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Sæddodder og Korn paa Bornholm 
1 det 13. Aarhundrede 

af Hans Helbæk 

SkØnt man kan hævde, at Middelalderens Danmark i det store 
og hele er bedre belyst end Aarhundrederne omkring Kristi Fød
sel, er der dog Omraader, hvor dette ikke passer helt. De skrift
lige Kilder er paa visse Punkter summariske og for fragmenta
riske til, at man kan danne sig et intimt Billede af meget daglig
dags Foreteelser. Dette synes f. Eks. at gælde for Planteavlen og 
dermed Ernæringens finere Detaljer. 

Man har været i Stand til ret indgaaende at oplyse, hvilke Af
grØder Markerne har baaret i ældre Jernalder og hvilke vege
tabilske Raastoffer, man paa den Tid har betjent sig af i den 
daglige Kost. Disse Oplysninger stammer fra Planteaftryk i Ler
kar og Planterester fra Bopladser og Moseligs Maveindhold. Det 
Materiale, der foreligger, er meget stort, og det forøges hvert 
eneste Aar. For Middelalderens Vedkommende har vi derimod 
næsten helt været henvist til de skriftlige Kilders Angivelser, og 
disse er i Virkeligheden ikke udtømmende eller maaske ikke til
strækkeligt gennemarbejdede. Trods al Viden, vi mener at be
sidde om disse Tiders Planteavl og Kostmuligheder, er det der
for langtfra nyttelØst at beskæftige sig med de haandgribelige 
Vidnesbyrd, der maatte, indeholdes i forkullet Plantemateriale, 
som kan dateres fra den historiske Tids Begyndelse til langt op 
mod vore Dage. Enkelte Fund af denne Art, der er blevet op
taget i de senere Aar, er under Behandling, men det viser sig og
saa, at interessant Materiale allerede længe har været opbevaret 
i vore Museer uden at paakalde den Opmærksomhed, det for
tjener. 

Et saadant Fund har i mangfoldige Aar ligget i Bornholms 
Museum og Nationalmuseet. I Aaret 1259 blev det kongelige 
Fort Lilleborg i Almindingen angrebet og brændt af. Skovride
ren Hans RØmer hentede i Begyndelsen af sidste Aarhundrede 
store Mængder af Sten fra Ruinerne, og i 1820 gjorde han ved 
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en Udgravning ForsØg paa at klarlægge Borgens oprindelige 
Skikkelse. Herunder stØdte han i dens stØrste Bygning paa Dyr..
ger af forkullet Korn, som han mente var styrtet ned fra et Loft. 
Det er antagelig PrØver af dette Fund, her er Tale om. 

I Bornholms Museum findes en Klump sammenbrændte Rug
kærner paa 650-700 cem og en Klump FrØ af Sæddodder, der 
omfatter ca. 110 cem. 

Nationalmuseets Part bestaar af to Portioner Byg paa 141 cem. 
Georg Sarauw har i 1899 gjort Notater om den ene PrØve, saa 
det kan formodes, at det er ham, der har faaet den overdraget af 
Bornholms Museum. 

Ved ImØdekommenhed fra begge Institutioner har Forfatte
ren haft Lejlighed til at undersøge det hele, og Resultatet skal 
her fremstilles ganske kort. 

Seksradet nikkende Byg. (Hordeum tetrastichum Kcke.) 

Al Byg, baade de to PrØver og enkelte Kærner, der fandtes 
indlejrede i Dodderklumpen, synes at være af seksradet Type. 
Muligheden for toradet Byg kan ikke udelukkes, men der findes 
ingen Beviser for dens Tilstedeværelse. Derimod kan det kon
stateres, at al Byggen har været avneklædt, idet enten Avner er 
mere eller mindre bevarede, eller Kærnerne ved deres kantede 
Tværsnit og Trykfurer fra Forbladet adskiller sig væsentligt fra 
den nøgne Form. En stor Del af Kærnerne, navnlig de mindre, 
er svagt vredne og krumme, saaledes som det forekommer i den 
seksradede Bygs nikkende Form. Yderligere er nogle af Dodder-

Fig. 1. Seksradet Byg." 

" Alle Billeder forstørret 4 Gange. (Helbæk fat.) 
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prØvens Bygkærner saa vel bevarede, at man her foruden Basal
børste og Nervetænder tydeligt erkender den opefter blØdt bue· 
formet afsluttede Skraaflade paa Dækbladsbasen, der er typisk 
for det nikkende Aks. 

Af Størrelse ligger disse Kærner midt imellem jysk Jernalder
byg og moderne seksradede Sorter. Der er dog Grund til at tro, 
at man paa Bornholms bedre Jorder allerede i ældre Jernalder 
har kunnet producere Byg af samme KærnestØrrelse som de 
foreliggende. De viser fØlgende Maal: 

mm Gnmsnt. Minim. Maxim. 

L. 6.20 4.94 7.87 
B. 2.80 2.20 3.66 (20 Stk.) 
T. 2.36 1.83 3.11 

Den nikkende seksradede Byg synes lige fra Stenalderen at 
at have været den foretrukne i Danmark. Antagelig i Middel
alderens senere Del indførtes den toradede Byg, som dog først i 
dette Aarhundrede har vundet afgørende Overhaand over den 
ældgamle seksradede. Hvorvidt Oldtidens n~gen~ærnede Byg
form skulde have eksisteret her uafbrudt hge til det attende 
Aarhundrede, hvor den nævnes i Litteraturen, er et interessant 
SpØrgsmål, som kun kan lØses ved energisk. UndersØgelse af for
haabentlig mange fremtidige middelalderlIge Bygfund. 

Rug. (Secale cereale L) 

Der er Grund til at formode, at Rugen fra Lilleborg var fug
tig ved Branden, maaske frisk indhØstet, da Kærner almindelig
vis ikke brænder sammen.i Klumper. Kærnerne er særdeles vel 
bevarede og næsten ikke opblærede, saaledes som det vil ske med 
Kornet i den nederste Del af en Dynge, hvor Varmen er svag og 
Ilttilførsien forholdsvis ringe. Vi er derfor i Stand til at gøre us 
en ganske klar Forestilling om deres oprindelige Form og Stør
relse. De er slanke og velmodnede, 5.49 til 7.77 mm lange, med 
et Gennemsnit af 6.06 mm og saaledes ikke overvældende meget 
mindre end moderne Rug, der forkullet kan ansættes til en Gen
nemsnitslængde af omkring 6.5 mm. 

Der er den Ejendommelighed ved Rugklumpen, at .medens 
Kærnerne i dens ene Flade ligger frit sammenbrændte, lIgger de 
i den modsatte Flade indlejrede i en granuleret Grundmasse, der 
udfylder Mellemrummene imellem dem. Da det hele er fuld-
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Fig. 2. Rug. 

l>tændig forkullet, har det ikke været muligt gennem en Celle
undersøgelse at identificere denne Slagge, men det ligger nær 
at antage, at det er brændt Mel, og at Kornet har stået i en Be
holder, der har haft et Lag Mel paa Bunden. Klumpens Kærner 
har iØvrigt ikke været malede, de er alle hele. 
~ugen viser. sig ~ørst i øst- og Mellemeuropa i første Aar

tuslll~e f. K. .vI har .111?en danske Fund, der kan dateres tidligere 
end. t!l omknng Knsu Fødsel. Den vinder tilsyneladende en vis 
Posltlon allerede ved Slutningen af ældre romersk Jernalder. Og
saa udenfor Danmark kan man spore dens Betydning idet der 
for faa Aar siden blev gjort et Fund fra 4 Aarhundrede'e. K. paa 
Gotland, hvoraf det fre~gaar, at Rugen har udgjort en særlig 
AfgrØde, og at den har spillet en ret væsentlig Rolle. 

Rugkultur ha~ gennem ~ldtiden, ligesom i vore Dage, særligt 
været. kny.ttet nI det Østhge og nordlige Fastlandseuropa og 
Skandlllavlen. I Middelalderen dyrkedes den også i England i ret 
stort. Omfang, men her har den efterhaanden mistet sin Be
tyd111ng. 

Sæddodder. (Camelina linicola Sch. & Sp.) 

Ogsaa Dodderfrøene kan formodes kun at være en Rest af en 
større Beholdning, af hvilken den Øvre Del er brændt væk , 
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medens den nedre er blevet sammenklæbet af den nedsivende 
fort j ærende Olie. 

Sæddodder hØrer til de korsblomstredes Familie. Den har en 
kort pæreformet Skulpe, der indeholder omkring en Snes trinde 
FrØ, næsten dobbelt saa lange som tykke og med Kimroden lig
gende hen over det ene Kimblad i hele FrØets Længde. Det 
sidstnævnte Træk ses paa Fig. ,3, idet mange af vore FrØ har 
mistet deres ved Forkulningen skørnede FrøskaI. 

Af de forskellige Muligheder, der foreligger, synes det rime
ligst at henføre disse FrØ til var. sativa af C. linicola. Lilleborg
frøene viser en Længde paa 1.50-1.75 mm, hvilket svarer til 
eksperimentelt forkullede FrØ af nævnte Varietet. Denne er da 
ogsaa den rigest frøbærende af Doddernes Varieteter. 

Det vides ikke, hvorfra Dodderen stammer. Den har gennem 
Tiderne været dyrket i Syd- og Mellemeuropa for sine stærkt 
olieholdige FrØS Skyld og er vidt udbredt som Ukrudt, særlig i 
HØrmarker, i det meste af Europa og det tempererede Vestasien. 
I de ældste Fund, fra Stenalderen i Karpaterne, fra ældre Bronze
alder i Holland og yngre Bronzealder i Danmark, optræder den 
uden Forbindelse med HØr, men fra Begyndelsen af Jernalderen 
træffes den som oftest sammen med denne Plante. Denne natur
bestemte Kombination har været særdeles praktisk for Datidens 
Mennesker, da HØr efter alt at dømme oprindelig blev dyrket 
her i Landet, fordi Frøene indgik i Ernæringen. Vi ser denne 
Anvendelse af begge Arter OliefrØ afspejlet i Moseligenes Mave·· 
indhold. 

Den middelalderlige Litteratur yder intet Bidrag til Dodde
rens Historie. FØrst mod Slutningen af det 17. Aarhundrede 
nævnes Planten og da kun for sine kedelige Egenskabers Skyld, 
som et generende HØrukrudt. For Tiden omkring 1800 oplyser 
Hornemann (1806): »Den dyrkes paa adskillige Steder for 
FrØets Skyld, hvoraf man presser en Olie, som kan bruges til 
Mad, men især til Lamper. Kagerne, som faaes ved Presningen, 
kunne bruges som Oliekagerne af Rapssæd. Man kan fede 
Ænder og Gæs med FrØene, som og Sangfuglene gjerne æde. 
Man har og prøvet at blande dem i Brød. Ofte er den et skade
ligt Ukrudt, men egentlig kun i HØrren, hvoraf man kan slutte. 
at den er indført med denne Plante.« 

Nu ved vi naturligvis ikke alt om Dodderens Oldtidshistorie, 
men de ovennævnte arkæologiske Fund kan ikke siges at støtte 
Hornemanns sidste Slutning. Med Hensyn til Brugen af FrØene 
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Fig. 3. FrØ af Sæddodder. 

i Brød maa hans Bemærkning forstaas saaledes, at denne Anven
delse ikke var almindelig og ikke efter ForsØgene har fæstnet sig 
til Skik. Naar man imidlertid her finder en Dynge rene Dodder
frø uden Indblanding af FrØ af HØr eller Ukrudt, og som end 
ikke indeholder Skulpeklapper, er det klart, at de har været om
hyggeligt indhØstede og sigtede, og den Slutning synes beret
tiget, at de har været beregnede til MenneskefØde. Det er sand
synligt, at Dodderen dyrkedes i særlige Agre, men selvom den 
voksede i HØragren, vilde man let kunne sikre sig en ren HØst 
af DodderfrØ ved at ruske hver enkelt Plante ud mellem HØrren. 
Skønt FrØene er ret smaa, vilde en saadan Fremgangsmaade vel 
være lØnnende, da en middelstor Plante kan præstere ca. 40.000 
FrØ. 

Foruden tre Fragmenter af Rugkærner fandtes der i BygprØ
verne ubetydelige Indblandinger af Havre og Ukrudt. 46 avne
lØse Havrekærner forekom, af hvilke nogle oprindelig har haft 
en Størrelse, der henviser dem til den dyrkede Havre, Avena 
sativa L., medens andre efter Størrelsen at dømme lige saa godt 
kan være Flyvehavre, A. fatua L. Videre 3 FrØ af Klinte, Agro
stemma Githago L., en Frugt af Rundskulpe, Nesliapaniculata L. 
og et Fragment af et Skulpeled af Kiddikke, Raphanus Raphani-
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strum L. Disse tre Arter er karakteristiske for Kornfund fra 
Middelalderen, medens de sjældent eller aldrig forekommer i de 
iØvrigt righoldige ]ernalderfund af Korn. Endelig fandtes et FrØ 
af Gaasefod, Chenopodium album L., hvilket tilsyneladende er 
uundgaaeligt i et hvilket som helst Kornfund. 

Der saas ikke i noget Tilfælde Tegn paa Kimudvikling paa 
Kærner eller FrØ i dette Fund. Begyndende Spiring er ellers el 
Træk, man ofte støder paa. Grunden hertil kan være daarlige 
Opbevarings forhold eller at Kornet har været sat til Spiring som 
Forberedelse til Brygning. 

Gennemgangen af Lilleborgs Planterester har altsaa medført 
en ForØgelse af vor Viden om Middelalderens Planteavlshistorie. 
Af særlig Værdi er det at have konstateret, at Dodderen endnu i 
det 13. Aarhundrede har hævdet sin Stilling som Næringsplante 
paa vore Breddegrader, m,en det kan uden Overdrivelse paapeges. 
at enhver konkret, veldateret Oplysning om Middelalderens 
Kulturplanter er en Landvinding. Kun ved omhyggelig Bjerg
ning og Undersøgelse af alle Planterester fra Udgravninger kan 
vi gøre os Haab om i det lange Løb at vinde et samlet og kor
rekt Billede af Fortidens Udnyttelse af Planteverdenen. De vege
tabilske Raastoffer danner og har altid dannet en uhyre vigtig 
Forudsætning for menneskelig Kultur, og der skulde synes god 
Grund til at ofre dem al mulig Opmærksomhed. 

LITTERATUR OM LILLEBORG: 

P. Hauberg: Lilleborg. (Bornholmske Samlinger 1911, p. 133). 
Johs. Bulmer: Kongeborgen i Almindingen. (Bornholmske Samlinger 

1912, p. 22). 

P. S. Bornholms Museums Leder, Herr Lektor Aage L Davidsen, har 
gjort mig opmærksom paa, at man efter hans Mening ikke kan slutte, at 
det foreliggende Korn stammer fra RØmers Gravning. Da Korn imid· 
lertid nævnes i Forbindelse med denne Gravning, men ikke i anden 
Sammenhæng, mener jeg at kunne forsvare min Formodning, selvom 
Kornets Opholdssted fra RØmers Tid indtil Stiftelsen af Bornholms 
Museum i 1893 ikke kan oplyses. 

Hans Helbæk. 
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Kirkeskibe på Bornholm 
Af museumsinspektør, cand. mag. Henning Henningsen, 

Handel.- og Søfart.museet på Kronborg 

Allerede før krigen havde Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg næret ønske om at få bragt en undersØgelse i gang 
omfattende kirkeskibsmodellerne i vore kirker, dels for at få 
dem kortlagt og beskrevet, dels for at få klarhed over deres 
historie, alder, kvalitet og også deres maritime, folkloristiske 
og kirkelige betydning_ Efter krigens ophØr 1945 blev der der
for på museets initiativ nedsat en sagkyndig komite til under
sØgelse af spØrgsmålet, og på grundlag af det ad forskellige veje 
indsamlede materiale, kunde en oversigt over emnet udsendes 
1950 (Henning Henningsen: Kirkeskibe og kirkeskibsfester, 
SØhistoriske skrifter III, udg. af Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg og Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner). I 
bogen, der foruden på det danske stof er bygget på et omfat
tende materiale fra udlandet, gives en oversigt over skibsmodel
ler i inden- og udenlandske kirker, deres historie, deres forud
sætninger, sagn og tro, knyttet til dem osv_ Endvidere behand
les de så enestående danske kirkeskibsprocessioner i relation til 
udlandets bådeoptog. Bag i bogen gives forsøgsvis en liste over 
de kendte ca. 900 kirkeskibe i Danmark. 

Da der er indkommet en del mere stof, end bogen har kunnet 
udnytte, har man ment det formålstjenligt at fremlægge dette 
stof i en serie afhandlinger i landets historiske amtsårbøger, dels 
for at opmuntre lokal historikere til at have opmærksomheden 
henvendt på disse ofte smukke prydgenstande, dels fordi der 
ligger en del interessant historie - ikke mindst personalhisto
rie - på dette fek 

For at give læsere, som ikke har haft lejlighed til at gøre sig 
bekendt med kirkeskibsbogen, en orientering om skibsmodel
lerne og de problemer, der knytter sig til dem, skal der først 
gives en kort oversigt til indledning. Udførligere er de forskel
lige punkter behandlet i kirkeskibsbogen. 
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Over hele Europa har det især langs kysterne været skik at 
ophænge skibsmodeller i kirkerne. Medens mange skibe er gået 
tabt, og skikken delvis er uddød i de protestantiske lande, er der 
i de katolske kystegnes kirker stadig mange at se, både gamle og 
nye. Hvor langt skikken går tilbage, er det svært at sige bestemt. 
De ældste bevarede kirkeskibe stammer fra Spanien og dateres 
til ca. 1450, måske kort før. Fra 1500'erne er Tyskland, Portu
gal og England i besiddelse af enkelte modeller. Men først fra 
ca. 1650 er der bevaret et forholdsvis anseligt antal modeller. 

I Norden finder vi et par svenske kirkeskibe fra kort før år 
1600 og et par norske fra tiden omkring og kort efter 1600. 

Det ældste skib, som er bevaret i Danmark, er formentlig 
orlogsskibet »Randers« i St. Mortens kirke i Randers; det er 
dateret 1632. Et noget medtaget skib fra Femø kirke (nu i 
Stiftsmuseet i Maribo) menes at kunne sættes til ca. 1640, men 
kan godt være ældre. Disse modeller er forholdsvis unge set på 
europæisk baggrund. Positivt ved vi dog, at der 1589 hang et 
lille skib foran prædikestolen i Vindinge kirke ved Nyborg. 
Derimod har vi ikke kendskab til middelalderlige kirkeskibe i 
vort land, selvom det er sandsynligt, at de har været der i ka
tolsk tid. 

Fra det nuværende Danmark kendes ca. 15 kirkeskibe fra 
1600'erne (deraf eksisterer Y3 ikke mere). Fra 1700'erne er der 
oplysninger om ca. 130 skibe (en mindre procentdel er gået 
tabt), fra 1800'erne kendes over 225 skibe, og fra vort århun
drede eksisterer der noget over 500 kirkeskibe. laIt kan vi regne 
med ca. 900 kendte kirkeskibe - bevarede og tabte - i vort 
land. Tager man i betragtning, at landet har lidt over 2000 kir
ker, vil man se, at det er et forholdsvis hØjt antal skibe. Nu må 
det ganske vist siges, at der i en del kirker hænger 2, 3, 4, ja 
helt op til lO kirkeskibe (Sønderho). Rundt regnet er der model
ler i en god trediedel af landets kirker. Det er ikke forkert at 
sige, at dette er noget ganske enestående i hele verden. 

Som man vil se, er der forholdsvis mange nye modeller i vore 
kirker, idet langt over halvdelen stammer fra vort århundrede. 
Det vil sige, at skikken at ophænge kirkeskibe er levende eller 
»produktiv« i vore dages Danmark, i modsætning til alle andre 
protestantiske lande, hvor skikken er uddød eller næsten uddØd. 
I katolske lande derimod ophænger fiskere og søfolk stadig 
skibe, hvad der hænger sammen med, at votivtanken der er 
levende; en sØmand i havsnød lover at give en model af sit 
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skib til sin kirke, hvis han reddes. Dette kendes, som det senere 
skal vises, ikke (eller kun svagt) i Danmark. . 

Hvorfor hænger man da skibe op i kirkerne? Kirkeskibet er 
i vore dage næsten et så selvfØlgeligt stykke kirkeinventar, at 
man næppe tænker over meningen dermed. Undersøger man de 
foreliggende oplysninger, kan man efter årsagen til ophængnin
gen opstille fØlgende grupper kirkeskibe: 

1. Votivgaver. På svensk, tysk, engelsk osv. kaldes kirkeskibene 
»votivskibe«, hvad der sandsynligvis er et minde om deres op
rindelige funktion, således som den lever i katolske lande. I 
protestantiske lande derimod er votivtanken næsten uddød. Der 
er i virkeligheden hØjst et dusin af de danske kirkeskibe, altså 
godt en procent, som efter en ovenikøbet ofte tvivlsom over
levering skal være ægte votivgaver. 

2. Mindegaver. Denne gruppe er langt større. Ved påskrift og 
navn er det ofte tilkendegivet, at skibet hænger som et minde 
om en kær afdød, et familiemedlem, en kammerat, - nogen
lunde svarende til kirkens mindetavler og epitafier. Flere model
ler af skoleskibet S-mastet bark »København« er givet til minde 
om søfolk, der forsvandt med dette skib, - for at nævne et ty
pisk eksempel. 

3. Lejlighedsvise gaver. Skibene kan ofte være givet til minde 
om festlige og hØjtidelige lejligheder, som f. eks. kirkeindvielser 
og -jubilæer, kongebesøg, guldbryllup, barnedåb og andre per
sonlige mærkedage; en del er givet til tak for fredsslutninger, 
lige fra 1814 til 1945. 

4. Prydgaver. Ligesom epitafierne er opsat til erindring om 
den døde og til pryd for kirken, siges det af og til - omend 
sjældent direkte - i indskrifter og dokumenter, at kirkeskibene 
er ophængt til kirkens pryd. Det er givet, at det har spillet en 
ikke ubetydelig rolle for giverne. 

5. Standsgaver. Om en meget stor del af skibene vides det, at 
de er givet af et eller andet fællesskab af søfolk eller fiskere. De 
har ikke magtet at give kostbare ting til deres kirke, men en 
kunstfærdig model, som var forholdsvis billig og nem at lave 
for dem, og som samtidig tydeligt henpegede på deres erhverv, 
har været en passende og yndet gave for dem. Senere har kirke
skibet fremdeles stået under deres beskyttelse; de har nedtaget 
det til reparation, når det var nødvendigt, og de har ført det 
hØjtideligt til kirke i procession. 
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6. Symbolske gaver. Men grunden til, at man har vænnet sig 
til skibsmodellerne i kirken, og at man i stadig stigende grad 
ophænger kirkeskibe, er først og fremmest den, at skibet fØles 
som et kristent symbol. Allerede i oldtiden har man opfattet 
kirken som »St. Peders skib" (hvorfra Kristus talte) og bygnin
gen arkitektonisk også som et skib (j fr. betegnelsen hoved- og 
sideskibe) - måske med tanke på Noahs ark. 

Imidlertid er ingen helt klar over, hvad kirkeskibet i virke
ligheden symboliserer. En gennemgang af de forskellige opfat
telser viser, at der mindst er en halv snes forskellige forklarin
ger, hvoraf de hyppigste nok er, at skibsmodellen symboliserer 
1) kirken eller 2) troen (som begge fører menigheden til him
len); 3) livet (der er som en rejse snart i medvind, snart i storm); 
4) menigheden (der er på rejse til himlen som Noah i arken) og 
5) skibsfarten (der står under Guds beskyttelse). Ved festguds
tjenesterne i anledning af skibsophængninger har vore præster 
for det meste i fantasirige billeder tolket symboliseringen i alle 
detailler.' Et kendt eksempel på, hvad man kan få ud af skibet i 
den retning, giver St. St. Blichers skibsprædiken i novellen 
»HØstferierne. « 

Sagn og tro har ikke arbejdet meget med kirkeskibene. Det 
kan være nok at nævne, at en del skibe menes at være af gåde
fuld og strålende herkomst (opfisket på havet, drevet ind på 
stranden, givet f. eks. af Tordenskjold, Christian VIII eller 
andre berømte folk), og at søfolkene i ældre tid, da modellerne 
ofte var ophængt i reb eller kæder, tog varsel om vindretningen 
ud fra deres stilling. Nu er de for det meste fast ophængt, sej
lende mod altret. 

Kirkeskibene findes dog forØvrigt langtfra altid ophængte; 
ofte er de anbragt stående i nicher, vindueskarme eller montrer. 
På en del af de ældre modeller kan det tydeligt ses, at skibene 
er beregnet til at ses nedefra, idet skroget er underdimensione
ret og master, kanoner, flag, ankre er altfor store, - men det 
ser faktisk godt ud fra kirkegulvet. 

Det må bemærkes, at modellerne langtfra altid, ja, snarest 
kun undtagelsesvis, er værdifulde, hvad nØjagtigheden angår. 
De er sjældent bygget på spant og efter rigtige konstruktions
tegninger; oftest er skroget skåret ud af en klods, og det hele 
bygget pr. hukommelse og fornemmelse. Men selvom de ikke 
egner sig til museumsmodeller, kan de se storartede ud, ikke 
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mindst når de hænger med fuld sejlføring og mange flag. Des
værre er især riggen på ældre skibe ofte ødelagt ved senere 
istandsættelse, idet restauratoren ikke har vidst at bibeholde 
eller rekonstruere den historisk korrekte rig. 

De fleste skibe har en normallængde på ca. en meter skrog
længde (fra stævn til stævn); et enkelt er på 3,5 m~ter, det 
mindste på en snes cm. Alle de modeller, man træffer 1. danske 
kirker, forestiller sejlskibe - de få damp- og motorskibe, der 
er (f. eks. efterligninger af fregatten »Jylland« eller barken 
»København«), er sejlfØrende, og kun skruen og en besk~den 
skorsten viser det moderne indslag. Det er, som om et nutidens 
skib ville støde øjet - modsat i de katolske lande, hvor man 
glatvæk hænger fragtdampere osv. op. Om man sen~r~ vil gå 
over til den slags kirkeskibe herhjemme, er et spørgsmal; model
byggerne og kirkegængerne er traditionsbundne, og det er s~lv
fØlgelig votivtanken, der betinger ophængningen af nyere skibs
typer i katolske lande. 

Af de ældre modeller er der yderst få, som ikke er orlogs-
skibe; i nyere tid er der flere koffardiskibe. ,. 

Mange af skibene bærer forskellige indskrifte~, som er væ~dl
fulde m. h. t. giverforhold og datering. Ofte ligger de~ skIb.s
papirer i lasten. Der bør ved restaureringer selvfølgelig altid 
agtes på, at sådanne oplysninger ikke går tabt. 

Undersøger man, hvem der har bygget kirkeskibene, kom
mer man til det ikke uventede resultat, at ca. V3 af dem er byg
get af sØens folk, ikke sjældent flere i forening. ~esten skyldes 
folk fra de forskelligste samfundslag, spændende lIge fra præster 
til straHefanger. Nogle, specielt ældre modelbyggere, har bygget 
skibe til flere - op til over ti kirker. 

Ca. 25 % af skibene er givet af bygmestrene selv til kirkerne; 
resten er købt eller på anden måde erhvervet af giverne. Blan~t 
disse er sØens folk også fremtrædende; men ellers spænder gi
verne over så at sige alle samfundslag. I ~ af tilfældene er det 
et fællesskab, der har givet kirkeskibet, ikke blot sømandskor
porationer (»standsgaverne«), men også f. eks. menigheden, for
eninger, højskoler, firmaer osv. 

Det skal bemærkes at de for Danmark særegne kirkeskibs
processioner, optog ~ed skibene før ophængningen i kirken, 
såvidt vides ikke har været brugt på Bornholm. 
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LISTE OVER KIRKESKIBE P A BORNHOLM. 

Stoffet er indsamlet efter 1945, dels gennem de omtalte spØr
geskemaer (udsendt på kirkeskibskomitee.ns vegn7 af Handels
og Søfartsmuseet på Kronborg og af Marmeforenmgerne), dels 
gennem forf.'s egne forespØrgsler og besøg på ste~et. De givn: 
oplysninger må undertiden tages med forbeho~d, ikke alene. pa 
grund af meddelernes eventuelle mindre fortrolighed med skibs
typerne, og den stedlige overleverings upålidelighed, men også i 
almindelighed, fordi der vides så lidt især om de ældre modeller. 
I kirkernes gavebøger kan der muligvis skjule sig en del med
delelser, ligesom der i den mundtlige overlevering kan være 
værdifulde oplysninger, som ikke er kommet til forf.'s ku~d
skab. Stedlige historisk interesserede personer kan gøre et nyttigt 
arbejde ved at efterforske de lokale kirkeskibes historie. Han
dels- og Søfarrsmuseet modtager med glæde supplerende oplys
ninger og rettelser til det fremlagte materiale samt meddelelser 
om ny ophængte skibe. 

Det indsamlede materiale opbevares på Handels- og Søfarts
museet og i Dansk folkemindesamling (Kgl. bibliotek). 

I beskrivelserne angiver målene skrogets længde fra stævn til 
stævn; t betyder at skibet er gået tabt; »Skibspapirer« angiver, 
hvor man har kendskab til dokumenter i skroget, »oph.« = op
hængt; »rep.« = repareret. 

• 
@ 

O 

/"ør /800 

/800 'erne 

efler /900 •• •• 

Allinge: 
Fuldskib »Naos«, 135 cm. - Bygget af sømand og stenhug
ger Herman Svendsen, Allinge; givet af Allinge-Sandvig. og 
omegns sømandsforening. - Ophængt 23/9 1905. - Skibs
papirer 1 ). 
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Kirkeskibet i Hasle kirke (Mogens Thaulow Christensen fat. 1945). 

Christiansø (Øster hrd.): 
Bark »Olga«, 100 cm; stævn med krØlle; SOrt skrog med hvid 
stribe; dobbelte merseræer, røjl. - Efter traditionen bygget 
ca. 1850; tilsendt fra Orlogsværftets modelsamling. - Op
hængt 18902 ). 

Gudhjem (Øster hrd.): 
Brig »Gudhjem«, 80 cm; klipperstævn; dobbelte merseræer, 
røjl. - Bygget og givet af bådebygger Carl Madsen, Gud . 
hjem. - Ophængt 1912 3). 

Hasle: 
NavnlØs 4-mastet bark, 170 cm; klippertype; lyst skrog; dob
belte merse- og bramræer; skysejlsræer. - Bygget af havne
foged Hans Lind, Gudhjem; givet af menigheden (ved frivil
lige gaver). - Ophængt 1933. - Skibspapirer4 ). 

Ibsker (Øster hrd.): 
Bark »Sct. Ib«, 120 cm; gallion med krØlle; dobbelte merse
ræer, røjl. - Bygget af skibsfører Wilh. Flies, Svaneke; givet 
af menigheden (indsamling). - Ophængt 29/1 19395). 
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Kirkeskibet i Ibs kirke (Joh. Hammer, Svaneke, fat.). 

Klemensker (NØrre hrd.): 
Fuldskib »Sct. Klemens«, 125 cm. - Bygget af havnefoged 
Hans Lind, Gudhjem; givet af menigheden (indsamling). -
Ophængt 1923 6). 

Pavlsker (Sønder hrd.): . 
Fuldskib »Thermopylæ«, ca. 150 cm; model af khpperen 
»Thermopylae«, bygg. i Aberdeen 1868, udrangere~ 1913. -
Bygget af skibsbygmester Gorm Clausen, Marstal; givet af fyr
mester C. Liisberg Poulsen, Dueodde. - Ophængt 1937 7

). 
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Rutsker (NØrre hrd.): 
3-mastet skonnert »Primula-Svendborg«, ca. 100 cm; model 
af skonnert »Primula«, bygg. 1906, 181 BRT., reder J. Th. 
Jørgensen, Svendborg (ThurØ). - Bygget af bådebygger 
Jakob Nielsen, RØnne; givet af fisker JØrgen Andersen, Hel
ligpeder. - Ophængt 1940 8 ). 

RØ (NØrre hrd.): 
4-mastet bark »Kirstine«, 150 cm. - Bygget af gdr. Herman 
Hansen, Styrmandsgården, 0stermarie; givet af hotelejer 
0sterbye, RØ. - Ophængt 17/2 1907. - Rep. 1948 B). 

RØnne: 
St. Nikolaj H,ke. 
1. t orlogsskib »Tredske Michel«; på agterspejlet en udskåret 

ræv (henvisende til navnet »Træske Mikkel«); model af 
skib af samme navn; givet af kirkeværgen Hans March
mann, borger og skipper i RØnne, 1685; nævnes 1756 og 
1774. 

2. t skib »Eben Etzer«; bygget og givet af kaptajn ved de kgl. 
sØkadetter, Christian F riderich West (død 1743), sØn af 
kommandant på Bornholm, amtmand, generalmajor West, 
>,i sine unge år«; hans navnetræk og årstallet 1735 på spej
let; nævnes 1756 og 1774. 

3. t skib, givet (i 1720-40'erne?) af sømand Ole Jørgensen, 
RØnne; nævnes 1756 og 1774. 

4. t skib, givet (i 1720-40'erne?) af sØmand Amon Amon
sen; nævnes 1756 og 1774. 

5. fuldskib »Dannebrog«, 150 cm. - Bygget af skibsfører 
N. P. RØnne, RØnne; givet af skibsfører Thor Peter Clau
sen, sst., der havde vundet det ved bortlodning. - Op
hængt 13/3 1893. - Rep. 1928-30; genophængt 13/6 
1941 efter i en årrække at have stået i kirkens pulpitur 
(vist siden kirkens ombygning 1915-18) 1 0). 

Valgmenighedskirken. 
NavnlØs 4-mastet bark, 165 cm. - Bygget 1938-39 af hav
nefoged Hans Lind, Gudhjem; givet af konsul Magnus Bid
strup, RØnne. - Ophængt 1946 11 ). 
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Svaneke: 
1. 1756 nævnes et t skib; indskrift på skibssiderne: "Schiffer 

Henrich Krus« og "H. B. M. Pagel Kofoht (= Povl Ko· 
fod?). 

2. fuldskib "Svanen« (jfr. byens navn), 110 cm. - Bygget af 
skipper Wilh. Flies, Svaneke; givet af ham og kØbmand 
Anton P. G. Gram. - Ophængt 8/3 1918 12 ). 

Tejn (Olsker s., NØrre hrd.): 
Bark; gave fra fisker Harry Jespersen. - Ophængt palmeSØn
dag 195013). 

Fra Bornholm kender man, som det fremgår af listen, i alt ca. 
18 kirkeskibe; heraf er 5 forsvundne i tidens løb. 

Gennemsnittet for de danske amter ligger - når man regner 
med ca. 900 kirkeskibe, bevarede og tabte - på 5 % (ca. 45 
skibe). Bornholm har kun 2 'fa, men i betragtning af amtets 
ringe størrelse (24 sogne, byerne iberegnet) er det et særdeles 
pænt antaL Det må beklages, at de såre interessante gamle skibe 
i RØnne og Svaneke er gået tabt. Ser vi bort fra dem, fordeler 
de Øvrige sig efter alderen på fØlgende måde: fra tidsrummet 
1800-50 er der ingen skibe, fra 1850-1900 to, men fra tiden 
efter 1900 i alt l L I dette forhold ser man så tydeligt som noget 
sted skikkens historie afspejlet: efter en forholdsvis kraftig 
periode i 16-1700'-erne kommer en død tid i 1800erne; først 
i slutningen af dette og i vort århundrede genopstår skikken og 
får i løbet af kort tid en landsomspændende livskraft og erobrer 
kirke efter kirke; for hele landet gælder det, at ca. 60 % af alle 
kirkeskibe er ophængt efter år 1900. 

Hermed er det stof, som er forfatteren bekendt om kirkeskibe 
på Bornholm, fremlagt. At det er ufuldstændigt, er der næppe 
tvi vI om. Jeg opfordrer atter læserne til at have opmærksomheden 
henledt på dette hidtil ret upåagtede afsnit af sognenes kultur
og kirkehistorie. NØjagtige beskrivelser af modellerne, afskrif
ter af skibspapirerne, historiske undersØgelser efter kirkernes 
gavebøger og protokoller, oplysninger om sagn og tro, om kirke
skibsprocessioner og skikke i forbindelse med skibene, samt 
fotografier, skitser, avisudklip, litteraturhenvisninger m. m. mod
tages med taknemlighed af Handels- og Søfartsmuseet. På for
langende tilsendes gerne skemaer til udfyldelse. 

Til slut skal der rettes en varm tak til alle meddelerne, der 
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med stor velvilje og interesse har ofret deres tid på at besigtige 
skibene og fremfinde materiale om dem. Det er mig en kær pligt 
at nævne deres navne i den fØlgende redegørelse for stoffets 
herkomst. 
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Fra det 18. Aarhundrede 
af Anth. Fuglsang 

1. OMKRING FREDERIKS STENBRUD 

Ved kg!. Resolution 1754 oprettedes ifølge Rentekammerets 
Resolutionsprotokoller 1770-88 Frederiks Stenbrud og blev 
drevet ved kg!. udnævnte Embedsmænd. Det gav desværre 
Underskud, der ved Udgangen af 1770 beløb sig til 5467 Rd!. 
Kongen bestemte da, at Værket skulde bortforpagtes; men da 
dette ikke lykkedes, dreves Værket videre »ganske langsomt« 
for kg!. Regning. 

Kort efter at Struensee i 1772 styrtedes, blev det ved det af 
ham Aaret i Forvejen ændrede Regeringsapparat ved en Kabi
netsordre befalet Danske Kammer at overtage Værkets Forret
ningsførelse. I en Erklæring udtaler Overdirektionen, at Vær
kets fortsatte Drift er af national Betydning, dels paa Grund af 
de tilvirkede Produkter og de Mennesker, som har deres Leve
brØd derved, og dels i Henseende til et af Økonomiinspektør 
Birch fremsat Forslag angaaende Stenbrydningens Mulighed for 
at kunne udvirke en god Havns Anlæg. 

Kammeret korresponderede derpaa med den kg!. Bygnings
kommission for om muligt at finde Udveje til en Anvendelse af 
de brudte Sten, saa Værket kunde drives med Fordel eller i hvert 
Fald uden Tab. Overbygningskommissionen afgav i dette øje
med en Betænkning gaaende ud paa, at Værket burde drives med 
Iver til Trods for det siden Oprettelsen lidte Tab, og foreslo2-
tillige at tilvejebringe Mulighed for at billiggØre Stenenes Bort
transport fra Øen f. Eks. ved for kg!. Regning at lade bygge et 
Par smaa FartØjer, samt endelig ved at lade nogle kyndige Mænd 
undersøge Aarsagen til Driftens for store Omkostninger, sa'l 
Værket kunde gøres rentabelt. Og til en saadan Undersøgelse 
foresloges Forvalter Krieger ved Overbygnings direktoratets Til· 
syn ved den ufuldførte kg!. Frederiks Kirke i København og 
Hof-Stenhugger SchrØder. 

Kammeret indstillede da til Kongen at approbere, at de to 

Mænd rejste til Bornholm for at undersøge Stenbruddets indre 
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Økonomi i Forbindelse med Inspektør Birchs Plan til Værkets 
Fortsættelse, hvorefter Kammeret, naar de havde afgivet deres 
skriftlige Rapport, atter vilde forelægge Sagen for Kongen til 
Beslutning om, 4vorvidt Værket burde fortsætte »for fuld Kraft. 
ganske langsomt, eller ophøre.« 

Og ved en ny Kabinetsordre bifaldt Kongen, at ForsØget 
gjordes. 

Udgiften til Fortæring og Omkostninger paa Rejsen beløb sig 
til 85 Rdl., og da de paa Grund af Arbejdsforsømmelser under 
UndersØgelserne af Værkets Funktioner blev sinket deri, fik de 
desuden 100 Rdl. til Deling. Rejsen havde varet 66 DØgn, og 
Schrøder havde under sin Fraværelse maattet fornøje en Mester
kollega for at tilse hans Forretning imens, og Krieger var uden 
Pension blevet afskediget fra sit Tilsyn med Frederiks Kirke
plads. 

For at lette Afsætningen af de bornholmske Sandsten var der 
oprettet et Oplag i København af disse paa en aaben Plads mod 
Toldbodvejen, og en Sekretær under Rentekammeret ved Navn 
Poehn sattes 1758 som Forvalter ved Oplaget med 150 Rdl. som 
et Tillæg til sin LØn for dette Ekstrajob. Ogsaa der var Under
skud paa flere Tusind Rdl., da enhver paa alle DØgnets Tider 
uhindret kunde gaa ind paa Pladsen. Poehn fik sin Afsked fra 
Udgangen af 1771 og efterfulgtes af Bygningskommissionens 
Materialforvalter Dajon, som uden LØn skulde paatage sig Op
lagets Bestyrelse. Straks efter sin Ansættelse klagede han over 
det store Besvær, der var ham paalagt, og at han umuligt kunde 
passe sine mange andre Forretninger, hvis der ikke tilstodes 
ham samme Godtgørelse som Poehn, saa han kunde lØnne en 
Person til at modtage de fra Stenbruddet ankomne Sten og have 
det daglige Tilsyn med Udsalget. I modsat Fald bad han sig fri
taget for denne sin Forvalterstilling. 

Rentekammeret indstillede derpaa til Kongen at fritage Dajon 
for Tjenesten, da der ikke kunde spares Penge for Majestætens 
Privatkasse, hvilket havde været Hensigten, og genindsætte 
Poehn, da der aldrig havde været noget at udsætte paa hans Tje
neste ved Udsalget fra Oplaget. 

Og saa gled Poehn atter ind paa den aabne, ubevogtede Op
lagsplads og beholdt sine 150 Rdl. 

Rentekammeret meddeler i Januar 1780 Kong Christian VII 
vedrørende det af Kong Frederik V i 1754 ved Neksø oprettede 
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Sandstensbrud for kgl. Regning, under Partikulærkammerets 
Bestyrelse og Drift, at Priserne, der fra Begyndelsen sattes for 
Sten, der solgtes til Købere uden for Bornholm, var 32 Sko pr. 
Kubikfod, for Øens egne Indvaanere, der afhentede Stenene ved 
Bruddet, 34 Sk. pr. Kubikfod, og Sten, leveret fragtfri t til det 
oprettede kgl. Oplag i København, kostede 48 Sk. pr. Kbf., uden 
Hensyn til Stenenes forskellige Dimensioner. Man haabede nem
lig paa, at den lavest mulige Pris, der uden at give Tab ansattes, 
vilde bevirke, at »Kongens Undersaatter« derved vilde op· 
muntres til at bruge disse tjenlige Sten til Bygningsarbejde i be
tydelig Udstrækning, og tillige at kunne finde Afsætning uden 
for Riget. 

Det viste sig imidlertid, at ikke alle Stensorter kunde sælges 
til den lave Pris, hvorfor det ved kgl. Decision af Novbr. 176/! 
fastsattes, at Sten, bekvemme til Ligsten, af 2Yz-3 Alens 
Længde, 1Yz-2 Alens Bredde og fra 4-7 Tommers Tykkelse, 
paa Grlllld af deres Sjældenhed og den større Umage med at 
brække, affile og finde paa Udveje til deres Afsætning (»pous
sere dem frem«) fremfor Sten af andre Dimensioner, ikke 
maatte sælges ved Stenbruddet under l Rdl. pr. Kbf. Denne Pris 
er siden blevet betalt, hvorimod Prisen for disse Ligsten fra 
Stenoplaget i København vedblev at være den fra Begyn
delsen satte Pris. En specificeret Udregning af det Tab, der her
ved fra 1770-80 blev lidt, viser for Værket et samlet Tab paa 
leverede Ligsten til Oplaget i København af 3680 Rdl., hvorfor 
Værkets Bestyrer Niels Birch til Rentekammeret foreslaar, at 
Prisen for disse Leveringer sættes op til l Rdl. pr. Kbf. 

"Sekretær Poehn havde fra 1758 til 1786 bestyret Oplaget af 
Sandsten paa en aaben, anvist Plads ved Vejen ud til Toldbod
gade og der hvor de ny Korn-Pakhuse nu staar.« Saadan om
taler Poehns Enke Stedet efter Mandens dødelige Afgang, da det 
ved den endelige OpgØrelse af Stenoplagets Regnskab i 1789 
efter Poehn viste sig, at der var et Underskud af 3794 Rdl. :12 
Sk., idet Enken yderligere bemærker, at Poehn ofte havde ytret 
sig om denne Mangel ved Pladsen, saa længe Stenene henlaa paa 
en aaben Plads. Han kunde ikke være ansvarlig for Stenenes 
Tilstedeværelse. 

Regnskabsrevisionen slog straks Alarm, da Underslæbet var 
konstateret, og Kammeradvokaten beordredes til at undersøge 
hos Stervboet, hvorvidt Underskuddet helt eller delvist kunde 
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udredes af Boet. Ved den Lejlighed oplystes det, at Boet ikke vaj 
anmeldt til Hof- & Stadsrettens Skiftekommission til Skifte
behandling. 

Til Kammeradvokaten havde Poehns Enke erklæret, at hun 
ikke ejede andet end Hjemmets Møbler og Gangklæder, og ud· 
talte Haab om, at der ikke vilde blive gjort Ansvar gældendL 
mod hende for Mandens Forvaltning af »disse Sten«. 

Rentekammeret krævede derpaa Oplysning hos Skiftekom
missionen om, hvorfor Stervboet ikke var kommet under Skifte
behandling. Svaret lØd, at man var uvidende, baade om Poehns 
Død og om, "at han havde været kgl. Regnskabsbetjent. Og det 
oplystes, at Enken havde søgt og faaet Lov til at hensidde i uskif
tet Bo. 

Under disse Omstændigheder fandt Rentekammeret paa at 
lægge Ansvaret paa Opsynet med Oplagspladsen, efter den 
Redegørelse, Enken havde givet, idet man indrømmede, at der 
havde været Vanskeligheder (for Poehn) med at passe paa Je 
ubeskyttede Sten. Afdøde Poehn havde ingen Kaution stillet. 

Under Vakancen konstitueredes Poehns SØn som Bestyrer, og 
Rentekammeret saa sig om efter en mere sikret Oplagsplads for 
Stenene, inden den ny antagne Bestyrer, der hed Hans Schoubye, 
overtog Forretningen. 

Ved Rydningen af den aabne Oplagsplads ved Vejen til Told
bodgade udviste Mangelen sig at være 11 Kværnsten, 582 Blok
sten, 177 Stræk sten, 1457 Astraksten (?) og 77 Fliser. Oplaget 
udgjorde ialt 16,000 Sten, hvoraf en Del var sunke: ~ Jorden og 
maatte graves frem. Til Flytningen maatte anskafte~ Kærrer at 
transportere Stenene paa samt Farve til Nummerering af Ste
nene, som desuden opmaalres for at faa deres Kubikindhold 
konstateret. Flytningen skete under Tilsyn af Professor, Hofbyg
mester Harsdorff og Hofbygmester Magens. 

Den ny Oplagsplads laa inde i den Frederiks Kirkes Rum, som 
Kong Frederik V begyndte at opføre af Marmor 1756 og maatte 
opgive 1770, da Murene hævede sig 10 Meter over Grunden og 
havde kostet 800,000 Rdl. eller ca. 6 Mill. Kroner i Nutids
penge, hvorefter Kirkerummet henlaa som en mosgroet Ruin, 
indtil C. F. Tietgen i 1870erne erhvervede Grunden og opførte 
Kirken med Arkitekt Meldahl som Arkitekt; »Marmorkirken«, 
som den almindeligvis kaldes, indviedes 1894. Ogsaa Pladsen 
uden om den paabegyndte Kirke indtoges til Oplagsplads for 
Statens bornholmske Sandsten, og Pladsen blev indhegnet. 

I 
~ 

I 
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Flytningen af Stenene varede fra September 1787 til Juli 
Aaret efter og kostede 214 Rdl. 24 Sko For at Stenene, der skulde 
henligge paa Kirkepladsen, hvor der var vandfyldte Huller, ikke 
paany skulde synke i Jorden, lagdes et Underlag af Broksten og 
Stenhuggergrus, som de stabledes op på i nummererede Afdelin
ger og i en Orden, efter Harsdorffs Forslag, der betingede nem 
Adgang til Kontrol. Ogsaa i Kirkerummet sattes Sandstenshobe 
af en og samme Slags i nummererede Afdelinger. 

For at Bestyreren kunde være sikker paa, at ingen uvedkom
mende, uden hans Vidende, kunde komme til Stenene, blev 
Kirkepladsen efter Harsdorffs Forslag afdelt med to Plankevær
ker, mellem hvilke Stenhuggeren fik anvist Plads til at forar
bejde de Sten, han fik leveret til Stenhuggeriet. Og sluttelig sat
tes et Plankeværk om hele Pladsen for en Bekostning af 216 Rdl. 

Straks efter at Hans Schoubye ansattes som Bestyrer, fik han 
af Rentekammeret forelagt en Kautionsstilleise af 1000 Rdl., 
gældende for saavel OppebØrsler, som Stenenes Tilstedeværelse 
Der skulde foretages Kontrol hver Maaned, nu da Adgang til en 
saadan var let at foretage. 

Schoubye henvendte sig til en Fabrikant Wulff om at kautio
nere, hvilket denne ogsaa var villig til for Oppebørslens Ved
kommende, hvorimod han vægrede sig ved at kautionere fOl 
Stenenes Tilstedeværelse, da det ikke kunde forudsættes, at de til 
enhver Tid laa i Orden, hver Slags for sig og let tilgængelige 
for Kontrol. 

Rentekammeret maatte efter Wulffs Vægring have Kongens 
skriftlige Tilsagn om, at det maatte indgaa paa at nedsætte Kau
tionen fra 1000 til 300 Rdl., gældende kun for Pengeindbeta
linger. Og dette Tilsagn blev givet. 

2. BORTFORPAGTNING AF KONGENS JAGT 
PAA BORNHOLM 

Med Undtagelse af Kongejagten i Københavns, Frederiks
borg, Kronborg og HØrsholm Amter var Jagten i det Øvrige 
Sjælland, Fyn og Jylland med underliggende Øer, efter Rytter
godsernes Bortsalg i Aarene 1765-69, blevet bortforpagtet. Og 
i 1772 bestemte Kongen, at ogsaa Jagten paa Bornholm skulde 
bortforpagtes. 

I den Anledning dannedes et Forpagtningsselskab paa Øen, 
som ved en afholdt offentlig Auktion ved Kommandanten; 
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Oberst Biilow, bØd paa Jagten og fik Hammerslag paa 220 Rdl. 
aarligt i 20 Aar. Budet skulde godkendes af Kongen. 

Bortauktioneringen vakte RØre blandt Landbefolkningen. 
Man var imod at tolerere ukendte fremmedes Jagten omkring 
paa Sognernarkerne, hvor alt firbenet Fæ efter Ævreds Op
givelse efter HØst gik frit om. Vrede BØnder samledes i Sognene 
og vilde have den Jagtforpagtning forpurret. Godvilligt vilde 
de ikke finde sig i fremmede Storhansers Renden om med Hagl
bøsser og Hunde til Ulykke for Folk og Fæ. I Løbet af kort Tid 
løb Rygtet overalt, at Almuen i 14 af Bornholms 15 Landsogne 
vilde forpagte Jagten, hver Mand paa sin egen Grund, og kom 
der Uroligheder eller Proces ud af nogen Almuesmands noget 
hØjrøstede, maaske ubetænksomme Ytringer, eller deres Krav 
om at overtage Jagten, saa skulde alle Sognemændene paa Øen 
staa Last og Brast sammen. østerlars Sogn sagdes ikke at ville 
være med i det opstaaede Postyr. 

Bornholms Amtmand og Amtsforvalter, som hver paa sit 
Embedes Vegne var interesseret i det opkomne RØre, rappor
terede i Oktober derom samt Resultatet af Jagtauktionen til 
Danske Kammer (det af Struensee reducerede gamle Rente
kammer). 

Med stor Opmærksomhed læste man i Kammeret om Land
befolkningens vakte Uro og dens gærende Planer og udbad sig 
nærmere Oplysninger, inden nærmere foretoges. I en ny Skri
velse af de to bornholmske Embedsmænd oplystes da, at 14 
Sogne paa Øen havde erklæret sig for at overtage Jagten. Og da 
østerlars Sogn ikke havde været at formaa til Enighed med de 
Øvrige, saa havde adskillige Beboere i fire andre Sogne anmodet 
om at maatte faa overdraget østerlars Sogns Jagtrettighed mod 
at betale Sognets Andel af Jagtforpagtningens fulde BelØb, for 
at »Sognet ikke skal gaa Glip af de Fordele som Jagtovertagel
sen paa Øen vil medfØre for hvert Sogn.« 

Ogsaa Kommandanten, som Formand for Forpagtningssel
skabet, Ønskede at lade hØre fra sig. Han forestillede Sagen ud 
fra et modsat Synspunkt. Hvis Jagten blev overladt til Almuen 
vilde det komme i Modstrid med Landeværnsforordningen af 
28/7 1653 og andre Krigsanordninger, som forbyder Almuen 
al Skyden, og Drab vilde blive søgt undskyldt under Paaskud af 
Vaade. Og ved at overlade Jagten til BØnderne vilde Konge
ægterne blive gjort usikre. 

Kammeret var imidlertid efter Omstændighederne ikke i 
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Tvivl om, hvad den rimeligste Afgørelse af Sagen vilde vær~, da 
Størstedelen af Bornholms Indbyggere paa Landet var Seh~eJere. 
Det indstillede at »det er tjenligst at overlade hver Gaard l Sog
nene Jagten ~aa egen Grund fremfor at overlade den til en 
Enkeltperson eller et Interessentskab, og finder ikke de af Oberst 
Biilow anfØrte Grunde kan komme i Betragtning imod Beboer
nes Ønske, da hver Mand har Lov til at skyde paa sin eg~n Grund. 
I adskillige Sogne Riget om er Jagten overladt ul Sogne
beboerne. Og ifølge Udladelser fra saavel Amtmanden. som 
Amtsforvalteren vil det tillige være imod Kongens Hensigt at 
indgaa en samlet Jagtforpagtning.« 

Kongen approberede da, at Jagten for 20 Aar overdroges 
Beboerne, hvert Sogn for sig, og at Jagten i østerlars Sogn over
droges de 4 ansøgende Sogne: Ol sker, RØ, Klemensk~r og 
Vestermarie. Samtlige 15 bornholmske Sogne hæftede en for 
alle og alle for en for Afgiften, 220 Rd!. aarligt, at betale ~et
tidigt paa Amtstuen, og der udfærdigedes en kg!. KoncesSIOn 
paa Forpagtningen. 

3. AMTSFORVALTERENS OPPEBØRSEL 
AF LANDGILDEKORN 

I Resolution af 30/4 1764 bestemtes, at Bønderne af hver 
TØnde Landgildekor~, de afleverede til Kornmagasi~et .paa 
Bornholm, tilsvarede Svindet paa Rug og Byg med 1 FJerd~ng
kar og paa Havre med 11;2 Fdk. som et Tillæg. Dette SVllld
tillæg kaldtes Opbud, og for at bedre Amtsforvalterens Oppe
børselsvilkaar maatte han fra nævnte Resolutions Givelse i sine 
Reo-nskaber beregne sig selv Opbudskornet mod at tilsvare Svin
deti Magasinkornet. Medens det inden Resolutionen kun havde 
været det gamle Landgildekorn, der havde tilsvaret Opbudskorn, 
opkrævedes derefter tillige Svindtillæget af de hidtil undt agne 
Udmarksjorder, der var taget ind til Korndyrkning. . 

Blandt BØnderne rejste der sig Protester mod af UdmarksJor
der at svare Svindkorn, hvortil Rentekammeret tog den Stilling 
at svare, at da Korn af Udmarksjord var undergivet samme 
Svind som det, der voksede paa gamle Agerjordsmarker, og fra 
gammel Tid overalt i Riget, undtagen paa Bornholm, havde 
svaret Opbud af det leverede Landgildekorn eller Skattekorn, saa 
talte Billighed for, at Amtsforvalteren opkrævede Opbudskorn 
ogsaa af Udmarksjordernes Skattekorn, der aarligt vilde udgØre 
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ca. 37 Tdr. i Opbud og sammen med Opbudskornet af det gamle 
Landegildekorn ialt belØb sig til ca. 1200 Tdr. til Imødegaaelse 
af Svindet. 

4. LUSKERI I DEN HØJESTE 
CIVILADMINISTRA TlON 

I 1754 ansattes Christian Andresen som Amtsforvalter pa:! 
Bornholm. Han havde hidtil bestridt en Kammerskrivers Stil
ling. 

Han viste sig at være en Dygtighed, der magtede adskillige 
ud over at røgte sit Embede. I Aarenes Løb fungerede han til
lige som Ridefoged, Material- og Administrationsforvalter, 
GeneralauditØr, Regimentsskriver og Vikar i Amtmandsem
bedet. Efter i 20 Aar at have røgtet Amtsforvalterembedet til 
udelt Tilfredshed baade opefter og nedefter ansøgte han om - j 

en Periode da Amtmand Urne var syg og Andresen bestred 
dennes Embede -- at maatte faa Løfte paa at blive Amtmand 
efter Urne, saafremt han overlevede ham. Mens Urne kun af
lØnnedes med 500 Rdl. aarligt, forlangte Andresen en Amt
mandslØn af 1000 Rdl., og da han som Amtsforvalter kun oppe
bar 425 Rdl. aarligt i LØn, anmodede han om straks at taa til
staaet et LØntillæg af 300 Rdl., da han havde stor Familie og det 
kneb at faa LØnnen til at strække over Aarets 12 Maaneder. 
Hans Begrundelse var iØvrigt, at han igennem mange Aar uden 
Vederlag havde udført mange til Amtmandsembedet hØrende 
Forretninger, som laa over Urnes Evne. 

Rentekammeret var ikke uenigt med Kancelliraaden. Natur
ligvis havde Andresen som Embedsmand en Titel. Et Navn af 
ærlig Odelsrod gjaldt blandt Myndigheder intet og tiltaltes med 
»han«! En Embedsmand var en blot og bar Haandlanger, en kgl. 
Betjent, til visse Arbejders Udførelse. En Titel derimod betød 
kongelig Benaadning, der satte Personen paa ret Plads og for
lenede ham med de Rettigheder, der var hævdvundne for Be
naadningsgraden, altsaa Titlen. 

Kammeret erklærede, at Andresen ved en Omvurdering af 
Ejendommene i en af Landets Købstæder (inden han kom til 
Bornholm) havde henledt Opmærksomheden paa sig og »vundet 
Kongens Velbehag«, foruden at han igennem mange Aar paa 
Bornholm havde udført mange af Amtmandens Forretninger, 
som man paa hØjeste Sted ligeledes havde ytret Tilfredshed med. 
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Selvom det stred mod en Forordning fra 1717, i Kong Frede
riks IV's Dage, turde det dog vist være forsvarligt at forestille 
Kongen til Underskrift at give den dygtige og for Bornholm 
særdeles nyttige Andresen den ønskede Ekspektance, da han vit
terligt havde ydet Staten mangen god Haandsrækning, alene i 
Amtmand Urnes Tid. Denne var »gammel og affældig«. Han 
levede nok ikke længe. Og med Andresen som Amtmand til sin 
Tid med 1000 Rdl. i LØn vilde Staten være vel tjent. 

Mere kildent var det med Anmodningen om de 300 Rdl.s Til
læg til AmtsforvalterlØnnen. 300 var nu ogsaa en stor Mundfuld 
paa een Gang. I hvert Fald maatte der intet blive offentligt 
bekendt, hverken om en given Ekspektance eller et Tilsagn om 
LØntillæg. Navnlig ikke om det sidste. Thi da vilde man risikere 
at faa hele Koblet af Amtsforvaltere paa Halsen med Anmod
ning om Tillæg under fræk Henvisning til det lille bornholmske 
Amtsforvalterembedes Indehaver. 

Rentekammerkollegiet udvirkede efter moden Overvejelse i 
Marts 1775 Kongens Underskrift baade paa Løfte om Amt
mandsembedet efter Urnes Afgang, mod at Andresen »ved· 
blivende hjælper Urne,« og paa, at Andresen, indtil han kunde 
tiltræde det attraaede Embede, maatte oppebære et LØntillæg af 
175 Rdl. Men geheimt vilde man handle. Ingen offentlig Publi· 
kation derom indtil videre. 

Andresen aflagde skyldig Taksigelse for den beviste Naade. 
Han gør dog opmærksom paa, at han er baade ældre og svage
ligere end Amtmand Urne, men (læser man mellem Linjerne) 
knapt saa magelig, saa det kan være tvivlsomt, hvorvidt han eller 
Urne dør først. Amtsforvaltertjenesten falder ham tung nok, og 
nu skal det som Pligt paalægges ham at udføre for Amtmanden. 
hvad han hidtil af fri Vilje har ydet denne. Han gad nok vide. 
hvorledes den kg!. Resolution skal kunne holdes hemmelig, naat 
han viser sig i Amtmandsforretninger som Skiftesamlinger, 
Administration af umyndiges Arvernidler, Delinkvent- og Justits
sager etc. Og han slutter med at bede om at faa tillagt 300 Rdl. 
i Stedet for de tilstaaede 175. 

Rentekammeret vilde imidlertid ikke gaa videre med LØntil
læg, navnlig fordi Andresen som Medkommissær ved Stenkuls
brudet paa Øen, ifølge BjergværksdirektØren, havde anmodet om 
at faa et Vederlag for dette Medarbejde. 

Andresen dØde før Urne, nemlig 1777. Det lyder i en Fore
stilling til Resolution, at han efterlod sig »Enke og 10 ufor-
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sørgede BØrn i trængende Omstændigheder. Den virksomme 
Flid og Nidkærhed, hvormed han i 24 Aar har varetaget sine 
adskillige Forretninger, har mere end een Gang paakaldt Deres 
Majestæts Velbehag.« Rentekammeret bringer Enken i Erindring 
til en aarlig Pension, der ikke kan udredes af Embedets lave 
LØn, men maa afholdes af den kgl. Kasse. Og Kongen bevilgede 
Enken en aarlig Pension af 200 Rdl. 

5. BORNHOLMS INDV AANERE 
TAKKER KONGEN 

I Januar 1789 underrettede Rentekammeret Kong Christian 
VII om, at det fra 17 navngivne Borgere og Indvaanere paa 
Bornholm havde modtaget en Taksigelse til Majestæten for den 
landsfaderlige Godhed og Naade, der blev dem bevist ved 
Frdngn. af 6/61788, hvorved de Baand, som de ved den tidligere 
indskrænkede Kornhandel var bundet med, blev ophævet. De er
kender, at Kornavlen paa Øen er af hØjst forskellig Beskaffen
hed, hvorfor Mangler ved Dyrkningsmaade af saa forskellig 
Jordart risikerer at give et mislykket Resultat, og at i haarde 
Vintre Øen ved Havis kan afspærres, så al Tilførsel afskæres. 
Ved den givne Forordnings Velgærning er denne Risiko fOl 
Hungersnød blevet afværget, som to Gange i Mands Minde har 
truet Bornholms Indvaanere, men nu kan de søge Redning og 
faa betimelig Tilførsel udefra, saa ingen mere kan komme i den 
Nødvendighed at give vindesyge Folk deres Ejendom til Pris 
for at skaffe Brød. 

Indvaanerne har ikke kunnet modtage denne Naade i Tavshed. 
De erindrer sig, at ligesom deres Forfædre fordum rev sig lØs 
fra fremmed Aag for at kaste sig under Deres Majestæts kgl. 
Arvehus' faderlige Regering, saa finder de nu ved den Øvede 
kgl. Velgærning en ny Grund til at prise sig lykkelige ved at 
være Kongens Undersaatter. 

» Vi anser os pligtige til allerunderdanigst paa Bornholms 
Lands Vegne at frembære Indvaanernes skriftlige Taksigelse af 
30. August for den ved Forordningen af Juni sidste Aar for
undte Kornhandels Frihed, til Deres Majsts allerhØjeste Vel
behag.« -

I Kongens Svar paa Takkeskrivelsen hedder det: 
Vi har med allernaadigst Velbehag modtaget Taksigelse fra 

bl. a. Vore Undersaatter paa Bornholm for den forundte Korn-
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handelsfrihed i Vore Riger, Danmark og Norge, til Vore Under
saatters Vel i Almindelighed, denne passende Indretning, hvor
for Vi ogsaa forventer i Særdeleshed for Bornholms Indvaanere 
at se gode FØlger, som ogsaa Taksigelsen udtaler Haabet om. 

Kongens Skrivelse formidledes ved Rentekammerets Foran
staltning gennem Amtmand Heiberg til Bekendtgørelse for 
Bornholms Indvaanere. 

(Rentekammerets Relations & Resolutions Proto1wl A, 1789.) 
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Bornholms Stednavne 

af August F. Schmidt 

I Arene 1950-51 udkom i to BØger på tilsammen 617 Sider 
Værket: Bornholms Stednavne (Gads Forlag), udgivet af Sted
navneudvalget, i hvis Skriftrække: »Danmarks Stednavne« BØ
gerne om Bornholm er Nr.10. 

Der er med dette store Arbejde skabt en uundværlig Hånd
bog i Bornholms Historie. Al fremtidig Forskning vedrØrende 
denne ø vil få stor Gavn af »Bornholms Stednavne«. Den er 
udarbejdet af vore kyndigste Stednavne forskere, der for Born
holms Vedkommende er blevet suppleret med Magister Aage 
Rohmann, den ypperste Kender af den bornholmske Dialekt. 

Der er naturligvis knyttet mange interessante Enkeltheder til 
den bornholmske Stednavnegivning, hvad man erfarer atter og 
atter under Læsningen af det prægtige Værk. Ret ejendomme
ligt er det således at se, hvor ungt et Præg Hovedparten af Øens 
Stednavne har. Der findes ikke Navne af de Typer, om hvilke 
man med Sikkerhed ved, at de er af Oldtidsoprindelse. Disse 
Navne er nemlig alle Landsbynavne, og på Bornholm er som 
bekendt ikke Landsbyer. 

Selvom Sprogvidenskaben ikke på sit nuværende Stade kan 
datere alle Øens Stednavne, tØr Forskerne dog ikke afvise, at ad
skillige af Navnene kan være meget gamle. 

Den af de faste Stednavnetyper, der har stØrst Udbredelse på 
Bornholm, er åbenbart -by. I Sønder Herred er der 8, i Vester 
Herred 6, i Øster Herred 6, i NØrre Herred 5. Navnene tilhØrer 
alle det ældre Lag indenfor denne Type: Aaby, Stenby, Kaasby, 
Tornby, Risby, Strandby, Myreby (af Myre, »Mose«), Gadeby, 
Dyndeby, Egeby o. s. v. Typens Hovedtid var vistnok fra 700-
900 e. Kr. F. Ordet By betyder oprindelig slet og ret »Bolig« 
og var fra Begyndelsen af snarest Betegnelse for en enkelt Gård, 
en Avlsgård el. lign. 

Sognenavnene på Bornholm er unge og lette at tolke. De har 
i de allerfleste Tilfælde Navn efter den Middelalderkirke, der 
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fra o. 1100 til 1300 blev opført som Gudshus for et vist Land· 
områdes Befolkning. Sognet, der på denne Måde blev lagt til en 
Kirke, fik Navn efter en katolsk Helgen, Jomfru Maria (Vor 
Frue), Knud, Peter, Laurentius, Klement o. s. v. Da der ingen 
Landsbyer fandtes på Øen (vel af geologiske Grunde), var det 
mere hensigtsmæssigst at opkalde Sognet efter den Helgen, 
hvortil Kirken var viet, end efter et eventuelt Gårdnavn eller et 
gammelt Marknavn, af hvilke der naturligvis også har været 
mange i Middelalderen. Talrige af de gamle Marknavne etc. kan 
være glemte, og de er blevet erstattet med nye, således som vi 
kender dem nu. Ruts Kirke er en af de få bornholmske Land
kirker, der ikke har fået Navn efter den Helgen, hvortil den i 
den katolske Tid var viet. Forleddet i Rutsker er nok det gamle 
Ord »RØs«, der betyder »Stendynge«. 

Det ældre Navnelag, som har været at finde på Øen, har man 
måske et Eksempel på i Navnet Gudhjem, der må regnes med 
at være sammensat af Gud og gammeldansk hem, samme Ord 
som nydansk Hjem. I Gudhjem må Endelsen -hem have bevaret 
en ældre Betydning: »Bygd, befolket Område.« Navnet kan fra 
oammel Tid have omfattet den lille Bygd under Gudhjemsklip-
b o 

pen, eller det kan have betegnet et større Omrade, være trængt 
ud til Kysten af de kristne Sognenavne. Forleddet Gud kunde 
tyde på, at Gudhjem er et Helligdomsnavn, hvorfor der er Grund 
til at tro at der her i Oldtiden har været et hedensk Hovsted. 

Også ~ndre Egnsnavne end Gudhjem gør et gammelt Indtryk, 
f. Eks. Navne som Frenne, Billegrav, Paa Skellinge, Sose, og lige
ledes kan f. Eks. de hyppige (Paa) Halle, (Paa) Klint meget vel 
være ældgamle, men det er ikke muligt for Stednavneforsknin
gen på dens nuværende Standpunkt at begrunde en nøjere Date
ring af sådanne Navne. 

Købstadnavnet Neksø er uden Tvivl også et meget gammelt 
Navn. Dets Forled antages at være et gammeldansk Navneord 
næk, der betyder »N økke, overnaturligt Væsen, der holder til i 
Aer og Søer.« Endelsen tolkes af gammeldansk sæ, »Sø«. I så 
Fald må Næksæ oprindelig være Navn på den temmelig store 
Sø Ferskesø. At der har boet en Nøkke i denne Sø, stemmer godt 
overens med gammel Folketro om Nøkker, Amænd, Bækheste 
o. s. fr. I Læså (måske Aen, der flyder hen gennem en Eng eller 
Græsgang) boede som bekendt en Amand: Læsåbobben (Læså
bussemanden), der krævede Menneskeliv med visse Mellemrum. 
Når han råbte: »Tiden er omme, og Manden er ikke kommen,« 
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så vidste man, at det ikke vilde vare så længe, inden der druk
nede et Menneske i Aen. Troen på Amandens Offerkrav har sin 
Oprindelse i ForsØget på at forklare de med tilfældige Mellem
rum stedfindende Drukneulykker, som også forekom i Læså. De 
mærkeligt primitive Sagn om den råbende Amand, kendt fra 
mange danske VandlØb og SØer, er et forbavsende Vidnesbyrd 
om, hvorledes ældgamle Trosforestillinger har levet i den danske 
Almues Forestillingsverden helt op til Nutiden (om Amanden 
se nærmere i Tidsskriftet Danske Studier 1946, 81-114). Det 
er nu gennem »Bornholms Stednavne« blevet oplyst, at Ferske
sØen - flere Gange omtalt i den omfattende Skønlitteratur, der 
er udgået fra Neksø - også engang, ligesom Læså, har huset et 
af Overtroen s Vandvæsener. Det er forståeligt nok, at en A og 
en Sø på Øen er blevet befolket med en NØkke og en Amand. 
Og særdeles interessant er det jo, at Nøkken i Ferskesø, hvis 
Vand er ferskt (i Modsætning til Havvandet), har givet Navn til 
SØen, hvorfra det er blevet flyttet over på den nærliggende 
Bebyggelse, der med Tiden blev en af Bornholms syv Købstæder. 

På Akirkebys Jorder, ved den østre Ende af Storegade, var et 
Vandhul, der hed Lappetræ Kilde eller Penge Kilden. Træet, 
som har stået her ved det nu forsvundne Vandhul, var et såkaldt 
»Kludetræ«, et Træ med et stort Hul eller en Spalte eller en Port 
dannet af Grene. Gennem disse Abninger førtes syge Menne
sker for at helbredes for forskellige Sygdomme, og Patienterne 
har som Offer hængt Klædningsstykker i Træets 'Grene. Man 
har formodentlig også ofret Penge i Kilden ved Træet, hvorfor 
den er blevet kaldt Pengekilden. Forklaringen på, hvad man for
står ved et »Kludetræ«, har Stednavneværkets Udarbejdere hen
tet fra Kr. Nyrops Afhandling: »Kludetræet«, der fremkom i 
Tidsskriftet »Dania« 1890. Senere er der imidlertid fremkom
met (i »Danske Studier« 1932, 33-56) en ny UnderSØgelse om 
Emnet. Heri er fremført enkelte fra Nyrops Redegørelse af
vigende Opfattelser, og der er i Afhandlingen fra 1932 frem
lagt alt det dakendte danske Stof om Tro og Sagn knyttet til 
Træer med Hul i, hvorfor den nye Undersøgelse foreslår - og 
med Rette - Anvendelsen af Navnet Httltræer i Stedet for 
Kludetræer. Kludene er nemlig det sekundære; Hullet i Træe[ 
er det afgørende for Skik og Tro knyttet til sådanne Træer, af 
hvilke der ikke kendes flere fra Bornholm end netop det »Lap
petræ«, der stod ved Pengekilden på Akirkebys Grund. I »Born
holms Stednavne« er Afhandlingen»Hultræer i Danmark« (fra 
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1932) ikke nævnt, men nok Nyrops gamle UndersØgelse fra 
1890. 

Ofring af MØnter i Pengekilden svarer til den Ofring, der 
kendes fra Helligkilder, hvor de syge Kildegæster, efter at have 
benyttet den hellige Kildes Vand, lagde nogle MØnter i en Kil
deblok eller kastede dem ned i selve Kilden. Bornholm har haft 
9 Helligkilder (Salomons Kilde, Stokkekilde, Biskopskilde, Kolde 
Kilde, Troldekilden, St. Josephs Kilde, RØ Kilde, St. Hans Kilde, 
Hellig Kilde), hvorom der findes sproglige Oplysninger i »Born
holms Stednavne« og udførlige Henvisninger til Litteraturen om 
disse fordums Valfartskilder. 

Naturligvis findes der mange Sten-Navne på Øen, hvorfra 
der også er indhentet mange Optegnelser om Sagnsten. I et 
Antal af 71 er sådanne Sten omtalt i min Bog: »Danmarks 
Kæmpesten« (1933), 168-82, 413-16. Adskillige særegne 
Navne er knyttet til disse Sten, f. Eks. Hellig Hågen, Kullesten, 
Den hvide Mær, LØgsrenen, KyllingehØnen, Munkealteret, 
Palme-Sten, Klympen, Fandens Keglebane, Slingestenen, Bleg
hald, Bobbesten o. s. v. Alle sproglige Oplysninger om de born
holmske Sagnsten findes nu i Stednavneværket, hvori der er 
fremdraget endnu nogle flere Sagnsten og Sten med særegne 
Navne, end man i Forvejen kendte. Nævnes kan det, at Bjælke
sten, en Runesten, der fandtes i Akirkeby Sogn, har et Par Sagn 
knyttet til sig, hvorfor den er omtalt i »Danmarks Kæmpesten«, 
182, hvortil der dog ikke findes nogen Henvisning i »Born
holms Stednavne«, 99. 

Sagnsten af anden Slags end de ovennævnte er de såkaldte: 
Varperne, tre pyramideformede Stendynger i Pedersker HØj
lyng. De er oprindelig Vejvisningsvarder; men senere er der 
knyttet et uhistorisk Vandresagn til dem, og dette bevirkede, at 
forbipasserende kastede Sten hen til Varperne der herved hold
tes vedlige som Stendynger gennem Tiderne. »Stenkast « til et 
Ulykkessted af Folk, der gik forbi Stedet med Stendyngen, var 
et Værn mod Genfærd. Når dette fik et sådant Offer, gjorde det 
ikke den Person, der kastede Sten til Dyngen, nogen Fortræd. 
Ved Helligtrefoldigheds Kapel i RØ Sogn fandtes i en dyb Dal 
sønden for Kapellet en Stenhob, der blev opkastet af Folk, som 
kom her, meddeles det i 1624 af Stedets Præst. Dette »Stenkast« 
er nok ikke af samme Slags som Stenkastene ved Varperne i 
HØjlyngen (se Bornholms Stednavne, 480), hvortil en righoldig 
og forskelligartet Folketradition er knyttet. Det er lærerigt nok 
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at erfare, at man også på den ensomt beliggende ø i østersøen 
har kendt Stenkastskikken, således som man nu ved Besked om 
den fra det Øvrige Danmark så vel som fra utallige andre Lande. 
Skikken er af ældgammel Oprindelse, og den belærer os om, 
hvorledes Folk i gamle Dage brugte ethvert tænkeligt Middel 
som Værn mod Genfærd. Denne primitive Forebyggelses
metode har i vort Land været kendt ned til vore Dage, medens 
den i mange fremmede Riger stadig er i Brug og anvendes af 
rejsende Folk, Jægere, Hyrder, Landbrugere m. fl. Varpa bety
der »Stenhob, som er sammenkastet til Mærke eller til Minde 
om en Begivenhed på Stedet.« 

Navnet Skageifald kendes fra RØnne, Hasle, Hasle Købstads 
Landdistrikt, Svaneke, Rutsker, Ol sker, RØ, Øster-Larsker og 
Aker (i sidstnævnte Sogn er det også Betegnelse på nogle Huse). 
Skageifald er efter Traditionen Navnet på gamle militære Sam
lingspladser, og det forklares som et Sted, hvor man lod Skag
lerne falde, et Samlings- og Bedested ved Kirker på Landet 
og Købmandsgårde i Byerne. I min Bog: »Studier i Vider og 
Vedtægter« I (1937), 62-63 er der givet Oplysninger om og 
Tolkning af Skagelfald, der svarer til Tolkningen i »Bornholms 
Stednavne«, 27. Da der i »Studier i Vider og Vedtægter« I 
findes supplerende Enkeltheder om Emnet, vilde det nok have 
været hensigtsmæssigt, om der i Stednavneværket også var ble
vet givet en Henvisning di Redegørelsen fra 1937. 

Minder om gamle militære Forhold og Krigstider findes i den 
Række Navne, der oplyser om Bavne, hvor der blev tændt Bål, 
når der var Krig i Vente. Bavn, Bavnebakke, BavnehØj, Bavne· 
dal, Bavnebæk m. fl. findes i over 30 Tilfælde på Bornholm, 
fordelt over hele Øen, så også vedrørende dens Militærhistorie 
kan Stednavnebøgerne yde fortrinlig Hjælp. VedrØrende Flora 
og Fauna lærer man ligeledes meget af Marknavnene (Natur
navnene). Man tør vel regne med, at det ældste Lag af Mark
navne også på Bornholm er af ret hØj Alder, måske fra Vikinge
tiden (9.-10. Arhundrede). I hvert Fald havde man da i det 
Øvrige Danmark et fuldt udviklet System af Marknavne, der i 
mange Tilfælde må hidrøre fra den første Opdyrkning. Der har 
altid været et Behov for Navne, så man kunde betegne de 
enkelte Lokaliteter under Arbejdet i Bymarken. Som et Eks
empel fra en anden Egn af Danmark end Bornholm på et Par af 
de ret gamle Marknavne, der stadig er i Brug, kan nævnes Blank
ager og Blankhøj i Lyngby Sogn (Hasle Herred) ved Arhus. 
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Disse Navne kendes fra 1455. BlankhØj er nu Resten af en Old
tidshØj. Det er ret usædvanligt, at Marknavne, kendt fra så gam
mel en Tid som 1455, stadig er i levende Brug, hvorfor vi her 
har et udmærket Eksempel på, at denne særlige Art af Folke
tradition har kunnet bevares gennem mange Arhundreder. 
Adskillige af de bornholmske Marknavne skal nok have samme 
Alder som Blankager og BlankhØj; men det er jo sjældent, man 
ad arkivalsk Vej kan komme så langt tilbage i Tiden med et 
Marknavn som til 1455, og dette Ar har i hvert Fald Blankager 
naturligvis været et gammelt Navn i Egnen. 

Et ejendommeligt Problem i den bornholmske Stednavne
givning er Forholdsordene i bornholmske Bebyggelsesnavne. En 
Række af Øens Stednavne indeholder navnlig sådanne. Gunnar 
Knudsen har i en Undersøgelse herom (i Festskrift til Verner 
Dahlerup 1934) fremdraget en Række Eksempler: I Blemme, I 
Skrubbe, Paa Aspe, Paa Borre, Paa Torpe, Under Klint, Ved 
Halle, I Aaby, I Klinteby, Ved Frigaard, I Esket, I Snorren, Ved 
Myren, Ved Nydammen o. s. fr. Forholdsordene er i de nævnte 
Forbindelser et Led af selve Navnet og nævnes, også når Navnet 
blot er Genstand for Omtale og f. Eks. optræder som Objekt 
(Genstandsled) i en Sætning. Man træffer i det Øvrige Danmark 
lignende Forbindelser, men ikke så hyppigt som på Bornholm. 
Hertil må antagelig henføres Sammensmeltninger som de jyd
ske Underbjærg, Nederskov og måske Påkær. SpØrgsmålet om 
Forholdsordsbrug i Stednavne er i Virkeligheden iflg. Gunnar 
Knudsen af indgribende Betydning for den rette Forståelse af 
Stednavnenes historiske Udvikling. Derfor er det rige Antal af 
Eksempler på denne Navnebrug i Bebyggelsesnavne fra Born
holm af megen Interesse for Stednavneforskningen. 

Et Særkende for Bornholm er også de mange Gårdnavne, af 
hvilke de ældste kan have eksisteret i det 16. Arhundrede. Så 
gamle Gårdnavne har vi ikke fra det Øvrige Danmark; der er de 
fleste fra efter Udskiftningens og Udflytningens Tid, altså fra 
efter ca. Ar 1800. Når Bornholm har så mange relativt gamle 
Gårdnavne, er Arsagen hertil den, at Øen som bekendt mangler 
egentlige Landsbyer. Gårdene ligger her spredt og er inddelt i 
fire Kategorier: Selvejergårde, Vornedegårde, Præste- og Degne
gårde samt Proprietærgårde. Et stort og ret afvekslende Navne
stof findes i Gårdnavnene, og det vilde være en stor, men nyt
tig Opgave for en Forsker engang at inddele alle Øens Gård
navne i Grupper efter Indhold. Man vilde i en sådan Under-
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søgelse få at se, hvor mange Gårdnavne det er, der har et For
holdsord til Indledning, hvilke Gårde det er, der indeholder 
gamle og mærkelige Ord, hvilke der har Navn efter let forklar
lige Naturforhold (f. Eks. Bakkegård), efter Bestillinger (f. Eks. 
Sandemandsgård), efter Personer, abstrakt Navnegivning (f.Eks. 
Frydenlund), efter Beliggenhed (Brogård, Vestergård) o. s. v. På 
samme Måde kunde man inddele de mange Naturnavne i Grup
per efter Indhold, og derfra hente megen Belæring, f. Eks. om 
gamle Landbrugsforhold (således af Navne som Fårestier, Fåre
stuerne, Hyrdensminde, Hyrdestien, HØjlyngen), om Flora, 
(Kratlund, Skovdal, Ellebuskeeng), Overfladeforhold (Engager, 
Kildeeng, Kildebæk) -, ja sådan kunde man blive ved at frem
drage Eksempler på Navne, der kunde give et nogenlunde sam
let Indtryk af mange Forhold vedrørende Øens Opdyrkning, 
Jordbundstilstand, Plantevækst, Historie o. s. fr., hvis man fik 
dem ordnet i Grupper efter Indhold. 

Nu er Materialet hertil samlet og sproglig tolket, for så vidt 
det angår Øens Stednavnestof. Dette vil naturligvis i hØj Grad 
blive udnyttet af alle, der i Fremtiden agter at beskæftige sig 
med Emner vedrØrende Øens Historie, Natur, Jordbundsforhold, 
Landbrugshistorie, Sagn, Folketro, Sprog m. v. Der er Områder 
nok at undersøge endnu, selvom der findes en meget stor Litte
ratur om Bornholm. 

De ovenstående Bemærkninger er fortrinsvis fremført for at 
gøre opmærksom på, hvilken rig Kilde til Viden om Bornholm 
Stednavneværket om Øen er; men samtidig har der også været 
Lejlighed til at fremdrage enkelte SpØrgsmål, som »Bornholms 
Stednavne« har givet Anledning til, at man standsede lidt ved 
og fremkom med nogle forskelligartede Udtalelser om. 
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Stednavnet Tassen 
af J. Nielsen 

På vejen fra RØnne til Hasle lige eEcr SvalhØj mejeri passerer 
man en strækning, der kaldes Tassen. NØjere betegnet er Tas
sen de!} st:-ækning, der ligger fordelt på den Østligste del af 
Hasle Vang og de strimler af St. Clemens' og Rursker sogne, der 
grænser heroptil. Tidligere var Tassen o.;så navn for en ejen
dom i Rutsker, Tasehuset kaldes den o. 1820. 

Navnet er mærkeligt. At se til skulde det jo være ordet tassa 
eller tass (pote, lab), der gemmer sig heri. Men hvordan er det 
at forstå som navn på en egn (eller et hus)? 

For at få fornuft i svaret må vi gå til de ældste navneformer. 
Her er vi heldigt stillet, idet vi nu har værket» Bornholms Sted
navne« at rådføre os med. Dette værk viser os straks, at den 
ældste navneform er formen: »todsestØchet«, brugt 1726. En 
anden lige så gammel form er »tadten«. O. 80 år senere omtales 
en »Hans N:elsen på stor Tas østen Hasle.« 1817 har vi formen 
»Tassen«, og 1834 omtales i Hasle købstads realregister »Vlle 
Tass«, »Westre Tass« o. s. v. 

I »Bornholms Stednavne« får vi også at vide, at navnet Tas
sen formelt er identisk med den bestemte form af ordet tassa 
(tass), og det tJføjes, at dette stammer fra det tyske Tatze, der 
jo også betyder pote. 

Det sidste (om låp..et fra tysk) er dog ikke ganske sikkert. Den 
store danske ordbog siger, at ordet tasse enten er lånt fra tysk 
eller også er dannet af verb:ot tasse (bornholmsk tassla), der 
betyder at gå tungt, gå langsomt eller slæbende. Verbet tasse 
kan i dansk også have formen tusse, og hertil svarer de norske 
former (af samme ord) tusse eller tusle (tasle). Norsk rusle 
stemmer lydligt ganske overens med det bornholmske tassla. 

S;:5ger man at forstå, hvad der oprindeligt er tænkt på med 
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HASLE 

navnet Tassen, kan det, så vidt jeg kan se, ikke få nogen stor 
betydning, om ordet tasse oprindelig er lånt fra tysk eller om 
det hænger sammen med et ord tusle, der opfattes som onomato
poietisk, og hvis oprindelse iØvrigt indrømmes at være dunkel. 

Noget væsentligt er det heller ikke, at ordet tusse (som sub
stantiv) af nogle opfattes som identisk med ordet thurs, trold. 
Er dette tilfældet, kan tusse (og tasse, der regnes for samme ord) 
ikke have nogen forbindelse med det tyske Tatze; omvendt, er 
ordet tusse (tasse) oprindelig indlånt fra tysk, kan det ikke sam
tidig være det nordiske thurs. Videre fører den vej ikke. 

Afgørende, når man søger at gøre sig selv rede for, hvad der 
ligger bag navnet Tassen, er to ting: for det første den omstæn
dighed, at både substantivet tasse, opfattet som lån fra tysk, og 
substantivet tusse, enten opfattet som det gammelnordiske thurs 
eller som et selvstændigt ord, har noget tilfælles, for det andet 
den ejendommelighed, at begge disse substantiver på den ene 
side og verbet tasse (bornholmsk tassla) på den anden har noget 
fælles. 
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Disse omstændigheder kunde få en til at tro, at den norske 
professor Nils Lid, der holder på, at tusse, tass e er et selvstæn
digt ord, har ret; hvorfor skulde ellers disse ord stå hinanden så 
nær? Det vilde ellers under alle omstændigheder være et mærke
ligt tilfælde, om ord som thurs og Tatze, der er hinanden så 
fjærne, skulde have nogen forbindelse; og tilfælde er aldrig 
gode at operere med, når man skal forstå noget, især da ikke de 
mærkelige. 

Man kunde naturligvis mene, at der var tale om to forskel
lige ord, der i betydning havde nærmet sig 'hinanden. 

Hvordan forholdet er, skal vi ikke forsøge at udrede her. Vi 
vil nøjes med at konstatere forbindelsen mellem de nævnte ord. 
Det disse har fælles er for substantivernes vedkommende, at de 
kan bruges som navn for bjørn og ulv, for verbernes vedkom
mende, at de kan være udtryk for disse dyrs gang eller måde at 
bevæge sig på. 

På dansk kan man tale om tassen eller gråtassen og dermed 
mene bjørnen; i svensk har man ordene, gråtass og myrtass i 
samme betydning. Nordmændene bruger udtrykkene tass og 
maurtass om både ulv og bjørn. Formen tass er mest almindelig 
i Vestsverige og 0srnorge, tuss derimod har sit område i stræk
ningen fra U ppiand til Småland. 

Verbet tasse bruges om ulves og bjørnes gang. I dansk kan 
man f. eks. tale om en gammel bjørn, der tasser rundt på lur 
efter sæler. 

Jeg kan give et par illustrerende eksempler på brugen af 
»tasse« som navn for ulven: 

Karlen på en gård i Skåne står i et slet forhold til gård nissen. 
En dag hjemSØges gården af en frygtet genganger Putta-Iång
haka. Karlen søger et sted, hvor han kan være i fred for hende, 
og kryber op i en halmst<ik. Nissen søger sammesteds hen. Gen
gangeren prØver nu at få fat i nissen, men uden held. Stakken 
er hØj og stejl, genganger-kællingen glider ned, og nissen morer 
sig og ler. Hver gang kællingen glider ned, råber nissen: »Tasse, 
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ta fot!« Til sidst er kællingen dog ved at komme op. Situationen 
bliver kritisk. Karlen puffer da nissen ned til genfærdet, imens 
han råber: »Tasse, ta allt ihop!« De to rives og slås derefter til 
daggry. 

Tasse er her det folkelige navn for ulven. 
Mere direkte omtales ulven som »tasse« i et andet eksempel: 
En skovfrue flygter for en ulveflok og hopper op i en lade

glug, hvor også nogle jægere har søgt tilflugt. Hun mener sig i 
sikkerhed der og rækker snart den ene fod, snart den anden 
frem mod ulvene, idet hun råber: »Tasse ta fat; får du bagge, 
så ta emot!« En af jægerne puffer da skovfruen ned, samtidig 
med at han råber: »Ta allt ihop!« Skovfruen bliver øjeblikke
lig ædt op. 

I et tredje eksempel, ligesom det andet fra Sverige, ses det 
også klart, at ulv og tasse er eet: En »jattesa« (underjordisk 
kvinde) flygter op i en ladeglug for en ulv. Hun tror sig i sik
kerhed, slænger med fødderne og siger til ulven: 

»Tasse, ta tå, 
om <;lu kan nå!« 

Gårdmanden, der lå i laden, sagde: 
» T asse tar tå, 
når han kan få!« 

Ulven gør i det samme et spring, griber kvinden, slæber 
hende ned og river hende ihjæl. 

Således fortæller H. F. Feilberg i sin bog om nissen. 
Men ulv og ulver to ting. Det er det for os, der taler o:n 

lupus (der egentlig betyder ulv), samtidig med at vi tænker pl 
en sygdom. Det var det også for tidligere tiders mennesker, og 
derfor er tusse eller tasse også navn på sygdomme, især former 
for ondartet betændelse, byld i en finger f. eks. Et menneske, 
der har en sådan sygdom, har, siger man på bornholmsk, tosse
bidd (også stavet tossebid og torsebidd, den sidste stavemåde 
ud fra antagelsen af en sammenhæng med thurs, som vi ovenfor 
har talt om). Rigsdansken har flere forskellige staveformer 
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tossebid, tussebid, ja endog tudsebid, skønt skrubtudsen i hvert 
fald intet har med dette at skaffe. I ældre dansk skrev man taase
bid eller taadsebid. Man bemærker ligheden mellem disse fo:
mer og vore ældste bornholmske skrivemåder af navnet Tassen. 

Ulven, tassen, der optræder som sygdom, kan også iklæde sig 
levende skikkelse og kan da som ondt væsen mødes med menne
sker. At et sådant møde er farligt, fØlger af sig selv. Der~or 

gælder det også om at værge for sig, når tassen kommer for at 

»slide kød (eller: bryde ben) og suge blod.« 
Et godt værn i sådan et tilfælde er en formel, hvormed 

mennesket slutter pagt med livets gode, opretholdend~ kræfter. 
Formelen kan lyde: »Vor herre Jesus Chris tus gik sig ned paa 
sin grønne eng. Der møtte han Tussen og Troldet det lede. Hvad 
skal du sagde Jesus, jeg skal til det Menneske som hedder - -
og Benet bryde og Blodet sue. Jeg skal dig at vende sagde Jesus 
under en jordfast Sten der skal du rødtne og der skal du 

brødtne.« 
I denne norske troldformel er »Tussen og Troldet det lede« 

en person, der dristigt - måske snarere ubetænksomt? -
meddeler Jesus, hvad der er hans ækle opgave. Jesus gør straks 
kort proces med utysket og maner det ned under en jordfast 
sten. 

For at se til kan der synes at være noget mærkeligt ved denne 
brug af ordet tasse for ulv. I virkeligheden er det slet ikke så 
mærkeligt. Ulven var et frygtet væsen; man undgik at nævne 
den ved navn. I stedet sagde man tassen, 

Brugen af tasse om sygdomme er heller ikke så besynderlig, 
som det straks ser ud til. Ulven er ofte tænkt som den, der vol
der sygdommen; og sygdomme får hyppigt navn efter deres 
ophavsmand. Ulven selv opfatter man ikke sjældent som udsen
ding for et avindsygt menneske, en varulv. Fra den anden side 
set vil det sige, at varulven påtager sig ulveskikkelse. Han kan 
da betegnes enten som tasse eller trold. I formelen ovenfor er 
det muligvis varulve, Jesus møder. 
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I stednavnet Tassen har vi ordet ulv (enten brugt om syg
dom, varulv eller dyret ulv). Dette stemmer med de oplysninger, 
der er givet om navnet i »Bornholms Stednavne«, og det 
bekræftes på en smuk måde af de stednavne, der findes i nær
heden af Tassen. I Rutsker findes en mark (tilhØrende Hulle
gård) ved Blæsbjerg, der kaldes Troldet; og Olsker har en mark 
(tilhØrende Smedegård), der kaldes Troldene. Disse navne er 
paralleller til navnet Tassen, idet både trold og tasse betyder ulv. 

Det er betydningsfuldt, at de tre navne, Troldet, Troldene og 
Tassen, findes i nærheden af hinanden, de to endog indenfor 
samme sogn. Vi har altså her trold og tasse sammen, ganske 

som tilfældet er i trylleformelen. 
Et navn som Troldene i Olsker har måske nogen forbindelse 

med den gravhØj, der findes netop der. Det er da gået hØjens 
beboer, som det går enhver »ensom og glemt helt«: han bliver 
til en trold, et uhyre, man skal vogte sig for. 

De to andre navne, Troldet og Tassen, er måske også engang 
dannede i tilknytning til forestillingen om noget overnaturligt 
eller farligt, der fandtes der på stedet. Men af hvad art dette i 
hvert enkelt tilfælde har været, det ved vi intet om. 

Fra initial fra vikingetiden. 

Historiske Optegnelser 

om Trævæksten paa Bornholm 

Af Ellen Hansen 

Bøgen (Fagus silvatica) 
»Gamle Optegnelser« fra 1670-82 omtales allerede, at 

Olden til Svin paa Bornholm ikke har saa meget at betyde som 
andre Steder, og i »Bornholms Amts Jordebogs Regnskab« 
1685-87 omtales, at der var skrevet til Amtet fra Rentekam
meret, hvorfor der ikke svaredes Oldengæld som andre Steder, 
fra Kongens Skov paa Bornholm, hvortil der blev svaret, at der 
ikkun fandtes een Oldenbøg paa Øen; den stod i Melsted 
Fiskerleje. 

Ved en »Skovskønning« 2. Juni 1774 fandtes nogle mindre 
Stubbe af smaa BØge, som var huggede af Skovtyve samme Aar. 
Der er vel nok Tale om Avnbøge; der siges, at Bornholmerne, 
naar de siger BØg, mener Cm"pinus betulus eller Hvidbøgen; der
imod kalder de Fagus silvatica for Oldenbøgen eller Rødbøgen. 

1756 skriver Thurah, at Svinene jages aldrig til Skoven for at 
fedes alene af Olden, thi: »Skovene er ikkun faa, og ligger i 
Plætter Tal omstrøede, ere ej indhegnede og faa Eege-Træer fin
des med Agern, men aldeles ingen Olden-Bøge-Træer«. Senere 
oplyses han dog om nogle og skriver: »Af Olden-Bøg findes 
alene i Melsted ved Gudium et eneste Træ, dog skal i Lyersbye 
Skove, udi Øster-Marie-Sogn have i forrige Tider været to til tre 
Stykker, hvilke savnes og ere borte, saa at paa hele Landet paa 
denne Tid, ikkun er et eneste Olden-Bøge-Træ, som hvert andet 
Aar bærer Frugt«. 

Andre ældre Forfattere omtaler Melsted-Bøgen, nogle om
taler den som »en Rarietet«. 

Naar vi nærmer os 1800, da Hans RØmer blev Skovrider i 
Almindingen, ser vi flere omtale BØgesaaning og Plantninger. 
I Skovriderens Kopibog 1804 skriver RØmer om nogle Skæpper 
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BØgeolden, der skal saas, da BØgetræet savnes i Skovene her. I 
1805 vil han gerne have mere BØgefrØ, »BØgen er i Ungdom
men kælen og fordrer megen Pasning«. 

Kancelliraad Peder Dam Jespersen fik 1811 tilsendt 8 Potter 
Olden fra Aastrup Skovene ved Holbæk til Udsæd i sin Ud
markslØkke, den senere Sejersgaards Have i Knudsker. 

Overførster v. Linstow skriver i sin Indberetning 1816, om sin 
Inspektionsrejse til Bornholm 1815, at BØgen trives godt i Plan
teskolerne. 

1832 fik Skovrider RØmer 2 Td. BØgeolden fra Sjælland og 
lagde Grunden til den ældste BØgeskov i Almindingen; den var 
ved Svaneke Vejen 1). 

Frederik Thaarup, der var Amtmand paa Bornholm fra 1804 
til 1809 har samlet et stort Værk: »Bornholmiana«, der findes 
i 7 store haandskrevne Bind i Rigsarkivet; deri findes, særlig i 
første og andet Bind, noget om Udmarken og Skovene. Han har 
i sin Bog, der udkom 1839, givet et lille Uddrag deraf. Der 
staar S. 218: »Af Oldenbøg skal kun to Træer gives her paa 
hele Landet, et paa Vellendsgaard i Nykjer Sogn, og et ved Mel
stad i østerlarsker Sogn, begge gamle Træer, hvert især indehol
dende flere Favne Brænde.« 

1850 omtaler SchiØtz, at enkelte BØgetræer findes der paa 
Øen, f. Eks. ved Skovfoged boligen (det nuværende Koldekilde
hus) i Almindingen, men efter Forstmændenes Mening er disse 
i sin Tid plantede2 ). 

Trap skriver 1872 S. 582, at »RødbØgen (den almindelige 
danske BØg), der tidligere kun fandtes ganske enkeltviis paa 
Bornholm, nu findes i stØrre Mængde paa Øen, da ca. 200 Tdr. 
Land (hvoraf Præstegaardsskovene ca. 50 Tdr.) af Almindingen 
ere bevoxede med BØg, og da de allerede udførte BØgeculturer 
synes at ville lykkes særdeles godt, vil BØgearealet i en nærmere 
Fremtid blive yderligere forøget«. 

I 1893 giver Vilhelm Bergsøe en poetisk Skildring af BØgen 
paa Bornholm (S. 2l7): »Da man i Aarhundredets Begyndelse 
tog Bornholm under forstmæssig Kultur, var det efter Datidens 
Anskuelse forstaaeligt, at man særlig beplantede den med Naale
træer, fortrinsvis RØdgran og Lærk, og at man i det hele ansaa 
dens Klippebund for uskikket til at ernære BØgen, der ogsaa 

1) Begyndelsen var jo gjort, i FØige Kopibogen 1804-05, og Over
førster v. Linstows Indberetning. 2) Findes ikke mere. 
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bedst lader sig kultivere under sluttet Bestand. Fra 1800-36 
spillede BØgen derfor en underordnet Rolle, idet den kun ind
tog et Areal af 36 Tdr. Land. Dette steg fra 1836-59 med 93 
Tdr. Land, og naar man nu vandrer om i Almindingen, forbavses 
man ligefrem over den Fylde og friske Frodighed, hvormed 
Danmarks stolteste Skovtræ træder en i Møde. Langs de brede 
Hovedveje, inde under de stejle Klippestier, hænger BØgens lyse
grønne Blade i et tæt skyggende LØvtag, der i Friskhed og Fylde 
langt overgaar, hvad man ser selv i Nordsjællands frodigste 
Skove. Hvor villig den tilsyneladende golde Forvitringsmasse 
nærer dette Danmarks fejreste Skovtræ, ses bedst deraf, at selv 
de ældste nu 89-aarige BØge har holdt sig i fuld Vækst paa den 
Bund, de har erobret fra Granen og Avnbøgen«. 

1894 plantede Jørgen Miiller BØgeskov paa den sydlige Side 
af Rævehulebakkerne. 

Den tyske Botaniker Winkelmann skriver 1899, at Fagus 
silvatica ("Die Rotbuche«) vokser i Skovene, men om den er 
almindelig Skovtræ, tør han ikke sige, det staar ofte hist og her 
mellem andre Træer, i større Mængde kun i Almindingen. Alle 
BØge er kun af Middelstørrelse. 

Warming siger i »Bornholms Plantevækst«: Grunden til, at 
alle disse mange forskellige Træer kan vokse her, er vel: »At den 
tyranniske BØg ikke i gammel Tid har faaet Indpas paa Born
holm«. I »Skovene« siger han: »Paa Bornholm har formodentlig 
østersøen hindret dens Indvandring, thi at Kaarene her ikke 
udelukker den, ses af, at god BØgeskov i det sidste Aarhundrede 
er frembragt der ved Kultur«. Ved RØmersdal findes der nu om
trent 100-aarig BØgeskov. I 1899 maaltes en BØg, som var 
0,47 m i Tværmaal. 

At BØgen kan opnaa en betydelig Størrelse, det ses af de to 
mægtige Træer, der findes ved Melsted s. f. Gudhjem, der 
utvivlsomt er plantede og maa være over et Par Hundrede Aar 
gamle. Den ene er 1,77 m i Tværmaal, fire Medlemmer af Bota
nisk Forening maatte til for at spænde om den i 1890. 

I LandbohØjskolens Bibliotek findes der Beretning om tre 
Forstexkursioner, der har været til Bornholm i Aarene 1898, 
1918 og 1924. 

I den fra 1898 skrives der: »Vi gik fra RØmersdal mod Nord
øst og besaa først en 50-aarig BØgeskov, noget af den ældste BØg 
der findes paa Bornholm, den var i udmærket Vækst og havde 
allerede baaret Olden i 1888. I RØnne Kommunes Plantage var 
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der en 6-aarig BØgekultur, frembragt ved Saaning i Huller, 
BØgene var 3 Fod hØje, mærkeligt at se dem trives saa godt i 
Lyngen«. 

I Beretningen fra 1918 omtales særlig en 30-40-aarig BØge-
bevoksning med slanke Stammer og en smuk Bark i Afdeling 7 

i Blykobbe Plantage og 
en smuk ca. 85-aarig 
BØgebevoksning i Afdl. 
259 i Almindingen, Di
striktets ældste. 

I Beretningen fra 
1924 omtales, at i Raa
gelundsskoven var der 
BØgeskov i god Vækst. 
Der skrives, at i 1923-
24 blev der første Gang 
solgt BØgebrænde fra 
bornholmske Skove! ! 
Der staar ogsaa: "BØgen 
vides næppe at være 
indført i stor Stil paa 
Bornholm, maaske er 
den indvandret, men 
paa sin selvstændige 
Vandring muligvis ikke 
naaet ret langt ind i 
Landet, ikke ind i AI-

Bøgen ved Melsted. (Fot. Professor C. V. Prytz). mindingen «. 

I Skovrider K. Bram
sens Driftsplan fra 1919 staar der: "Af det træbevoksede Areal 
er 522 Tdr. Ld. eller 11 % BØg. I Tidsrummet fra 1904-15 er 
der planlagt at kultivere med BØg 137 Tdr. Ld., paa Arealer, 
hvor der ikke fandtes en eneste BØg. I 1867 fandtes af BØg 135 
Tdr. Ld. I Almindingen er ikke BØg, der er over 100 Aar, de 
ældste lige ved«. 

Efter Skovrider J. A. Nielsens Oplysninger staar der i hans 
Driftsplan fra 1934, at der var i alt 298 ha med BØg i Alderen 
fra O til 120 Aar. Siden 1934 er der plantet eller tilsaaet 18 ha 
med ny BØgeskov, medens 2 ha af den gamle BØgeskov er af
drevet, saaledes at det samlede Areal i Dag er 314 ha. 

BØgen eller BØgene ved Melsted omtales i næsten alle Beskri-
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velser af Bornholm, ligefra Thurah 1756 indtil Nutiden. Des
værre fik jeg den ikke selv at se. Da jeg i 1914 første Gang var 
paa Bornholm, tog jeg paa Grund af Verdenskrigen.s Udbrud 
hurtig hjem, naaede ikke til Gudhjem, og BØgen faldt 1 en Ef ter
aarsstorm samme Aar, saa vidt jeg ved d. 8. September. 

At der har været flere BØge i Melsted, er sikkert. Warming 
omtaler det altsaa i "Skovene«. Stephan Nyeland, der boede flere 
Aar i Gudhjem, skriver om dem 1904 i "Haven«. 1929 talte jeg 
med en gammel Kone i Melsted, der boede lige ved det Sted, 
hvor BØgene havde staaet. Hun gaven Beskrivelse af den Ræd
sel, der havde grebet hende, da BØgen faldt, hun troede" Jorden 
skulde forgaa«, hun sagde, at der havde været flere BØge der. En 
Fiskeeksportør, Chr. Poulsen i Gudhjem, havde for flere Aar 
siden været med til at spænde om de to BØge, den ene var de 
4-5 Mand til at naa rundt om, den anden 2-3, den sidste 
synede hØjst. Der er et Billede af »BØgen i Melsted«, som Pro
fessor C. v.Prytz har taget, det gengives i Warmings "Skovene«. 
Hos Fotograf Mathias Andersens Enke i Gudhjem fik jeg en 
Kopi deraf. 

I 1933 talte jeg i Gudhjem med Carl Kofoed, han var 60 Aar, 
han fortalte, at da han var Dreng, stod der en stor BØg ved hans 
Faders, Avlsbruger Lars Kofoeds Gaard i »BØgeskoven« i RØ, 
den raadnede og faldt for tyve Aar siden. 

Carl Kofoeds Moder, der trods sine 88 Aar var rask og aands
frisk, fortalte, at hendes Bedstemoder, der blev 93 Aar og døde, 
da Fru Kofoed var 20 Aar, havde fortalt hende, at der var Olden
bøge og Ege i "BØgeskoven«, hvor hun havde været med til at 
drive Svin paa Olden; den gamle Kone var altsaa født 1772. 

Den Strækning, der ligger nordvest for Bobbeaaen, hedder 
den Dag i Dag "BØgeskoven«. I Bornholmske Samlinger Bd. 9 
S. 2 findes der et Kort derover, og Johan Bulmer fortæller 1915 
S. 12: "Siden Midten af forrige Aarhundrede er "BØgeskoven« 
kommet under Bebyggelse og Opdyrkning til Avlsmark.« I 
gamle Tider leverede Gaardene paa Bornholm Afgift til Ham
mershus i Ved og Trækul, det tærede naturligvis paa Skovene. 
Efter at de andre Sogne paa Øen havde faaet Kulydelsen for
andret til Pengeydelser, vedblev RØ Sogn med Kulydelsen. Den 
Vornedbonde, der skulde yde 12 Tdr. Kul aarlig, har naturligvis 
været henvist til at skaffe disse Kul fra Træ fra "BØgeskoven«, 
og det har ogsaa Ødelagt Skoven. 

Panum, der var Læge paa Bornholm, skriver 1830 S. 70: 
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BØgen ved St. Kannikegaard i Bodilsker. (Fat. 1948. ]. A. Nielsen). 

Samme Træ. (Fat. 1933. Ellen Hansen). 
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»Vesten for Aaen (Bobbeaa) see vi en Strimmel af Udmarken. 
som altid kjendes paa, at den ei bruges til andet, end at sulte 
Qvæg paa; thi den er ganske øde, men fortræffelig tjenlig til 
Skovplantning. Sagnet siger ogsaa, at her før har været saa tæt 
en BØgeskov, at man, naar man steeg op i et Træe, kunde uden 
at stige ned, gaae fra det ene Træes Top til det andet, en TØnde 
Land i Omkreds«. 

Hvad Panum her skriver er altid blevet slaaet hen med: »Det 
er naturligvis Avnbøg han taler om,« men saa kommer den 
gamle Kones Fortælling -. Jeg lagde det ikke i Munden paa 
hende, tværtimod, jeg sagde, at Navnet »BØgeskoven« kom vel 
af Avnbøgen, Hvidbøgen, men saa fortalte hun det foran
staaende. 

Den BØg, som Thaarup og nogle senere Forfattere omtaler ved 
Vellensgaard i Nyker, har jeg forgæves eftersporet, og afdøde 
Skovrider Bramsen har ligeledes underSØgt Spørgsmaalet; det 
eneste vore ForespØrgsler resulterede i var, at der har staaet en 
meget stor Fraxinus excelsior ved Gaarden. 

Ved KØllergaarden i Persker, ved Landevejen RØnne-NexØ, 
stod en smuk BØg, der maalte 2,83 m i Omf. (1926), den tid
ligere Ejer af Gaarden mente, den var plantet 1818 af hans 
Bedstefader Hans Funch. Ved Store Kannikegaard i Bodilsker 
staar der i Haven en stor BØg. Den maaler 4,15 m og dækker 
med sin Krone over et Fladerum paa 75 m. Den er stivet af med 
et Jernbaand, da Stammen begynder at flække. Der fortaltes, at 
der havde staaet et mindre, men næsten lige saa stort BØgetræ 
øst for dette, men det var raadnet op og faldet. Ved Sejersgaard 
i Knudsker staar der i Haven, ved Landevejen RØnne-=-Hasle, en 
Del BØgetræer; de stammer fra de »8 Potter Olden«, som Peder 
Jespersen saaede i sin Udmark; en af de største maalte 2,50 m i 
Omfang. 

Saa er der BØgen ved Paradisgaarden i Ibsker. I 1918 opda
gede jeg til min Overraskelse en stor BØg, der stod der; jeg 
havde aldrig hØrt eller set noget om den. Den var større end de 
100-aarige BØge i Almindingen; den maalte 4,23 m Omfang i 
96 cm HØjde; jeg kunde ikke maale den i den rigtige HØjde, 
1,3 m, da en udstaaende Sidegren forhindrede mig deri. Der 
staar en mindre BØg ved Siden af den. Den store BØg bærer i 
Reglen Olden. I Ejerens Familie fortælles en Historie om, at en 
af hans Forfædre skulde have faaet fat paa en lille BØg i Almin
dingen og ført den med hjem i en hØj Silkehat; men efter Sag-
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Bøgen fra Paradisgaarden. (Fot. 1929. Ellen Hansen). 

BØgen fra St. Hallegaard. 
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Nogle smukke BØge, der staar paa Prøve/lade F. i A/dl. 274 i Al
mindingen. De er 30 m høje og skal være nogle af de smukkeste 

i Danmark. De er ikke saa tykke, men de er kun ca. 100 Aar. 

kyndiges Mening er denne BØg ældre end Almindingens BØge. 
Ved Store Hallegaard i Bodilsker stod der en stor BØg. Den var 
gammel og faldt for 25-30 Aar siden. Den 83-aarige Fru 
Kofoed, NexØ, forhen Store Hallegaard, som jeg har laant Bil
ledet af, fortalte i 1947, at den, da hun var Barn, var lige saa stor 
som paa Billedet. 

Det er maaske et Tilfælde, men et Tilfælde der ser ud til at 
være Mening i, at alle de gamle BØge, Lyrsby BØgene (1756), 
»BØgeskoven«, Melsted BØgene og nu BØgene ved Paradisgaar
den, alle findes paa Østkysten - -? 

Om BØgen er indvandret paa Bornholm eller kun plantet, kan 
efter det foreliggende Materiale ikke afgøres, selvom jeg synes, 
der er svag Mulighed for Indvandring. Det eneste, der kan af
gøre det, er jo Pollenundersøgelser. Da jeg i sin Tid, ved et 
Møde i Botanisk Forening den 23. Febr. 1929, omtalte »BØgen 
paa Bornholm«, fremkom Professor Knud Jessen med nogle 
interessante Oplysninger om PollenundersØgelser, han havde 
foretaget paa Bornholm, og fremlagde to forskellige Pollendia
grammer, et fra Hundsemyre og et fra Ølene-Mose, men, som 
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han sagde, i Moserne paa Bornholm er de øverste Lag ofte for
muldede eller fjernede ved TØrvegravning, saa det bliver van
sJ.-eligt at finde Materiale til at bevise, om BØgen er indvandret 
eller ej paa Bornholm 1 ). 

Nu viser det sig imidlertid, at en bornholmsk Botaniker, Dr. 
phil. Valdemar Mikkelsen, der i de senere Aar har foretaget Pol
lenundersØgelser paa Bornholm, har fundet BØgepollen der. Han 
har skrevet fØlgende til mig i 1943: »1 et Pollendiagram fra en 
Mose i Almindingen findes en sammenhængende Faguskurve 
(faa Procent) gennem den repræsenterede Del af subatlantisk 
Tid, hvad der gør det sandsynligt, at Fagus har vokset paa Born
holm i den paagældende Tid. Materiale, der kan belyse dette 
Forhold vil senere blive fremlagt.« Desværre har han endnu ikke 
haft Tid til at fortsætte sine UndersØgelser, men engang faar han 
det forhaabentlig. 

Saa langt er man altsaa kommet nu, kedeligt at Professor 
Oppermann ikke oplever det. 

Lind (Tilia) 
Den, jeg først har set omtale Linden i Litteraturen, er Ras

mus Pedersen Raun; han skriver 1671, »at Lindetræer, som gøres 
bedst Bast af, haves i Haverne.« 1 Bornholmske Samlinger for
tæller Bulmer, at i RØ er der Nord for Bobbeaa ved Salene en 
Strækning, som kaldes »Lindeskoven«2), hvor der utvivlsomt 
for Aarhundreder tilbage har været en større sammenhængende 
Skov af Lindetræer. BØnderne havde i sin Tid tilegnet sig »Lin
deskoven«, men i 1780 vilde Staten have den; der blev ført Sag 
om den, men BØnderne havde haft den saa længe, at Staten tabte 
Sagen. Muligvis har de Selvejerbønder i RØ, der skulde sende 
1 Td. Trækul til Hammershus, faaet anvist »Lindeskoven« dertil 
og paa den Maade tilegnet sig den; nu er der næsten ingen Skov 
tilbage i »Lindeskoven«. 

1815 skriver Rawert og Garlieb (S. 60): »Paa en af Paradis
Bakkens hØieste Spidser fandt jeg:!) en vantreven Tilia europea 
gralldifolia (Sommer-Lind)«. Panum skriver: 1 Haver anlagt paa 
Strandbredden sønden for RØnne Havn er plantet Linde. Raad
stuen er omgivet af et Stengærde, inden for hvilket der staar 

1) Se Bot. Tidsskrift Bd. 40, Hæfte 5, om Professor K. Jessens Pol
lendiagrammer. 2) Bhlm. Saml.: Bd. 9, deri er et Kort over Strækningen 
med de forskellige »Skove«. 3) Temmelig sikkert Garlieb. 
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Lindene ved Vallensgaard, den største maaler 4,12 m. 
(Fot 1931. Ellen Hansen). 

nogle smukke Lindetræer, som næsten ganske skjuler Bygnin
gen. De findes ikke mere. 

Professor Liebmallll siger, at Tilia europea ikke er sjælden i 
Skovene. N. H. Bergstedt (1882) er den første, der omtaler de 
forskellige Arter; han skriver: Tilia gralldifoli~ (platyph~lla) ~r 
plantet hist og her, Tilia illtermedia (vulgam) er almllldehg 
plantet, Tilia parvifolia (cordata) hyppig, især i Granitterrainet. 
Den tyske Botaniker Winkelmann skriver, 1899, at Tilia par
iiifolia (cordata) er almindelig, særlig i Granitterrainet, derimod 
er Tilia gralldifolia (platyphylla) plantet. 

Stephan Nye1and skriver i 1904, at de interessanteste Linde 
staar dog ved Vallensgaard, hvor den berømte Sveder Ketting 
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Den kendte smaabladede Lind i Laxegade i RØnne; den faldt i en 
stærk Stomt den 9. Juli 1931. 

residerede, da Lybækkerne havde Bornholm i Besiddelse. I Born
holmske Samlinger fortæller C. A. Kofoed ogsaa om disse Linde
træer: »De har været Vidne til adskillige fordums Begiven
heder.« 

Warming siger i »Skovene«, at den smaabladede Lind findes 
almindelig i Skovene, og i de topografiske UndersØgelser skriver 
Skovrider K. Bramsen, at Tilia parvifolia (cordata) er temmelig 
almindelig langs Klippekysten, Tilia intermedia (vulgaris) er 
almindelig plantet. I Dansk Skovforenings Tidsskrift Bd. 5, 
1920, skriver Professor Ostenfeld, at smaabladet Lind er almin
delig paa Bornholm; paa et medfølgende Kort kan man se dens 
Udbredelse paa Østkysten og lidt ind i Landet. C. A. Kofoed 
omtaler 1916, at der paa Skrænten ved Stavehøl, i Nærheden af 
Broen, staar et mangestamrnet Lindetræ eller en Samling Linde
træer; hver Stamme staar frit og har sin særegne Form og udfyl
der sin Plads saaledes, at de tilsammen danner en kroneagtig 
Forgrening, der ligesom udgaar fra samme Rod. De er desværre 
nu blevet fældede. 

Mine egne Iagttagelser gaar ud paa, at Tilia cordata endnu 
findes vildrvoksende langs »Redningsstien« fra RØ til Gud
hjem, særlig paa den første Halvdel, og i Smaaskovene omkring 
RØ. De store Træer ved Vallensgaard i Aaker staar der endnu, 
den ene maaler 4,12 m, den anden 4,5 m i Omkreds. 
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Birk (Betula) 
Birk har fra ~ammel Tid været almindelig paa Bornholm 1). 

Det første Sted, Jeg har set det omtalt i Litteraturen, er i »Gamle 
Optegnelser«, 1670-82; der omtales Smaaskove af Birk i 
Olsker og RØ. ~ 756 omtal~r ogsaa Thurah, »at i Ol sker og RØ:; 
Sogne voxer Bnke-Træer l temmelig Mængde, men ellers ikke 
paa nog~t Sted i Landet,« og at der i Bals-Myre findes Levnin
ger af Blrk. I Bornhol~ske Samlinger staar der, at i gamle Dage 
[aa der ved Dynda.len l ~ø ~n saakaldt Strandskov, væsentlig af 
Blrk, som »langt tilbage l T1den blev kaldet Birkeskoven.« 

M. K. Zahrtmann fortæller, at RØmer 1813-14 saaede Birk 
i Almindingen. 1.1814 samlede han 300 Pund Birkefrø; Rente
kamm~ret havde l 1820 beordret RØmer til at give Sandflugts
ko~mlssær Peder Dam Jespersen 100 Pund Birkefrø2 ), men 
forlllden havde RØmer givet ham 175 Pund. Aar for Aar sendtes 
der BirkefrØ i Sækkevis til Sjælland. 

I 18?4 skrives .der a~ter om Birken i RØ; det er Skougaard, 
der sknver, at »Blrken lkke er saa almindelig i de bornholmske 
Skove, undtagen i Ols- og RØ-Sogn, den største Fordel RØ Sogn 
h~r, er d.e ganske gode Skove, hvor der vokser en temmelig Del 
Buk, hV1lket Slags Træer kuns hertillands haves i Norddelen af 
Landet i RØ- og Ol sker Sogn, af Birkens K viste gøres Feyekoste, 
hvormed ~ø Sogn forsyner Landet:), saa at deraf endog sendes 
en temmelig Del hvert Aar til Kjøbenhavn. Saavel for Koste
B.ir~enes, som for Brændeveddets Skyld, er Birketræet Røboens 
vlgtigste Indtægtskilde.« 

Rawert og Garlieb siger 1815, at i en TØrvemose i Paradis
bakkerne laa Stammer af Birk; de vare saa blØde, at de kunde 
udtværes med Fingrene. Naar man gaar fra RØ til Allinge, gen
nemvandrer man, nærmest Allinge, en stor Skov bl. a. af Birk. 
I Almindingen stryger Bjerget nogle Steder lige under Jordskor
p~n, hvorfor ene Birken, som ikke har nogen Pælerod, her vil 
trlves. Paa de ny Arealer i Almindingen var der saaet Birk paa 
150 ~dr. L. og plantet sammen med andet, paa 18 Tdr. 1." og 
»de vlste god Fremvæxt.« 
J Prins Chr. Fr. (Chr. VIII) Rejsejournal fra 1824 4 ) omtales 

Blrkesaaningen i Almindingen og paa Sandflugten ved RØnne, 

l) Se. Botanisk Tidsskrift, Bd. 40, Hefte 5, om Professor K. Jessens 
Pollen11agram. 2) Der var ofte Gnidninger mellem de to stejle Bornhol
mere. ) Bornholm. 4) Bornh. Samlinger Bd. 16. 
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»De syv Brødre« i Blykobbe Plantage. 
(Fot. 1947. Svend Schrøder). 

og staar der videre: »Jeg saae med FornØjelse hvor vel den nu
værende Ejer af Dyndalsgaarden Capt. Grønbek havde fredet og 
opelsket en fortrinlig Birkeskov (hvoraf han aarlig sælger 
Frøe).« Paa en bred Terrasse mellem Slotslyngen og Vang, ved 
et Hus, findes de største Birker, han har set paa Landet, skriver 
Panum 1830. Han siger ogsaa, at Birken findes mest paa den 
nordlige Del af Landet. P. Hauberg skriver i sin Bog »Born
holm«, 1879, at »Vedbenden snor sig som Slanger« om de gamle 
Birketræer i Dyndalen. 

I 1916-19 skriver Warming i »Skovene«, at paa Klipperne 
paa Slotslyngen og HØjlyngen gror der Birk, men først efter at 
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Forblæste Birke i Blykobbe Plantage. (Fot. 1922. Johs. Rafn). 

Klippen er bleven dækket af et Jordlag, oftest Morbund med 
Lyng. 

Hvilke af Arterne der er almindeligst, er svært at afgøre; de 
fleste Forfattere skriver blot Birk, men nogle enkelte specificerer 
dem. A. S. Ørsted siger, at Betuta verrucosa (penduta) findes i 
~lmindingen og RØ. Bergstedt siger, at den er almindelig, der
Imod Betuta pubescens ikke saa almindelig. Winkelmann skri
ver, at ver~ucosa er almindelig i den nordlige Del, og at 
pubescens fmdes nærmest ved Stranden. Warming mener at 
verruc0s.a ikk~ er sjæl~en. Jeg selv har det Indtryk, at be~ge 
~rter flndes I Almmdmgen, men da de jo bastarderer, er det 
Ikke nemt ~t afgøre. Langs Østkysten og paa Klipperne mod 
Nord synes Jeg, det var pendula, der var den dominerende. 
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.Espers Birk« iAlmindingen. Omtales af V.Seier i »Gamle Folkeminder.« 
Manden derpaa er Skovrider K. Bramsen. 

(Fat. 1933. Professor C. A. Jørgensen). 

Mit Hovedindtryk af Birken paa Bornholm i Nutiden er, at 
den er temmelig almindelig; der findes mange store og smukke 
Eksemplarer, bl. a. den syvstammede Birk »de syv Brødre«, der 
staar i Blykobbe Plantage, i Nærheden af Mindestenen for Peder 
Jespersen. Birken virker meget smuk, hvor den saa end staar, 
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»Espers Birk« i Almindingen, nu kun en Ruin. 
(Fat. 1948. J. A. Nielsen). 

enten det er ved SmaasØerne i Almindingen eller paa en frem
staaende Klippe. Særlig er den smuk om Foraaret med sit lyse
grønne KniplingsslØr, og om Efteraaret, naar den staar helt 
gylden. 

El (Ælnus) 
El er meget almindelig og har altid været det 1). Den første, 

der omtaler den, er Rasmus Pedersen Raun 1671. Thurah omta
ler, 1756, særlig en Mængde »Levninger af Elle i Bals-Myre.« I 
Bornholmske Samlinger skriver M. K. Zahrtmann, at RØmer i 
de dyre Brændselsaar, ca. 1808 o. s. v., brændte Trækul af Elle
trunterne i Moserne, særlig af »den med Elletrunter fyldte Aare
myre.« Sandflugtskommissær Jespersen red 1819 til RØmersdal 
for at se paa Elleplantninger og Saaninger og fik Ellefrø til Saa
ning paa Sandflugten ved RØnne. 

Thaarup foreslaar 18lO at plante El paa Udmarkerne, men 
1839 skriver han (S. 96), at der er RØd El (AlnuJ glutinoJa) i 
Skovanlæget paa Sandflugten: »Den er prædominerende langs 

1) Se Botanisk Tidsskrift Bd. 40, Hefte 5, om Professor K. Jessens 
Pollendiagrammer. 
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Hasle Landevej, hvorvidt den vil holde sig her er problematisk, 
at den ikke hØrer hjemme her, paa de hØje Sandstrækninger, har 
noksom vist sig.« 

1815 skriver Rawert og Garlieb, at Almindingens Ellemoser 
udgør omtrent 80 Tdr. Ld. og er beregnet »efter Taxationen i 
Aar, til 300 Læs Gjerdsel.« Paa de ny Arealer i Almindingen var 
der saaet El paa 5 Tdr. Land og plantet sammen med andet paa 
18 Tdr. Land. De mener ellers, at El er almindelig alle Vegne 
paa fugtige Steder. 

Panum siger 1830, at de Elle, der er plantet i Sandflugten, 
ikke trives i HØjden, men kun i Lavningerne. Dalene, som om
giver Klippen ved Hammershus, vilde efterhaanden dækkes af 
Ellekrat. 

Den første, der nævner Ellearterne, er altsaa Thaarup, 1839. 
Winkelmann skriver 1899, at Alnus glutinosa er almindelig paa 
fugtige Steder, Alnus incana er plantet hist og her. Bergstedt 
siger i »Bornholms Flora«, at AlnuJ glutinosa er almindelig, 
særlig ved AalØbene, Alnus incana er plantet mange Steder og 
findes selvsaaede ved Grødbyaa. Senere Forfattere skelner ikke 
mellem Arterne. 

De fleste Elle, jeg selv har set, har været Alnus glutinosa, paa 
fugtige Steder, i alle Moser og langs AalØbene. Alnus incana er 
altsaa plantet, men der findes flere selvsaaede Individer. Ved 
Iglemose i Almindingen var der i 1819 en Mængde smaa, sand
synligvis selvsaaede Træer; ude ved Landevejen til Øster-Marie 
stod en stor Rodstub af Alnus incana, der sandsynligvis var Op
havet til dem. 

Pil (Salix) 
Pil er meget almindelig paa Bornholm og har altid været det; 

de ældste Forfattere skriver kun Pil, ingen Artsnavne. 
Rasmus Pedersen Raun skriver 1671: »Somme Steder om 

Gaardene Piii«. 1756 siger Thurah ganske morsomt, at der brug
tes Palmer til Pynt i Kirken, efter M. K. Zahrtmanns Forklaring 
skulde det være Pilegrene. 

M. K. Zahrtmann skriver i Bornholmske Samlinger, at RØmer 
ca. 1800 plantede Pil i Almindingen, særlig paa Jorddiget om
kring den. Han fortæller ogsaa, at Peder Dam Jespersen ved at 
se Salix rep ens, Vidjepill), vokse af sig selv paa Sandflugten 

1) Nu krybende Pil. 
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Pile ved Kofoedgaard i østermarie. Den største 3,39 m. 
Der staar tre, men i Frastand ser de ud som een. 

(Fat. 1948. ]. A. Nielsen). 

Samme Træer. (Fat. 1933. Ellen Hansen). 

Nord for RØnne, fik Ideen til, at der kunde plantes Skov i Ste
det for Marehalm, og saa plantede han Pilestiklinger der, som 
trivedes godt. 1804 fortæller Skougaard, »at der vokser Piil i 
Skovene, og at der burde plantes Pi il paa Udmarkerne«. 
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Rawert og Garlieb siger 1815, at saavel ved NexØ som i 
Almindingen er der Piil som Indhegning, og i Planteskolerne 
er der PiiI. Piilen findes ogsaa i de private Skove, og Ejeren af 
»Lille Bakkegaard« ved Sose har plantet Piil i sin Plantage. 

N. H. Bergstedt har i sin Flora (1882-83) en Del forskellige 
Arter; de almindeligste, siger han, er: alba, lanceolata, repens, 
fragilis, cineria og caprea. I Meddelelser fra Botanisk Forening, 
Bd. 2, har Gelert skrevet Beretningen om en Ekskursion til 
Bornholm, og der staar: »1 Louisenlund findes en botanisk 
Mærkværdighed, nemlig en Salix caprea, der foruden at være 
Bornholms største Salix caprea udmærker sig ved at være et hØjt 
Træ med lige Stamme, der i BrysthØjde maaler 1,35 m.« Den 
findes ikke mere. 

I » Skovene « skriver Warming, at Selje Pil (Salix caprea) er 
som hØjt Skovtræ hyppigt paa Bornholm. Hvid Pil eller Sølv Pil 
(Salix alba) er den almindeligste Pil, plantet og tilsyneladende 
vildtvoksende langs de fleste AalØb. 

Mine egne Iagttagelser er meget mangelfulde; at »Pil« er 
almindelig i alle Skovkrat og langs AalØbene er sikkert, men 
hvilke -? Dels har jeg ikke kunnet iagttage dem paa alle Aars
tider, og dels bastarderer de jo meget villigt. Der er mange store 
og smukke Træer; ved Koefoedgaarden i Øster-Marie staar der 
tre store Piletræer, der i Frastand ser ud som eet; der stod ogsaa 
en enkelt stor, der maalte 3,39 m i Omkreds. 

De almindeligste Pile, som jeg har set, er alba, viminalis, 
cinerea og repens. Salix caprea, purpurea og pentandra er tem
melig almindelige; den sidste findes i særlig smukke Eksempla
rer i Almindingens Østlige Del og Strækningen, der ligger nord· 
lig for Bastemose med alle de delvis tilgroede Kær; i Stakkel
mose var der de smukkeste. 

Røn (Sorbus) 
Alle de fem Sorbus Arter skal, efter Sigende, findes i vild Til

stand paa Bornholm. Det er meget vanskeligt hos de ældste For
fattere at vide, hvilken Art de mener. 

Allerede i 1688 skriver Peter Kylling, at Frugten afAxelbær
rØn kaldes »Borrinholms Rosiner«. 1678 fortæller Resen i 
)} Atlas danieus«, at der paa Bornholm findes et ejendommeligt 
Træ, der af Indbyggerne kaldes Axelbærtræ, (han kalder det 
Sorbus torminalis), der stundom kan blive saa hØjt som en BØg. 

75 

Sorbus intermedia 1,38 m. Stod i Nærheden af den lille Havn 
i Gudhjem. (Fat. 5/7 1929. EUen Hansen). 

I Thurahs: »Omstændelige og tilforladelige Beskrivelse« 1756 
skriver han: »Her voxer og de i Norge og Sverrige bekiente 
Oxel- eller Axel-Bær-Træer, hvis største Blade ere saa brede som 
en god Finger, og en halv Gang saa lange, samme Blade ere 
foran lidt indskaarne, men siden videre frem indskaarne dybere, 
lige ind til Stilken. Frugten eller Bærrene, som voxe paa disse 
Træer, ere langagtige og guulrøde, hænger i Klynger som 
RØnne-Bær, hvoraf nogle kan bestaa af 60 til 70, og andre af en 
mindre Deel Bær, hvis Smag, skiØnt noget skarp og snerpende, 
dog ikke er ubehagelig. Disse Bær bruges af BØnderne i deres 
PØlser, i Stedet for Rosiner, hvorudover de i KiØbstæderne kal
des Bonde Rosiner.« Der er ogsaa et andet Slags Træ, som de 
kalder MØlnebær-Træ 1), »hvis Bær skal være tjenlige til at rense 
Lungerne for Slim.« Den Beskrivelse, Thurah giver af Bladene, 
passer ikke paa Sorbus ari{l. den vi nu kalder Akselbærrøn. 

I Bornholms Amts Jordebogs Regnskab for 1797, i Rigs
arkivet, staar der: »2Yz Skeppe Axelbær til Forstvæsnets Brug 
førte til KiØbenhavn - med Fragt og alt betalt 2 RdI. 3 Mk. og 
12 Sk.« De senere gamle Forfattere fortæller om Sorbus Frug-

1) Bergstedt siger, at Mølnebær er Sorbus aria, og Marius Zdhrtmann 
mente det samme. 
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Sorbus aucuparia i Almindingen (Skoven til Heslegaard) 1,58 m. 
(Fot. 1947. ]. A. Nielsen). 

terne som Thurah; kun PaUlun (1830) kalder Akselbærtræet for 
SOfbus aria. 

Rawert og Garlieb har paa deres Rejse, 1815, set mange 
"Axelbærtræer«; de kalder dem: Cratægus aria Lin. v. prunus 
aria; paa de Steder, hvor de ogsaa findes i Nutiden: Rednings
stien mellem RØ og Gudhjem, ved Læsaaen nær »Wasagaar
den«; ved NexØ var de plantet som Indhegning. 

Trap (1857) beskriver Axelbærtræets Blade saaledes, at vi 
kan forstaa, at han mener Sorbus aria. I 1879 begynder Hauberg 
at skelne mellem Arterne; han skriver, at der er to Arter, der 
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gror i Klippeterrainet; det ene er Axelbærtræet, et smukt 0t!
anseligt Træ med røde Bær. 

De senere Forfattere skelner nu mellem Arterne; selvom 
N. H. Bergstedt kalder Sorbus scandica for Axelbær, og en tysk 
Botaniker, Winkelmann, der besøgte Bornholm i 1899, skriver 
Pirus i Stedet for Sorbus, saa kan man i Reglen lokalisere Ar
terne og se, hvilke der er almindelige, og hvilke der er sjældne. 

Sorbus aucuparia (Alm. RØn) er almindelig og vokser mange 
Steder. 

Sorbus intermedia (suecica, scandica), Seljerøn, er almindelig 
saavel vild som plantet. 

Sorbtts aria (Aksel RØn) vokser vild flere Steder i Klippeter
rainet og er plantet mange Steder. 

Sorbus torminalis (Tarmvrid RØn) er sjælden; de Steder, hvor 
den er angiven og jeg selv har set den, er: Redningsstien RØ-
Gudhjem, Dyndalen, i Omegnen af Hammershus og Finnedalen. 
Der findes vist endnu en i Nærheden af Vejen RØnne-Almin
dingen, omtrent midtvejs. Da jeg 1914 kørte den Vej sammen 
med Professor Oppermann, viste han mig den, men jeg har 
senere ikke kunnet finde den. Den stedlige Botaniker, Pastor 
Hans MØller, Vester-Marie, som jeg senere spurgte om den, 
vidste det ikke, for, som han sagde: »Træer og Buske har aldrig 
interesseret mig.« 

Sorbus hybrida (jennica) (Finsk RØn) findes kun i faa Eks
emplarer, jeg selv har aldrig set den. I forhenværende Skov
direktØr Krarups Driftsplan 1) fra 1904, angiver E. Rostrup 
nogle sjældne Planter og deres Voksesteder, og han angiver en 
Sorbus fennica i Græsmosen Sydøst for ChristianshØj; men den 
findes der ikke mere. Det er formodentlig den, Gelert fortæller 
saa morsomt om i sin Beretning om den botaniske Ekskursion 
til Bornholm i 1890. Han skriver derom: »To af Deltagerne gik 
til RØmersdal for at hilse paa Hr. Skovrider Balslev2 ) og faa 
hans Vejledning til at opsøge Sorbus fennica, hvoraf der i Al
mindingen findes et Par Exemplarer, Bergstedt havde vel givet 
Beskrivelse af Stedet, men for at være sikker paa at finde 
Træerne, foretrak man at bede Skovrideren om at paavise dem, 
de to andre Deltagere gik tilbage til Christanshøj, for at hente 
Vognen og kjøre til RØmersdal. Kusken, Anders, der under hele 
Turen havde delt Ondt og Godt med Excursionens Medlemmer, 

1) Findes paa RØmersdal. 2) Skal staves Balsløw. 
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røbede imidlertid undervejs en ganske uventet botanisk Inter
esse, idet han ved en Omdrejning af Vejen standsede Vognen og 
spurgte, om det ikke var der, at der skulde voxe et sjældent T~æ, 
han havde hØrt Bergstedt tale derom Dagen før, og meget rig
tig, et Par Skridt derfra voxede Sorbus fennica, saa Skovrider 
Balslev der kort efter kom med de andre Botanikere, ikke fik 
Lejligh~d til at paavise Voxestedet, men ingen havde anet, at 
Anders interesserede sig for Botanik.« 

Elm (Ulmus) 
Elm er temmelig almindelig paa Bornholm; hvordan det for

holder sig med de forskellige Arter, staar mig ikke rigtig klart, 
og de forskellige Forfattere nævner ikke saa meget derom. 1676 
siger Rasmus Pedersen Raun, at Almegaard i Knudsker har faaet 
Navn af »Almetræer deromkring vokser.« 

Skougaard skriver 1804, at der blev saaet »Alme-FrØ« i Al
mindingen, og M. K. Zahrtmann siger, at Peder Dam Jespersen 
samtidig saaede Elm paa Sandflugten. Skougaard skriver videre, 
at der udføres AlmefrØ til København, og det samme skriver 
Thaarup 1810. Rawert og Garlieb siger (1815), at paa de ny 
Arealer i Almindingen var der plantet Alm sammen med andet, 
paa 18 Tdr. Land, og at der udfØrtes Almetræ. 

1830 fortæller Panum: »Alm er ei sjelden, de største findes 
nok, til Ære for Eieren, i Rasmus Nielsens Skov ved Hasle.« Saa 
staar der videre, »naar man følge Landevejen 1) giennem den 
smukke Skov, hvori findes de bedste Almetræer vi have paa 
Landet.« Bergstedt (1883-84) og Johan Lange (1886-88) 
skriver begge, at Ulmus montana (glabra) er almindelig paa øst
kysten. Ulmm campestris, siger Bergstedt, er hyppig plantet om
kring beboede Steder. Ulmtts effusa (laevis) har Bergstedt ved 
Stensby i Boderne og Lange ved Rabekkegaarden i Knudsker; de 
er plantede, siger de. 

Winkelmann skriver 1899, at Ulmus campestris kun er plan
tet og selvsaaet, Ulmtts effusa (laevis) er sjælden, kun plantet, 
Ulmus montana (glabra) er almindelig, særlig paa Østsiden og i 
Omegnen af Hammershus. I Bornholmske Samlinger skriver 
Pastor Hans Møller, at i Skoven paa Lehnsklinten vokser megen 
Ulmus montana (glabra). I samme Bind af Bornholmske Sam-

l) Vistnok til Hasle. 
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Poplen ved Melstedgaard blev fældet paa Grund af Vejudvidelse. 
(Fot. Ernst KØie). 

linger fortæller Karl M. Kofoed, at ved en Sti fra Storedals Sten
brud til Allinge krænger et mægtigt Elmetræ sig ud af en Klip
perevne; der er ogsaa Elm i den øvrige Skov; naar man gaar 
videre, svinder Skoven tilsidst ind til et enligt Elmetræ. 

I »Skovene« siger Warming: »Vi har ingen naturlige Elme
skove i Danmark, undtagen maaske paa Bornholm, hvor jeg paa 
Østkysten har set en lille Skov.« Storbladet Elm (Ulmus glabra) 
findes her i Landet talrigst paa Bornholm; i Skovene findes der 
»Smaaholme« af Elm. 

Af store Elme, som jeg har lagt særlig Mærke til, var der en 
ved NØrregaard i RØ, men den er vist gaaet ud. Ved Lille Fri
gaard i Øster-Marie stod der en stor Elm; den blev fældet i For
aaret 1933, da man var bange for, at den skulde falde over paa 
et af Udhusene, da den var helt hul. Den maalte, efter Ejerens 
(Svendsen) Mening, 3 Alen i Diameter. 

Den omtalte Elm beskrives af Arkitekt K. Thorsen i »Born· 
holms Tidende« d. 3/10 1929. »Den nogle og firsaarige A. P. 
Munch kunde huske Træet, som det nu stod, langt tilbage, og 
hans Fader kunde huske det, akkurat som det nu stod, altsaa for 
hundred Aar siden. Det er ganske hult, og gennem en Aabning 
i den ene Side kan man uden Besvær gaa ind i Hulningen, der 
danner et helt bekvemt Opholdssted.« 
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Ved FlØjlegaard i Østerlars staar der 14 Elme; den største 
maaler 3,64 m. En gammel Mand paa 85 Aar sagde, at den havde 
været lige saa stor, da han var Dreng. 

Asp (Populus) 
Naar Bornholmerne siger Pil, mener de ogsaa det Træ, vi kal

der Poppel, hvilket til at begynde med forvirrer ens Begreber; 
men saa spørger man bare, hvordan Bladene ser ud, og saa kla
res det. 

Asp, eller som der ofte skrives Esp, omtales første Gang i Lit
teraturen af Rasmus Pedersen Raun i 1671; de fØlgende Forfat
tere nævner den blot og siger, de findes ved Gaardene. Den før
ste, jeg har fundet, der omtaler den mere, er Panum, i 1830: han 
skriver: »Asper findes især sydlig paa Landet, voxer og formee
rer sig særdeles hurtigt. Paa Sandflugtsstrækningen ved RØnne 
troer jeg den paa Bornholm almindelig voxende Asp bedre 
vilde trives (end El), da den endog ofte udbreder sig med megen 
Hurtighed, baade med Rodskud og FrØe. Der findes nogle 
enkelte Aspelunde, som eneste ForsØg paa privat Skovplantning 
her paa Landet, mellem HØjlyngen og Stranden mod øst.« 

1857 kalder Trap den Esp. N. H. Bergstedt har alle de for
skellige Arter; der staar »plantet« ved dem alle, undtagen ved 
Populus canescens og Populus tremula. Warming fortæller i 
»Skovene«, at paa Forstekskursionen 1892 maaltes en Asp, der 
var 22,6 m hØj og 0,33 m i Tværmaal. I 1899 siger Winkel
mann, at Populus alba er plantet i Nærheden af Gaarde og Huse, 
Populus tremula er almindelig, Populus nigra er almindeli~ 
plantet, Populus monilifera (1Jirginiana) er almindelig som VeJ
træ, Populus balsamifera er plantet langs Veje og ved Gaarde, 
Populus candieans efter N. H. Bergstedts Mening kun plantet. 

Efter mine egne Iagttagelser findes de fleste Arter paa Born
holm, særlig omkring beboede Steder, med Undtagelse af tre
mula, som jeg har set forskellige Steder i Skovene, bl. a. nogle 
pragtfulde Eksemplarer i Almindingen, de smukkeste i Skoven 
oppe over Aaremyre, modsat Jomfrubjerget. Saa var der en 
smuk »SØlvpil«, Populus alba, ved Marvadgaard i Klemensker, 
i 1931, den var 3,13 m i Omkr. og omtrent 30 m hØj, en stor 
Poppel, deltaides (virginiana) ved Melstedgaarden; den maalte i 
1933 4,38 m i Omkr., efter Ejerens Mening ca. 125 Aar gam
mel. En stor Poppel ved Langedebygaard i Bodilsker maaler 
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4,20 m. En stor Poppel, der for nogle Aar siden faldt om ved 
Dammen ved Hammersholm, indeholdt 25 m:l . Ved "Villa 
Nova« i Blykobbe Plantage staar der nogle smukke Popler. 

Kirsebærtræ (Cerasus) 
Kirsebærtræet omtales ikke meget i Litteraturen; det nævnes 

blot af de forskellige Forfattere. I Bornh. Samlinger og hos Thaa
rup fortælles der om Peder Jespersen, der saaede Kirsebærsten 
paa Sandflugten. Prins Chr. Fr. (Chr. VIII) siger i sin »Rejse
Journal« fra 1824: "Paa Sandflugten ved RØnne saa jeg endog 
Saaninger af Kirsebærtræer.« 

I RØmersdals Have staar der et smukt Fuglekirsebærtræ; det 
er 18 m højt og maaler 2,75 m i Omkreds. (Fot. 1946. 

]. A. Nielsen). 
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1830 skriver Panum, at vilde Kirsebærtræer findes hist og her 
af betydelig StØrrelse, i Michel Ankers Skover nogle meget 
store, og ved Kildesbakken i RØ findes et Par store »skjønne« 
Kirsebærtræer. Kirsebær træffer man'i Mængde, og ofte af for
bausende Dimensioner, og ikke sjælden med en saadan Bær
fylde, at LØvet knapt ses, Bærrene ere smaa, røde eller sorte, og 
største Parten faa Lov at sidde til de falder af eller tørrer ind. 

N. H. Bergstedt (1882-83) skriver: »Prunus cerasus L. (Surt 
KjØssebærtræ)« og »Prunus avium L. (Søt KjØssebærtræ) det 
findes flere Steder, det andet er temmelig almindelig i Skovene.« 
Warming siger i Dansk Plantevækst III: Fugle Kirsebær (Cera
sus avium) vokser vildt paa Bornholm. I Almindingen maaltes 
1899 ved Melmose et Træ, som var 2,5 m i Omfang. 

Professor Ostenfeld har i 1927-28 gjort botaniske Iagttagel
ser paa Bornholm; derom skriver han bl. a.: »Fuglekirsebær 
(Prunus avium) er overmaade almindelig paa Bornholm. Deres 
Frugter er fortræffelige, de er større og SØdere end andetsteds 
her i Landet. De forekommer dels røde, dels ganske lysgulrØde. 
Der synes at være to Smaa-Arter og en Krydsning mellem dem.« 

Jeg selv synes, at de fleste Steder, hvor der er Skov eller Træ
grupper, findes vilde Kirsebærtræer, og at det mest er Cerasus 
avium; men de er ikke altid typiske. Det maa være meget smukt, 
naar Kirsebærtræerne blomstrer; det har jeg aldrig set endnu; 
men jeg har set dem om Efteraaret, naar deres vinrøde Blade 
staar saa smukt mod den gyldne Birk og de mørkegrønne Elle; 
særligt smukt er det i Ekkodalen. 

Løn. Ahorn (Acer) 
LØn omtales allerede 1755 af Amtmand Urne. 1804 skriver 

Skougaard, der findes LØn i Skoven. Rawert og Garlieb omtaler, 
at der findes LØn i de private Skove. 1882-83 skriver N. H. 
Bergstedt, at Acer pseudoplatanus er temmelig almindelig plan
tet ved Byerne, Acer platanoides er temmelig almindelig phm
tet i Granitterrainet, Acer campestre er hist og her plantet v~d 
Husene. Johan Lange skriver: Acer platanoides er vildtvoxendc 
i Skovene paa Bornholm, men Acer campestris mangler. 

1899 skriver Winkelmann, at Acer pseudoplatanus er plantet, 
Acer campestris ligeledes, men Acer platanoides har samme Ud
bredelse som Tilia parvifolia (Cordata). I Krarups Driftsplan, 
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Naur i Haven ved Vestergaard i Vestermarie; den har 5 »stam
mer", der henholdsvis maaler: 1,13, 1,07, 1,04, 1,00, 0,65. 

(Fat. 1948. Svend Schrøder). 

1904, fortæller Rostrup om en Acer pseudoplatanus med blod
rød Vingefrugt, der staar mellem ChristianshØj og RØmersdal. 
Warming skriver i »Skovene«: tandbladet LØn (Acer platanoi
des ) er almindelig i Skovene paa Bornholm. Paa Helligdoms
klipperne er der Acer platanoides saavel som A. pseudoplatanus. 
I Raunkiærs Flora, Udg. V, staar, at Acer campestris mangler 
paa Bornholm. 

Efter mine Iagttagelser er Acer platanoides vildtvoksende paa 
Bornholm, men mon Acer campestris ikke ogsaa findes vildt-
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voksende? Jeg har set den under Forhold, der kunde tyde der
paa; men jeg har desværre ikke noteret hvor. 

Ved Sortebjerghuset i Aaker staar der en smuk Naur (Acer 
campestris) paa Gadegaards Grund; den maaler 2,45 m. Da den 
91aarige Johanne Kofod i 1865 kom dertil, var den allerede stor. 

Hassel (Corylus ave/lana) 
Haslen er oprindelig paa Bornholm 1). I Litteraturen omtales 

det allerede 1670-82 i »Gamle Optegnelser«, at Smaakrat og 
Smaaskove af Hassel findes i Nylars, Olsker og RØ. Der staar 
ogsaa, at »Navnet Hasle skal hidrØre fra Hasselbuske, af hvilke 
der skal være mange lidt oven for Byen.« Resen, Raun og Pon
toppidan kommer med samme Forklaring om Oprindelsen til 
Byen Hasles Navn. Resens Forklaring, der staar i en Fodnote i 
hans Bog S. 33, er meget lærd. 

1671 staar der hos Rasmus Pedersen Raun: »Der er omkring 
samme lille By2) en skøn Skov-Egn, udi de Sogne, der oven for 
er beliggende, besynderlig Eg, Hasle, Ask og Elletræer.« I Bals
Myre, skriver Thurah, 1756, findes der Levninger af Hassel. 
Rawert og Garlieb siger 1815, at i en TØrvemose i Paradisbak
ken laa der Stammer af Hassel, der fandtes ogsaa en Del Hassel 
Nødder. Præsten Mahler ved Povls Kirke havde »beplantet be
tydelig en HØi strax ved Kirken med vilde Træer, især Hassel.« 

Panum fortæller (1830) at der er Hassel alle Vegne i Skovene, 
»man kan spise sig mæt i Nødder.« 1899 skriver Winkelmann, 
at Corylus avellana er almindelig, »mærkværdig nok særlig paa 
fugtige Steder.« Bergstedt og flere senere Forfattere skriver sta
dig, at den er almindelig og udgør en betydelig Del af Krattene 
og Smaaskovene, og det samme Indtryk har jeg selv derovre fra. 

Tjørn (Crataegus) 
Crataegus omtales ikke saa meget i Litteraturen; der skrives, 

at den er der og findes i Krattene og bruges til Indhegning. 
M. K. Zahrtmann fortæller om, hvorledes RØmer, da han indheg
nede Almindingen, plantede Hvidtjørn paa Diget om Skoven, 
og tilsaaede 1815 med Hvidtjørn, og samlede 181448 Skæpper 
Hvidtjørnefrø, og at Kancelliraad Jespersen samtidig ud imod 

l) Se Botanisk Tidsskrift Bd. 40, Hæfte 5, om Professor Jessens Pol· 
lendiagrammer. 2) Hasle. 
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Stor gammel Tjørn, der endnu staar ved Hammersholm i Allinge
Sandvig Landkommune. Der menes, den er Danmarks største 
Hvidtjørn; i sin Tid kunde 200 Faar /inde Ly under den. Sag
kyndige har undersøgt, at der kun er een Rod; der er altså kun 

een Tjørn. (Fat. 1947. Svend Schrøder). 

Forstranden paa Sandflugten, Nord for RØnne, plantede en Hæk 
af Tjørneris med Bærrene paa, for at Hvidtjørnen kunde saa 
sig selv. 

. Rawert og Garlieb omtaler (1815) RØmers Tjørneindheg
mng, de fortæller, hvordan han havde saaet »Hvidtorn« der 
endnu ikke var kommet op. I 1810 bruger Thaarup ogsa~ Be
nævnelsen »Torn« f. Eks.: »Tornen bruges til Indhegning.« 

1857 fortæller Trap S. 9: »Idet Hvidtjørnen i Almindelighed 
afgnaves fine Sideskud af Kreaturerne, fremtræder den som 
oftest som Træ, stundom i l a 2 Fods Tykkelse.« 

N. H. Bergstedt er den første, der skelner mellem Arterne han 
siger, at Cratægus oxyacantha er almindelig og Cratægus ';ono
gyna temmelig almindelig. Professor Liebmann siger i et Haand
skrift, der ligger i botanisk Bibliotek, at Cratægus oxyacantha er 
almindelig og er meget stor og tæt, »Krattene bestaar bl. a. ofte 
af Cratægus.« 

Professor Ostenfeld har skrevet nogle botaniske Iagttagelser 
fra 1927-28; deri staar: »Baade nær Bobbeaaens UdlØb og ved 
Jons Kapel saas flere Buske af den mærkværdige, meget smal
bladede Cratægus Form, der habituelt ser saa afvigende ud. Det 
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maa være en C. oxyacantha efter Bladformen, men den synes 
ikke at sætte Frugt og er vel en Mutation. Bladene er gennem
gaaende ikke mere end 2-2Y;z cm lange, inel. hele Stilken, og 
l-1Y;z cm brede og trelappede, (1)ar. nov. nanophylla). En 
Crataegus, der stod i ret stort Antal paa Skraaningen ned mod 
Engen (Brudesengen) ved Almindingen, svarer godt til Cratae
gus calycina Peterm, Lindm.« Der har været mange store og 
gamle TjØrn paa Bornholm. Ved Sandemandsgaard i Knudsker 
skal der have staaet en, som mange nulevende husker. Skougaard 
skriver om den 1804, at dens Stamme var en god Alen tyk i 
Tværmaal, og at den var hØjere end nogen af Gaardens Byg
ninger. 

Der knytter sig mange Sagn og Fortællinger til TjØrnene, 
Magister Aage Rohmann fortæller f. Eks.: »Ejerne af Knappe
gaard i Ibsker havde en Udlad i Svanike Vang, hvor der stod en 
stor Torn (Hvidtjørn) tæt ved Skellet i Ibsker. Om denne Torn 
fortaltes der, at den ikke maatte hugges, men en af Ejerne be
gyndte alligevel at hugge væk for at rydde den, men han fØlte 
sig utilpas og maatte gaa til Sengs. Om Natten kom der en Mand 
til ham og sagde: »Du maa nok studse mig, men du maa ikke 
hugge mig.« Han forstod, at det var den, der boede i Tornen, 
der havde vist sig for ham, og Tornen fik Lov at blive staaende. 
Nu er den vistnok ryddet.« 

Ved St. Kannikegaard i Bodilsker saa jeg nogle store TjØrne; 
men de er der heller ikke mere. 

Mine egne Iagttagelser gaar ud paa, at Crataegus oxyacantha 
er almindelig, særlig paa Klippegrund, Crataegus monogyna er 
derimod almindelig paa mere lØS og frugtbar Jord. Det var en
gang imellem vanskeligt at fastslaa, hvilken der var hvilken, da 
de bastarderer. 

'Berberis (Berberis vulgaris) 
Liebmann skriver, at Berberis vulgaris er paa Bornholm. Berg

stedt siger, den er paa Klipperne ved Svaneke, og Hegnet om 
Almindingen ved Aasedammen bestaar ene af denne Plante. 
Joh. Lange siger, den findes i Almindingen. 

Efter mine egne Iagttagelser stod der endnu i 1933 i Hegnet 
om den gamle Alminding, i Nord-nord-øst, mange smukke 
Eksemplarer. Imod øst findes der mange smukke selvsaaede 
Buske omkring alle de smaa Moser, dog vist ikke længere end til 
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Nord for Bastemose. I Sommeren 1918 blev der ryddet Skov 
~ord for Stakkel mose, og der skød Berberis frem alle Vegne, 
Især langs Grøften Syd for det ryddede Terrain. 

Hyld (Sambucus) 
Liebmann siger, at Sambucus nigra ikke er hyppig, Bergstedt, 

at den er almindelig. M.K. Zahrtmann fortæller, at Peder Jesper
sen saaede Hyldebær paa Sandflugten. 

Sambucus racemosa findes hist og her i Almindingen, siger 
Bergstedt, Lange har den ved Rømersdal. 

Mine egne Iagttagelser gaar ud paa, at Sambucus nigra er 
tem~elig aln::in~elig. Sambucus racemosa findes hist og her, 
særllg 1 Almmdmgen, hvor Skovrider K. Bramsen fortalte, at 
den kom frem alle Vegne, hvor der blev ryddet Skov. 

Hylden var hellig; man maatte aldrig fælde en, uden at man 
havde stillet sig foran den og sagt: »Hyljefrawa maa ja ta i dine 
skawa,. saa maa du ta i mina ijæn, naar di e vovsna.« J. Roh
mann 1 NexØ fortæller, at en Mand i Snogebæk havde fældet 
en Hyld uden at spørge om Forlov, for at bygge »en Grisabo«' 
men Grisene vilde ikke trives. Ernst KØie fortæller at en hel 
Fam~lie paa en Gaard var svagelig, og at der blev sagt~ at det var, 
fordI man der fældede Hyld uden at spørge derom. En Splint af 
Hyld var god mod Tandpine. 

Fyr (Pinus) 
Fyr er oprindelig paa Bornholm, har maaske i Fortiden spillet 

en større Rolle der end i det Øvrige Danmark 1 ). I Litteraturen 
omtales den første Gang 1756 af Thurah; han skriver, der fin
des Fyrre Rødder i den vestlige Del af Balsmyre: »Der er alde
les ingen E~getræer, men saa snart Eegetræerne slipper, tager 
Fyrrene fat Igen, hele Fyrretræer findes ei, men Stykker fire a 
fem Alen lange. Af Fyrretræer, som Mosens Eiere have faaet 
opgravede: lader han iblandt forfærdige adskillige Ting, som 
Saaer, Balller, BØtter og deslige, som ere meget gode og friske i 
Træet.« 

M. K. Zahrtmann fortæller, at RØmer 1803-05 saaede Fyr i 

.1) Se Bot. Tidskr. Bd. 40, Hæfte 5, om Professor K. ]eJSens Pollen
diagrammer. 
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Almindingen, og 1806 udplantede han treaarige Fyrre, og 1809 
fremdrev han Fyr til Læbælter. Det ældste RØmersdal havde ler
klinede Vægge mellem Fyrrestammer. I et Brev fra OverfØrste
ren til Rømer, 1816, skriver han, at han har sendt 2 Pund FrØ af 
Weymourhs Fyr, og en Del FrØ af Pinus nigra; der er en meget 
interessant »Brugsanvisning« med. 

Thaarup skriver 1810, at i en Planteskole i Almindingen er 
der plantet optrukne Fyrreplanter, og der gives en .Fortegnelse 
over, hvad der er indført af Fyr 1801-08. 1815 sIger Rawert 
og Garlieb, at paa de ny fredede Arealer i Almindingen er der 
siden 1806 bleven beplantet 2 Tdr. L. med Fyr, og de »srade 
bedst paa de hØieste og tørreste Steder.« 

1839 skriver Thaarup, der er Fyr i Skovanlæget paa Sand
flugten, »den synes at trives ret godt, for saavidt den nordvester 
Vind, den vidtløftige og usammenhængende Sand, samt Phalæna 
trisconella ikke har virket skadelig.« Siden Sommeren 1836 er 
der især saaet Fyrretræ i Sandflugten. L Almindingen udsaaedes 
1808-16 FyrrefrØ, og i de følgende Aar fortsattes dermed. 1806 
udplantedes 45,000 Fyrre og Granplanter, ligeledes i 1807; alle 
Fyrrene mislykkedes og gik ud, paa nogle faa nær. 

Den tyske Botaniker Winkelmann, der beSØgte Bornholm 
1899 har skrevet en meget udfØrlig Liste over Naaletræer, han 
har s~t paa Bornholm. Han siger, Pinus silvestris er almindelig 
og er ogsaa plantet mange Steder, Pinus strobus1

) er kun plan
tet. der er en smuk Kultur Syd for NexØ· Syd for RØ er der en 
Beplantning med Naaletræer; der findes bl. a. Pinus »lancict 

nigricans«. 
Warming omtaler i »Skovene« Fyrreskoven paa Bornholm og 

skriver ganske interessant om de forskellige Bundvegetation~r, 
hvorpaa den vokser og trives; bl. a. staar der: »En usædvanhg 
Græsvegetation findes i en Fyrreskov i RØ, den hØj~, tætte ~ræs
vækst er dannet især af Mosebunkes (Deschampta caespttosa) 
høje Tuer, men ogsaa bØlget Bunke findes i Mængde. Iblandede 
er Asp, smaa Ege, Ene og Krybepil« o. s. v. Ved Pykkekullekær 
i Almindingen er en Fyrreskov med Blaabær i Bunden, og paa 
Dueodde er der Fyr med Mosbund. 

I Bornholmske Samlinger siges, at paa Slotslyngen og i Para
disbakkerne staar enkelte spredte Fyrretræer i Lyngstræknin
gerne. Naar man (1907) staar paa AnhØj, 1Yz Mil Nord for 

1) Der staar Pinus Strabus maritima lancia. 
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Skovgaard i Bodilsker, ser man enkelte graa, firskaarne Fyrre
træer rage op af Lyngstrækningerne. Deri staar ogsaa, at det for 
største Delen er Pinus silvestris, der er plantet i »Sandflugts
skoven«. 

Saa er der Beretninger fra nogle Skovbrugsekskursioner. I den 
fra 18~8 omtales RØnne Kommunes Plantage, der hovedsagelig 
er østrIgsk Fyr; der var en 25-aarig Bevoksning af hveranden 
Række Østrigsk Fyr og hveranden Række Rødgran. Fyrren havde 
faaet Overtaget. Der var ogsaa Skovfyr. I den egentlige Kom
muneplanta$e v~r der en 2S-aarig Bevoksning af østrigsk Fyr, 
med 20-~ang BIrk. Der .var en SO-aarig, 60 Fod hØj, Skovfyr 
Bevokslllng, og en 40-aang, ca. 30 Fod hØj, Skovfyr Bevoksning. 
I Hasle Kommunes Plantage var der ved Stranden for S Aar 
siden plantet Bjærgfyr; den stod godt, men der var kun faa; 
ellers var der Skovfyr. I Statsskoven Kilen var der Egekultur 
under Fyr; en Rødgran Bevoksning var blandet med Skovfyr og 
LØvtræer. 

Ekskurs~onen 1918. Ptofessor Oppermann udtaler, at Skovfyr 
og Lærk llldtager et lige saa stort Areal som Gran medens 
Bjærg!yr kun dækker et ganske ringe Areal. I 1865 'begyndte 
Skovr~der Roggenbau en Saaning af FyrrefrØ, der fortsættes af 
Skovnder Briiel indtil 1874; Frøet leveredes af Statens FrØ
anstalt ved Valdemarslund. I Plantagen Syd for RØnne trivedes 
Østrigsk Fyr godt. 

Ekskursionen 1924. 677 ha i Skoven er bevokset med Fyr. I 
RØ Plantage blev der saaet Skovfyr 186S-74. 

Ene a uniperus communis) 
I 1678 skriver Resen, at Enen findes i »Almindingskoven«, 

og Thurah 1756, at der er »Enebær-Træer, hvilke dog ikke voxe 
anderledes end som Krat,« og at der findes »Ene-Riis paa Ud
markerne.« I Danske Atlas (1767) skriver Pontoppidan: »Paa 
~yngmarker er Enebær-Riis og deslige smaa Krat.« Skougaard 
SIger, at Enen er større i »Alminden« end andre Steder paa 
Bornholm. 

M. K. Zahn:mann fortæller i Bornholmske Samlinger, at efter 
RØmers Bes~nvels~ v?kser der Ener paa Fyldet over Lilleborgs 
Murværker 1 Almllldlllgen. A. S. Ørsted og Liebmann skriver 
ogsaa, at luniperus communis er almindelig paa Bornholm men 
er kun smaa; ligeledes Winkelmann og Rostrup. ' 
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Hen af de af Warming omtalte Ener fra Almindingen. 
(Fot. 1890. Eug. Warming.) 

Warming skriver i »Skovene«, at Enen er almindelig paa 
Bornholm, der findes »sØjle- eller cypres formede smukke Ener, 
f. Eks. i Sønder Borgdal.« Der er deri et Billede af »den smuk
keste træformede Ene, som jeg mindes at have set i Danmark, 
den stod nær Kongemindet i Almindingen 1). Den maalte 1890 
19Y2 Fod, og i 1899 20Y:4 liod hØj, henholdsvis 6,10 m og 
635 m i Højden.« 

, Jeg selv har set mange smukke, og efter min Mening ikke saa 
ganske smaa, Ener, rundt om, særlig i Granitterrainet. 

1) Den staar der ikke mere. 

91 

Lærk (Larix) 
I Bornholmske Samlinger fortæller M. K. Zahrtmann, at 

RØmer 1803-05 saaede Lærk i Almindingen; han tilplantede 
Vognsbjerg med Lærk, som allerede i 1816 gav spiredygtigt 
FrØ. Kancelliraad Jespersen fik Vejledning af RØmer til Opavl 
af Lærketræer i Sandflugten, og han saaede Lærk der. Prins 
Chr. Fr. (Chr. VIII) siger i sin Rejsejournal, 1824, at de ældste 
Plantninger af Lærk i Almindingen, paa den nordøstlige Kant 
af Indhegningen, er i frodig Vækst og giver allerede 1000 Pund 
FrØ om Aaret. Lærketræ er hidindtil det Naaletræ, som bedst 

En stor Lærk Syd for Hareløkkerne, ved Ørnekulsbakken. 
(Fot. 1947. J. A. Nielsen). 
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Lærk fra RØ Plantage, A/dl. 78. Fat. 1922. Johannes Ra/n 
Lærken er 50 Aar, underkultiveret med 12aarig BØg. 

kommer frem, og ej endnu »nogensteds« har slaaet fejl. RØmer 
sender LærkefrØ til Rentekammeret. 

Thaarup siger, at hidindtil (1810) har Lærk ikke villet lykkes 
i Sandflugten. Rawert og Garlieb skriver, at 30 Tdr. Land af de 
ny Arealer i Almindingen er, siden 1806, blevet beplantet med 
Lærk; de staar godt, bedst paa de hØjeste og tørreste Steder. Vi 
saa »Bjerknolde bedækkede med 7 til 8 Alen hØje Lærketræer,« 
udplantede fra de ældste Planteskoler. . 

Den tyske Botaniker Winkelmann skriver, 1899, at Laftx 
europea (decidua) er almindelig plantet, findes i Blandings
skovene i den nordlige Del af øen. Warming siger, »Smaa-
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holme« af Lærk findes i HØjskoven paa Bornholm. De tre Skov
brugs Ekskursioner beretter (1898, 1918 og 1924), at Lærken 
er fremkommet ved Saaning. I RØnne Kommunes Plantage er 
der Lærkebevoksninger. Professor Oppermann siger, at Skovfyr 
og Lærk paa Bornholm indtager et lige saa stort Areal som Gran. 
Lærken er hØjere end den jævnaldrende Skovfyr, og den har vist 
sig at være god. . 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift skriver Just Holten: ca. 50 
Aar efter at Lærken var indført i de kgl. Skove i Nordsjælland, 
overførtes den til Bornholm. Det var RØmer, der indførte den i 
Almindingen; FrØet stammede formodentlig fra de Langenske 
Plantager, hvor der omkring Aarhundredskiftet var indsamlet 
?etydelige Mængder af Lærkefrø. Da Overførster LØvenskiold, 
I 1830, havde været paa Inspektionsrejse til Bornholm, indberet
ter han til Rentekammeret: »Blandt de nye Naaletrækulturer 
synes Lærken at ville blive det dominerende Naaletræ. Paa den 
Østlige og vestlige Side af Skoven, hvor Jorden er mindre klippe
fuld, er Kulturerne meget vellykkede og i god Vækst.« Fra 
1839-47 var Lærken angrebet af Bladhvepse, og der staar en 
interessant Beskrivelse af Angrebets Indflydelse paa Træerne, de 
klarede sig nogenlunde, og iblandt dem findes de største Lærke 
paa Bornholm, bl. a. ved RØmers Mindesmærke. De to største 
Lærke maalte, 1923, 203-205 cm i Omkreds, i 1,3 m's HØjde. 
Ved Aasedammen har været en Bevoksning af Fyr, Lærk og 
Gran i Blanding, som 1917-18 (ved ca. 5 O Aars Alderen) blev 
bestemt til »Krigsbrug«, og alle Fyr og Graner blev huggede; 
Lærken blev skaanet, og over de senere plantede Rødgraner staar 
nu spredte Træer og Grupper af Lærk og rager op (1923). Paa 
Larskirkebakke er en anselig Mængde Lærk af lignende Alder 1 ); 

de staar som spredte Masser i 60-aarig BØgeskov; det er en sær
d:les værdifuld Reservebeholdning, som kan realiseres i gunstig 
TId, og som har Evne til at afvente en saadan. I RØ Plantage blev 
der, da den blev anlagt i 1865, bl. a. saaet Lærk; der staar ogsaa 
en udførlig Beskrivelse om, hvorledes den udviklede sig og trive
des. Samtidig med RØ Plantage blev de fleste Kommune Plan
tager anlagt; der saaedes ogsaa Lærk, som i Reglen trivedes godt, 
men det er forbavsende lidt Lærk tilbage i dem. Lærken i Kom
mune Plantagerne stammer fra indførte hØj alpine Frø. 

1) Fra Aarhundredets Begyndelse. Efter Oplysning fra Skovrider N ie:
sen, paa Bornholm, staar de der endnu, ogsaa de ved Aasedam. I RØ 
Plantage findes endnu mange, gamle, smukke Lærk. 
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Gran (Picea) 
De fleste Forfattere skriver kun Gran eller Naaletræer; naar 

der staar Gran, saa menes der, det er RØdgran, Picea abies. I 
Bornholmske Samlinger fortæller M. K. Zahrtmann, at RØmer 
saaede Rødgran i Almindingen 1803-05; han udplantede de 
3-aarige Graner 1806, og 1808 solgtes 1000 3-aarige Rødgraner. 
Thaarup siger omtrent det samme; hos ham staar der, at 1803 
udsaaedes 9 Pund Rødgranfrø, ligeledes de fØlgende Aar; 1806 
udplantedes 45,000 Fyr- og Granplanter, ligeledes i 1807. 

Rawert og Garlieb skriver 1815, at der i en TØrvemose i 
Paradisbakkerne laa Granstammer. I de nye Planteskoler i Al
mindingen var der forskellige Arter Naaletræer, siden 1806 var 
der, paa de ny Arealer i Almindingen, beplantet 60 Tdr. Land 
og besaaet 80 Tdr. Land med Rødgran. De plantede Rødgraner 
var, især paa de nøgne for Vinden udsatte Bakker, langt tilbage. 
Op ad Siderne paa Rytterknægten var der dels saaet, dels plantet, 
bl. a. Gran. 

I Beretningen fra den svenske Ekskursion til Bornholm 1904 
staar der, i Almindingen var der »Forsoksodlingar« med Abies 
nordmanniana, Picea sitchaensis og Pseudotsuga Douglasii, som 
var gode og kraftige. 

Winkelmann siger, Picea exeeisa (abies) er det almindeligste 
Skovtræ. Picea alba ( canadensis) er temmelig almindelig plantet. 
Karaktertræ i Paradisdalen er Picea excelsa (abies), Syd for RØ 
er der, i en Beplantning, meget af Picea excelsa (abies). I Born
holmske Samlinger fortælles, at Jørgen Miiller lod plante Naale
træer paa den nordlige Side af Rævehulebakken, og i Sandflug
ten er et mindre Parti med Pie ea exeeisa (abies). 

I »Skovene« omtaler Warming en »Krybegran«; dens Stam
me er væltet, og Sidegrenene er udviklet til ny Stammer; den 
findes i østre Indlæg; den kaldes »Skonnertgranen«. I en Beret
ning fra en Skovbrugsekskursion, 1898, siges der, at i RØnne 
Kommune Plantage, Syd for RØnne, er der hovedsagelig RØd
gran; der var mange Aflæggere af dem. I Hasle Kommunes Skov 
var en 55-60-aarig Bevoksning med Rødgran, og en 50-aarig, 
60 Fod hØj Rødgranbevoksning. I Beretningen fra Ekskursionen 
1918 omtales atter Plantagen Syd for RØnne; nu siges der, at 
Rødgranen sygner hen og gaar ud. »Skonnertgranen« siges nu 
at være blevet en »Fregatgran«. I Ekskursionsberetningen fra 
1924 skrives, at i Almindingen vokser RØdgranen mest oppe j 

Den af W arming omtalte SkrJ1lnertgran. (Fot. 1918). 

HØjden, og Picea excelsa (abieJ) er plantet i stor Udstrækning. 
I RØ Plantage var der en »Skonnertgran«, paa Vejen til Afdl. 60. 

I topografisk-botaniske Undersøgelser, 1917, skriver Skov
rider K. Bramsen, at Picea sitkaensis er nu almindelig plantet, 
ligeledes Pseudotsuga Douglasii (mucronata). 

I »østre Indlæg« har jeg selv set nogle smukke Sitkagraner 
og Abies N ordmanniana; det er formodentlig dem, Gunnar 
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En stor Rødgran i Almindingen. HØjde 36 m. 2,85 m. i Om/ang. 
(Fot. 1946. J. A. Nielsen.) 

Schotte omtaler 1904. Skovrider J. A. Nielsen skriver nu 1943, 
at Rødgranen er en af de dominerende Arter; men der findes 
ogsaa Douglasgran, Sitkagran, Thuja og Cypres. 

Ædelgran (Abies) 
I Bornholmske Samlinger skriver M. K. Zahrtmann: I Februar 

1812 sendte Overførster Linstow 200 Pund Hvidgranfrø, som 
slog hurtigt an i Almindingen. Her har vi sikkert de første 
Ædelgraner, som blevet Lykkefund for RØmer. Ædelgranen tri
ves intet Steds i Danmark saa rigt som paa Bornholm. N u 
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(1894) dækker den ikke mindre end 1200 Hektarer i Stats
skoven, og den afgiver mere end tredobbelt saa meget TØmmer 
som den jævnaldrende Rødgranskov. 

Winkelmann siger, der er Abies pectinata (alba) paa Born
holm; den er plantet. 

1904 var der en svensk Ekskursion til Bornholm; derom skri
ver Gunnar Schotte: I Almindingen, lidt forbi Hareløkkerne, var 
der »ett Silfvergransbestånd«; de var ca. 80 Aar gamle, 30 m 
hØje og »ho11 650 kbm. per har.« Den blev almindelig beundret, 
og det var det interessanteste, de fik at se paa Ekskursionen. I 
Nærheden af Kongemindet var ca. 100 Tdr. Land Granskov, 
stærkt »utglesnat« og underplantet med Ædelgran; man var 
forbavset over, at Granen ikke led af »grantorka«. Der staar 
mange interessante Ting om Ædelgranen, om Skovplantning 
paa Lyngjord o. s. v. 

I Beretningerne om Skovbrugsekskursionerne staar der i den 
fra 1918: I Almindingen besaas ved Bastemosehuset RØmers 
100-aarige Ædelgraner; de havde lidt af Stormskade i 1894, 
1901 og 1913. I Beretningen fra 1924 staar der: I Afdl. 258 er 
de eneste af RØmers Ædelgraner, der er tilbage. FrØet stammer 
fra de von Langenske Plantager og er saaet 1818. Den største 
mentes at være 40 m hØj. Der er stærk EfterspØrgsel om dem til 
Skibsmaster og Bomme; men Skovrider Bramsen kæmper for at 
bevare dem 1). Tre Stammer er for nylig blevet solgt for 1500 Kr. 

Professor Oppermann har i Det forstlige ForSØgsvæsen skre
vet en interessant Artikel om Ædelgranen paa Bornholm. Deri 
skrives bl. a., at den forholdsvis betydelige Udbredelse, Ædel
granen har faaet paa Bornholm, maaske ogsaa er fordi Bornholm 
er den eneste større Del af Landet, i hvilken der ikke findes 
naturligt forekommende Hjortevildt. Af Statens Skove paa 
Bornholm var i 1909 ikke mindre end 1100 ha Ædelgran, og i 
de kommende 15 Aar skulde 290 ha tilkultiveres med denne 
Træart. »De ældre Anlæg skyldes den dygtige »Holzforster« 
Skovdder H. RØmer, der 1800-1836 bestyrede Distriktet.« 
Der blev 1872 anlagt to PrØveflader, G og H, og der staar en 
udførlig Beskrivelse af dem. 

Saa kommer Oppermann ind paa det omtvistede Spørgsmaal 
om, hvornaar de første Ædelgraner blev saaet. I 1816 gav Over
førster Linstow, efter at han i 1815 havde været paa Bornholm, 

1) Ligesom Rømer kæmpede for sine Ege. 
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en Beskrivelse af Skovene derovre, væsentlig bygget paa Med
delelser fra RØmer. Linstowomtaler de forskellige Træarter, 
men nævner ikke Ædelgranen. »Man tør formentlig heraf 
slutte, at Dyrkning af Ædelgran ikke, som anført i Driftsplanen 

, 1860-61, kan være begyndt 1805-10, men først omkring 
1815 eller senere.« Af Breve i Landsarkivet fremgaar det, at 
Skovrider Landsperg den 18. April 1815 fra Jægersborg har 
sendt RØmer 152 Pund »Hvidgranfrø«, hvorved man dengang 
i Nordsjælland forstod FrØ af Ædelgran (Abies pectinata, Weiss
tanne), ikke af den amerikanske Hvidgran (Picea alba). 4. Marts 
1818 sender Linstows EfterfØlger, Overførster W. Paulsen, bl. a. 
150 Pd. »Hvidgranfrø«, efter at han 23. December 1817 havde 
skrevet derom til RØmer. Efter moden Overvejelse kommer Pro
fessor Oppermann til det Resultat, at Ædelgranen i Almindin
gen har Fødselsaaret 1818. 

I Skovforeningens Tidsskrift, 1920, skriver Skovrider P. Lo
renzen en interessant Artikel om Ædelgranen paa Bornholm; 
deri staar: 1919 var der Skovregulering paa Bornholm, og der 
skrives om den sidste Ædelgranbevoksning fra RØmers Tid. Be
voksningen, hvis StØrrelse er 4,5 ha, kan beskrives saaledes: 
»Ublandet og meget smukke Ædelgraner af imponerende HØjde, 
Stammerne jævnføre, rette og overvejende knastefri. De fleste 
Steder er Bevoksningen sluttet og stammerig, dog findes der 
aabne og hullede Smaapartier, og mod Nordvest et større Hul, 
der væsentligst stammer fra Stormen d. 30.-31. December 
1913, da hele den nordligste Del af Bevoksningen faldt, og der
med Nordsiden blev blottet, saa Ødelæggelsen desværre stadig 
fortsættes.« Pletvis findes der naturlig Opvækst. 

Saa kommer P. Lorenzen ind paa SpØrgsmaalet om Alderen, 
som han ogsaa har efterforsket nøje. Han har talt med Opper
mann, og da han mener, at Alderen er fra 1818, saa maa Frøet 
være sendt 1815. M. K. Zahrtmann siger jo, at der i 1812 kom 
Ædelgranfrø til Bornholm, men maaske Frøet ikke har spiret 
paa Grund af den lange Sørejse om Vinteren. Linstow skriver jo 
i 1816 ikke noget om Ædelgran, skønt denne Træart vilde være 
ny paa øen. Efter fornyet Arkivstudie kommer P. Lorenzen til 
dette Resultat: I 1812 skriver Linstow til RØmer: »Hermed sen
der jeg Hr. Lieutnanten 200 Pund Hvidgranfrø, fra de kongelige 
Skove er indsamlet, det halve kunne anbringes i Planteskolen, og 
det halve i de frie eller om muligt alt i Planteskolen, for at 
kunne erholde en desto større Quantitet Planter til Udplantning. 
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Af de gamle Ædelgraner fra Rømers Tid staar der nu kun lidt tilbage, 
og enkelte spredte Træer, som "Skovrideren og hans Kone«, der ses paa 

ovenstaaende Btllede. De staar ved Hareløkkerne i Almindingen. 
(Fat. 1948. ]. A. Nielsen). 

l Øvrigt maa jeg anbefale Dem lnsp",ctøt Schiiffers Anvisning til 
Grund for Hvidgran Plantning, Saaning etc.« 

Denne sidste Bemærkning lader formode, at vi her virkelig 
staar over for den første Sending af Ædelgranfrø til RØmer. 
FrØet blev afsendt d. 26. Februar 1812. Den 18. Marts skriver 
Amtsforvalter Sehested, at Frøet er kommet til RØnne med Skip
peren, men han skal først med Malt til Christiansø, og FrØet lig
ger under Malten -, først den 28. Marts er der »2 Tdr. Granne-
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Ædelgraner. 
(Fat. 1918 paa en af Skovbrugsekskursionerne. Johs. Helms?) 

frø« ankommet til NexØ. De 200 Pund Ædelgranfrø er allerede 
samlet før 25. Oktober 1811 i Nordsjællands Skove, afsendt 
26. Februar 1812 og først naaet NexØ 28. Marts, efter at have 
ligget under Malten, og da Vinden har været »contrair«, er det 
ikke usandsynligt, at FrØet har faaet Saltvand. Skovrider P. Lo
renzen kommer saa ogsaa til det Resultat, at Fødselsaaret 1818 er 
sandsynligt; saa var Ædelgranerne altsaa 101 Aar, da Skovregu
leringen fandt Sted. 
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Fyr i Blykobbe Plantage. (Fat. 1924. Johs. Raffn). 

Imidlertid har M. K. Zahrtmann, i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift 1920, gjort opmærksom paa, at Hans RØmer d. 25/8 
1812 skrev tilOverfØrster v. Linstow, at det i Foraaret mod
tagne Lærkefrø og »Hvidgranefrø« er slaaet herligt an - »jeg 
ser mine Anlæg trives, fØler endnu Evnen til at være virksom, 
kunde altsaa være lykkelig og fortjener maaske ogsaa at være 
det.« Af RØmers Kopibøger ses iØvrigt, at han i Foraaret 1819 
havde en saadan Overflod paa Ædelgran, at han i April kunde 
udsende Bekendtgørelse om, at Planter af bl. a. Hvidgran hele 
denne Maaned var til Salg fra Planteskolen til en Pris af 2 Mark 
for 100 Stykker. 

Skovrider P. Lorenzen siger saa, at det er jo ikke sikkert, at 
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Ædelgran, Almindingen, Afd. 258. 1922. 
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den Bevoksning, han omtaler, stammer fra RØmers første Be
plantning; han vil gaa med til, at Træerne i 1919 var mellem 
102-105 Aar; ingen af Aaringstællingerne har givet saa hØj 
en Alder: »Moral: Det kan være saare vanskeligt blot med Til
nærmelse at bestemme en Bevoksnings Alder«. Men fremtidige 
omfattende Aaringstællinger kan maaske nøjere fastslaa Ædel
granernes Alder. Saavidt Skovrider J. A. Nielsen, RØmersdal, 
ved, er der ikke foretaget Aaringstællinger paa de gamle Ædel
graner siden dem, som Professor A. Oppermann omtaler i Det 
Forstlige ForsØgsvæsen. Bd. IV, 1915. 

Senere er de gamle Ædelgraner forsvundet i en rivende Fart. 
I Dansk Skovforenings Tidsskrift skriver Chr. Gandil om Storm
skaden paa Bornholm. Den berømte Ædelgranbevoksning (Alm: 
Afd. 258). fra 1818, anlagt af Hans RØmer, led allerede i Stor
men 30.-31. December 1913, og af Vedrnassen, der i 1919 blev 
takseret til 4705 m 3 , faldt ved Julestorrnen 416 mil, 15 pct. af 
Træerne var splintrede og knækkede. 

Den hØjeste af de gamle Ædelgraner var 42 m hØj og maalte 
i Omfang 3 Y2-4 m. 

Endnu i 1936 saa jeg en smuk Rest, der stod tilbage af RØ
mers statelige Ædelgraner, som man saa paa med ÆrbØdighed og 
Interesse. Der var ogsaa de smukke ny Plantninger i Almindin
gen og i RØ Plantage. Skovfoged Lærkesen i RØ Plantage var 
meget bekymret over et Angreb af Lus, i 1914, og Skovrider 
Nielsen skriver i 1943 paa min ForespØrgsel om Ædelgranerne: 
»Ædelgran findes her i alle Aldre; men vi planter den ikke mere, 
fordi den nu angribes af Lus, som kan dræbe hele Bevoksninger, 
og dette gælder baade almindelig Ædelgran og Abies nordman
ntana«. 

At Billedmaterialet er blevet saa godt og fyldigt, skylder jeg 
Skovrider J. A. Nielsen, »RØmersdal« , og CivilingeniØr SVend 
SchrØder, forhen RØnne, nu Gentofte, min bedste Tak for. 
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1864. A. S. Ørsted: Frilands Trævæxter i Danmark. 
1872. Trap: Beskrivelse af Kongeriget Danmark. 
1879.» » » Bornholm. 2. Udg. 
1879. P. Hauberg: Bornholm. 
1882-83. N. H. Bergstedt: Bornholms Flora. 
1886-38. Joh. Lange: Den Danske Flora. 
1891. Meddelelser fra Botanisk Forening Bd. 11. (Eks. til Bornholm) 

(Gelert). 
1893. Vilhelm Bergsøe: Danmark i Skildring og Billeder. . 
1898, 1918 og 1824: Skovbrugsekskursioner til Bornholm. Manusknpt 

i LandbohØiskolens Bibliotek. 
1899. Winkelmann: Deutsche Botanische Monatschrift Bd. 17. 
1903. Vilhelm Bergsøe: Studenterleben og Studieliv. 
1904. Stephan Nyeland: Haven, Aargang 4. 
1904. Rostrup: Krarups Driftsplan, findes paa RØmersdal. 
1904. Gunnar Schotte: Svenska Skogsvårds Forenings Tidskrift. Hft. 9. 
1911. Eug. Warming: Bornholms Plantevækst. 
1912. A. Oppermann: Det forstlige ForSØgsvæsen IV. 
1916-19: Eug. Warming: Dansk Plantevækst Bd. 111. 
1917. Kr. Bramsen: Topografisk botaniske UndersØgelser. 
1920. P. Lorenzen: Dansk Skovforenings Tidsskrift Bd. V. 
1923. Just Holten:» » »» VIII. 
1927-28: Ostenfeld: Botanisk Tidsskrift Bd. 40. 
1929. Bornholmsk Tidende 3/10• 

1934. Raunkiær: Ekskursions Flora. 
1934-35. M. K. Zahrtmann: Borringholms Historie. 
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Bornholmske Samlinger 2,5,6,9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18,20,22. 
Gammalt å Nyt. Aargang 8. Hans Ellekilde om »Brændte Ole«. 
Bornholms Amts Jordebog 1685-87. I Rigsarkivet. 
Liebmanns Breve i Botanisk Bibliotek. 
Thaarups »Bornholmiana«. Rigsarkivet. 
Holzførsterens Kopibøger, dels i Landsarkivet, dels paa RØmersdal. 
Pileskønninger, i Rigsarkivet. 
Korrespondance, dels i Rigsarkivet, dels i Landsarkivet. 
Regnskaber o. s. v. i Rigsarkivet og Landsarkivet. Rentekammerets Beret

ninger i Rigsarkivet. 
Manuskripter i »Dansk Folkemindesamling« (Det Kgl. Bibliotek). 

TILFØJELSER OG RETTELSER 

I Bornholmske Samlinger XXXII (1949) staar Side 136 Linje 2 f. n. 
10,3 m, skal være 1,3 m. 

S. 137: Billedet er ikke fotograferet af mig; mit fra 1933 bringes her: 

Asken ved Skovgaard i Bodilsker, fra Vest (Ellen Hansen fat. 10/7 1933). 

S. 150: Koegen er foto 1929. 
S. 141 L. 2 f. n. skal staa: »Kort Oversigt over Bornholms Amt.« 
S. 150: Troldegen er foto 1947. 
S. 154: Billedet er foto 1947. 

Billedet i dette Bind S. 101 hører til under Fyr S. 87. 
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Brev fra 

Sekondløjtnant H. G. F. Garde til 

Thea Hoffmann, Rabekkegaarden 

ved H. F. Garde. 

I Personalhistorisk Tidsskrift for 1952, S. 114-44, har jeg 
offentliggjort Uddrag af en Samling Breve fra daværende 
SekondlØjtnant i Marinen Hans Georg Friboe Garde, skrevet 
under et Vestindietogt i 1851-52 med Briggen »ørnen« til 
Hjemmet i RØnne, hvor Faderen, Janus Andreas Garde, var By
foged. 

Fra samme Rejse er bevaret et Brev fra LØjtnant Garde til 
Byfogedfamiliens vel nærmeste Venner, Hoffmanns paa Rabek
kegaarden, eller rettere til Fru Thea Hoffmann, der særlig værd
sattes hØjt. Ogsaa dette Brev synes mig at fortjene at blive læst 
af en større Kreds, ikke mindst paa Grund af det morsomme Kig 
ind i Dagligstuen paa Rabekkegaarden, hvor Brevskriveren fore
stiller sig Vennekredsen samlet, drøftende den store Begivenhed, 
Fr. d. VII's og Grevinde Danners BesØg, som nys havde fundet 
Stedl). 

By- og Herredsfoged J. A. Garde (1792-1874) og hans Kone 
Cathrine, f. Quistgaard (1786-1851) havde foruden SØnnen 
H. G. F. Garde (født i Allinge 1825, død som Kontreadmiral 
under et Middelhavstogt i 1885 og begravet paa Malta) to ugifte 
DØtre, Kathinka (1815-96) og Thora (1818-1908). 

Ejeren af Rabekkegaarden i Knudsker Sogn, cand. pharm. 
Jochum Ancher Steenbech Hoffmann (1813-1878) var SØn af 
den i 1841 afdøde Garnisonskommandant paa Bornholm Oberst 
Poul Magnus von Hoffmann og hans første Hustru Cathrine, 

1) Se herom H. St. Holbeck: »Kongebesøget paa Bornholm 1851 «, 

Bornholmske Samlinger, 1907, S. 57-82. 
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f. Steenbech. Oberstens 2. Kone Ane Cathrine, f. Jespersen, var 
ældre Søster til SØnnens Kone, Methea (Thea) Benedicte Jesper
sen (1817-1908), begge DØtre af Købmand i RØnne, Forligs
og Landvæsenskommissær, Stænderdeputeret Peder Dam Jesper
sen (1772-1835) og Hustru Barbara, f. Bohn (1781-1864). 
En tredie Søster, Laura, var gift med Maleren Kr. Zahrtmanns 
Fader Lægen C. W. Zahrtmann 2), der ogsaa hØrte til Venne
kredsen. Jochum og Thea Hoffmann havde 3 DØtre, hvoraf de 
2 ældste, Laura og Pauline, døde ugifte, medens den yngste 
Jenny (f. 4. juni 1851, d. 1919) i 1876 blev gift med Apoteker 
i Hillerød, senere i Middelfart Christian Emil Permin (1846-
1914). 

Dette til foreløbig Orientering; enkelte yderligere Oplysnin
ger vil blive meddelt som Fodnoter. 

»Fru Hoffmann, Rahbekkegaarden 
Brig Ørnen, den 11. October 1851 

(St. Croix) 

De kan tro jeg blev glad ved i mit sidste Brev fra Hjemmet 
at finde Deres venlige Linier; jeg besluttede i mit stille Sind at 
takke Dem ved første Leilighed og da jeg nu har faaet fat paa 
en god Pen, er godt oplagt - ja, for det er ikke altid Tilfældet 
her i Varmen - o. s. v. saa me voici3). For det første maa jeg da 
gratulere Dem til No 3, Frøken Jenny; jeg haaber at De maa 
faae al mulig Glæde af denne lille Datter, og da Opdragelsen og 
Forældrenes Omgang gjør saa meget til Udviklingen, saa er der 
ingen Tvivl om at hun vil blive el]. elskværdig Pige ligesom 
Laura og Pauline. De kan troe, at naar Tankerne flyve omkring 
som de ofte gjøre, især paa de eensomme Nattevagter, da styre 
de som oftest mod øst med en mageløs Fart og stoppe sjeldent 
fØr paa Bornholm.: Paa Rahbekkegaarden ere de maaske oftere 
end De troer, og Mindet om de mange behagelige Aftener vi der 
have tilbragt er mig kj ært. Undertiden f. Ex. naar jeg tænker paa 
den salig Kalv, kommer jeg til at lee ganske hØit, og Folkene 
troe at deres Lieutenant er bliven gal, som gaaer og griner i 
Maaneskin. Jeg forestiller mig i dette Øieblik i Rokkestolen i 
Dagligstuen - dog uden at rokke paa Teppet; min gamle Mut-

2) Se om disse Slægtskabsforhold »Stamtavle over den bornholmske 
Familie Jespersen«, udg. af Halfdan Jespersen, Kbh. 1909. 

:l) ): her er jeg. 
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ter sidder i SophahjØrnet nærmest Vinduet med det blaatær
nede Lommetørklæde i Haanden. Fru Hoffmann for Enden af 
Bordet, Kathinka den anden Ende sigende: »ja det er nu det 
samme«. Thora optagende den ene Fjerdedeel af den store Stol 
med et lille HegletØi4), Hanne SchmiegelovG) i det andet Sopha
hjØrne med et stort HegletØi 4) til sin elskede Halvdeel, Laura og 
Polle hver paa sin Side af Deres Mutter, gjørende lange Øine 
efter SyltetØisbakken, som for Øjeblikket staaer midt paa Bordet, 
Hoffmann rider bagvendt paa en Stol og dreier Snuusdaasen 
rundt og rundt, Justitsraad 6) Fader i graae Permissioner og 
entre - deux 7 ) tager sig en Pris og nyser de reglementerede 12 
Gange; men hvor skal vi gjøre af Schmiegelow. - Aa lad ham 
lege med Diane og engang imellem kaste et kjelent Øiekast til 
StyrbordshjØrne af Sophaen. Conversationsthemaet er naturlig. 
viis Kongens og Gemalindes BesØg; »ja, hvor det har været 
en interessant Tid« siger Mutter Arboe og skyder Brillerne 2 
Linier hØiere op - ja men Død og Pine hvor er hun? Aa jo -
hun kan nok faae Plads imellem min Mutter og Fru Schmiege
low; men Fatter Arboe har vi slet ingen Plads til; han maa være 
under Bordet - ja, men Zahrtmann maa vi have med Hæn
derne paa en Stoleryg iværk med at fortælle og hans Kone strik· 
ker Strømper til sine utallige Drenge. Ja skjøndt jeg har været 
saa langt borte veed jeg dog en heel Del om denne Kongereise; 
jeg veed f. Ex. at RØnnedamer har sagt at Grevinden var sød 
og det tilgiver jeg dem ikke, for det er da det hun mindst er. 
Hasselriis 8 ) maa vel finde hende sød, siden han har udbragt 
hendes Skaal; dette har rigtignok ikke forundret mig. Fader har 
jo udbragt en Skaal for en ny Spadserevei D) - naa det er ikke 
hver Dag man bliver Justitsraad. Dog - nok om den Historie. 
Det er smukt af Dem at De vil besøge min gamle Mutter ret tidt 
i Vinter 1 0) og allerede herfor er jeg Dem ret meget taknemme
lig; men lad mig nu see at De ikke glemmer at udføre Deres 

4) ): Hækletøj. 
fi) Købmand og Konsul Otto Henrik Arboe og Hustru Oliva Elisabeth 

Saxtorphs Datter, Johanna (1827-1866), gift 5/9 1851 med Apote
ker i RØnne Fritz Adolph Schmiegelow (1819-1862). 

U) Faderen blev Justitsraad d. 15/9 1851 i Anledning af Kongebesøget. 
7) med Mellemrum. 
8) Kommunalbestyrelsens Formand, Adjunkt Laurits Georg William 

Hasselriis (1808-1869). 
U) Kongestien, Nord for RØnne. 
10) Moderen døde d. 4/12 1851. 
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smukke Hensigt og jeg vil være Dem dobbelt taknemmelig. De 
veed nok, at De har en hØie Stjerne hos Mutter. Om et Aar ved 
denne Tid tænker jeg vi kunde tales ved om den Tid, der er 
gaaet, og jeg glæder mig ret til den Tid endskjøndt jeg befinder 
mig prægtigt der hvor jeg er; - Et godt Skib, gode Kammera
ter, en heel Deel FornØielser, dygtig - ja i disse Dage rigtignok 
alt for meget med Varme, kan sagtens sætte Humeuret op. Om 
Dagen gaaer man aldrig ud her uden i Forretninger. Visitter 
skee efter Kl. 7 om Aftenen, det vil sige efter Middag, man spi
ser Kl. 6. Hver 2den Aften, da jeg er fri for Tjeneste gaaer jeg 
regelmæssig iland, sidder i en Gyngestol og rokker, skumler, 
eourer, hører Musik, ryger Tobak eller taler om Sukkeravlen, 
ligesom det nu kan falde sig. Som oftest skumler man, eller ret
tere sagt hØrer paa det; jeg har aldrig hØrt Folk nogensteds saa
dan gjøre Nar af hinanden som her; og, da vi nu komme de fle
ste Steder, er det ganske morsomt at hØre den ene Familie om
tale den anden. De unge Damer ere de værste, og her er en utro
lig Sværm af unge Piger; men desværre meget faae Mandfolk. 
FØlgen er, at de unge Piger meget ofte gjøre Toure til St. Tho
mas for at fange en eller anden ugift Kjøbmand, af hvilke St. 
Thomas Marked vrimler (man kalder dem meget betegnende 
»Skuffeskydere«); når nu saadan en stakkels Pige kommer til
bage med ingen Fangst, kalde de andre hende en protesteret 
Vexel. De stakkels Søoffieierers Hjerter ere virkelig meget ud
satte under saadanne Omstændigheder, og man fortryder at man 
ikke har asureret før man gik hjemmefra; men jeg haaber dog 
idetmindste at komme hjem med nogle Stumper; endnu staar 
det sig godt; men det er ogsaa godt nedsaltet; vi have været saa 
meget tilsØes. 

16de October 

Naar jeg saadan eengang har faaet begyndt paa et Brev, da 
kan jeg aldrig faae Ro før jeg har fuldendt det og det morer mig 
virkelig at skrive Brev, enten det nu hidrører fra samme Grund, 
som bringer enkelte Folk til at tale meget: nemlig at de gjerne 
hØre dem selv tale eller ogsaa fordi jeg forestiller mig, idet jeg 
skriver, at jeg fører en Samtale; jeg troer rigtignok, at det sidste 
er Grunden, da det altid afhænger meget af hvem jeg skriver 
til, om jeg med Glæde kan faae Pennen paa Gled eller jeg sid. 
der og maler Figurer og Gud veed hvad paa Klatpapiret. laf ten 
har jeg det nu saa gemytligt herombord: de andre ere iland at 
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spise til Middag hos en gammel Pebersvend 11); han var eengang 
Sø-officier, men begik den Ideefeil ikke at gifte sig; som en 
naturlig FØlge deraf er han bleven »Pernittengryner«, gaaer og 
morer sig med selv at lave sin Mad, som ofte bestaaer af de 
curieuseste Retter f. Ex. pieds de moutons, indbagt Hjerne (jeg 
kan i en Fart ikke erindre, hvad han kalder det paa Fransk) o.s.v.; 
jeg var der eengang og da kastede han mange skjæve 0iekast til 
mig, deels fordi jeg ikke roste ovenomtalte Lammebeen, dels 
fordi jeg drak formeget af hans Viin; om der er nok saa mange 
Mennesker, saa skal dog 2 Halvflasker Rødviin slaae til - naa 
jeg sidder her og snakker om ham og kan ikke vide, om ikke een 
eller anden ung gal Lieutenant siger aeeurat det samme om mig 
om en Snees Aar; jeg er virkelig bange for at blive Pebersvend 
- naar jeg kommer hjem er der ingen der vil have saadan en 
gammel skaldet Lieutenant med daarlige Udsigter - skaldet 
ja for Haaret gaar af her i Varmen, rødnæset bliver man paa 
Grund af det betydelige Qvantum Brændeviin og Vand, hvor
med TØrsten maa slukkes - jo det er glædelige Udsigter12 ) -

Apropos jeg vilde ønske De kunde smage den deilige Banan, jeg 
just nu sidder og gotter mig med, det er en Frugt, som De ikke 
kjender, og jeg kan ikke hvorgjerne jeg vilde fortælle Dem hvOl 
deiligt den smager; men det falder mig ind at jeg muligvis kan 
bringe nogle syltede hjem til Dem og det skal jeg gjøre; ja naar 
den Tid kommer da jeg kan see Burgunderholm, som altid var 
Kongen troe, saa skal jeg raabe Hurra lige saa stærkt jeg kan; thi 
endskjøndt her er meget godt at være saa længes man dog ikke 
lidt kan De troe efter Danmark og de gamle bekjendte Ansigter. 
Paa den anden Side naar jeg tænker mig een af disse kolde, 
fugtige, smudsige November-Dage, især i Kjøbenhavns mørke 
Gader naar man gaaer med OvertræksstØvler, Overfrakke, Hæn
derne i Lommen - Hu-nd saa Vest-Indien og 25 Graders 
Varme og deilige Frugter og grønne Træer og - ja de sorte 
Negere kan jeg ikke ret forsone mig med, jeg synes aldrig de 
kunne være rigtig rene. Een Ting er ogsaa fælt - man kan 
aldrig falde overbord i Fred og Ro - Haierne spise een strax. 

11) fmIt. Frederik v. Scholten (1796-1853), Broder til den tidligere 
GeneralguvernØr Peter v. Scholten. Fik i 1834 Afsked som Kaptajn
lØjtnant i Marinen og udnævntes til Toldinspektør i Frederiksted. 

12) Garde blev i 1852 paa St. Croix forlovet med Garnisonslæge Adrian 
Benoni Bentzon Knudsens Datter, Anna, med hvem han blev gift i 
1855. 
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I Sydamerika vare vi Vidner til et uhyggeligt Syn. En sydameri
kansk Orlogsskonnert laae tæt ved os og een af dens Folk troede 
at han ikke risikerede noget ved at gaae ud at svØmme, da Lan
det var saa nær. Han havde svømmet en Stund og var kommet 
noget bort fra Skibet. Paa eengang kunde man see en Hai for
fØlge ham. Manden svømmede med krampagtige hurtige Bevæ
gelser, FartØier fra Skibene ilede ham til Hjælp, Haien kommer 
nærmere og nærmere, naaer sit Bytte, vender sig paa Ryggen 
for at kunne bide, et Skrig og intet er at see uden en blodig Plet 
i Vandet. Lidt efter fiskedes Liget, det hØire Been var bidt af i 
Knæleddet. Man undgaaer dem bedst ved at lade være at falde 
overbord. Hvad man forresten taler om guul Feber o. s. v. hjem
me, det er blot Overtroe13). Climaet er sundt og godt her, og 
man behØver slet ikke at være saa forskrækkelig forsigtig. Men 
nu er de formodentlig kjed af min Snak og jeg vil derfor pau
sere for at gaae paa Dækket og røge en Cigar, maaskee kan den 
gjøre mig lidt morsommere og som en FØlge deraf disse Linier 
mindre kjedsommelige. 

Den 25de October paa St. Thomas. 

Det var en lang Cigar - ikke sandt - nu ere vi komne saa 
vidt i Tiden at vi skulle sende Breve til Hjemmet og disse Linier 
skulle altsaa sluttes. I St. Thomas Havn er der altid livligt -
især naar Dampbaaden kommer fra Europa. I Dag er den kom
met, men har ikke bragt mig Brev men det har jeg da heller ikke 
ventet - og dog er jeg i den Anledning lidt gal i Hovedet; de 
kan ikke troe hvor ærgerligt det er at see andre faar Brev uden 
selv at faae nogen. Lad mig nu see at De smukt holder Deres 
Løfte at besøge store Plads i Vinter; De kan jo saa godt tage 
BØrnene med. Hils fremfor alle Hoffmann; men i Almindelig
hed Enhver som De troer bryder dem om en Hilsen fra mig naar 
De træffer dem i Livet; jeg veed ikke om det er passende at 
sende Deres 3 Frøkener 3 Kys, eet pr. Mund - dog den lille 
helst paa Panden. Et godt glædeligt Juul og Nytaar Ønsker jeg 
Dem og Juleaften naar Lysene paa Juletræet er tændt og Ka
minilden knittrer (som der staar i Romanerne) og BØrnene ere 
glade og De og Hoffmann glade ved dem, da skal jeg give Møde 

13) dog ikke ganske. Under Briggen Mercurius' Togt i 1852-53 bort
rev Feberen 3 Officerer, 3 Forvaltere, 1 Kanoner og 32 Mand af Be
sætningen. 

113 

paa Rahbekkegaarden, det vil sige i Tankerne, ikke i Paletot14 ) 

og Overtræksdittoer - Naa Farvel og gid De ret maa leve rask 
og tilfreds til vi sees igjen. 

H. G. F. Garde. 

P. S. Jeg haaber Freden med Anna Gorm 1 ,,) er vedvarende -
ingen Vaabenstilstand. « 

14) let Overfrakke. 
15) Cancelliråd, By- og Herredsskriver Johan P. Gorms Datter Anna, 

som Garde havde sværmet for. 
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M. K. Zahrtmanns fyndsprog 
Af Th. Lind. 

I første bind af Bornholmske Samlinger lod M. K. Zahrtmann 
trykke en række bornholmske mundheld, som han havde samlet. 
"Bornholmsk Tale« kaldte han dem. Der var imellem dem en 
del, - og det var ikke de ringeste -, som man ikke kendte 
eller i hvert fald ikke mindedes. Flere af disse »slog an« og kom 
i brug mand og mand imellem. Et af dem blev citeret i Turist
foreningens årsskrift for 1926: Bornholm af Thorkild Gravlund 
som bidrag til forståelsen af den bornholmske folketype. Han 
skriver: 

"Havet er stort, og for Bornholmerne er det en Skæbne. Deres 
Klippeland er Havets Land, men det er lidet mod Havet. Der 
lyder et Ord derom, som skal være sagt af en Mand fra »øen« 
(KristiansØ) . 

»Det er vel sandt, at Landet (Bornholm) er stort«, sa han, 
»men saa stort som Havet e de ligodt ikje«. 

Det lyder i Skæmt, men det er mere en gammel Trosætning.« 

Efter Zahrtmanns død blev hans bornholmske bogsamling 
(»Bibliotheca Bornholmiana«) skænket til Bornholms Amts
bibliotek, og en dag, da jeg besøgte min gode ven overbibliote
kar Gotzsche på biblioteket, fik jeg lov at se nærmere på sam
lingen og opdagede da, at Zahrtmann havde gjort optegnelser 
i en del af bøgerne. Det havde jo sin interesse, om der var nye 
oplysninger om bornholmske forhold at finde der, og jeg bla
dede i nogle af bøgerne, bl. a. i Turistforeningens bog om Born
holm. Og der så jeg til min overraskelse, at Zahrtmann ved det 
anførte citat af Thorkild Gravlund havde noteret: "Dette Mund
held er lavet af M. K. Zahrtmann.«! 

Det er sikkert med ~t overbærende ironisk smil, Zahrtmann 
har skrevet denne nøgrerne bemærkning til Gravlunds kunstige 
forsøg på at lodde dybden i bornholmersindet. Zahrtmann 
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kendte sine bornholmere som den bornholmer, han selv var; 
Gravlund nåede ikke videre end til at studere nogle overflade
krusninger, således som forfatteren Christian Stub-Jørgensen 
viser det i sin artikel »Paa Spor efter Bornholmersindet« i »Jul 
paa Bornholm« 1942. At Stub-Jørgensen da kendte Zahrtmanns 
faderskab til det (unØjagtigt) citerede mundheld, influerede 
naturligvis ikke på hans bedømmelse af Gravlunds betragt
ninger. 

At Zahrtmann mellem sine bornholmske mundheld havde 
anbragt et, han selv havde lavet, uden at anføre sig som forfat
teren, måtte imidlertid forbavse. Han plejede altid at navngive, 
hvad han offentliggjorde. Man spurgte uvilkårligt sig selv: 
»Mon det er det eneste? Eller er der flere, som ikke er gået fra 
mund til mund lange tider igennem, men som skylder Zahrt
rnann deres tilblivelse?« At han ikke sjælden formede sine sæt
ninger som f ynd sprog, kendte man jo fra »Borringholmerens 
Historiebog. « 

Et eftersyn af hans samling af mundheld i hans eget eksemplar 
af »Bornholmske Samlinger«s 1ste bind gav svaret: Ved 20 af 
de 107 mundheld var der skrevet M. K. Z., og endelig var der 
til samlingen føjet et nr. 108! Det var altså næsten en femtedel, 
Zahrtmann havde »samlet« fra sin egen manuskriptsamling og 
ladet indgå i rækken af de overleverede mundheld. FØrst efter 
hans dØd blev dette altså kendt ved en tilfældighed, og først nu 
offentliggØres dette tillæg til hans forfatterskab her. 

De 21 mundheld meddeles i den form, Zahrtmann selv hat 
gengivet dem i. 

Dog er af praktiske grunde det bornholmske »mørke« a gen
givet ved a og ikke ved a' som i Bornh. Saml. I. De anførte 
numre er mundheldenes numre i Bornh. Saml. I s. 179 ff. 

18. »Ijn ska vanka lant, får (fØrend) ijn går ben å saj,« sa Pær 
Mark, haj n gjek påst. A: »Ijn har væl to ben, mæn ijn kaj n 
mæn gå ejn stai (Sti).« 

24. »Ja e'nte kræsijn,« sa sanagår(d)smajn; »når ja får me ost 
på, me kjod på, me smårr på, å så ijn syp te, så kajn ja 
ijnjerli gåt had.« 

30. »A ja, Harregod! Dæjn væjn (den Vej) ska vi ju ajle 
(alle),« sa Marna Væst, hon så brojlop (Bryllup) i kjærkan; 
hon do lie gåt jomfru. 
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36. Ola Gadis å Ana Viva di kjigades. »Du e en vinkeltitta! 
du sjævar (skæver) væster på me de ena ivad (øjet) å 
sØn(d)erpå me de andra.« 
»Ja, mæn du e dåvelstyggjer, soden ijn som du bIer al(d)ri 
ijn karagår(d)s kar.« 
»Tjivsa Tjavsa va te kjærkes i søndes (Søndags); så du'na 
dær?« 
»Naj!« 
»Ajle di andre så'na.« 
»Ja e kjiv (ked) å å hØra på det (dit) tjavs, ja har ajned å 
sjøda (at bestille).« 
»Ha ræt, krægla.« 

44. Præstijn prækar så lant (langt) såm frå hælvede te heme
ræje (Himmerige); kjælingjaprat går frå hemeræje te 
hælvede. 

45. Træskoklampa å vaunjaul (Vognhjul) å brosten, di slides; 
6n kånnes (ond Kones) mujn (Mund) hinar (naar) alt å 
slides æjndå (endda) al(d)ri. 

47. Ijn kajn liså gåt (godt) behavad, sa Greta Jens Hans, då 
majn (Manden) hade sæjnt (sænket, druknet) saj. 

48. »Ded e hæjljut (rart) å seda (sidde) æjnkja på Blikåbba
går(d),« sa Kjest(e)na Bohne, hon hålte brojljup me sin 
trede majn. 

49. »1 mæn naj, Harregod, a ja au (ogsaa) skujlje få ded å se! ({ 
sa Ana Lårs Pærs, då majn stårte (styrtede) ner (ned) frå 
tiled (Loftet) å slo i(h) jæl saj. 

52. »Ded e et sakramænskedes (forbandet) liderlit vær au (og
saa)!« sa majn, »ded va'nte huseds sjyl (Skyld), naj men 
gån (min Sandten), a de stårte (styrtede) ner på ejn.« 

56. »Ijn ska fara i mag, så går ente jaulen (Hjulene) å,« sa 
majn, hajn stansada får å tå saj ejn syp (Snaps). 

57. Vi skujlje ha foltes (fulgtes) ad, då va vi kåmmed hausare 
a stå, sa røbojaulen, nu lå vaunijn i brodan (Bakken). 

62. »Ded e et vist or (Ord), a lan(d)et e stort,« sa Mikjel Mån
sen frå on (ChristiansØ); »mæn så stort såm haved, naj 
ded e'd Fanijn dævle maj ikje.« 

71. »A kjora frå Najse te slåtted elant, mæn ja skujlje mena, 
ded e læjngere æjndå å kjora frå sen (sin) ståua å te kjær
kegårin,« sa Pær vaunmajn. 

72. >>Hær går ja ud å ijn (ind), får hær boer ja,« sa Tjivahans 
udanfor arræsten. 
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74. »Præstijn kajn au liva,« sa Jens bØdkara; »hajn sa, a kjær
kan lå i sonner (Syd) frå råsrauan (Raadhuset), mæn hon 
ligjer nu ilæl sydostan dærfrå, ved ja.« 

94. »Dær ska tid te alt, au (ogsaa) te å hæjnjes,« sa Måns, hajn 
sto ujnje (under) galgan. 

96. »Djare (Gærde) e dyrt, mæn ijnjed djare e dyrere,« sa kan
selirådijn, hajn hålte fred på sen (sin) mark. 

98. »Dær ska to te å farres (gøre Alarm, strides), å ja gjår'ed 
ente,« sa majn, haj n tævada sen (sin) konna. 

107. ljn onger (ung) kaj n snart do, å ijn gammal kaj n ente 
læjn(g) je læva. 

108. Ja tæinkjer nu mit aa lar anra om aa tæinkja sjit. 

Minder fra Klemensker Sogn 

1852-1874 

Af C. V. Riis. 

Landskabet. 
Sognet er en lang, smal Strækning, der gaar fra Havet til HØj

lyngen. Nærmest ved Havet er et bredt SandareaJ1; herunder 
ligger Kul- og Lerlag; heraf blev optaget Kul til ca. 1865 og nu 
igen under Verdenskrigen 1914-18. Dette Areal blev ca. 1873 
solgt til et tysk Aktieselskab, der anlagde en Murstens- og Cha
mottestensfabrik, der dreves i stor Stil; det gik fallit nogle Aar 
efter [1876] og drives nu af et dansk Selskab2, og Jorderne er 
for endel beplantet med Naaleskov. Sognets vestlige Del derfra 
til midt i Sognet var særlig gode Jorder med smukke Smaa
skove, der nu for det meste er ryddede. Derfra var Jorderne af 
mere blandet Beskaffenhed, med Skove, Enge og TØrvemoser; 
nærmest HØjlyngen var store Strækninger Lyng og Klippejor
der, som er ryddede og opdyrkede. Af kØnne Partier er Kleven, 
en KlippeklØft ved Splitsgaard med ca. 50 Fod hØje Klippe
vægge. Jernbanen til Nordlandet gaar derigennem, og den blev 
først ret kjendt, da Jernbanen blev anlagt 3 , baade af Bornhol
merne og Turisterne. 

Beboelse, Driftsmaade, Besætning og Priser. 
Gaardene var gennemgaaende daarligt byggede af Tømmer, 

klinede Lervægge, Bræddegulve og Straatag. Da næsten ingen 
Jord var drænet før 1860 uden med aabne Grøfter og Stendræn, 
var der mange Smaaskifter, der efter Jordens Beskaffenhed hed 
Byg- eller Havrejord. Den første fik næsten al Gødningen og 
veksledes med langstraaet Sæd, KlØver og Ærter. Havrejorden 
fik kun Rug, Havre, Kartofler og 3-4 Aars usaaet Græsmark 
og gav derfor kun et tarveligt Udbytte. Alt var beregnet paa 
Kornsalg, og derfor var der tarvelige Besætninger, forholdsvis 
mest af Heste, Ungkvæg, Faar og Gæs; Svin holdtes kun til 
Gaardenes eget Slagteforbrug, og saa til lidt Smaagrisesalg. Pri
serne var lave; i gode Aar var Sæden billig; da kostede Rug fra 
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7-10 Kr., Byg fra 6-9 Kr., Havre 4-7 Kr. og Ærter 8-12 
Kr. alt pr. Td. 4 • I Misvækstaarene 1857-58 og 1867-68 var 
Priserne hØiere; men Kreaturprisen var da meget lav, en Hest 
kostede da fra 1-400 Kr., en Ko fra 30-80 Kr., et Lam 4-8 
Kr., Smaagrise 2-3 Kr. Stykket; men saa var Sæd- og Foder
priser hØje. 

Officerer og Bondestand. 

Den vestlige Del af Sognets Gaarde ejedes mest af Officerer 
i Bornholms Milits, der dannede ligesom en egen Klasse, baade 
hvad Lærdom, Dannelse, Beboelse, Levevis, Klædedragt og 
KØretØier angik; men samtidig var de flestes moralske Liv min
dre godt. Deres Hustruer var Fruer, og deres SØnner og DØtre 
deltog ikke saa meget i det grove Arbejde; SØnnerne gik som 
oftest i RØnne Realskole'>, og begge KØn fik en bedre Uddan
nelse. 

De almindelige BØnder førte en mere tarvelig Levevis; særlig 
Klædedragten var altid hjemmelavet fra yderst til inderst; tarve
Jigere Vogne; den første Fjedervogn kom saaledes først mellem 
dem ca. 1867, medens Officererne allerede da længe havde havt 
Landauer, Jagt- og Kavalervogne. BØndernes Familier udførte 
selv alt Arbeide ved Gaardens Drift med lidt Hjælp om HØsten, 
og hvor BØrnene var mindre. Der begyndtes altid 5-6 Morgen 
og arbeidedes til 8-9 Aften, om HØsten ofte længere. Der var 
altid Arbeide nok, thi den meget store Husflid gav altid Dag
og Aftenarbeide. Tærskning og Hakkelseskæring udførtes med 
Haandkraft til ca. 1860. 

Arbejdsfolk. 

En DaglØnner tærskede sammen med Gaardens Karl eller 
SØn med Pleil og fik derfor Kosten og hver 16de TØnde Sæd, 
men skulde saa arbejde den Øvrige Tid af Aaret for 8 Skil
ling = 16Y2 Øre om Dagen og Kosten, selvom HØsten. Smaa 
Hestetærskeværker fik BØnderne først ca. 1860, og nu blev 
Dagleieren overflødig de fleste Steder om Vinteren. De første 
HØstmaskiner kom lidt senere, men benyttedes ikke meget, da 
de udførte Arbejdet mindre godt, og blev først almindelige ca. 
1870. - Husmændene var alle Fæstere og sled sig mØisomme
ligt igennem ved at holde 1-2 Køer og 1 Gris og ved at 
arbejde ved Skov- og Stenrydning og senere Grøftegravning. 
Haandværkere af alle Fag og Sypiger gik rundt fra Gaard til 
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Gaard, fik Kosten og en meget lille AkkordtlØn og arbejdede 
ofte 16 Timer i DØgnet og klarede sig godt. 

LØnnen for en Karl var 50-120 Kr. aarlig, en Pige det 
halve, Vogtedrenge en hjemmegjort Klædning, Hue, StØvler og 
Træsko for Sommeren. DaglØn for en Mand o. 75-100 Øre 
og for Kvinder 40-60 Øre, alt med Kost. Kosten paa Gaardene 
var meget tarvelig, til Frokost Spegesild med Kartofler eller 
BrØd til og Suva (Søbe) en Blanding af hjemmelavet Øl, Mælk 
og GrØd, og det samme til Aften eller Vandgrød. Til Middag 
stegt Flæsk og Suva, enkelte Dage i U gen salt Kød og Flæsk 
og dertil Ærter, Kaal og Brændesnude samt Byggrynsgrød kogt 
i Mælk. Om Morgenen, Formiddagen og til Midaften (Unjarna) 
2-3 Skiver Mad, om HØsten med Paalæg og en Snaps (Syp) 
dertil. Fersk Kød, Flæsk og Suppe brugtes kun til Middag i 
Slagtetiderne. 

Gilder. 

Sparede BØnderne til dagligt, saa anvendtes ikke saa lidt til 
Gilder og om Julen. Ved Julen spistes altid Klipfisk og Risen
grød alle 3 Helligaftener og Steg til Middag samt meget bedre 
Smørrebrød med sammenrørt Honning og Brændevin og Jule
Øl til. 

HØstgildet for Gaardens Folk og HØstfolkene begyndte med 
Middagsmad, der bestod af Klipfisk og Risengrød med Øl og 
Snaps. Saa blev der drukket Kaffe med hjemmebagt Hvedebrød, 
Tvebakker og Klejner til. Derefter kØrte 1-3 Vogne en Tur 
for HØstfolkene til en Skov eller et smukt Sted, og der spistes 
Unjarna af de medbragte Madkurve. Der var gerne lidt Musik, 
Grønt og Blomster og i de sidste Aar Flag paa Vognene. Naar 
de kom hjem fra KØreturen, stod Bordet dækket med alle Slags 
Paalæg, Brød, SmØr, Steg, Kartofler, Saus, Syltetøj, samt Snaps, 
Øl og derefter Thevand. Naar dette var spist, kom der Æble
skiver, Pandekager og Puns, og saa fulgte Skaalerne rask efter 
hinanden, saaledes som Gustav Wied har beskrevet det i »Livs
glæde«: »Og dette skal være - Vor Husbond til Ære! - Og 
skam for den, der ikke - Vor Husbonds Skaal vil drikke. -
Hurra, Hurra - den Skaal var bra.« Saadan gik det hele Ræk
ken rundt, baade for Husstand, Tjeneste- og HØstfolk, og 3 
Hurraer eller flere fulgte efter hver Skaal. Naar alle var fær
dige, bød Husbonden velbekomme, gerne med en Tale, hvori 
han takkede alle for godt HØstarbejde. Saa takkedes for Mad, og 
saa spillede en stedlig Spillemand op med Violinen paa Salen, 
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og saa dansedes der til Midnat eller længere, eller der spilledes 
Kort af de ældre i Stuerne, og hele Tiden gik der Puns, Æble
skiver og tilsidst Kaffe omkring. -

Julegilder. Paa omtrent alle Gaarde var der i Julen 2-3 Gil
der, ihvertfald et for Gamle og et Ungdomsbal. Der begyndtes 
ved 4-5 Tiden med alle Slags Smørrebrød, Syltetøj, Snaps og 
01 samt Kaffe, The og Chokolade. Saa dansedes der eller spille
des der Kort af ældre til Kl. Il; saa dækkedes der Aftensbord 
omtrent som ved HØstgildet. Der blev altid holdt Taler, gerne 
af Degnen og enkelte BØnder, for alle, der kunne komme i Be
tragtning af Familien og andre; men der blev sjældnere sunget. 
Derefter dansedes Borddansen, hvori alle deltog, baade gamle 
og unge; saa dansedes der eller spilledes Kort lige til den lyse 
Morgen; saa trakteredes der med Kaffe og mange Steder F ro
kost. Disse Julegilder varede til Fastelavn og ofte længere, inden 
de kom hele Rækken rundt. 

Ellers var der smaa Gilder hele Aaret og om Vinteren store 
Pengeballer, mest Ungdom, der næsten altid holdtes paa en 
Gaard. Endvidere var der TØmmergilder, Klinegilder n og flere, 
hvor Gildet var Betaling for Arbejdet. Om Sommeren kørtes 
der ofte Landture af flere Familier i Forening, og i det mindste 
en gang aarlig var der Fest i Almindingen, først St. Hansaften 
og senere Dyrskuedagen, da St. Hansaften nu blev Tjenestefol
kenes Festdag; der var ofte store Slagsmaal paa denne Dag, og i 
den første Tid sloges Bornholmerne Sogn mod Sogn. 

Barnedaab fejredes ikke med noget større Gilde; det var mest 
Familiens, Bærekonens og Faddernes Slægt, der var indbudt. 
Bryllupper fejredes heller ikke med saa store Fester som i det 
Øvrige Danmark, hvor de fejredes som store Sammenskudsgil
der flere Dage i Rad; det var meget sjældent der i Sognet, at 
der var mere end fra l til 10 Vogne til Kirke og fra 10 til 50 
Gæster, væsentlig Bruds og Brudgoms nærmeste Slægt, Brude
pigerne og nogle Nabofamilier. De holdtes altid i Brudens 
Hjem, og Traktementet var som ved Gilder; men der var altid 
store Kager, Tærter og Vin samt Taler, Dans og Kortspil. _ 

Begravelser (UfrØll). Hvad der derimod altid holdtes i stor 
Stil, var Begravelser, særlig af de Voksne. I Sognet var der flere 
Bedemænd, og i den første Tid gik de omkring til hvert Sted 
og indbød med en lille Tale. De sidste Aar blev der altid ind
budt ved Brev, som skulde være de indbudte i Hænde 3 Dage 
foran Begravelsen. De indbudte kom tilstede ca. Kl. 10 om For-
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middagen og spiste saa Frokost og drak Kaffe samt enkelte Ste
der Vin og Kage, som ogsaa de, der kom for at fØlge den af
dØde, deltog i. - Præst, Degn og hele FØlget gik saa ud paa 
Salen, hvor den dØde laa pyntet i aaben Kiste og Lysene bræn
dende ved Hovedet. I den ældste Tid holdtes altid Ligtalen der, 
i de sidste Aar i Kirken, men saa var der altid Sang og BØn i 
Hjemmet, før der kjørtes til Kirken. Indtil 1860 blev der altid 
oplæst en Levnedsbeskrivelse (Testamente) 7 over den Afdøde; 
Meddeleren har kun set et af dem; det var over hans Morfader 
Kapitain Mauritz Rasmussen KjØller, St. Knudegaard. Det var 
meget smukt skrevet, og Indholdet var væsentlig religiØst; men 
der var dog indflettet, at han havde ejet Munkegaard i Ipsker, 
St. Frigaard i 0stermarie og Knudegaard i Klemensker, været 
2 Gange gift og havt 18 BØrn, hvor længe Officer og saa en 
rosende Omtale; Testamentbrevet er endnu i en ældre Broders 
Besiddelse. Ved enhver Begravelse over ældre BØnderfolk blev 
der altid skænket Lys til Kirken 7, og naar Ligtalen var holdt, 
gik de 2 Lysebærere og 2 Hjælpere af de pæneste BØndersønner 
ud med Lysene og gik foran Ligvognen med dem til Kirken, 
hvor de satte dem paa Alteret, og her brændte de l Aar, naar 
der var Gudstjeneste. Kisten blev baaret ud og sat paa Ligvog
nen af nærmeste Slægt, der ogsaa satte den ned i Graven. Den 
nærmeste Slægts Vogne kørte nærmest Ligvognen, derefter efter 
Stilling og Skøn. Der var sjælden under en Snes Vogne i FØlget, 
og dengang Ritmester Hans Holm til Simblegaard blev jord
fæstet 1866, saa var der 60 Vogne trods en forrygende Sne
storm. Fra Kirken kørtes saa tilbage til Gaarden, og saa stod 
Bordene dækkede med store Stege (der skulde altid være Gaase
eller Kalkunsteg), Kage, Tærte og Vin; der blev altid sunget en 
Salme og enkelte Gange holdt en Mindetale. Saa passiaredes 
der; det var meget sjældent, at der blev spillet Kort, og alle tog 
tidlig hjem efter at have drukket Kaffe. Ved Begravelser var 
gerne Officerer og Præsten med den første Dag, hvad de aldrig 
var til Gilder. Alle Officererne var i Uniform, og alle andre i 
sort Dragt og hØje Hatte, ofte gamle Arvestykker, og Konerne 
med bornholmsk Hovedsæt, som de kaldte for paasigbundet, og 
enkelte NØlle og Korsklæde 8. 2den Dag kom der ogsaa endel 
Gæster til Middag, men da brugtes Vinsuppe i stedenfor Tærte. 
3die Dag kom Haandværkere og Opvartere, Dagleiere og Gaar
dens Folk. Der var altid en Mængde Levninger, og de Fattige i 
Sognet kom og hentede Mad og Tøj 14 Dage efter. -
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Dagligt Arbejde paa en Gaard. 

Om Vinteren bestod Mandfolkenes Arbejde paa en Gaard i 
Tærskning, Hakkelse- og Brændeskæring, Skovarbejde, Kreatur
pasning og Husflidsarbejde. Mændene lavede saa godt som alt 
Træarbejde, der var Brug for paa Gaarden, som Avlsredskaber, 
Vogne og helt ned til TØjrepæle, alt Rebslagerarbeide som 
TØjre, Reb, Grimer og enkelte SeletØj; de barkede selv Læderet 
til baade SkotØi og Seletøj. Der var paa enhver Gaard et særligt 
Værksted, der kaldtes for Huggehuset. 

Kvinderne holdt Huset iorden, lavede Mad, bagede alleslags 
Brød og sigtede Melet dertil, bryggede Øl og Drikke, støbte 
Lys og Væger, passede de faa Svin, malkede KØerne og lavede 
det lille Kvantum Mælk, der var, til SmØr og Ost. Mælken blev 
opbevaret i store flade Træbøtter paa Hylder i Dagligstuen og 
blev derfor altid støvfuld og sur, før den kærnedes, og derfor 
kneb det altid med at faa kærnet SmØr, og saa var der mange, 
der troede, at der var Hekseri med i Spillet (SmØrbare) 9, og 
anvendte Raad derfor. Smørret blev en daarlig Vare og solgtes 
derfor til en lav Pris, ca. 40-60 Øre pr. Pund. Den væsentlige 
Grund var jo, at KØerne intet Kraftfoder fik, men hovedsagelig 
levede paa Halm, Avner og HØ, og saa blev Mælken næsten 
uden Fedtstof. -

Husflid. 

Kvinderne drevet meget stort Husflidsarbeide hele Aaret, 
men særlig om Vinteren. Paa enhver Gaard avledes et stort 
Stykke HØr (Lin) og Hamp, HØrren blev oprykket med Rod, 
naar den var i FrØ, og dette afrevet med Brødder, ligesaa Ham
pen, og derpaa udbredt til Rødning paa en Græsmark, og naar 
den var tilpas raadnet, brød det, skættet, heglet og sorteret i 
Brue og Blaar10. Der holdtes ligeledes en stor Faareflok for 
Uldens Skyld, desuden kØbtes en Mængde Tvist. Alt dette blev 
spundet, varpet 11, spolet og vævet og en del Garn farvet (de 
fleste Husmødre var meget dygtige heri). Noget af Ulden blev 
sendt over til Klædefabrikkerne og der fabrikeret til grovt 
Klæde, men alt det andet blev vævet til Hvergarn, Dynevaar, 
Lærred, Dreil og Duge, og Hampen til Sækkelærred og det i 
saa store Mængder, at der paa enhver Gaard blev lavet ikke blot 
til at forsyne Gaardens Folk (Tjenestefolk fik ofte endel af 
LØnnen i Gang- og Sengeklæder), men ogsaa blev solgt endel 
til KØbenhavn gennem Skippere og Købmænd. Der blev ogsaa 
paa en Gaard holdt en Mængde Fjerkræ, ikke som nu for 
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Æggenes Skyld, men for Fjerenes Skyld. Fjerene blev saa ren
set og rispet 12 Vinteraftener, og da hjalp Mandfolkene til, og 
saa blev der stoppet Dyner, saa der havdes til flere Slægtled. 
Alle Dyner, Linned og Sække blev syet af Kvinderne og vel at 
mærke med Haanden, da Symaskiner ikke kendtes endda. Der 
var ogsaa et meget stort Arbeide med Strikning af Uldtrøjer, 
Strømper, Vanter, Sjaler, TØrklæder og Huer m. m. Gangklæder 
blev syet af omgaaende Skræddere og Sypiger, og FodtØi og 

. Seletøj af omgaaende Skomagere. Til dagligt brugtes Træsko 
uden Læder, enkelte BØnder lavede dem selv, men der var dog 
2-3 Træskomagere i Sognet; en af dem, Jens Haagensen, var 
Morfader til vor bekendte Sanger Vilhelm Herold. Kun de 
voksne havde en Dragt af sort Klæde til Altergang og Begra
velse, og den gik ofte i Arv i flere Slægtled. Overfrakker brug
tes kun af Embedsmænd og Officerer. Til KØrebrug havdes om 
Vinteren en Kappe af grovt Klæde, men aldrig pelsforet; 
enkelte havde en Skindkrave herpaa. Folkevittigheden kaldte 
den for Kravepelse, og da der senere kom skindforede Pelse, 
kaldtes disse for Kreditpelse. Om Sommeren brugtes linnede 
Kapper for Støvets Skyld; de kaldtes for Støvkapper; Handsker 
brugtes kun af Officersfamilierne og Embedsmænd. 

Sommerarbejde. 
Ved Foraarets Begyndelse begyndte Avlingen. Der havde s 

nogenlunde Svingplove, og der blev plØjet 2 Gange til Byg og 
1 Gang til Havre og Ærter. Sæden blev nedharvet med lette 
Harver. Sæddækkere kendtes ikke endda, og de første Svensk
harver kom ca. 1860. Nu blev Jorden lØsnet med Svenskharven, 
tilsaaet, ned harvet og tiltromiet; dog plØjedes der altid til Ærter. 
Saa toges der fat paa Brakmarken, hvoraf der siden 1860 dræ
nedes endel, og enkelte merglede ogsaa lidt. Saa begyndtes Tør
veskæring og Æltning af KuletØrv og Pasning af den. Samtidig 
spækkedes 13, kalkedes og tjæredes Gaardens Bygninger; dette 
Arbejde udførtes af Gaardens Mænd, og det skulde altid væn: 
færdigt til St. Hansdag. Mændene ryggede 14 ogsaa Bygnin
gerne; derimod var der omgaaende Tækkemænd til Tækning af 
Straatagene. Saa kørtes Gødning ud paa Brakmarken og TØr
vene hjem. Samtidig passedes Husdyrene, Heste og Køer tøjre
des gerne, Ungkvæg, golde KØer, Faar og Gæs vogtedes af en 
Dreng (Vautehorrijn) og Bondens SØn paa de daarligste Græs
marker, Bakker og Moser Sommeren ud, og naar der var ind-
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hØstet, overalt paa Stubmarkerne. Der var paa de fleste Gaarde 
store Enge og ellers sildigmodne KIØver- og Græsmarker, der 
nu hØstedes; Kvinderne hjalp til overalt, og det kunde i Engene 
være en hel Fest, naar HØet reves i en Mo med Haandriver og 
derpaa kørtes sammen med en Strenge (en Træstang med Ham
melreb og Heste for), og BØrnene og Pigerne kørte derpaa, og 
der var saa megen Ungdom samlet fra de forskellige Gaarde. 
Meje- eller Slaamaskiner brugtes ikke; alt mejedes med Le 
(Sais) foruden Meiered, selv Hvede og Rug, der var det eneste, 
der blev bundet; alt andet blev sat sammen i store bornholmske 
Stakke paa 1 Læs. Stubben blev revet med Haandriver; kun de 
sidste Aar havdes Hesteriver. Næsten al Sæden kom i Hus, og 
der var kun sjældent Hæs. Havren var der en særlig Lade til, og 
Havren blev traadt meget haardt sammen med en Hest, og saa 
snart der var Tid dertil, blev der grøftet (gænget) langs med 
Væggene, saa Kattene kunde gaa der og fange Musene. Havren 
blev skaaret til Hakkelse til Hestene og havdes fra HØst til HØSt. 
Når HØsten var forbi, begyndtes der paa Saaning af Rug og 
Hvede. Stubberne plØjedes, HØr og Hamp tilberedtes, og der 
tærskedes Saa- og BrØdsæd. Husfliden gik samtidig sin jævne 
Gang, særlig for Kvindernes Vedkommende; men saa snart det 
var Regnvejr eller der var Tid dertil, var Husbonden i Hugge
huset. Af Rodfrugter avledes der kun Kartofler, mest kun til 
eget Brug og til Fedning af Slagtekreaturer og Svin. Avl af 
Runkelroer og andre Foderroer begyndte ca. 1865 paa enkelte 
Gaarde, og 1870-75 avlede de fleste dem. Foraar og Efteraar 
klippedes Faarene af Kvinderne, og om Efteraaret slagtedes 
Tyre, Køer, Væddere, Faar og Lam og lidt senere Svin og Gæs. 
Dette Arbejde og Saltningen af Kødet udførtes af Gaardens 
egne Folk, og baade Mænd og Kvinder deltog deri. I denne Tid 
spistes mest fersk Mad, Suppe, Steg, Vildbro 1" og Kraasesuppe. 

Udbytte og Priser. 

Udbyttet af HØsten var meget forskelligt, varierende enten 
det var af Byg- eller Havrejord. Af Rug tærskedes 5-15 Fold, 
Hvede 8-15, Byg 10-16, Havre 5-15, Ærter 8-12, Kar
tofler 8-15 Fold. Gennemsnitlig paa en Gaard stor 50-70 
Td. Ld. solgtes der 
Sæd for ......................... Kr. 1000-Kr. 1500-
Kreaturer af alle Slags for . . . . . . . . . .. }} 400-}} 1000-
Andre Ting som Skovvare, Æg, Smør..}} 200-}} 600-

-----

Foruden eget Forbrug. Indtægt Kr. 1600-Kr. 3100-
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Salgsværdien af en saadan Gaard var 1860: 10 til 25000 Kr. 
efter Størrelse, Bygningernes og Besætningens Værdi; men der 
solgtes sjælden nogen Gaard til andre end Gaardens egne BØrn; 
efter Loven var yngste SØn arveberettiget til Gaarden, hvad der 
senere er ophævet [l887}. Der gaves gerne en mindre Pris for 
Gaarden og en aarlig Aftægt (Undentag) i Naturalier, alminde
lig vurderet til 600 Kr., frit Hus, særlig indrettet til de gamle, 
fri Pleje i Sygdomstilfælde og en hæderlig Begravelse, der alt 
betaltes af Aftægtsyderen. 

BØndernes Kaar. 

Gennemgaaende klarede BØnderne sig godt; de fleste havde 
jo kun en mindre Gæld og en aarlig Aftægt at begynde med, 
og mange af de BØnder, der havde Gaarden i ca. 30 Aar, ejede 
foruden Gaarden en udlaant Formue, hvorfor der aldrig blev 
givet eller forlangt Pant, stor 10-30,000 Kr.. Det var meget 
sjældent, at en Bonde havde nogen videre Gæld, og endda 
sjældnere, at en Gaard blev solgt for Trangs Skyld, og da havde 
Sælgeren næsten altid ført et flot Liv, spillet og drukket og der
ved forsømt Gaardens Drift. 

Sidst i 1860 gik Gaardene endelig op i Pris og vedblev der
med i en Aarrække; mange Gaarde blev solgt udenfor Familien. 
Særlig Vognmand Andreas Pihl handlede meget me~ Gaarde 
som Mellemhandler, og i Løbet af 10-20 Aar gik Pnserne op 
og var de fleste Steder mere end fordoblede; men da var Gaar
dene meget forbedrede ved Dræning, Mergling og Kunstgød
nings Anvendelse og de fleste Steder langt bedre i Bygninger 
og Besætning samt anskaffet Maskiner, ligesom Besætningen 
de fleste Steder kraftfodredes. Husmand og Haandværkere var 
saa godt som ikke bedre stillede end før; der var dog mere Ar
bejde og lidt hØjere ArbeidslØn, og ikke saa faa Fæstere købte 
deres Huse til Ejendom. 

Skoler - Skolegang. 

I Sognet var først en mindre Degnegaard og en Skole samt 
Omgangsskoler paa Gaardene af ueksaminerede Lærere. Sidst i 
1850erne blev der bygget 2 ny Skoler; heraf fik den gamle 
Degn Jensen 16 den nordre, Lærer Foverskov 1 7 vestre og Weiss 
søndre] 8. Der var 2 Klasser i hver Skole med skiftevis Under
visning hveranden Dag, og der undervistes i Religion, Læsning, 
Skrivning, Regning, Historie, Geografi m. fl. Fag. Da Smaa-
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folks BØrn jo altid var udskrevne fra Skolen i Sommerhalvaaret 
til Vogtedrenge og Pigerne ligesaa, var det en given Ting, de 
ikke lærte meget, uden de var meget begavede, og selv disse 
kom aldrig videre end til at blive Haandværkere og Husmænd; 
et Par Stykker blev dog Skibsførere, 2 Lærere og en enkelt stor 
Bygmester og er nu Indremissionær. 

Kirker - Kirkebesøg. 

Den nuværende Kirke blev bygget 1882. Den gamle Kirke 
var mindre, uden Taarn og med Klokketaarn udenfor. I Koret 
var der Kjælder underneden, hvori henstod flere balsamerede 
Lig. Meddeleren var dernede 1866 og saa Ligene, der var vel
bevarede. Kælderen er efter Hr. Overlæge Zahrtmanns Oplys
ninger SØmlegaards Gravkælder, og Marts 1673 nedsattes deri 
OberstlØitnant Mikael Eckstein 19. 

Befolkningen søgte Kirken, saa den var fuld hver SØndag, og 
gik regelmæssig til Alters 2 Gange aarlig. Sidst i 1850erne var 
det, at Smed Kristian MØller begyndte at danne sin Menighed 
Luthersk Missionsforening (»Bornholmerne«), og samtidig be
gyndte Peter Christian Trandberg sin Vækkelsesgerning; han 
var en Bondesøn fra Brunsgaard i Nylarsker [f. 1832}, men en 
fint dannet Mand og blev gift med en Komtesse Liittichau fra 
Tjele, som var ham en stor Medhjælp, baade paa Bornholm, 
hvor han [1873-77} var Valgmenighedspræst, og senere, da 
han var Universitetslærer i Amerika. Trandberg døde i Ame
rika [1896}, og hans Hustru kom tilbage til Danmark og fort
satte hans Gerning som Opvækkelsesprædikant, ogsaa paa Born
holm; de var sjælden begavede og religiØse Mennesker. Baade 
Trandberg og MØller havde mange Tilhængere i Sognet, og 
MØllers Menighed findes nu over hele Danmark og er nu skilt 
i 2 Menigheder. -

Præst var først gamle [Niels Jacob} Bolbroe, der havde som 
Kapellaner en SØn Hans Egede Saabye Bolbroe, [L. C C} Ny
holm og Fischer2o. Fra sidst i 50erne [1856] var Halvor Emil 
Wolf Sognepræst; han var vist en brav og dygtig Mand, men 
vilde helst, at alle skulde underordne sig hans Villie, og det 
kneb det med, særlig i Sogneraadet, hvori der altid var 2-3 
Officerer, der ogsaa vilde have deres Mening, og saa kunde han 
sige: »Skal I være saadan mod mig, jeg som er Sognets Præst.« 
Se~terne omtalte han altid nedsættende i sine Prædikener, og 
pnvat behandlede han Medlemmer derfra mindre pænt, lige-
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som han var meget streng mod Folk, der levede et umoralsk 
Liv, særlig fattige Folk; men de almindelige BØnder rettede sig 
efter ham. En Sjællænder og en Lollænder,der havde Gaarde 
i Sognet, begik dog den Taktløshed at gaa ind til ham paa Kon
toret, dampende lystigt paa deres lange Piber. W olf blev ilde 
berørt deraf og sagde: »Her maa I ikke ryge; vil I gaa ud 
straks.« »Jo, vi maa, Piben er vor egen, Tobakken ligesaa og 
Præstegaarden Sognets,« svarede de. Wolf blev 1875 forflyttet 
til Sjælland og ligger begravet paa Assistens Kirkegaard, hvor 
Meddeleren har set hans Grav. Sodernann blev nu Præst og 
senere [1882} Provst. Nu [1925} er Emil Brusch Rohde Præst 
og ogsaa [fra 1909} Provst der. 

Læger - Dyrlæger. 

BØnder og andre Folk i Sognet søgte ikke Læger eller Dyr
læger ret meget. Etatsraad Grove21 og Krigsraad Curdts22 var 
mest henvist til at vaksinere 1-2 Gange aarligt. Saa kom den 
dygtige Læge, senere Etatsraad Zahrtmann23 , der blev mere 
søgt, og senere Læge Hartmann Poulsen 2 4, der ogsaa søgtes 
noget. En Grund til den mindre SØgning var, at Dr. Danche1l 2 [j 

i Allinge ofte gik den lange Vej derop og Sognet rundt ind i 
alle Smaafolks Hjem, hvor der var Sygdom, tog som oftest ingen 
Betaling og forærede dem Medicin og ofte Penge til; han var 
meget af en Menneskeven og lidt af en Særling. Der var ogsaa 
nogle kloge Koner i Sognet, og de havde ikke saa lidt SØgning. 

Dyrlæge var først Hahn og siden Petersen. Den meste Prak
sis, de havde, var trods den lille Betaling de tog, Kastrering af 
Hingste, Plage og Orner. Ellers søgtes en Bonde i Sognet (E. Ol
sen, Degnegaard) og en Avlsbruger Sode i RØnne; de gik ofte 
under Navn af Dyrlæger og var ret heldige med deres Kure. 
Smaagrise kastreredes af en omstrejfende Brændevinstigger Per 
Klausen Visp. 

Ildebrand. 

For 1852-60 var der mange Ildebrande baade i Sognet og 
rundt paa Bornholm, som formodedes paasatte af Ejerne, og 
enkelte Steder dreves det saa vidt, at de havde Materialer til
kØrt og tillavede til en hel ny Gaard, ofte nedgravede. Saa kom 
der en Ildebrandskommission, hvoraf Etatsraad Rothe 26 og 
Kancelliraad Jørgensen27 var Medlemmer, og de tog meget 
skrapt· fat med Fængsel og Tortur, saa næsten alle tilstod, og 
saa blev Ildebrandene næsten forbi der i Sognet. -
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Tyverier. 

Ligesaa var der mange Tyverier, særlig af Penge, Kobber
kedler og Kreaturer. Pengene opbevarede jo mange hjemme, og 
der var flere ret store Pengetyverier. Kobberkedlerne var som 
oftest indmurede og med Sikkerhedskæder i Muren; men 
Tyvene havde Save, hvormed de skar Kæderne over. Kreatur
tyverierne var mest Ungkvæg, Faar og Lam, der om Somme
ren førtes paa HØjlyngen fra de fleste Gaarde i Sognet og gik 
der næsten uden Tilsyn til 1860; men af Lam tog Ræven vist 
nogle. 1864 var der en Mand fra Sognet, der kørte hen i Nabo
sognet og slog en Væg ud i en Stald, stjal og slagtede en Kvie 
paa Stedet og kørte Hud og Kød hjem, hvor Politiet fandt det, 
og da Manden nægtede, blev han dømt paa Indicier. 

Politiet i Sognet var 2 Sandemænd; den første Sandemand, 
Meddeleren mindes af Omtale, var Koefoed, Splitsgaard, der 
var en meget dygtig Sandemand og alle uærlige Folks Skræk. 
Han blev ihjelslaaet af en Tyv, han havde faaet straffet, da 
denne kom ud af Fængslet; men han tilstod aldrig og blev der
for ikke dømt derfor. H. Nielsen, Kuregaard, blev nu Koefoeds 
Afløser og var meget dygtig. I andet Distrikt var først Chr. 
Riis, Jydegaard, og derpaa Klaus Schou, Gotegaard, Sande
mænd; i det Øvrige Danmark kaldes Sandemændene for Sogne
fogeder. 

Overtro. 

1850-60 var der endnu megen Overtro. Mange havde baade 
set og hØrt de Underjordiske. Paa 3-4 Gaarde kunde ingen bo 
eller være; særlig enkelte Nætter tog de Underjordiske Gaar
den i Besiddelse, og Beboerne maatte flytte ud. Paa BjØrnegaard 
kom der en Mand med en BjØrn en saadan Nat, som Folkene saa 
fik til at være der; Manden satte sig ved Kakkelovnen, og saa 
kom de Underjordiske og dækkede et flot Bord og spiste og 
drak, mens de skelede til Manden og BjØrnen. Da de var fær
dige med at spise, gik de hen til dem og spurgte: »Bider Bam
se,« og saa begyndte de at trække i BjØrnens Pels; den brum
mede, men de blev bare mere nærgaaende; med et rejste den 
sig paa Bagbenene og slog dem ned og forfulgte dem ud af 
Huset. Om Morgenen kom Beboerne hjem, og da var Manden 
og BjØrnen der endnu, og til Tak gav de Manden alt det SØlv
tøj, de havde efterladt. Der var saa roligt en Tid; men om Som
meren kom der en lille Mand med en rØd Tophue til Vautehor
rinj paa Marken og spurgte: »Har I den arrige Kjættan endnu?« 
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Drengen svarede: »Ja, og nu har hun kjæljnad og faaed 11 
Kjæljna.« Saa sagde den lille Mand: »Du kan hilse, at der kom
mer vi aldri mer.« Paa en af Skarpeskadegaardene lavede de 
Underjordiske en Brudeseng, der var meget smukt udskaaret; 
den staar nu efter Hrr. Dr. Zahrtmanns Oplysninger paa Hol
steinborg. En af Gaardens Beboere vilde titte gennem NØgle
hullet; da var der en RØst, der sagde: »Her er et øje (Iva) for 
mange.« »Hug'ed ud,« svaredes der, og straks fløj øjet ud. Flere 
saa GravhØjene staa paa Ildstøtter, deriblandt en kendt Lærer. 
Flere Mænd og Koner fik Skyld for at kunne hekse. Enhver, der 
flaaede Huden af særlige Dyr som Heste, Hunde og Katte eller 
spiste af deres Kød, blev selv uærlig; der var særlige Folk til 
dette Arbejde, der kaldtes for Rakkere. 

Bornholms Milits. 
Indtil 1867 var Bornholmerne fri for Rekrutuddannelse og 

Tjeneste uden for Bornholm, ifølge Privilegier, skænket dem af 
Frederik den 3die, fordi de afkastede Svenskeaaget 1658, und
tagen Søfolk. Selv i 1864 var der kun Frivillige med; derfra 
Sognet var der kun 2 Menige med, Sigfred Hansen, Brogaard, 
og Peter Riis, Riisegaard; sidstnævnte blev saaret ved Dybbøl 
og døde.j tysk Fangenskab; der var ogsaa nogle Officerer med. 
I Militsen gjordes Tjeneste fra det 18. til det 40de Aar; der var 
4 Dages aarlig øvelse, der afsluttedes med en MØnstringsdag, 
der var en hel Folkefest. Fra Militsen overførtes til Herreds
kompagnierne med Tjeneste til 60 Aars Alderen. Enhver Gaard 
af en vis Størrelse skulde levere en Hest til en Dragon og op
bevare Dragonens og Hestens Udrustning; det var gerne en SØn 
fra Gaarden, der var Dragon, da de fleste BØndersønner ansaa 
det for en Skam at hØre til Soldater- eller Artillerikompag
nierne; til Jægerne kunde det gaa an. Der var 2-3 Bauner i 
Sognet, og ved hvert var der ansat en Baunemester og en Med
hjælper, som oftest et par BØnder, som mod at holde Baunerne 
vedlige og levere TjØrn dertil var fri for al Militærtjeneste. 

Kommunens Forvaltning. 

Der var næsten altid 2-3 Officerer i Sogneraadet, hvoraf 
næsten altid en var Formand. Præsten var jo selvskreven Med
lem som Skolekommissionens Formand. Skatterne var lave, da 
Fattigvæsenet næsten ingen Udgifter havde, da de faa Fattig
lemmer, der var, fik deres ForSØrgelse ved Naturalforplejning, 
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de saakaldte Kostportioner, der blev paalignet enhver Gaard, 
ligesom Skolevæsen og Veivæsen mest blev paalignet som KØr
selsægter og Arbejdsdage. Statsskatter kendtes jo kun som 
Amtstue- og saa Sogneskat. 1864-65 blev der dog paalignet en 
temmelig stor Krigsskat. Befolkningen var meget kongetro. 
1851 og 55 var Frederik den 7 de og Grevinde Danner derovre, 
og da løb Hestene løbsk ved Allinge og blev standsede af 2 
Mænd, der senere kom til at bo i Sognet, senere Ritmester 
Koefoed28 og Gaardejer Rottensten 2tJ , som derfor blev Danne
brogsmænd. Der var ogsaa megen Utilfredshed over, at Embeds
mændenes Fruer blev borte fra Ballet for Kongeparret i RØnne, 
og Glæde over, at Rønne Borgere slog Provst Withs Vindue 
ind;; o. Da der blev indsamlet til Kongemindet i Almindingen, 
gav Sogneboerne rundeligt og villigt dertil. Ved Frederik den 
7des Død 1863 blev der frivilligt ringet med Kirkeklokkerne 
hver Eftermiddag i 2-3 Maaneder, og Oberst RØmer, Skov
gaard, var ovre og repræsenterede Sognet ved hans Bisættelse i 
Roskilde. 

Det største Savn var, at der ingen Postombæring var i Sog
net; Post og A viser blev leveret til Skolerne, og BØrnene fik saa 
Breve og Aviser med ud, naar det passede med deres Vej; ellers 
maatte den afhentes, og i Ferierne blev den aldrig uddelt. 

1925. 

1 Dette areal, der tidligere kaldtes »Klemensker Strandmark«, blev 1850 
overdraget til Hasle som »Hasle Landdistrikt« (se Bornh. Samlinger XI, 
1917). 2 det 1889 dannede A/S »Hasle Klinker- og Chamottestens
fabrik«. 3 åbnet 1913. 4 l tønde korn er 139, 121 liter. 5 Statsskolen j 
RØnne hed 1850-1892 RØnne hØjere Realskole. 6 gilder, der holdtes, 
når tømmeret på et hus var rejst, og når de klinede vægge var færdige 
(se Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer (1934) 
s. 76-80). 7 se samme bog s. 152-54 (billede ved s. 112). 8 se om 
den gamle bornholmske dragt Turistforeningens årbog 1926: Born
holm, s. 137. 9 Espersen siger i Bornholmsk Ordbog om smørbare, at 
det er »Navn paa et Slags Trold, af Skikkelse som en Hare, hvilken 
Hexene siges at frembringe af et gammelt Hoseskaft, og hvis Been dan· 
nes af tre Jernharvetænder eller af Strikkepinde; den udsendes saa af 
Hexen, for at bringe hende MeIk og SmØr fra Naboernes Kvæg.« 10 om 
behandlingen af hør og hamp se Johan Hansens omtalte bog s. 190-
197. 11 varpa er »at vinde Garn paa Garnrenden, førend det bringes i 
Væven (paa Rendebommen)« (Espersen). 12 rispa er at plukke fanen af 
stilken. 13 spække er at udfylde revner o. lign. brist med mørtel. 14 ud
bedrede husryggen med fladtørv, 15 viljbro, vildbrad »bruges i Almin· 
delighed som Benævnelse paa en Ret, der tillaves af smaa Grise, hvis 
Kød koges i Blodet med Æddike og Kryderi iblandt« (Espersen). 
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Hl Ole Jensen (1814-86) lærer og kirkesanger i Klemensker 1837-
78, boede på den gamle degnegård til 1858. 17 F. V. Foverskov (1828-
84) lærer i Klemensker 1859-62, i Pedersker 1862-84. 18]. F. Chr. 
Weiss (1834-19) lærer i Klemensker 1860-63. 19 Eckstein fik 1651 
Simlegård i fæste af Frederik III og havde den til 1666; han døde i 
Rosengården i RØnne 10/3 1673. 20 F. C. Fischer var 1875-91 præst 
i RØ. 21 D. A. Grove (1798-1865) var fra 1826 konst., fra 1837 virke
lig landfysikus på Bornholm, boede i Neksø til 1838, derefter i Rønne, 
hvor han døde. 22]. C. Curdts (1788-1861) var 1818-29 garnisons
kirurg på ChristiansØ, praktiserede derefter i RØnne. 23 C. V. Zahrtmann 
(1810-99) var regimentskirurg, senere kaldt overlæge ved Bornholms 
Milits og Væbning 1840-90, 1865 fysikus for Bornholm og distrikts
læge i søndre og vestre herred. 24 Bernt Hartmann Poulsen (1819-83) 
var prakt. læge i Allinge 1854-56, i RØnne 1856-81 og fra 1881 på 
Christiansø. 25 P. E. P. Danchell (1824-1904) var prakt. læge i Allinge 
fra 1864, distriktslæge i nØrre og østre herred fra 1865. 26 Hermann 
Rothe (1804-60) var assessor i Københavns Kriminalret. 27 F. H. Jør
gensen var 1849-64 byfoged i Hasle og herredsfoged i nørre herred. 
28 Michael Koefoed ejede Skindermyregård i Klemensker, senere Bro
gård i østermarie. 29 Bjørnegård i Klemensker. 30 om kongebesøget på 
Bornholm 1851 se Bornh. Samlinger II, 1907. - C. H. With (1805-
65) var præst i Bodilsker-Neksø 1841-47, i RØnne-Knudsker og 
provst for Bornholm 1847-56. 

(Disse noter og indskud i teksten i skarp parentes n er af 
Th. Lind.) 
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To undentagskontrakter 
Ved Th. Lind. 

De fleste bornholmere, i hvert fald de lidt ældre, der el 
kendt med landboforhold, er sikkert klare over, hvad undentag 
er. »Unjantag« hedder det på bornholmsk, og det kommer af 
at »ta unjan«, d. v. s. tage til side, forbeholde sig. Til 1887 val 
det jo lovfæstet, at en bornholmsk gård gik i arv til den yngste 
sØn (»gårddrøntinj«) eller, hvis der ingen sØnner var, til den 
ældste datter. Undentagskontrakten er da den kontrakt, der slut· 
tedes mellem gårdejeren og hans arving, når han overdrog går
den til denne, eller, hvis der ingen arving var, mellem gårdeje
ren og en køber, og den indeholdt bestemmelser om, hvad 
undentaget skulde omfatte. 

De to undentagskontrakter, der i det fØlgende gengives, viser 
eksempler på, hvordan sådanne kontrakter kunde se ud, ens i 
anlægget, men meget forskellige med hensyn til, hvad »unjan
tagsfolken« skulde nyde, når de gik på aftægt. 

Den første kontrakt gengives efter en afskrift af afdØde 
pantefoged i RØnne Vilh. Bidstrup, hvis oldefar, der boede i en 
gård i Sandvig p~ den grund, hvor nu Strandhotellet ligger, 
skulde udrede det undentag til sin svigermor, som kontrakten 
oplyser om. Den anden er en nØjagtig gengivelse af originalen, 
der opbevares på Bornholms Museum. Den er skrevet med 
gotiske bogstaver, kun navne og enkelte andre ord med latin
ske; de sidste er her trykt med kursiv. 

Fodnoterne er tilføjet af mig. Esp. betyder, at den i noten 
givne forklaring er hentet i Espersens bornholmske Ordbog. 

Nc. 2. 1804. 
Stempel 

UNDENTAGSKONTRAKT 
af 1804. 

Een halv Rigsdaler. 

Jeg undertegnede Konstabel Hans Jacobsen Wiinberg, Bor
ger og boendes i Sandvig, kiendes og hermed tilstaaer: at da 
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Dorthea Elisabeth Anderse Datter, Enke efter Peder Jensen, 
boende i Eeges Lykken oven Allinge, tilligemed hendes antagne 
Lauværge Niels Gronbech i Sandvig, har meddelt mig Kob og 
Skiode paa alle hendes faste Ejendomme, og Losbre Gods af alle 
Slags, intet fraskieldt eller undtagen i nogen Maade, videre end 
hvad bemeldte KiObebrev om formel der, saa har jeg ifOlge og 
paa Grund af dette mig meddelte Kiob sluttet og indgaaet med 
bemeldte Enke at svare hende et aarligt Undentag, som skal 
være heftende paa mine folgende Jorder i Sandvig Byes Vang 
beliggende, næst efter den der paa hæftede og prioriterende 
Giæld: nemlig Svends' Jord, Giede Lykke og Areds Vang. 

Jeg Hans Jakobsen Wiinberg tilstaaer hermed ved denne 
min indgaaede Contract: at saa længe min Hustrues Moder 
lever, og jeg vil have det, jeg da skaffer hende al fornøden Spis. 
ning og Drikning, ved at vi gaa til et felles Bord, og iovrigt 
skal det være hende tilladt uforment at tage til Spisning og 
Drikning, naar hun selv lOster og vil. - Men skulde hun blive 
anderledes forsinde, og ikke ville leve i dette felles Skab, da 
skal jeg udrede hende til et vært St. Martins dag 1: 

l Y2 Tonde god og forsvarlig Rug. 
l TØnde kiolnet Bygmalt2 . 

2de Skiæpper Erter. 
2de Skiæpper rengjorde Byggryn. 
l Skiæppe Korn, 

som alt ydes med god Sæd, og med gammelt MaaJ 
Et Anker paa 30 Potter af godt Kornbrændeviu. 
4 Lispund 3 godt fedt Flæsk. 
2de Stykker gode Lam med Ulden paa. 
2de Stokker fette Giæs. 
Y2 Fjerding Spegesild. 
Y2 Fjerding Torsk. 
l ny Skippe Salt. 
2de Pund god Humle. 
l Lispund god Hor af Værdi til 3 Rigsdaler 2 Mark. 
I Lispund gode Talglys. 
2de Potter godt Svinefidt. 
4 Pund godt Smor. 
2de Læs Stakke-Brænde. 
2de Læs Kuletorv 4 . 

2de Læs Bredtorv\ hvoraf det ene Læs ski æres inden Giærs U 

og alle forsvarlige Læs, hvilken Torv hiemhostes i rette 
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Tid, og lægges i Hus, for sig selv, som det dertil skal 
være indrettet, videre forskaffer jeg hende 

Et Par Sko og 
Et Par Tofler om Aaret, 

saa og nyder hun hver Dag i Aaret en Potte sod MeIk, videre 
forskaffer jeg hende fri Befordring til Kirken, og hvorhen hun 
vil, med Heste og Vogn, og Hæste og Slæde samt Kusk. 

Dog fritages for nogen Ægt 7 at giore i strengeste Vaarens 
og Hostens Tid. 

Ligeledes forskaffer jeg hende al fornoden Vask og Renlig
hed, tilligemed al fornoden Tilsyn og Opvartning i alle paa
kommende Svagheder. 

Videre skal det være hende tilladt straks at flotte med sin 
Sæng og Klæder med videre ned til mig, og have sin Sæng i 
min Lillesrue, saa og at have fri Gang og Brug af mine Stue· 
hus til sit fornødne, og til hvilken Tid hun villæve i dette fel
les Skab, da skal ieg eller vem som maa blive Eyere af di for
an forte Jordestokker, hvorpaa at dette Undentag er heftet, lade 
hende oprette 3de Stolperum 8 Stuehus, som skal indrettes til 
Stue, et lidet Kammers, Forstue og Skorsten 9 , tilligemed alle 
sine Fornodenheder af Loft og Gavle af Bræder, Vinduer, Dore, 
Jernkakkelovn, med aldt som fornoden kan eragtes, og det skal 
opføres paa et beqvemt Sted, paa min egen Grund ved min 
Gaard, hvorom skees dog et halvt Aars lovlig Varskoelse i for
rigveien, og et Fiærdingaar forinden hun vil have sit Undentag. 
Videre forbeholdes hende al fornoden Brug af alle mine Ild- og 
Træe Kar, samt Bagerovn og KiOlne1o,med videre, som hun 
maa behove. Til hvilken Tid at hun ved Doden afgaar, da skal 
ieg paa en christelig og anstændig Maade lade hende begrave, 
eller hvæm som maa blive Eyeren af di anfOrte Jorder, og naar 
som denne Contraet, saaledes som den her er indgaaet, blive op
fyldt i alle sine Ord og Pongter, da skal den, som opfylder sam
me, nyde. beholde uskiftet og udelt aldt, hvad som ieg maa 
efterlade mig, være sig af hvad navn have eller nævnes kand; 
~ntet fraskieldt i nogen Maade. Videre maa opserveres, at til 
hvilken Tid som hun finder for godt og vil udflotte og bo i det 
Hus, som skal bygges til hende, da medtager hun en Jerngryde, 
en Kaaberkiedele, en Sædestol, et lidet Bord, et Drikkeanker, en 
Vandspand, et Pandejern, hendes Sæng med Klæder, samt Kiste· 
Gang- og Hareklæderll. At denne Contraet, saaledes som den 
her er indgaaet, paa begge Sider holdes og efterleves skal, det 
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bekræfter vi med vore Henders Underskrift, samt ombedet 2J~ 
Mænd med os til Vitterlighed at underskrive. -

Sandvig den 23 Julii 1804. 

Til Vitterlighed testere12 

Hans Hildebrandt. 
Andris ]orgensen Hamer. 

Hans L Wiinberg, 
D: E: A: D: Dorthea Elisabeth 

Anders Datter. 
Dertil som Lauværge 

N. Gronbech. 

Læst inden Hammershus Birketing den 30 Julii 1804, ses af 
Tingprotokollen folio 322. - 6 - og betalt Gebyr 7 og 8 Ski 
skriver: een Rigsdaler een Mark og otte Skilling 

Indfart i beharig Gienpartsprotokol 
fol 114b bevidner Arboe. 

test 12 Arboe13. 

1 Mortensdag, 11. november. 2 byg, der er udblødt i vand, spiret, og 
tørrer ved varme i en kØlle (bornholmsk: kjølna, se note 10), så ar det 
er tjenligt til brændevins brænding eller ølbrygning. 3 8 kg. 4 æltetørv 
(fra mose). 5 græs- eller lyngtørv. 6 inden gærdes (bornh. injangjars) 
d. v. s. inden for gærdet omkring Kongens mark (HØj lyngen, strand
marker). 7 pligtkørsel. 8 fag. 9 åben skorsten, hvorpå maden kogtes. 
lOopmuret rum (ovn) eller et lille hus med ovn, hvor humle eller mali 
tØrredes. 11 efter skifteprotokoller mener Elna Mygdal, at ifareklæder er 
stadsklæder eller helligdagsklæder (Turistforeningens Aarbog 1926. 
Bornholm, s. 138). 12 bevidner. 13 Mads HØg Perersen Arboe, 1759-
1827, byskriver i Hasle, herredsskriver i nØrre herred, birkedommer 
Hammershus birk. 

UNDENTAGSCONTRACT 

for Hans Pedersen og Hustrue Malene Sanne af den 22 Selv
ejergaard og Parcel No 1. af Parcel No 5. fra 18 Selveier Gd 

i Westermariæ Sogn. 
No 8. 1843. 
Stempel 
4 Rigsbankdaler 64 Skilling SØlv. 

I Forbindelse med den af mig underskrevne Hans Pedersen 
Dags Dato skete Tilskiødning af min hidtil eiede og paaboede 
22de Selveiergaard 1 i Westermariæ Sogn og Parcel No 1. af 
Parcellen No 5. fra den 18de Selveiergaard2 i samme Sogn samt 
mit LØsØre, til min SØn Christian Ancher og hans Forlovede 
eller tilkommende Hustrue, er mellem KiØberen og mig opret
tet nærværende Undentags-Cantract: 
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1. l min og min Hustrue Malene fød Sannes' Livstid, eller 
saalænge nogen af os er til, forbeholder ieg, Hans Pedersen, os 
Ret til at forblive her paa Gaarden hos KiØberen eller Gaardens 
Eier og der at nyde fri Bopæl og Tilholdssted, Adgang til og 
Ophold udi Gaardens Værelser, Aflukker og Forraadssteder og 
Frihed til at betiene os af hvad der paa disse Steder findes til 
vort Behov, Kakkelovnsvarme, daglig Spise og Drikke, Paaklæd
ning, Lys, Vask og Reenlighed, samt, især i Sygdoms Tilfælde, 
Lægehielp, Pleie og Opvartning, med videre som vi til vore 
FornØdenheder og Beqvemmeligheder i vor Alderdom maatte 
behØve og forlange, alt efter vor vante Leveviis; hvorhos der 
stedse af Gaardeieren og hans Folk skal vises os en god og blid 
Omgang. -

Gaardens Lillestue med al fornøden Varme og med vor Seng 
der staaende og forresten med fornødent Meublement, forbe
holde vi os derhos til vort Eenebrug og Raadighed saalænge vi 
eller nogen af os ville forblive her paa Gaarden. 

2. Skulde ieg og Hustrue, eller den Længstlevende af os, til 
nogen Tid ei finde os tilfreds med længere at tage vort Op
holdssted og Fornødenheder her paa Gaarden, men ville fra
flytte samme, da har Gaardens Eier paa min eller den Længst
levendes nærmere Paafordring at udbetale os 200 r Sedler til 
HuuskiØb. Tillige udvælge og medflytte vi af Gaardeierens Boe, 
foruden vore Ifare- 3 og Gangklæder og Linnedsager samt Giem
mesteder af mit Skatol og 2 Klædekister, fØlgende LØsØre til 
Brug i vor Livstid og som, forsaavidt de da ei maatte forefindes 
her paa Gaarden, i saa Fald bliver af Gaardens Eier at forskaffe 
os, nemlig: en Himmelseng med Omhæng og behØrige Senge
klæder til samme; Sengeklæder til en Pigeseng; 2 Par Bru 
garns- 4 og 2 Par Blaargarns 5 Lagener; 1 Par Brugarns Pude
vaar; 2 SØlv-Spiseskeer; 4 SØlv-Theskeer; 2 Bordduge; 2 Haand
klæder; en Bilægger Jernkakkelovn; et ottedags Stueuhr; et af
langt FIØibord; et fiirkantet Bord; 5 Bagstole 6, af de nye; 2 
Spindestale; et Strygejern; en Spinderok; en Haspe 7; en Gryde 
paa 6 Potter; en Kobber-FierdingskiedeI 8 ; en Kaffekiedel; en 
KaffemØlle; en Kaffekande og 4 Par Kopper; 2 Messing-Lyse
stager; et Pandeiern; et Deitrug; 2 Sække, samt Trækar og 
andet smaat Huusgeraad som vi til vor liden Huusholdning 
maatte behØve, saa og en Malkekoe, hvilken vi ligeledes selv ud
vælge af Gaardens Fæehob, hvilken Koe vi dog vedblive at 
beholde til Eiendom og fri Raadighed. 
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Ved Fraflytningen fra Gaarden med vort med flyttende LØs
Øre og os selv skal Gaardens Eier være os behjelpelig med Folk, 
Heste og Vogne paa vort nærmere Forlangende. 

3. I aarligt Undentag har Gaardeieren i Fraflytningstilfælde 
at udrede og præstere tilos i vor Livstid til det Sted her paa 
Landet9 hvor vi til nogen Tid maatte vælge Bopæl, indlagt i 
Huus paa behØrigt Sted efter vor Anviisning, fØlgende: 3 Tøn
der Rug; 1 Tønde 4 Skiepper Byg; l TØnde reengiorte Byg
gryn; l TØnde 4 Skiepper kiØlletØrt 10 Bygmalt; 2 Skiepper 
Kogeærter; l TØnde 4 Skiepper Fedeærter l1 ; l Tønde Havre; 
2 TØnder Kartofler; en tidlig og senest i Marts Maaned fØdt 
Galtgriis; et 3die Aars Nød 12, Stud eller Qvie, som det sidste 
Aar skal have græsset inde blandt Gaardens Malkekøer, og 
mindst til 8 Lispund slagtet KiØd; 4 Lam med Ulden paa, hvert 
i det mindste til 14 Pund i slagtet KiØd; 4 levende unge Giæs, 
som ved Afleveringen skal mindst veie 8 Pund Stykket; 2 Skiep
per grovt Salt; 1 Fierding god Spegesild; 4 Lispund færsk 
efteraarsfanget Torsk; 8 Pund SmØr; 60 Potter Kornbrænde
viin til 6 Graders Styrke efter Møllers Gradestok 14 og som leve
res os efterhaanden til Juul, Paaske og st Hansdag; l Pund 
hiernmeavlet Humle; 2 Potter Sennep; 6 Pund Kaffe, 4 Pund 
Kandis; 2 Snese HØnseæg, som ligeledes leveres efterhaanden; 
l Yz Lispund skiættet15 HØr; Halvdelen af Gaardens Have-Træ
frugter; 2 Læs Gulvsand; til Koefoder: l Læs god reen Skaf te
havre16; l Læs godt EnghØe og 2 Læs Halm; til Vinterbrænd
sel: 1 Favn Brænde, 4 Qvarteer langt og som skal være vinter
skovet; l Læs Ildebrænde17 ; Yz Favn god KuletØrv 18 ; l Læs 
Lyng; 4 Læs Fladtørv19. Saa skal og præsteres os frie Befordring 
med Heste og Vogn eller Slæde samt Kudsk, hvorhen vi her 
paa Landet maatte faae fornØdent at reise, dog Vaar og HØst 
undtagen. -

4. Naar den ene af os Undentagsnydere ved Døden er afgaaet 
bortfalder for Fremtiden af Undentaget: l Tde Rug, 2 Skieppet 
Gryn, 20 Potter Brændeviin, Yz Lispund HØr; hvorhos Slagte
nØdet da leveres til den Længstlevende af os kun hvert andet 
Aar.-

5. ForanfØrte Undentagsvare leveres os med sunde, gode og 
forsvarlige Vare samt med forsvarlig Vægt og Maal, Ilderbræn
det, der bør være vinterskovet, paa forsvarlig skovredt2 o, lige
som det Øvrige Brændsel af Lyng og Fladtørv saavelsom Koe
foderet paa forsvarlig høsteredt 21 Bondevogn og med gode 
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Læs, saa at intet enten ihenseende til Artiklernes Mængde cHer 
Beskaffenhed kan være at bemangle. Vinterbrændselet leveres i 
tør og god Sommertid inden Larsedag eller lOde August, Koc
foderet af Havre og HØe strax om HØsten fra Marken af og 
velhØstet; Halmen tidlig om Efteraaret; Sæd, Slagtecreature og 
Salt ligeledes om Efteraaret i sædvanlig Fede- Y de- 22 og Slagte
tid, og det Øvrige af Undentagsartiklerne, forsaavidt andre 
Leveringstider i det Foregaaende ikke allerede ere nævnte, saa
ledes at alt er afydt og præsteret inden hvert Aars Mortensdag, 
eller Ilte November, til Forbrug og Fortæring for det kom
mende Aar til næste Ilte Novbr. 

6. Naar vi Undentagsnydere afgaae ved DØden skal det paa
ligge KiØberen eller Gaardens daværende Eier at lade os chri
stel igen og anstændigen stæde til Jorden paa sin egen Bekost 
ning; hvorimod han ved den sidste af os Undentagsnyderes DØd 
modtager tilbage det foranførte af os til Brug i vor Livstid ud
tagne og medflyttede LØsØre, saavidt da deraf er i Behold og i 
den Stand det da er; ligesom han fremdeles modtager vore 
Giernmesteder samt Hare- og Gangklæder og Linned, tilligemed 
den Koe og de Fodersager som maatte forefindes i den Længst
levendes Boe til den Tid, saavelsom det Huus vi maatte have 
anskaffet os til Bopæl. -

Foranførte Contract indgaaer ieg medunderskrevne Christian 
Ancher for mig, min tilkommende Hustrue og efterkommende 
Eiere af forbemeldte mig overdragne 22de Selveiergaard i 
Vestermariæ Sogn og Parcel No 1. af Parcellen No 5. fra den 
18de Selveiergaard i same Sogn, at ville holde og efterleve i Et 
og Alt. - For det mine kiære Forældre heri betingede Vnden
tag og Forpligtelser mod dem pantsetter ieg dem tillige herved 
disse Eiendomme med Sæd, A vI og Afgrøde med 2den Prioritet, 
nemlig næst efter er'! Capital af indtil 700 r SØlv om eller for
saavidt ieg maatte behØve at optage en saadan Laanesum i de 
anførte Eiendomme. - Med Hensyn til det forordnede stem
plede Papir bemærkes, at Undentagspræstationerne, deels efter 
den sidst satte Capitelstaxt, forsaavidt de derhen hØrende Vare 
angaaer, deels efter Egnens gangbare Priser, er anslaaet aarlig 
at udgiØre i Værdi 92 r Sedler, 
som andrager for 5 Aar ................. = 
hvortil kommer den eventuelle Vdflytningssum 
og Begravelses Omkostningerne, anslaaede til 

460. r Sedler 
200. 

40. 
tilsammen Capital-Værdi ................ = 770 r Sedler 
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Denne Contract bekræftes saaledes under vore Hænder i Vit
terligheds Vidners Overværelse_ -

Vestermariæ Sogn, d. 3die November 1843. 

Hans Pedersen Christian Ancher 

Til Vitterlighed: 
Marckmann 23 Hans Andersen24 

Efterat have taget nærværende Contract i nøie Overveielse 
attestere vi Underskrevne, som de Contraherendes tilkaldte Ven· 
ner, at det heri udbetingede Undentag ikke er større end at 
indbemeldte 22 Selveiergaard og den nævnte Parcel fra 18 Selv
eiergaard i Westermariæ Sogn, efter fraregnede Udgivter og 
Afredsler 2 fi kan taale at udrede uden den nye Beboers alt fOl 

store Skade. -
Datum ut supra2fi . -

Hans S: Muller 27 Peder Ipsen 28 . 

Udslettet inden Vester Herreds Ting den 17de Januar 1859. 
R: P: Michelsen 2D . 

l Brændegaard (før Haslegaard). 2 Klintegaard. 3 se s. 138 note ll. 

4 »bruges baade som Garn og Lerred af heglet Hør« (Esp.). 5 garn, der 
er spundet af blår, d. v. s. de grovere dele, som bliver tilbage, efter at 
hørren er heglet; ved heglingen kæmmes de fine taver fra. () »Stol med 
Træspeil eller Rygstykke af heelt Træ og med Brædesæde« (Esp.). 
7 apparat, hvorpå garnet blev vundet (haspet) op. R kedel, som kunde 
rumme Y4 tØnde. 9 Bornholm. IO tørret i en kølne, se s. 138 note In. 
l1 ærter til foder. 12 ungkvæg. 13lispund = 8 kg. 14 forklaring pil 
denne har jeg ikke kunnet finde. 15 befriet for skallen ved skætning. 
16 utærsket havre. 17 optændingsbrænde. 18 æltetørv (fra mose). 19 græs
eller lyngtørv. 20 vogn indrettet til brændehentning fra skoven. 21 høst
vogn. 22 den tid der betaltes skat og andre ydelser. 23 Otto Vilhelm 
Alexander Marckmann prokurator i RØnne; han har skrevet undentags
kSllltrakten. 44 rimeligvis fra Ricmandsgård, 4. selvejergd., østerlars. 
2u nødvendige udgifter til livets ophold. 26 dato som ovenfor. 27 måske 
fra Loftsgåtd, 3. sIgd., Nylars. 28 fra 28. sIg. iSose. 29 herredsfoged i 
Bornholms vestre herred 1857-74. 
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Bornholms sidste stubmøller 
Af Th. Lind. 

Kun tre af de bornholmske stubmøller står endnu og kan for
tælle os, hvordan denne gamle mØlletype så ud, og bidrager 
deres til at præge landskabet med deres ejendommelige, på een 
gang lette og kraftige bygning, kun tre af de ca. 60, som Viden· 
skabernes Selskabs kort fra 1805 viser, der den gang eksisterede 
De fleste af disse 60 forsvandt i løbet af forrige århundrede, så 
at kun en fjerdepart var tilbage ved vort århundredes begyn
delse, og af disse er altså ca. 12 revet ned siden, den sidste 
»Sejrsmøllen« i Poulsker, ca. 1930. Også de tre, der er tilbage. 
havde vel delt skæbne med de Øvrige, hvis ikke Foreningen 
Bornholm havde reddet dem ved at købe dem for at bevare disse 
minder om en side af fortidens i vore øjne besværlige, men 
lærerige levevilkår. 

De var ikke kostbare, disse mØller. Ejerne vilde hellere sælge 
deres mØller, som de gennem mange år havde hæget om, for en 
ringere sum end se dem blive revet ned og brugt til pinde
brænde. Den første, der blev købt, den store mØlle i Svaneke. 
kostede 1928 1000 kr., den lille EgebymØlle i Aaker i 1934 
600 kr. og den spånklædte mØlle i Tejn i 1941 1200 kr. Men 
en stubmØlle er dyr at holde i forsvarlig stand; den kræver sta
digt eftersyn og jævnligt kostbare reparationer. De tre stubmØl
ler har allerede til vedligeholdelse kostet det dobbelte af, hvad 
de blev købt for. 

Allerede heri ligger en grund til, at Foreningen Bornholm 
bør holdes i live. Og ikke blot stubmØllerne kræver udgifter; 
også vandmØllen i Vang og foreningens plads i RØ skal holdes i 
stand. Desuden kaldes der fra forskellig side på foreningen til 
stier og vejvisere i Paradisbakkerne, på RutskerhØjlyng, Slots
lyngen og andre steder. Her har foreningen gjort sin indsats, f 01 

at bornholmere og turister kunde færdes og finde vej. 
Datterforeningen i København, Nationalforeningen Born

holm, har i stort mål støttet moderforeningens arbejde, og dette 
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arbejde bør ikke standse, men fortsættes til gavn for Øens beo 
boere og dem, der søger til Øen for at nyde dens særprægede 
skønheder. 

For at give autentiske oplysninger om foreningens indsats 
har Bornholmske Samlinger i bind XII (1918) aftrykt doku· 
menterne om fredlysningerne på Hammersholms jorder, i bind 
XXII (1934) dem om fredningerne i Paradisbakkerne, i bind 
XXXI (1947) dem om foreningens ejendom i RØ, og i bind 
XXVIII (1942) har jeg givet en oversigt over foreningens a.i"· 
bejde i de første 35 år. 

Her aftrykkes skøderne på de tre stubmØller og desuden for
eningens love fra dens stiftelse. 

Stempel 20 kr. 
1. Skøde på Svanekemøllen 

SKØDE. 

Undertegnede MØlleejer Peter Emilius Hansen Bech af Sva· 
neke sælger, skøder og overdrager herved til »Foreningen 
Bornholm« et Stykke Jord stort ca. 950 D Alen af min Grund 
Matr. No 331 af Svaneke Købstads Bygrunde med paastaaende 
Stubmølle og sammes faste og lØse Inventar. 

Den for Grund og MØlle betingede Købesum er 1000 kr. -
Et Tusinde Kroner - der betales med 500 Kr. i Løbet af Aaret 
1929 og 500 Kr. i Løbet af 1930 uden Renter. 

Naar Købesummen er betalt, er jeg pligtig til at udstede 
endeligt og hæftelsesfrit Skøde paa Parcellen med MØlle m. v 

Jeg forpligter mig til snarest mulig at lade den solgte Lod 
fraskille min Øvrige Jord ved lovlig Udstykning. Omkostnin
gerne ved Udstykningen betales af Køberen. 

Køberen forpligter sig til ikke at flytte MØllen fra det Sted, 
hvor den nu staar. 

Det ommeldte Grundstykke med MØllen overdrages med de 
Rettigheder og Forpligtelser, hvormed det hidtil har tilhØrt mig, 
saaledes som alt er og forefindes, og saaledes som det er For
eningens Bestyrelse paavist. Foreningen overtager straks det 
solgte og svarer herefter alle af Grunden og MØllen gaaendf 
Skatter og Afgifter. 

I Henhold hertil skal den ommeldte Grund med MØlle til· 
hØre Køberen som retmæssig erhvervet fri for private Hæftel-
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ser samt fri for hver Mands Krav og Tiltale, hvorfor jeg hjem, 
ler og indestaar. 

Den solgte Grund omfatter den syd for Svaneke-Listed 
Vejen liggende Del af Matr. No 331 mod Vest til Avlsjorden 

For Stemplingens Skyld opgives paa Tro og Love, at det 
solgtes Værdi ikke overstiger Købesummen 1000 Kr., hvortil 
Stempel efter 1ste Klasse - jfr. Stempellovens § 61 og 64 -
20 Kr. 00 øre. 

Alle med Handelen forbundne Omkostninger udredes af 
Køberen. 

Svaneke den 18. August 1928. 

Til Vitterlighed om Underskriftens 
Ægthed, Dateringens Rigtighed og 
Udstederens Myndighed: 

]. P. Kofoed. Anna Kofoed. 
Sagfører. Sagt Kofoeds Hustru. 
Svaneke. Svaneke. 

P. Bech. 

Bestyrelsen for Foreningen Bornholm, RØnne den 3 L Augm' 
1928. 

Til Vitterlighed om Ægthedens Rig
tighed og Kaptajn Koefoeds, Rektor 
Koefoeds, Professor Bidstrups og 
Amtsbogholder Hagemanns Under
skrifter, Dateringens Rigtighed og 
Udstedernes Myndighed: 

Ove Koefoed. O. V. Jessen. 
Amtmand. Amtsfuldmægtig. 

RØnne. RØnne. 

P. B. V. 

M. C. Koefoed. 

c. J. Hagernann. 

Mathias Bidstrup. 

C. E. Koefoed. 

K. Th. Petersen. 
Til Vitterlighed: 

E. Kristensen. L. Henriksen. 
Trafikassistent, NeXØ. Portør, NeXØ. 

Anth. Andersen. 
Til Vitterlighed: 

Emil Olsen. 
Adolf Steens Alle 5. 

CM.Olsen. 
»Aftenhvile«. 

København. 

Til Vitterlighed: 
]. Kofoed. 
72. Sg. Pc. 

A. KjØller. 

Pedersker. 

August Kuhre. 
Landpostbud. 
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Stubmøllen i Svaneke (V. Myhre fat.). 

Thor BØgeskov. 
Til Vitterlighed: 

Chr. P. Riis. 
Lærer, østermarie. 

Th. Kofoed. 
Uddeler, østermarie Brugsf. 

Jørg. Andr. Olsen. 
Til Vitterlighed: 

O. H. Skov. 
Villa Fløilegaard. 

Chr. Olsen. 
FlØjlegaard RØ. 

Da Køberen nu har betalt Købesummen for den ommeldte 
Ejendom, der ifølge Landbrugsministeriets Udstykningsappro
bation af 30. November 1928 er skyldsat under Matr. No 331 b 
af Svaneke Købstads Grunde for Hartkorn OY4 Alb. kan nær
værende Skøde tinglyses som endeligt Skøde paa Ejendommen. 

Parcellen indeholder ifølge vedhæftede Kort 385 m 2 . -

Svaneke den 21. februar 1930. 

Til Vitterlighed om Underskriftens 
Ægthed, Dateringens Rigtighed og 
Udstedernes Myndighed: 

P. Bech. 

J. P. Kofoed. 
Sagfører. 
Svaneke. 
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Anna Kofoed. 
Sagt. Kofoeds Hustru. 

Svaneke. 

Ejendommen Matr. No 331 b af Svaneke Købstads Grunde 
er ved Omvurdering i 1929 vurderet til Ejendomsskyld til 
1000 Kr. 

Ejendommen er udstykket fra Matr. No. 331 sst ved Land
brugsministeriets Skr. af 30/11 1928 og er pr. l/l 1920, 1 Il 
1924 og l/l 1927 vurderet sammen med denne. -

SVANEKE KOMMUNEKONTOR, den 27. Juni 1930. 

Sabine Schrøder. 

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 26, Neksø Købstad m. v., 
den 17. Jan. 1931. 

Lyst. Tingbog: Bd. II. Bl. 338. Akt: Skab D Nr. 66. 

Skødet er endeligt. Parcelkort forevist. 

H. G. Lamdrup. 
Jac. Wichmann. 

Fm. 

2. Skøde på Egebymøll::n 

SKIFTEFORVALTEREN I RETSKREDS NR. 26, 
NEXØ KØBSTAD M. V., DOMMER H. G. LAMDRUP. 
GØR VITTERLGT: 

I Henhold til en af afdøde MØller af Egeby i Aaker Mathias 
Peter Madsen udstedt Slutseddel, dateret 18. Juli 1931, stemplet 
til Taxt 6 Kr., sælger, skøder og overdrager jeg herved i Embeds 
Medfør til 

Foreningen »Bornholm« 
den afdøde ifølge Skøde, lyst 28. Juni 1906, tilhØrende Stub
mØlle i Egeby med omliggende ved Landbrugsministeriets Ud
stykningsskrivelse af 10. Marts 1933 under 

Matr. Nr. 15 1 Aaker uden Hartkorn 
skyldsatte Areal, der ifølge det udstedte Parcelkort udgør 
236 m 2 . 

Paa Parcellen er som Byrde tinglyst: 
1. Afgift efter Lov 46 29/3 1904, der kapitaliseret udgør 

Kr. 0,00. 
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Stubmøllen i Egeby (H. Zangenberg fat.). 

Parcellen og MØllen er allerede overtaget af Foreningen, for 
hvis Regning og Risiko den herefter henligger i enhver Hen
seende, ligesom Foreningen svarer alle af samme gaaende Skat
ter og Afgifter til det Offentlige. Parcellen og MØllen over
tages af Foreningen i den Stand, hvori de er og forefindes, og 
Boet paatager sig ikke i nogen Henseende nogen Garanti for 
det overdragne. 
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KØbesummen er 600 Kr., hvilke Sex Hundrede Kroner er be
talt kontant til Skifteretten, hvorfor herved for hele Købesum
men meddeles endelig Kvittering. - Værdien ansættes lig 
Købesummen. 

Foreningen bærer alle Handelens Omkostninger. 
Thi skal den solgte Parcel og MØllen herefter følge og tii

hØre Foreningen »Bornholm« som dens fri og fuldkomne Ejen· 
dom i alle Maader med de Rettigheder og Byrder, hvormed den 
har tilhØrt Afdøde og tidligere Ejere. 

Da Overdragelsen sker i Embeds Medfør, er Vanhjemmels 
ansvaret mig uvedkommende. 

Til Bekræftelse under min Haand og Embedets Segl. 

SKIFTERETTEN FOR NEXØ KØBSTAD M. V., 
den 27. SEP. 1934. 

H. G. Lamdrup. 
L. S. 

Noteret i Amtstuens Hovedbog Pag. 3774. 
Den foran omhandlede Ejendom er skyldsat som ovenfor angivet ved 

Landbrugsm. Skrivelse af 10/3 33. Den omhandlede Ejendom er ikke 
særskilt vurderet til Ejendomsskyld. Det bortskødede Areal er ikke note
ret som en Del af en samlet fast Ejendom. 

BORNHOLMS AMTSTUE, den 5. Oktober 1934. 

P. Munch. 
Ass. 

Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 26, Neksø Købstad m. v. 
den 28. Marts 1935. 

Lyst. Tingbog: Bd. IV. Bl. 451. Akt: Skab F Nr. 2. 
Skødet er endeligt. Parcelkort forevist. 

H. G. Lamdrup. 

3. Skøde på Tejnmøllen 

Stempel 6 Kr. 10 øre. 
SKØDE. 

IS. Hassing. 

Underskrevne Møller Peter Andreas Mikkelsen, 
Tejn, sælger, skØder og endelig overdrager herved til 

Foreningen »B o r n h o l m« 
den mig ifølge tinglyst Adkomst tilhØrende StubmØlle Tejn, 
skyldsat under 
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Stubmøllen i Tejn. 

Matr. No 31 n Tejn uden Hartkorn. 
Paa Ejendommen er som Byrde tinglyst: 
1. 10. Marts 1886 Skøde som pantstiftende for aarlig Afgift 

af l Kr. til Tejn Udmarkskasse. 
MØllen er allerede overtaget og den henligger herefter for 

Foreningens Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes 
at Foreningen ogsaa i Ildsvaadetilfælde hæver Brandassurancen 
til anordningsmæssig Anvendelse. Foreningen svarer herefter 
alle af MØllen gaaende Skatter og Afgifter til det offentlige. 
MØllen overtages i den Stand, hvori den er og forefindes og som 
den af Køberen er taget i Besiddelse. 

Købesummen er 1.200 Kr., hvilke: Tolv Hundrede Kroner er 
berigtiget ved kontant Betaling, hvorfor herved for samme med
deles endelig Kvittering. 

Sælgeren reserverer sig og efterfølgende Ejere af Ejendom
men Matr. No 9 b Tejn Ret til fri og uhindret Færdsel ad den 
over den solgte Lod førende Vej mod at vedligeholde denne, i 
hvilken Henseende dette Skøde vil være at lyse som servitutstif
tende paa den solgte Lod med Paataleret for den til enhver Tid 
ifølge tinglyst Adkomst værende Ejer af Matr. No 9 b. 

Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa Lod· 
den findes Skov eller fredskovpligtig Grund, og at Møllens 
Værdi er lig Købesummen. 

, . 

\ 
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Køberen bærer Handelens Omkostninger. 
Foreningen »Bornholm« tiltræder ved sin Formands Under

skrift dette SkØde. 
Thi skal den solgte MØlle herefter fØlge og tilhøre Forenin

gen som dens fri og fuldkomne Ejendom i alle Maader med de 
Rettigheder og Byrder, hvormed den har tilhØrt Sælgeren og 
tidligere Ejere, idet Sælgeren indestaar for Van hjemmel efter 
Loven. 

Tejn, den 3-3-41. 
Som Sælger: Som Køber: 

Peter Mikkelsen. H. C. Koefoed. 
Form. for Foreningen »Bornholm«. 

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtig· 
hed og Underskrivernes Myndighed: 

Chr. Rasmussen. 
Avlsbruger. 

Tejn. 

Ludvig Kristoffersen. 
Arbejdsmand. 
Tein pr. Tein. 

Noteret i Amtstuens Hovedbog Pag. 8845. 
Den foran omhandlede Ejendom er skyldsat som ovenfor 

angivet ved Landbrugsm. Skrivelse af 26-3-1879. Den 
omhandlede Ejendom er ikke særskilt vurderet til Ejen
domsskyld. Ejendommen er ikke noteret som en Del af en 
samlet fast Ejendom. 

BORNHOLMS AMTSTUE, den 17/3. 41. 
Gebyr 25 øre. 

Sig. Weinrich. 
Ass. 

Begæres tinglyst dels som Skøde dels som servitutstiftende. 

Jac. Wichmann. 
Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 25 Rønne Købstad m. v. den 

29' MartS 1941. 
Lyst som endeligt Skøde og som servitutstiftende. 

Tingbog: Bd. Ols. Bl. 629. 
Akt: Skab 9 Nr. 508. 

Zeuthen. 
IP. Fossum Poulsen. 

Fm. 

Nærværende Skøde der har været indsendt til Stempelprø
velse er ved Skattedepartementets Skrivelse af 23. Juli 1941 
- Skd. III. J. Nr. 4325 - meddelt Fritagelse for Stempling 
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med den i Stempellovens § 64 foreskrevne ForhØjelse af Stem
pelafgiften. 

Bornholms Amt, den 24. Juli 1941. 

P. Chr. Stemann. 

VEDTÆGTER 

for 

FORENINGEN "BORNHOLM«. 

§ 1. 
Foreningens Navn er »Bornholm«. 

§ 2. 
Enhver dansk Mand og Kvinde, der har fyldt 18 Aar og 

slutter sig til Foreningens Formaal, kan blive Medlem af For-
eningen. 

§ 3. 
Foreningens Formaal er ikke blot at styrke, vække og udbrede 

Sansen for de naturskjønne og historisk mindeværdige Stede1' 

paa Bornholm, men ogsaa og særlig at søge saadanne Stedet 
fredlyste, bevarede og gjorte almen-tilgængelige for Befolknin

gen samt at forebygge, at de komme i Udlændinges Eje. 

§ 4. 
For at fræmme Formaalet vil Foreningen bruge alle de lov· 

lige og hæderlige Midler, som staa til dens Raadighed, og ved 
Afholdelse af Foredrag saave1 som gjennem Pressen vil den ud
brede Oplysning om samt vække Sansen for det, som er For
eningens Opgave. 

§ 5. 
Foreningen tilstræber saa vidt muligt at faa Raadighed over 

de naturskjØnne Steder paa Bornholm, for saa vidt de ere i pri
vat Eje; men den paakalder, hvor det behØves, Statsmyndig. 
hedernes og andre Myndigheders Hjælp> og den søger, for saa 
vidt saadanne Steder vedblive at ejes af private, at opnaa, at der 
kommer til at paahvile dem betryggende Baand, der svare til 
det, som er udtrykt i Bestemmelsen om Foreningens Formaal. 

r 

\ , 
! 
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§ 6. 
Til at varetage Foreningens Anliggender og til at optræde 

paa Foreningens Vegne vælges en Bestyrelse paa 9 Medlemmer. 
Bestyrelsen vælger af sin Midte en Formand, en Næstfor

mand, en Kasserer og en Skriftfører. Bestyrelsens Medlemmer 
afgaa skiftevis 3 hvert Aar. Det bestemmes ved Lodtrækning, 
i hvilken Orden det skal ske. 

Desuden vælges der for hver Kommune, der har under 5000 
Indbyggere, 5 og for hver Kommune, der har over 5000 Ind
byggere, 10 Tillidsmænd, der have den Opgave at virke i Kom
munen for Foreningens Udbredelse samt at være opmærksomme 
paa og henlede Bestyrelsens Opmærksomhed paa, om der i 
Kommunen findes noget, som Foreningen maatte tage sig af. 

Medlemmerne inden for en Kommune vælge selv deres Til· 
lidsmænd paa et Møde i Januar Maaned for et Aar ad Gangen. 
og disse vælge selv en Formand, der sammenkalder dem, naar 
der er noget at forhandle om. Formanden bringer desuden Bud
skab mellem Tillidsmændene og Bestyrelsen gjennem dennes 
Formand samt omvendt, han fører Fortegnelse over alle Med
lemmer i Kommunen og deres Medlemsbidrag samt bringer i 
Januar Maaned Bestyrelsens Formand en tilsvarende Forteg
nelse. 

Generalforsamlingen vælger 2 Revisorer, som afgaa skiftevis 
1 hvert Aar, første Gang efter Lodtrækning. 

§ 7. 
Enhver, der vil være Medlem, bør yde et aarligt Bidrag til 

Formaalets Fræmme; men for at ingen skal blive udelukket ved 
Bidragets StØrrelse, sættes det efter fØlgende Skala: 25 Øre, 
50 Øre, 1 Kr., 2 Kr., 5 Kr., 10 Kr. osv., og enhver, der indrnæl
der sig, tegner sig med det samme for sit aarlige Bidrag. 

§ 8. 
Foreningens Midler bør anbringes i et solidt Pængeinstitut 

for at gjøres rentebærende, og Bestyrelsen er ansvarlig over for 
Foreningen saavel for Kapitalen som for dens formaalstjenlige 
Anvendelse. 

§ 9. 
Tillidsmændene i enhver Kommune tage imod Medlems

bidragene og ere berettigede til, hvor det maatte vise sig nød
vendigt at indsamle dem ved et lejet Bud. De overdrage en af 
deres egen Midte at indbetale til Foreningens Kasserer alle de 
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i Kommunen indsamlede BelØb inden 31. December. 
Regnskabet maa være affattet inden 15. Marts i det ny Regn

skabsaar og Revisionen være fuldført inden 1. Maj. 

§ 10. 
Den aarlige Generalforsamling afholdes i Almindingen i 

Juli Maaned og forbindes med et offentligt Foredragsmøde 
eller en Folkefest. 

Paa Generalforsamlingen giver Formanden Beretning om 
Foreningens Virksomhed i Aarets Løb, og det reviderede 
Regnskab fræmlægges til Godkjendelse. Dernæst foretages 
Valg af Bestillingsmænd i Stedet for de efter Tur eller paa 
anden Maade afgaaede. 

Der afholdes overordentlige Generalforsamlinger, saa ofte 
Bestyrelsen ønsker det eller mindst 25 Medlemmer forlang~ det. 

Generalforsamlinger kunne kun sammenkaldes med mmdst 
8 Dages Varse!. 

l\Iidlertidig Bestemmelse. 
Indtil der første Gang kan foretages Valg paa regelmæssig 

Maade efter de nu givne Regler, betragtes Indbyderne til det 
nærværende Møde som Tillidsmænd, og for saa vidt de ikke 
naa det Tal, Kommunen har Ret til at have, udfylde de selv 
Tallet. De Indbydere, der muligt blive valgte som Medlem
mer af Bestyrelsen, betragtes dog ikke som Tillidsmænd, 
medmindre de selv ønske det. 
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Bornholms historiske Samfund 

Af Th. Lind. 

På en generalforsamling på Bornholms Museum d. 2. Septbr. 
1950 gav lektor Lind en oversigt over Bornholmsk Samfunds 
hidtidige virksomhed. Muligheden for at skaffe foreningen flere 
medlemmer drøftedes; medlemstallet var ca. 275. Foreningens 
navn blev ændret til Bornholms historiske Samfund, og der blev 
valgt en bestyrelse paa 7 medlemmer: 

Museumsbestyrer, lektor Aage L Davidsen, RØnne, 
apoteker A. A. Harild, Neksø, 
civilingeniØr J. Klindt-Jensen, RØnne, 
bankbestyrer E. Kofoed, Kgs. Lyngby, 
lektor Th. Lind, Tornebakken 61, Kgs. Lyngby, 
statsskovfoged V. Seier, RØnne, 
førstelærer W. Skovgaard, Klemensker. 

Bestyrelsen konstituerede sig med lektor Lind som formand, 
civilingeniØr Klindt-Jensen som næstformand og sekretær, og 
statsskovfoged Seier som kasserer. De samme tre valgtes til for
retningsudvalg og lektor Lind til redaktør af »Bornholmske 
Samlinger« . 

Forretningsudvalget fik den opgave at udarbejde forslag til 
love til vedtagelse på næste generalforsamling. -

Den 25. august 1951 holdtes generalforsamling i pavillonen 
i Almindingen. Der var mødt ca. 50 medlemmer. Tandlæge 
H. C. Holm, RØnne, valgtes til dirigent. Formanden meddelte, 
at 2. levering af Bornholms Stednavne ventedes udsendt i vin
terens løb. Sekretæren omtalte, at der var udsendt 1000 brev
kort med opfordring til indmeldelse i foreningen, og at der var 
indmeldt ca. 160 nye medlemmer. Kassereren oplyste, at for
eningen havde en gæld på omtr. 1000 kr., men at den foruden 
de tidligere tilskud fra Undervisningsministeriet (nu 700 kr.) 
og Bornholms Spare- og Laanekasse (100 kr.) havde modtaget 
tilskud fra Nationalforeningen Bornholm: 500 kr., RØnne by· 
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råd 100 kr. og l"lyker sogneråd 25 kr. - Forretningsudvalgets 
lovudkast blev vedtaget enstemmigt. Efter tur afgik fØlgende. 
bestyrelsesmedlemmer, der alle genvalgtes: lektor Davidsen, 
apoteker Harild, civilingeniØr Klindt-Jensen og bankbestyrer 
Kofoed. Til revisor valgtes pantefoged MØller Lau, RØnne. -
Efter generalforsamlingen gennemgik museumsinspektØr dr. 
phil. Ole Klindt-Jensen udgravningerne paa Gamleborg, og lek
tor Lind fortalte om Lilleborg. -

Den 14. august 1952 holdtes generalforsamling på hotel 
»Hammershus«. Ca. 50 medlemmer var mødt. Tandlæge H. C. 
Holm, RØnne, var dirigent. Sekretæren meddelte, at medlems
tallet var 386 (l05 i RØnne, 119 på det Øvrige Bornholm, 162 
uden for Bornholm); foreningen havde haft den glæde at mod· 
tage tilskud fra Undervisningsministeriet: 700 kr., Nationalfor
eningen Bornholm: 500 kr., Sparekassen for RØnne og omegn: 
100 kr., RØnne byråd 100 kr., Aakirkeby byråd: 25 kr., Aakir
keby bank: 50 kr., Nyker sogneråd: 25 kr., Aaker sogneråd: 
25 kr., Knudsker sogneråd: 25 kr., i alt 1550 kr. - Udgifterne 
til Arsskriftet (Bornholms Stednavne 2. halvbind) var 2879 kr. 
- Efter tur afgik af bestyrelsen lektor Lind, statsskovfoged 
Seier og førstelærer Skovgaard; alle tre genvalgtes. Ligeså gen
valgtes som revisor pantefoged MØller Lau. - Efter general
forsamlingen holdt lektor Lind foredrag om Hammershus og 
viste rundt i ruinerne. 

LOVE 

for 

BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

§ l. 
Foreningens navn er »Bornholms historiske Samfund«. 

§ 2. 
Foreningen har til formål at vække og bevare interessen for 

Bornholm og dens fortid. Foreningen udsender et årsskrift 
(» Bornholmske Samlinger«) med afhandlinger om bornholmske 
forhold, eller undtagelsesvis selvstændige værker om Bornholm. 

§ 3. 
Enhver interesseret kan blive medlem ved henvendelse til et 

af bestyrelsens medlemmer. 
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§ 4. 
Foreningen holder generalforsamling hvert år i juli eller 

august måned efter bekendtgørelse i Øens dagblade en uge i for
vejen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, 
og dens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

§ 5. 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer 

for 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert 
år, første år ved lodtrækning. Samtidig vælges l revisor for 
hvert år. 

§ 6. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstfor

mand, der også er sekretær, og en kasserer, og vælger af sin 
midte redaktØren for »Bornholmske Samlinger«, samt et for
retningsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf redaktøren skal være 
medlem. 

§ 7. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det andra

ger for tiden kr. 5,- (årlig), der opkræves samtidig med leve, 
ringen af foreningen publikation for det pågældende år. 

§ 8. 
I tilfælde af foreningens oplØsning overgår evt. aktiver til 

Bornholms Museum. 

Bekræftet på generalforsamlingen den 25. august 1951. 

Bornholmske Samlinger, 33. Bind, Rønne 1953
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