opsat af raa 
Sten uden Bindemiddel og rager ikke op over Bor
gens indre Overflade. 

Man fatter, at saadan et Kæmpeværk kun bygges 
til Forsvar for det dyrebareste af alt, mans eget og 
mans Familjes Liv, og ikke for at vogte noget ret 
ligegyldigt Kvæg, der med Lethed kunde drives ind 
i og spredes over den vidtstrakte og vanskelig til
gængelige Højlyng, hvor det ikke vilde være let at 
fange. Man fatter ogsaa, at kun den yderste Nød kan 
have tvunget det lille Øfolk til at opkaste disse Borge, 
der gennem lange Tider maa have taget hver arbejds
dygtig Haand i Brug. 

Man kender lignende Borge fra mange andre Egne; 
men mig bekendt intet saa stort Værk som Gamleborg 
i Almingen. ' . 

Endnu i 1820erne opkastedes Ringvolde af Sten paa 
Sandwichsøerne til Værn for Kvinder og Børn, me
dens Krigerne kæmpede udenfor. 

Under Nutidens Folkevandring over Amerikas Præ
rier opkørtes Vognborge om Natten, naar man var 
udsat for Angreb af Indianerne, og paa samme Maade 
forholdt Boerne sig paa deres store Træk fra Kap
staden mod Nord for godt 100 Aar siden. 

Medens vore Forfædre, Kimbrerne i aarevis hær
gede Norditalien, opholdt Kvinder og Børn sig i Vogn
borge, medens Mændene udenfor kæmpede med Ro
merne o. s. fremdeles. 

Der er dog den Forskel, at Nutidens Folkevandrere 
som Regel kæmpede indefra Vognborgen, fordi deres 
Hovedvaaben var Geværer,' medens 'Fortidens Folke
vandrere kæmpede udenfor Vognborgen, fordi de kæm
pede med blanke Vaaben (Longobarder = Langøkser). 
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Ved de faste Folkeborge kæmpede man fra Top
pen af Volden, og Forsvarernes Hovedvaaben har sik
kert været Haandsten (som smaa Brosten), der let og 
med stor Virkning kunde slynges ned paa den op ad 
Volden eller Bakkehældet kravlende Fjende, uden at 
man risikerede, 1tStenene vendte tilbage som Thors 
Hammer (Boomerang?) 

Kvinder og halvvoksne Drenge deltog da sandsyn
ligvis i Forsvaret, saaledes som vi kender det fra Stor
men paa København, hvor Kvinderne hældte sydende 
Beg og Vand ned over de stormende Svenskere. Der 
er næppe nogen Tvivl om, at mangen Fjende ved 
samme Lejlighed har faaet sit Banesaar af Sten ud
slyngede af djærv Kvindehaand. 

Ordet Borg findes i alle latinske, gotiske, german
ske og keltiske Sprog. Det nævnes hos Herodot 
(ca. 400 f. Chr.) paa Græsk, og rimeligt er det da, at 
Ordet er ført ned i Grækenland, da Grækerne c. 1100 
Aar f. Chr. indvandrede hertil fra Landene omkring 
Karpatherne. 

Man har villet fastslaa de bornholmske Borges Al
der til 11 00-Tallet e. Chr., en enkelt Kilde siger dog, 
at der er noget ved Gamleborg i Almingen, der ty
der paa langt større Alder. 

De islandske Sagaer nævner Øen ved det da alle
rede ændrede Navn "Borgunderholm " (med Nutids 
Stavemaade). Altsaa maa Øens tidligere Navn "Borg
und " og dermed Borgene, der har givet Øen dette 
Navn, være endnu ældre. 

Navnet "Burgunder" kendes tidligst fra omkring 
Aar O, da en germansk Stamme af dette Navn sad i 
den Del af Nordtyskland, over hvilken Jomsborgere, 
Danske og Svenske i de sidste 1000 Aar har hersket 
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tilsammen i ca. 400 Aar, og det er da saare naturligt, 
at de germanske Burgunder har fa aet deres Navn fra 
gotiske Folk, der over eller fra "Borgund " (Born
holm) har undertvungetdem, ganske som de slaviske 
Bulgarer har fa aet deres Navn fra den mongolske 
(tyrkiske) Bolgarstamme, eller som Størstedelen af 
Nutidens Tyskland kaldes Prøjsen efter de slaviske 
Prøjser, og· som det galliske Frankrig har Navn efter 
de germanske Franker. 

De Folk, der saaledes kom fra eller over Born
holm, har faaet Navnet Borgunder, og i Tidernes Løb 
har da den ø, hvorfra disse Borgunder er kommet, 
udefra faaet Navn Borgunderholm (jvfr. Egundø). 

Øen maa herefter allerede før Aar O have heddet 
Borgund, og Borgene maa derfor være endnu ældre. 

Hvilken Tid før Aar O kan da have været saa gru
fuld for det lille Øfolk, at den har tvunget dette til 
at udføre de storslaaede Kæmpeværker? 

Samler man den historiske Viden, som man nu 
sidder inde med, saa ser man, at den Race - "den 
ariske", til hvilken vi hører, saalænge man søger til
bage stedse har været paa Vandring mod Syd og 
Sydøst - mod Solopgangen - mod det tidligere 
Foraar - mod de rige Kulturlande. Saaledes er Arier 
(Sanskritfolket) Nord fra trængt ned i Forindien, til 
Ceylon, til Bagindien, Sunda-Øerne, ja man mener 
endog at kunne spore paa Sproget, at Arier har ud
gjort en Del af de Maorier, der nu sidder paa New
Zealand. 

Meder og Perser er Nord fra trængt ned i Meso
potamien. 

Makedoner og Grækere er fra Karpatherne rykket 
ned paa Balkanhalvøen (c. 1100-1200 f. Chr.). Senere 
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er de af Alexander den Store ført til Mesopotamien 
og Indien, hvis Kultur de i høj Grad har præget. 

Galler er trængt ned paa den iberiske Halvø (Spa
nien), ned i Italien, cisalpinske Galler. De har mile
pælet deres Vej mod og i Asien ved Navne som: 
Gallipolis, Galata, Galatien og Gallilæa (Dit Maalrø
beT Dig, Du est en Gallilæer). 

Slavernes Vandringer er først begyndt i Middel
alderen, og Germanerne har egentlig kun tullet rundt 
indenfor deres egne fire Vægge. 

Goterne derimod har gennem mange, mange Aar· 
hundreder udsendt Sværme af Folk (Goter, Vandaler, 
Gepider, Heruler, Kimbrer, Teutoner, Harder, Longo
barder o. s. v.), der før Roms Opblomstring havde de 
asiatiske Kulturlande .til Maal. 

Disse gotis~e, førromerske Folkevandringer har 
fulgt Skaanes Kyster (Øst- og Vestgoter), eller de er 
(Vandalerne) gaaet over Samsø til Hærvig (KaI und
borgfjord) og saa herfra enten Nord eller Syd om 
Sjælland, som Vind og Vejr nu var til, eller de er 
vel endogsaa gaaet tværs gennem Sjælland ad den 
store Aamose og Køgeaa. 

Men enten nu disse Sværme har gaaet den ene 
eller den anden Vej, saa har de saa godt som alle 
passeret forbi "Borgund", og paa Grund af de om 
Sommer~njremherskende Vestenvinde som Regel: 
langs Østkysten, hvorfra Overfarten. til Wrsla ogsaa 
var kortest. 

Mange af Sværmene har søgt ind til Øen -;- for 
Ly - om Natten eller for at skaffe Mad og Vand. 
Begæret efter Kvinder har sikkert ogsaa spillet sin 
store Rolle blandt Udvandrerne, der selvsagt i Hoved
sagen bestod af unge, raske Mænd. 
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Fra Borgund gik Vejen til Wislas (Weichels)*) Mun
ding, langs denne Flod og dens Tilløb Bug til om
kring Lemberg og herfra videre langs Djnester til 
Sortehavet. Af og til er enkelte Skibe trukket over 
Land mellem de 2 Floder Bug og Djnester; men 
Hovedmassen har maattet saa, høste og kæmpe sig 
frem gennem lmange Aar for at naa saavidt. Man kan 
følge Vandalerne fra Egnen om Warzava til Sieben
biirgen og østgoterne fra østersøens Kyster over 
Odessa til Volgas Udløb i det kaspiske Hav. Denne 
Strækning spænder over en Tid paa rundt 500 Aar, 
idet østgoterne7:'*) ca. 200 Aar e. Chr. var naaet frem 
til Odessa og ca. 370 e. Chr. til Volga, hvorfra Hun
nerne drev dem mod Vest. Færden fra østersøen til 
Odessa har taget ca. 300 Aar, idet Vandringerne er 
begyndt senest· 200 Aar f. Chr.; thi paa dette Tids
drev Romerne Ravhandel med Goterne i Nordtyskland. 

Man huske til Sammenligning, at Nutidens store 
Folkevandring til Amerika har staaet paa i ca. 450 
Aar og endnu ikke er endt trods den lette Transport 
over Havet og trods de mange moderne Landsam· 
færdselsrnidler, man nu har (Veje, Jernbaner). Først 
i det sidste Aarhundreoe har Indvandringen taget al
vorlig .vækst. 

Fra Historien ved man, at Columbus førte de f~r
ste Udvandrere til Amerika paa 3 Skibe. Sagnet mel
der, at Kong Berik førte de første Goter over øster. 
søen ligeledes paa 3 Skibe. 

Mange Venderejser har Skibene gjort mellem Eu
ropa og Amerika, og mange mellem Norden og Nord-

*) Her ligger Danzig, paa Polsk Gdansk = Danskby. 
**) Paa Krim taltes der østgotisk endnu paa Frederik lI's Tid 

i 1500-Tallet. 
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tyskland, og alle eller saa godt som alle disse sidste 
Hen- og Tilbagerejser er gaaet over eller tæt forbi 
Bornholm. 

Overvejende Sandsynlighed taler da for, at Borgene 
er anlagt i disse store Udvandreraarhundreder, hvor 
Øen og da navnlig dens øst- og Sydkyst - der hvor 
de 4 Bygdeborge findes - Aar efter Aar har været 
udsat for Strandhugst af de forbisejlende Folkemas
ser, og Borgenes Tilblivelse og dermed Øens Navn 
"Borgund " kan da sættes til ca. lOO-200 Aar f. Chr. 

Enkelte Forfattere vil, som før nævnt, have, at 
Gamleborg i Almingen skulde være en Kongeborg, 
en Forløber for Lilleborg (Salmonsens Leksikon), 
hvorfra Landet beherskedes. Dette er ganske hen i 
i Vejret. En Kongeborg med Formaal at beherske 
kræver fast Besætning, og fast Besætning kræver faste 
Boliger; men intet tyder paa, at der nogensinde har 
været faste Boliger i Gamleborg, der er bl. a. intet 
Vand, og der er ingensinde fundet nogle af den Slags 
Levninger, som nødvendigvis maatte være til Stede 
i stor Mængde endda, saafremt der blot i 20-30 Aar 
havde været fast Besætning i Gamleborg. 

Angaaende mulig Brug af Gamleborg som Stak
have, Ladegaard o. l. for det nærliggende Lilleborg 
henvises til Artiklen i 17. Hefte. 

Navnet Burgund er ført ret langt umkring. Aar O 
sidder Burgunderne omkring Warzava, Aar 413 er de 
gaaet over paa Rhinens venstre Bred med Hoved
staden Worms. - 400 Aar tværs gennem Tyskland 
svarer godt nok til Goternes 500 Aar fra østersøen 
til Volga. 

Ogsaa nordpaa træffes Navnet Borgund knyttet 
til 2 Herreder i Norge. Er det utænkeligt, at Folk 

9 
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fra Bornholm har taget Land heroppe og har givet 
dette Land Navn efter deres Hjemstavn? 

Historisk er det, at Jomsborgerne, der i stor Ud
strækning rekrutteredes fra Bornholm, Aar 985 e. Chr. 
under Bornholmeren Bue hin Digre led et Nederlag 
mod Haakon Jarl i Hjørungavaag, der er en Vig, der 
skærer sig ind i en ø netop i det ene Borgund 
Herred. 

Hvorfor sejlede mon den digre Bue rundt med de 
2 Kister med Guld, som han tog paa Arrnstumperne, 
da han sprang over Bord? 

Er der mon ikke noget, der taler for, at han skulde 
have brugt dette Guld til at skaffe sig og sin Sag 
Venner og Forbundsfæller med blandt sine Navne
fæller og maaske Stammefrænder i Borgund Herred? 

J. V. V. Hermansen. 

Gamle Originaler. 

IV. 
Smedemester Findanus Pedersen, Nexø. 

EN saa egen
artet og sær

præget Person
lighed var den 
Mand, hvis Bille-

de ses ved Siden ;;.~ ••••••••••••• ~';' ••••••••• 
af disse Linier, at { 
han bør indlem
mes i Serien: 
Gamle Originaler . 

. . "Findanus" , 
som han altid 
kaldtes, var født 
i Nexø 1841, lær
te sit Haandværk 
i Rønne hos en 
Smed, der senere 
udvandrede til 
Amerika - døde 
forøvrigt paa Ov
errejsen. Strenge, 
haarde Læreaar havde den lille, spinkle Dreng - de 
satte sit Præg paa ham for Livet. Hans ene Ben blev 
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meget misdannet, fordi han ved Filebænken, hvor han 
havde sit meste Arbejde, havde vænnet sig til en fejl 
Arbejdsstilling, som hans Mester ikke rettede, og hans 
Tæer blev forkrøblede, fordi hans Sko i Læretiden 
var for smaa. Vejen mellem Rønne og Nexø, hvor 
hans fattige Moder boede, var drøj at vandre mangen 
Gang, fortalte han selv senere som ældre Mand. "Men 
hvem vil ikke gerne hjem til Mor?" føjede han til 
- med det for ham saa karakteristiske, venskabelige 
Puf paa Armen, som han altid brugte under Sam
talen. Naar den ejegode Findanus mindedes sin gamle 
Læremester, sluttede han gerne med et bittertgod
modigt: "Svinebæstet! - der han ligger i sin Grav". 

Smaat begyndte han i det lille, trange og lavlof
tede Værksted i Moderens gamle Hytte paa "Munke
bakken " lige overfor den saakaldte "Munkegaard " 
(nu Holms Hotel), men i 1881 var den stræbsomme, 
flittige Mand i Stand til at rejse et nyt stort Hus. 
Næppe havde han vel større Dag i sit Liv end den 
Dag, han holdt Tømmergilde paa dette Hus. Det var 
en Fest, der gik Ry af: alle hans Kunder og Haand
værkerne, som havde hjulpet ham med Opførelsen, 
var hans Gæster, pyntet var der med Blomster og 
Guirlander, og fra en Tribune forlystede Snedker 
Didrik Kjøller og hans musikalske Sønner Selskabet 
med Hornmusik; spist og drukket blev der - dog 
ikke over Maade -, Taler blev holdt - over al 
Maade -, og Dansen gik til den lyse Morgen. Og 
det hele kom Dagen derpaa i ,,0stbornholms Avis", 
som lige var begyndt sin trange, kortvarige Til
værelse. 

Da Moderens gamle Hus blev revet ned - det 
bør nævnes i denne Forbindelse -, skar han et 
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Stykke af Hjørnestolperne og opbevarede det som et 
Klenodie alle sine Dage - sammen med sin Mors 

gamle Lerlampe og enkelte andre Ting fra det kære 
Barndomshjem. 

De bitterlig strenge Læreaar, Findanus havde haft, 
gjorde sikkert sit til, at han til Gengæld var enestaa
ende god mod sine Lærlinge. Morgenmand, som han 
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var, vækkede han altid selv sine Folk - det skete 
med Ordene: "Nu e'd på di Tida!" - vel en Efter
ligning af det gamle Vægtervers. Arbejdstiden var 
om Vinteren fra 6 Morgen til 8 Aften, om Sommeren 
fra 5 Morgen, men da med Middag i to Timer. Før 
efter Mikkelsdag blev der aldrig arbejdet ved Lys, 
og denne Mærkedag indlededes altid med en bedre 
Aften for saavel Svende som Lærlinge. Sit Regn
skab førte han altid før Frokost - "saa er her Ro", 
sagde han. 

Afholdt og højagtet var Findanus Pedersen som 
Arbejdsgiver. Ofte sagde han til sine Læredrenge 
midt under Arbejdet: "Sæt jer nu hen å hvila lid, så 
I inte au ska få sjæva Ben", og naar Postbud Ole 
Frederiksen op ad Dagen bragte Posten med "Born
holms Tidende", saa hændte det jævnlig, at Mester 
læste højt for dem af Bladet, medens hele Mand
skabet satte sig i Kreds om ham og lyttede inter
esseret. 

Et lille, karakteristisk Træk, som træffende i11 u
strerer hans Forhold til Læredrengene, maa her be-
rettes: ~ . 

Da det en Middagsstund rygtedes paa Værkstedet, 
at der var Ildebrand i Bodilsker - det var forøvrigt 
Jeppe Ipsens Hus ved Søndre Skole, der brændte -, 
fik Lærlingene straks Lov at tage derop, og da de 
kom tilbage ved Sekstiden, modtog han dem med 
Ordene: "Nå, Horra, I e vel dygti svyltena; kom la 
vos gå ner te Gjita, så ska I få nåd å læva ver" 
("Gji1a" - Bergithe Andersen - var hans Husbe
styrerinde gennem mange Aar). Medens Drengene 
med god Appetit satte "Ujnjarnan" til Livs, spurgte 
han, om de havde Lyst til at gaa "paa Komedia", 
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og da de naturligvis gerne vilde det, fik de Penge 
til Billetter og tilbragte en herlig Aften paa Korups 
Sal, hvor Carl Henriksens Selskab spillede "Soldater
løjer". 

"Om noget var", siger en Mand, der for et halvt 
Hundrede Aar siden stod i Lære hos ham, og som 
nu fortæller mig et og andet fra den Tid, "saa havde 
vi maaske for stor Frihed". - - -

Findanus havde gerne 5-6 Mand til Hjælp, og 
Arbejdet gik altid kvikt og med godt Humør, men 
frit gik det til, og holdt en Kunde udenfor Porten, 
kunde det ske, at hele Personalet sammen med 
Mester kom ud for at hilse paa, faa Besked og vel 
navnlig - en Passiar. 

Havde man haft lidt "strengt" (J: travlt), eller et 
større Arbejde var fuldendt paa Værkstedet, lød det 
gerne til en af Drengene - le'dsaget af det venlige 
Stød paa Armen -: "Hør, mijn Horra, stik ner te 
Madam Jørnsen på Torred ette tre Pæla "Sevablød
da" . " Og saa gik Flasken rundt, saalænge der var 
en Draabe i den. 

I Smedjen stod altid et 2 Potters Drikkekrus med 
"Bærris Drikka", og af dette kunde hvem som helst 
slukke sin Tørst; ofte blev der trakteret med "ejn 
søder Syp" eller en Bitter, og mange var det, der 
blev budt Smørrebrød og Kaffe hos Findanus. 

Skønt han havde lært Klejnsmedeprofessionen, var 
det hovedsagelig de grovere Smedearbejder, der la
vedes i hans Smedje. Saaledes leverede han næsten 
hele Beslaget til 3-mastet Skonnert "Tre Søstre" og 
"Margrethe" , som byggedes under gamle Mester 
Brandts Ledelse. Som Eksempel paa, hvad man den 
Gang kunde faa en Smedesvend til, kan nævnes, at 
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Masteringene til "Margrethe" blev gjort hvidglødende 
hjemme, og saa gik det i Hurtigløb ned til Havnen 
med en Ring i Tangen, for den skulde jo sættes paa, 
medens den var varm. Saa vankede der gerne en 
"Sevablødda" af Kaptajnen. 

Sine Arbejdere beholdt Findanus længe; to af hans 
Svende var saaledes i hans Brød i ca. 40 Aar. Sam
vittighedsfuld og dygtig var han, lavede godt og so
lidt Arbejde. "Vi lavad på bæsta Måda", plejede han 
at sige, og det gjorde han tilvisse ogsaa - derfor 
blev Kundekredsen stor. Ihærdig og flittig var han 
og sparede ikke sig selv; men nogen rig Mand blev 
han aldrig - dertil var han alt for gavmild; hans 
Hjælpsomhed og Godgørenhed var enestaaende, og 
de Fattige laa ham altid meget paa Sinde; han havde 
jo selv kendt til trange Kaar. 

Som han havde Godhed for Mennesker, saaledes 
ogsaa for Dyrene. Saa man ham paa Havnen, hvor 
han var jævnlig Gæst, havde han gerne sin lille Hund 
med; den havde Plads i en Lomme paa Stortrøjen -
større var Hunden ikke. De faa Husdyr, han ha'yde, 
blev meget omhyggeligt passet af ham selv, og laante 
han en Gang imellem et Køretøj, f. Eks. for at besøge 
sin Søster Caroline, der var gift med Smedemester 
Hans Riis i Poulsker, saa skulde - "Pina" - Hesten 
ikke overanstrænges ; han kørte altid i Skridt - "der 
er jo nok at se paa", sagde han. 

Naar nogen havde vist ham en Tjeneste, var han 
meget taknemlig; det kan saaledes nævnes, at han 
paa en af sine Højtidsdage -- vistnok sin SO-aarige 
Fødselsdag - vandrede op til en Kirkegaard, der 
ligger en Mils Vej fra Nexø, for at lægge en Krans 
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paa en Velgørers Grav. Han interesserede sig meget 
for Personalhistorie, og det var ham altid en Glæde, 
naar der blev talt godt om Folk - saa gentog han 
en saadan Udtalelse og glædede sig barnligt over den. 

Rund var hans Ryg af Slid og Slæb, og forkrøblet 
var hans Legeme, men et Perlehumør havde han, og 
det smittede: Folk gik gerne glade fra Smedjen og 
dens Mester. Om ham kan det med Rette siges, at 
han havde Tjenersind - optaget, som han alle Dage 
var af at tjene sine Medmennesker og gøre godt mod 
dem, der trængte. 

Flittig Kirkegænger, som han var, havde han sin 
bestemte Plads i Kirken og brugte sin kraftige Røst 
godt ved Salmesangen, men havde vanskeligt ved at 
følge Takten og Orgelet, saa at han somme Tider 
faldt lidt udenfor den korrekte Kirkesangers Takt og 
Tone. Saa var det en Søndag Formiddag, at Kirke
sangeren - den senere Førstelærer og Inspektør 
Skrydstrup (død 1889) -, der naturligvis havde lagt 
Mærke til dette, stillede sig ved Siden af hans Stol 
og sang kraftigt til for at lede Sangen, men da Fin
danus troede, at Skrydstrup gjorde det blot for, at 
hans - "Findanusa" - Stemme ikke skulde høres, 
saa sang han endnu kraftigere til, saa Skrydstrup blev 
ganske overdøvet, maatte give op og gaa tilbage til 
sin Kirkesangerplads paa Gulvet. 

Det lille Optrin i Kirken, der jo minder om Hol
bergs Per Degn, undrede Findanus meget, men glad 
var han, fordi han havde overdøvet Skrydstrup -
"saa holder han sig nok i Ro herefter", sagde han. 

Som god Borger var han stærkt interesseret i By
ens Ve og Vel og var i en Aarrække Medlem af Lig-
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ningskommissionen. Store Indtægter var det jo ikke, 
at Folk havde den Gang; Findanus hævdede, at de, 
der havde Raad til at hænge "Pyntegardiner" for Vin
duerne, maatte ogsaa have Raad til at betale en 
Ekstraskat, og det samme gjaldt de Borgere, der 
flottede sig med Overfrakke ("Sjørt", som han for
agteligt kaldte det). Hans politiske Interesse var alle 
Dage levende, og det var ham altid en stor Glæde, 
naar han fik sine Lærlinge med til Aakirkeby paa 
Valgdagen. De skulde være med til at kaare Ven
stres Kandidat, sagde han - læres til, mens de var 
unge. 

Ved det bevægede Byraadsvalg i Januar 1888 blev 
der af en kaad og talentfuld Pen skrevet en for
træffelig bornholmsk Vise, der var paa alles Læber; 
den handlede om "Byrådsvallet i Najse å om voddan 
Folk tau på Vaija bodde forr å bagætte", den gik 
paa Melodien "Peter Schjødt i Barndomsalder" og 
begyndte med følgende Vers: 

Enihedijn i vor Rauna
krog vi læijne har forspijlt. 
Enihedijn må vi sauna; 
Ak, vi rasa styt å vijlt. 
Hør! vi skuijlle slå vos sammen, 
Skuijlle glømma gammalt Nag. 
Tæijnk ejngong, hvor va ded Gammen: 
Aijle støtta samma Sag. 

Med Lune og godmodig, men rammende Satire 
fortaltes der i Visen om alt det Kævl og Spektakel 
og alle de Forhandlinger i Krogene, dette Byraads
valg medførte. Det hed saaledes i et af de mange 
Vers: 
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Oia Casper li ,Spindtus" 
å ejn ajnijn, - di va tre -
vaskada dom som Pilatus, 
di ble vida Iisom Sne. 

Ole Casper var Snedkermesteren paa Aasen, og 
med "Spinatus" sigtedes til Findanus, som herefter 
ofte blev kaldt ved dette for Tilfældet og Rimet op
fundne Navn. 

I sin store, rummelige Ejendom boede han i Kæl
derIejligheden, medens Værelserne ovenpaa stod ube
nyttede i flere Aar, indtil Baptistmenigheden fik Lov 
at holde sine Møder der; senere benyttede Indremis
sionen disse Lokaler. 

Den brave, flittige, hje'rtensgode Findanus Peder
sen holdt nænsomt Hævd over alle gamle, overleve
rede Skikke. Honning og Brændevin ("Hønnu å 
Bræijnevin ") vankede der saavel Mikkels- og Mor
tensaften som ved Jul og Nytaar. Efter det festlige 
Maaltid Juleaften læste han altid Juleevangeliet med 
sine Folk. 

Udenfor sit nye Hus plantede han tre Pæretræer; 
de staar der endnu, og de har deres Historie. Man
gen en Nexødreng vil mindes disse Træer og de 
dejlige Pærer. Den gamle Smed har mangen en 
Mørkningstime staaet nede i sin Kælderstue og moret 
sig kosteligt, naar Drengene søgte at faa fat i de tri
stende Pærer. 

Naar Arbejdet paa Værkstedet var endt, naar Aften
solen lagde sit gyldne Skær over Muukegaardens 
høje, røde Tag og slog Smut i de mange buklede 
og buede Ruder, der lyste sælsomt grønt derovre 
paa Bakken, saa kom de Timer for Findanus, som 
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han satte mest Pris paa - Timerne oppe i hans 
store Have i Klintegade, hvor han og gamle "Gjita" 
-- kroget og forslidt - gerne sluttede Dagen. 

Hans Livsdag sluttede i Høst 1903; han blev 
kun 62 Aar, men havde alt længe været en gammel 
Mand. 

C. J. Hagemann. 

To Lakuner. 

V ed sin Død 1875 efterlod Grosserer, Tømmerhandler M. C. 
Bech sig et overordenlig fyldigt, smukt skrevet og stateligt 

Manuskript i stor Kvart: Mit Livs Historie, samlet og skrevet 
i Aarene 1864-69 af Marcus Christian Bech. Et større Brud
stykke heraf blev trykt 1910 som Bd. XII i .Memoirer og Breve, 
udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist" under Titelen: .En 
Kjobenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816",*) 
omfattende paa det nærmeste Forfatterens 30 første Leveaar. 
Et ikke uvæsentligt Afsnit heraf igen (S. 93-182) optages af 
den unge Løjtnant Bechs Udkommando til Kristiansø (1808--09). 

Det var .i de urolige Aar efter Hovedstadens Bombardement 
1807, Kaperkrigens Tid, hvor de militære Foranstaltninger paa 
Bornholm og "øen" vel nok naaede deres højeste Udvikling. 
Amtmand Thaarup skriver saaledes i 1810: 1807 d. 22. Decbr. 
ansattes en Gouvernør (Kommandør Georg Albrekt Koefoed) 
over Bornholm og Christansøe med saadan Autoritet, al mulig 
Hjelp, og saadanne Resourcer, at herfra skriver sig en ny Epoke 
i Landets Forsvarsvæsens Historie. - Det var iøvrigt denne 
nye Tingenes Tilstand (delvis svarende til det i vor Tid ikke 
ukendte Fænomen: Krigsti1stand), der beskar den virkelystne 
Amtmands Autoritetsfelt saa kraftigt, at han et Aars Tid efter 
opgav sit stækkede Embede. 

Allerede i Novbr. 1808 døde Guvernør Koefoed og afløstes 
af Viceguvernøren, den fra 1801 og 1808 kendte Kommandør
Kaptajn C. A. Rothe, Linjeskibet "Prins Kristian"s tapre Næst
kommanderende. 

Assisteret af en Række duelige Artilleri- og Infanteriofficerer 
• ovrefra ", hvoriblandt den fortjente Kaptajn Poul Mogens Hoff-

*) I det flgd. betegnet som .Memoirerne". 
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mann (1778-1842), Rothes Efterfølger som Kommandant 1814, 
blev den ny Guvernør den egentlige Leder af den udsatte, af
sides Landsdels Anliggender paa saa godt som alle Omraader. 

I disse omfattende Forholdsregler har vi da ogsaa Baggrun
den for den unge Løjtnant Bechs Opbrud fra København. Efter 
en baade bevæget og besværlig Overfart i en lille Skude, der 
havde sin svære Hyre med at undgaa de mange fjendtlige Krigs
skibe, som gennempatruljerede Farvandene, landede den ufor
knyttede Yngling noget hovedkulds paa Kysten mellem Hasle 
og Rønne for umiddelbart efter at melde sig hos Guvernøren 
(Koefoed) i sidstnævnte By hen ad. Midten af Juli 1808. Resten 
af Maaneden (til d. 30.) tilbringer han paa Bornholm, hoved
sagelig optaget af officielle Visiter og Undersøgelser af Øens 
Kystværn. Dagbogsoptegnelserne fra dette Ophold, som Ud
giverne af "Memoirerne« ikke har fundet af tilstrækkelig Inter
esse for en større Almenhed, følger nedenfor under Betegnelsen 
Lakune J ("Memoirerne" S. 116). 

Hele 35 Dage kom der saaledes til at hengaa, før Bech om
sider naaede Maalet for sin Rejse, Klippefæstningen Kristiansø. 

Om de spændende, til Tider højst dramatiske Oplevelser paa 
den lille farlige østlige Forpost, fortælles nu med Liv og Lune, 
stadig i Dagbogsform, af den djærve unge Helt, der i Ufor
sagthed og Mod ikke staar tilbage for noget af de smukke 
Navne, der straalede blandt Datidens fædrelandsbegejstrede 
Ungdom. 

Den 28. Novbr. 1809 forlader Bech for stedse Kristiansø for 
efter Guvernør Rothes Ordre at deltage i Undervisningen ved 
den i Rønne oprettede Skole for bornh. Artilleriofficerer. Delte 
(i øvrigt det sidste) Afsnit af Løjtnant Bechs militære Karriere, 
der ligeledes er udskudt af "Memoirerne", udfylder da Lakune 
!! (S. 182) og giver i flere Henseender en værdifuld, frisk og 
aaben Fremstilling af, hvorledes "Guvernørtidens" Bornholm, 
særlig naturligvis Militsen og Øens "bedre Selskab", affandt 
sig med Tilværelsen under de utrygge Forhold, der maalte blive 
Følgen af dens isolerede Beliggenhed. 

De nu udfyldte tvende Lakuner skulde da tjene ikke blot 
som Supplement til omtalte Memoireværk (der samtidig varmt 
anbefales Læserne), men maaske nok saa meget som et Par 
mindre, selvstændige Bidrag til Belysning af bornh. Tilstande 
og Personer i Kaperkrigens brogede Aar. 

14.3 

Følgende Vink faar gøre det ud som Kommentar til de ikke 
faa Navne, man i Teksten vil blive stillet overfor: 

Foruden "Memoirerne" (adskillige af Officererne) og Dr. 
Zahrtmanns Rønnebog (flere af de nævnte Rønneborgere m. m.): 
Bornh. Saml. I (i Noterne til Dr. KabelIs Teaterhistorie), VII (S. 
89 t, Thaarup) X (S. 105 J. A. Stenbæk, J. Holst; om sidst
nævnte se ogsaa Rawert & Garlieb S. 70), XI (S. 38 Funch, 
S. 44 Hoffmann, S. 49 ff. Slægten Jespersen), XIV (S. 91 og 95 
J. J. Hansen, ogsaa omtalt sammen m. H. Sanne i Jørgensens 
Bornh. Historie II S. 256 og Eschricht S. 15; S. 92 Insp. Peter
sen, se ogsaa Rawert & G. S. 55) XVI (S. 14 f. 1. Holst, S. 57 
Komm. Kohl). 

I Jørgensens Series Pastorum S. 7: Balle, S. IO Saxtorph, 
S. 112 Amtsprovst Jensen. - I HerteIs Christiansøe, eller endnu 
bedre Dr. Ficks: Meine neueste Reise .. , vil man finde en 
med Memoirerne nogenlunde samtidig Beskrivelse af Fæstnin
gen. - De ligeledes samtidige "Saml., udg. af d. bornh. Sel
skab for Efterslægten l-III", yder ogsaa hist og her nogen Stølte. 

Sluttelig skylder jeg Hr. Bibliotekar ved det Kgl. Bibliotek 
J. Clausen megen Tak for elskværdig Redebonhed med at hjælpe 
mig paa Sporet af det værdifulde Manuskript, og deltes Inde
haver Fru E. Bech, f. Wroblewsky, Enke efter M. C. Bechs 
Sønnesøn, Bankkasserer Frits Bech, for den Beredvillighed og 
Forstaaelse, Fruen har vist Sagen, bl. a. ved at besørge Af
skriften af de to Brudstykker, der altsaa fremtræder som ordret 
Aftryk efter denne. -

A. Jensen. 

Lakune r. 
(Memoirerne S. 116.) 

Da del) skulde gaa til Middagsbordet indbød han 
mig at deltage deri. Der spistes godt og drak vi 
Caffe i Haven imedens en Pot Kegler blev slagen, 
hvori Gouverneuren deeltog. Da Byfogden var til
stede, havde han den Godhed selv at følge mig til 
mit anviste Qvarteer, der var hos en Kiøbmand Rash, 
en underlig gammel Passageer om hvem jeg senere 

1) Guvernør Koefoed og nogle tilstedeværende Officerer. 
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faar Lejlighed at tale. Da Gouverneuren havde ind
budt mig til Aften gik jeg derhen hvor Selskabet 
omtrent var det samme som om Middagen. Der blev 
spillet Kort og jeg fik et Part l'hombre med Gou
verneuren. Capt. Hoffman af kg!. ArteIlerie Corpset, 
til hvem jeg havde Breve, hvori jeg særdeles var 
anbefalet af Oberst Beck var E. B. Nord paa Landet 
for at exercere Artelerister og kom først tilbage om 
nogle Dage. Gouverneuren rejste næste Dag til Ses
sion, og sagde mig, han skulde bringe Capt. Hoff
mann hiem med sig; jeg maatte imidlertid see at 
more mig saa godt jeg kunde. 

14. Juli. I Dag besaa jeg Rønne, og om Eftermiddagen tog 
jeg med Lieut. Lohmann ud til Amtmanden Etatsraad 
Thaarup, der eiede et Sted en halv Miil udenfor 
Rønne. Hos denne meget interessante Mand og hans 
elskværdige Familie, som jeg sidennøiere lærte at 
kiende, forbleve vi om Aftenen, og fandt jeg der en 
meget fiin kiøbenhavnsk Levemaade. Amtmandens 
Huus var ogsaa det gentileste paa hele Bornholm. 
Den 15de Juli fra om Morgenen var jeg beskieftiget 
med at skrive Breve til Fader, Oberst Beck og flere 
andre, for at melde min lykkelige Ankomst her til 
Landet. Om Eftermiddagen kiørtes med Lohmann ud 
til hans Fader, Toldinspecteur Lohmann, hvis Gaard 
ligger en 1/4 Miil fra Byen og er meget vel belig
gende. Dette var ogsaa en meget net Familie, og 
forbleve vi der om Aftenen. Den 16de Juli blev jeg 
af Divisionsqvarteermesteren Salchov tilbudet at ride 
med den øyrige Stab, Gouvernøren imøde, og blev 
der mig sendt en opsadlet Hest. Vi vare 5 Officerer 
og traf vi ham en halv Miil udenfor Rønne. Capt. 
Hoffmann var med, og modtog han mig meget fore-
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kommende. Om Eftermiddagen fulgtes Oberst Funk2) 

til Jorden, som blev begravet med militaire Honeure, 
Processionen var stor, smuk og ordentlig. Gouver
neuren tilbød mig at forblive en fjorten Dages Tid 
paa Landet for at kunne besee det, og reise omkring 
med Capt. Hoffmann, der skulde exercere sønder paa. 

17. Juli. Den 17de Juli om Eftermiddagen kiørte jeg med 
ham, tvers over Landet til Fiskerleiet Gudhiem, hvor 
vi forbleve om Natten. Captainen var en munter 
Mand, besidder særdeles Kundskaber i sit Fag, og 
søgte paa alle Maader at more, og være mig til Tiene
ste, hvilket han ikke allene nu giorde, men har endog 
bestandig senere viist mig megen Venskab, og greben 
enhver Lejlighed, hvor han knnde være mig til Nytte 

18. - og Tieneste. Om Morgenen rede vi den 18de Juli 
omkring paa Batterierne langs med Stranden, hvor 
Kanonerne først bleve proberede, og derefter blev 
exerceret skarpt. Om Middagen spiist hos Ritmester 
Thiesen3) af de Bornholmske Dragoner, der eiede 
en Gaard noget fra Gudhiem. Efter Maaltidet spad
seredes og legedes med en meger va~ker bornholmsk 
Pige, paa en noget fra Gaarden i en Skov belig
gende Høi, kaldet Peberhøjen, derfra hiem til Gud
hiem hvorfra jeg tilskrev Fader, Major Braem, Ar
tellerie BatailIanens Chef, og min Capt. Lindenfels4). 

KJ. 8 Aften taget fra Gudhiem til Svanikke, og er 
Veien herimellem henrivende. Udsigterne og Landet 
fortrinlig skiønt. KJ. henimod 10 vare vi i Svanikke. 
Hoffmann indlogeret hos Kiøbmand og Strandings-

2) Oberstltnt. J. C. Funch, Bornhs. Kommandant 1802- 07; 
død 1217 1808. 

3) Antagelig Hans Vilh. Thiesen (177.1-1826), senere Major, 
Ejer af Kobbegd., 0sterlars. 

4) Om denne Ltnt. Bechs beundrede Lærer se "Memoirerne" 
S. 41 tf, 10 
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commissionær Steenbæk og jeg hos Kiøbmand Holst 
med en vakker Kone, og hvor jeg havde det meget 

19. Juli. godt. Den 19de Juli bivaanet en Exercitz med 5 
Styk. 3 r;;: Feldtcanoner, der blev nøjagtigt og godt 

20. - udført. Den 20de Juli været med Capt. Hoffmann 
paa Batterierne, og spiist til Middag hos Byfogeden 
Cancellieraad Heiberg, hvor vi forbleve om Aftenen. 

21. - Den 21de Juli om Eftermiddagen KJ. 6 taget derfra 
til Nexøe, hvor vi stege af hos forhen Skibsfører Capt. 
Jeppe Jørgen Hansen, hvor jeg fik Qvarteer. Den 

22. -- 22de Juli KJ. 7 om Morgenen redet til Almindeskoven 
21/ 2 Miil fra Nexøe, hvor vi forefandt et meget stort 
Selskab af Damer og Herrer fra Nexøe og Omegn. 

23. Den 23de Juli vare vi igien paa Batterier, og om 
Eftermiddagen giort Besøg hos Pastor Saxdorph til 

24. Bolsker Kirke. Den 24de Juli beseet Steenbruddet 
tæt ved Nexøe, med Inspedeuren Hr. Petersen. Den 

25. 25de taget fra Nexøe til Aakierkebye, hvor spistes 
til Middag hos Capt. Onserud af Staben, som her 
var stationeret. Efter samme bivaanedes en Exercitz 

26. -- med Feldtkanoner. Den 26de spiist hos Præsten der, 
Hr. Balle, taget derfra KJ. 4 og ankom til Rønne 
KJ. 6, hvor vi begge strax meldte os hos Gouver
neuren som tilbagekomne og spiiste vi hos ham til 

27. Aften og spilte Boston. Den 27de Juli forblevet i 
28. Rønne. Den 28de KJ. 4 taget derfra og kom KJ. 8 
29. til Gudhiem hvor jeg forblev om Natten. Den 29de 

blæste det meget stærkt og Vinden lige stik imod, 
saa Søfolkene, der skulde seile mig over til Fæst
ningen i en temmelig stor Baad, en Ege kaldet, ei 
vilde forsøge derpaa. Her var just ei meget at more 
sig med, imidlertid hengik Dagen, og jeg fik en god 
Seng hos Danielsen, der modtog Fremmede. 
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L akune II. 
(Memoirerne S. 182.) 

28. Nov. Jeg forlod Fæstningen den 28de Novb. ledsaget 
af min tro e Hund Sticker, og efter at have giort 
adskillige Besøg hos Bekiendterne i Svannike, Nexøe 

2. Dec. og Aakierkebye kom jeg den 2den Decb. til Rønne. Jeg 
blev vel modtaget af Gouverneuren og underrettet 
om Skolens Bestemmelse, nemlig at biebringe flere 
af ArtelIerie og Infanterieofficererne af den born
holmske Melice en større Dannelse i Kundskaber, 
som de hidindtil ei synderligt havde dyrket. Der 
var nogle og tyve Officerer henimod og over de 40 
Aar. Skolen holdtes fra KJ. 9 til 2, Capo Hoffmann 
læs1e Artellerievidenskab, Jæger Leiut. Kallenborn 
over Jæger og Infanterrietienesten. En bornholmsk 
Dragon Leutenant over Cavalleriet og jeg i ovenan
førte Læregenstande. Den meste Undervisning skeedte 
ved Didat, da vi ingen Bøger havde til Eleverne. 
og for de dem den ene Dag opgivne Pensa, maatte 
de den næste Dag giøre Rede. Det er en unægte
lig Sandhed at Bornholmerne ere et meget op
lagt og lærelystent Folkefærd, begavede med sund 
og kløgtig Forstand og meget videbegierlige. Dette 
i Forening med stor Lyst og megen Flid giorde at 
Skolen havde god Fremgang og i kort Tid sporedes 
daglig Fremskridt i det af dem lærte. I Skiøn og 
og Retskrivning havde jeg ved mine skrevne, ei 
daarlige Forskrifter, og ved Didater Ibragt dem en 
stor Deel frem. I Statistik, som jeg tildels dicterede 
dem efter Thaarups mindre Statistik, som ogsaa en 
Deel i Udtog af saavel physisk som mathematisk 
Geografie. I Geografien udførligst de nordiske Riger 
og Overblik af de andre Lande, i Fædrelandshistorie 

10* 
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et kort Uddrag af samme vare de, ved Dictaterne 
og deres Opmærksomhed samt stor Flid hjemme, 
komne meget godt frem endog inden Aarets Slut. 
l den sidste Maaned førend Examenen skulde holdes 
havde vi idelig Repetitioner af det lærte. Ved den 
afholdte Examen den 3die April 1810 bestod de 
fleste godt og nogle udmærket, saa Gouverneuren 
var meget tilfreds med Udfaldet af samme,. og tak
kede os Lærere for al anviist Flid og Umage med 
dem, lykønskede os til det gode Udfald af vore Be
stræbelser, Skolen ophørte den næste Dag. 

Da jeg kom til Rønne den 2den Decb. logerede 
jeg først hos en gammel Kiøbmand Tønnes Rask, 
hvor jeg alletider laae, naar jeg opholdt mig der, 
men nu havde han ingen Lejlighed til mig, undtagen 
i en muret Pavillon i Haven, som laa i den nederste 
Deel af samme. Værelset var godt, men det var nbe
hageligt at gaa saa ofte om Vinteren i Sneen frem 
og tilbage. Jeg forblev der i 8te Dage, i hvilke jeg 
havde travlt med et oversætte fra Fransk og Engelsk 
forskellige Documenter fra et i disse Dage fra Eng
land til St. Petersborg bestemt Skib, som var stran
det ved Hasle, og anmodede jeg Gouverneuren om at 
maatte vorde anviist et andet Qvarteer, som jeg 
ogsaa erholdt hos Kiøbmand Peter Siernesen, der 
boede i Hovedgaden i Rønne, hvor et stort Værelse 
til Gaden i Stuen blev mig anviist, i hvilken ene 
Ende min Seng var anbragt. Her var meget livligt 
og godt, men jeg frasagde mig, ved denne Flytning 
den gode frie Levemaade hos Tønnes Rask. Min 
Vært var Pebersvend, og en ei meget underholdende 
Mand, som ideligen fortalte om hans egne de smaa 
Jagter, der alle seilede ganske fortræffeligt og om 
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hvilke han ytrede: "Vippe de Vip vie ein Maag." 
Alle Officererne ved Staben, her kaldede førte Offi
cerer, spiste til Middag paa et Sted sammen, bevær
tet af en Enke, og til disse sluttede jeg mig, jeg 
tror vi betalte for tvende Retter, meget veltillavet 
Mad, 5 Rdl. om Maaneden. Der var en Klub opret
tet, tildeels af Officerer og Embedsmænd i Rønne 
og holdtes den i Apoiheker Mangors Locale, hvor 
dog kun beværtedes med kold Mad. Her samle
des Medlemmerne hver Aften til Billard, l'hombre 
og Whist, naar de ei vare andetsteds anbragte i Sel
skab. Der gaves iøvrigt i Rønne en borgerlig Klub, 
men der kom vi ikke, undtagen ved højtidelige Lej
ligheder. l Skolens Ferie ved Juletid rejste jeg med 
Maanedslieut. Marker, der havde Orlov, fra Øen og 
var til Besøg hos hans i Rønne bosiddende Kone, 
til Nexøe og Svannike og var jeg til forskiellige 
Baller baade der og i Rønne, deels i Familierne og 
deels offentlige i Borgerklubben. I Rønne giordes 
Bekiendtskab med flere Familier hos hvem jeg af
lagde Besøg om Aftenen og forblev til Spisning. 
Disse var især hos Provsten Jensen, Amtmand Thaa
rup, Byfogeden Wiborg, Byskriveren Barklei og senere 
Byskriver Jespersen, der havde en særdeles smuk 
Kone, Kiøbmanden Tønnes Rask, Wulffsen, Arboe 
og Peier Rask, der havde en smuk Datter, der var 
forlovet med unge Arboe, der senere blev svensk 
Konsul. Vi vare i Middagsselskaber hos dem i For
ening med Gouverneuren, hvor det gik meget gen
tilt til. Af dem alle trakterede min gamle Vært Tøn
nes Rask bedst. Maden var udsøgt og hans Vine 
unægtelig de bedste. Ogsaa kom jeg til vor Spise
værtinde, Præsteenken fra Færøe, hvis Datter paa 
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18 Aar, født paa Færøe var en at de smukkeste Pi
ger jeg havde truffet paa, og til hvem Lieutnant Kal
lenborn, der ligeledes var en særdeles smuk Mand, 
courede meget, men som dog ei førte til videre. 
Han og jeg samledes der ofte til megen Fornøjelse. 
Saaledes forløb de iange Vinteraftener meget behage
ligt for mig, og inden det mærkedes var Aaret forbi, 
og endeel af det nye 1810. Vor Konges F ødsels
dag 28de Januar blev højtideligholdt paa Klubben 
ved Middagsgilde og stort Bal om Aftenen. Ved Bor
det holdt Byfogeden Wiborg en udmærket Tale i An
ledning af Dagen, han var en meget begavet Mand, 
hvortil Gouverneuren udbragte Kongens Skaal. Lige
ledes talte Pastor Balle fra Aakierkeby meget humori
stisk med megen Applaus og forskiellige andre. Selska
bet var i det hele meget animeret. Til Ballet om Afte
nen havde jeg flere Dage i Forveien buddet Cancellie
raad Byfoged i Hasle Arboes tvende Døttre Christi
ane og Dorothea, unge og ret nette Piger, hvoraf 
første senere ægtede Capt. Krieger og den anden 
Capt. Kohl fra Chø. Disse Jomfruer afhentede jeg hos 
en Familie i Rønne, hvor de plejede at tage ind. 
Ballet gik godt og jeg afleverede mine Damer tem
melig nær ved Morgengrye. Vi toge om Søndagen, 
dertil indbudte af Capo Rothe, i Kane med Damer, 
en Miils Vej fra Rønne ud til en Bondegaard, hvor 
han beværtede med en splendid Frokost. hvorefter 
der blev dandset til den af ham medbragte Musik, 
som iøvrigt havde spilt, saavel ved Udreisen, som 
om Eftermiddagen i Mørkningen ved Hiemreisen. 
Bøndergaardene paa Bornholm ere næsten alle som 
mindre Proprietairgaarde, rummelige og velbyggede. 
Foruden Dagligværelser og Sovekamre er der en 
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stor Sal, og ved Enden af denne spredte Giestevæ
relser. Da Eleverne eller rettere Officererne, der be
søgte Skolen næsten alle vare Bønder eller rigtigere 
Eiendomsbesiddere, havde de jevnligen 4, 5 Dages 
Ferie for at tage hiem og se til samme. I en af disse 
Ferier kiørte Capt. Hoffmann og jeg til Nexøe, hvor 
jeg tog ind hos min oftere besøgte Velynder Kbmd. 
Jørgen Hansen og fandt hans nu snart udvoxne 
Datter Gertrud af mig kaldet paa Fransk med Ger
trude meget venlig. Vi vare under Opholdet i Nexøe 
en heel Dag i Boelsker hos Pastor Saxdorph, en 
halv Miils Vej borte. Han havde trende voxne unge 
Døttre, hvoraf den yngste Ursula var ret tækkelig og 
drilledes jeg svært meget af Hoffmann, at jeg gjorde 
temmelig Cour til hende. Men de toge svarligen feil. 
En Kiøbmand i Nexøe havde en meget smuk Datter, 
Helene Sanne, der var forlovet med Inspedeuren ved 
Frederiks Steenbrud. En anden Kbmand. Sonne eiede 
en vakker Datter i Jomfr. Martha Sonne. En Dag 
arrangerede Hoffmann en Kanefart med Damer, og 
hver Herre skulde kudske sin Dame. Jeg havde helst 
kiørt med Helene Sonne, men hun blev ført af Kiere
sten Inspedeur Petersen, jeg tog derfor pænt tiltakke 
med den anden Bisol neml. Martha Sonne hvis Fader 
havde en mægtig tospændig Kane. Vi vare over tyve 
Kaner fra Nexøe, og nogle skulde indtage Damerne 
Saxdorph i Boelsker. Der blev spillet hele Vejen af 
Musikanter, der vare i den første Slæde og efter at 
have giort en Runde omkring i Byen kiørtes ud af 
Landeveien en Miils Vejlængde, hvorpaa vi vendte 
om igien. At kiøre i Kane, uden at vælte, syntes 
mig ei gaae an og temmelig behændig førte jeg min 
op ad en Snebrink ved Veien og væltede med min 
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Dame Martha og mig nok saa gemytlig rundt i den 
løse Sne, til stor Ærgrels~ og stærk Brummen af 
den gamle Kudsk, der stod med Knaldpidsken bag 
paa, men som ogsaa maatte herunter. Vi laae ret 
behageligt i den bløde Snee, men naaede snart de 
andre Kaner, der imidlertid høfligen havde hilst paa 
os ved Forbikiørslen. Vi naaede dem snart og fulg
tes vi samtlige ad til Klublocalet ved Stranden, hvor 
sagdes Farvel og paabødes Selskabet at møde betids 
der om Aftenen til Bal. Kl. 7 Aften var dette i fuld 
Gang og blev der danset til Kl. 4 da ethvert af
skiedstagende Par blev sagt Farvel med en Fanfare 
fra en Balcon fra Huset. Jeppe Jørgen Hansen med 
Familie gik hi em til hans Bopæl, nogle faa Huse 
fra Klublocalet. Fra Nexøe toges til Svannike, hvor 
jeg som forud logerede hos Kiøbm. Holst, der havde 
en ung vakker Kone"), der forærede mig til Souve
nir en Daase af fint malet Porcelain til Snustobak. 
Hoffmann var hos den rige Kbmd. og Strandings
commissair Steenbæk, der var Enkemand med en 
DatterG), der var intet mindre end smuk, men sær
deles dygtig Fruentimmer og meget godmodig. Hoff
mann giorde stærkt Cour til hende, og her blev det 
til noget, thi han førte hende senere hiem som Hu
strue, da han efter Freden blev Commandant paa 
Bornholm med OberstIieutenants Charakteer. Denne 
Kiøbmand Steenbæk og Capt. Kohl havde tient en 
stor Deel Penge ved Havarister og Strandinger, deels 
paa Bornholm, deels paa Festningen. Efter 5 Dages 
Fraværelse retournerede vi igien til Rønne. 

r,) Ane Marie, f. Kofoed (1783-1848), gift 2. Gang m. J. S. P. 
Siemsen. 

6) Catharine Steenbeck (1785--1818) g. 1812 m. Hoffmann. 
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