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Forord. 

Det er en velkendt Sag, at afsides eller isoleret beliggende 
Landområder holder stærkere fast ved gamle Kulturformer, 
Skikke og Forestillinger end Egne, der findes nær ved store 
Færdselsveje eller Købstæder. Derfor er det altid udbytterigt, 
ikke mindst for Kulturhistorikere og Folkemindeforskere at be
skæftige sig med fjerntliggende Landsdele eller mindre Øer, idet 
man sådanne Steder endnu kan have Held til at finde Levnin
ger af gamle Kulturtilstande. Dette gælder også for Bornholm, 
hvor Almuen i det hele taget har hængt stærkt ved nedarvede 
Skikke og Forestillinger, således at meget endnu kendt fra 
Dagliglivet kan have Arhundreders Hævd, hvorfor det da er 
med Rette, at man også herfra tør tillægge selv Nutidsmed
deleIser om Befolkningens Tro og Skik et ikke ringe historisk 
Værd. Om ingen dansk Landsdel findes der så stor en lokal
historisk Litteratur som om Bornholm; dette gælder også Øens 
gamle Folkeliv i alle dets Faser. Se således BØger som »Folke
liv og Indstiftelser på Bornholm« af Philip Rasch Dam (1. Ud
gave 1895. 2. udvidede Udgave 1933, 204 S. iH.), Johan Han
sens »En bornholmsk Haandværkers Erindringer«, udgivne 
1934 af Th. Lind (256 S., ill.), A. F. V. Seiers »Bornholmske 
Folkeminder« (1934, 160 S.) og Peter Kochs »Det hvisker fra 
Havet« O. Udg. 1944, 2. Udg. 1945, 160 S.). Endvidere tal
rige Bidrag i »Bornholmske Samlinger« 0906 ff.), »Gammalt 
å Nyt« 0929-39) samt »Jul paa Bornholm« 0933 ff.). 

Hertil kommer så alle de mange utrykte Optegnelser, der 
siden 1904 er blevet indsendt til Dansk Folkemindesamling på 
Det kongelige Bibliotek i København. Her findes opbevaret et 
stort Antal korte og længere Optegnelser vedrørende mange 
Emner angående bornholmsk Bonde- og Fiskerliv. Alt Stoffet 
over Bornholms Amt findes i vort Folkemindearkiv opbevaret 
under Topografinumrene 640-690 (jfr. Festskrift til H. F. 
Feilberg 1911, 480). 
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Den Oversigt, der på de fØlgende Sider gives af gammelt 
bornholmsk Bondeliv, er fortrinsvis bygget på Dansk Folke
mindesamlings Materiale; men hvor dette ikke har kunnet slå 
til, er Stof fra trykte Kilder indarbejdet i Fremstillingen. 

Områder indenfor Øens gamle Almuekultur, hvorom der i 
Forvejen forefindes særlig fyldige UnderSØgelser (f. Eks. 
Byggeskik), vil ikke blive behandlet i noget Omfang her. Der 
vil imidlertid blive meddelt udførlige Henvisninger til Litte
raturen om tidligere behandlede Emner, hvorfor det ikke vil 
kunne betragtes som en Mangel, at sådanne Emner ikke bliver 
omtalt i nærværende Arbejde, der ved i hØj Grad at være skre
vet på Grundlag af utrykte Oplysninger antagelig på en heldig 
Måde vil komme til at supplere den trykte Litteratur, der fore
findes om Øens gamle Bondeliv. Der vil hele Tiden, hvor d!:t 
er nødvendigt, blive meddelt Henvisninger til trykt Litteratur, 
når denne indeholder Bidrag, der udfylder, hvad her i forholds
vis kortfattet Form meddeles om Livet på Landet på Bornholm 
i svundne Tider. Der vil ikke blive givet Oplysninger om de 
bornholmske Fiskeres Dagligliv og Erhverv, da Optegnelserne 
herom i Dansk Folkemindesamling er så talrige, at de kan 
give Stof nok til en Bog. En .sådan må man meget håbe ved 
Lejlighed vil blive udarbejdet. Øens Sagndigtning og Folketro, 
hvorom der findes en righoldig, men spredt tilgængelig Litte
ratur og talrige utrykte Optegnelser i Folkemindesamlingen, vil 
heller ikke blive behandlet i nærværende RedegØrelse, der kun 
har til Opgave at skildre Bondelivet i tidligere Tid på Dan
marks KlippeØ i Østersøen. 

»Bornholmsk Bondeliv« vil forhåbentlig komme til at gøre 
Gavn, udfylde en Plads, i den store Litteratur om Øen, ligesom 
Fremstillingen her tør betragtes som et nØdvendigt Led i den 
Række af autentiske Folkelivsskildringer, der nu forefindes fra 
vort Lands forskellige Egne. 

Indledning. 

De nuværende Bornholmere er Efterkommere af de Sten· 
aldermennesker, der for syv Artusinder siden tog den 610 m 2 

store KlippeØ i Besiddelse. Igennem de lange Tider, der er 
hengået siden, kan ved forskellige Lejligheder fremmede Slæg
ter have fundet Vej til Øen; men den direkte Forbindelse mel
lem de ældste Mennesker på Bornholm og de senere Tidsrums 
Beboere har ikke nogensinde været afbrudt1 . 

Det blev Agerbrug, der blev det grundlæggende Erhverv 
på Bornholm; men i Modsætning til det Øvrige Danmark er der 
ikke egentlige Landsbyer på Øen, idet Gårdene ligger spredte, 
dog ofte i Strøg eller Rækker på hver Side af en Vej eller et 
VandlØb. Gårdenes Placering er muligvis oprindelig bestemt 
ved Retningen af de gamle Færdselsveje eller »Drifter« op til 
HØjlyngen, ligesom i det hele Naturforholdene har øvet stor 
Indflydelse på Bebyggelsen på Bornholm. De bornholmske 
Gårdbyer, der i Reglen har et fælles Navn, kan bedst sammen
lignes med Terrænbyerne i den Øvrige Del af vort Land. Deres 
Oprindelsestid kan der intet bestemt siges o~; men visse 
Navne tyder på, at de kan være af en ret hØj Alder. I den 
Øvrige Del af Danmark er Landsbyer, hvis navne ender på 
.by, sandsynligvis fra Tiden 700-900 e. Kr. F. Ordet -by, der 
er knyttet til Navnet på 54 af Bornholms Gårdbyer, betyder 
fra først af »Bolig« og var fra Begyndelsen snarest Betegnelse 
for en enkelt Gård. 

I Jordebogen over Bornholm af 1616 blev Selvejergårdene 
på Grundlag af en ældgammel Sædvane indordnede i en fast 
Talrække, som stadig anvendes i retslige Skrivelser. Vornede
gårdene har ligeledes deres Talrække at fØlge. 

Hvert Gårdbrugs Jorder lå vidt spredte i en Snes eller flere 
Srhålodder, nogle inc\.til 4 km fra Ladebygningen og endog inde 

1 Knud A. Larsen: Bornholm i æld,e Jernalder (Aarbøger 1949), 183. 
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i Nabosognene. Således var Forholdene fra Oldtiden og indtil 
1825. En stykke- og lØkkevis Opdyrkning havde fundet Sted 
gennem Arhundrederne. Vi behØver dog ikke her at komme 
nærmere ind på Emner vedrørende Bornholms Landbrugs Ud
vikling i Almindelighed, idet man kan finde alle ønskelige 
Oplysninger herom i M. K. Zahrtmanns herlige Værk: Borring
holmerens Historiebog« I-II (1934-35); men det vil dog 
være rimeligt her at nævne, at selvom Søfart og Fiskeri har 
haft - og har - stor Betydning for Øen, så er dog trods dette 
Bornholms Kultur fortrinsvis en Bondekultur. 

Der har i Danmarks Kystegne altid været et ret skarpt Skej 
mellem Fiskere og Landbrugere, et etnisk Skel, der stammer fra 
Oldtiden. De Folk, der boede ved Kysten, blev ved at være 
Fiskere; det kunde der ikke forandres ved. Amager var den 
eneste Landsby på Bornholm, der endog frem mod Nutiden 
drev sit Landbrug efter de gamle Traditioner, og her var det 
iflg. Peter T horsens Oplysninger 1947 1) stadig et skarpt Skel 
mellem Fisker og Jordbruger. De bor her Side om Side. Avls
brugerne fisker ikke, og Fiskerne dyrker ikke Jord. Fiskerne 
sender deres BØrn ud at tjene BØnder; men sjældent slår nogen 
af dem sig ned som Jordejere. De tager fat på Fiskeriet, om det 
er muligt at få Part i en Båd, og DØtrene gifter sig sjælden 
med Landbrugere, og er der nogen, der gør det, går det oftest 
dårligt. Kommer en Bondekarl til Arnager 'for at prØve at 
fiske, kan han i Reglen slet ikke klare sig. Gårdene ligger på 
Bornholm ofte langs Stranden i Række; men BØnderne har 
ikke Båd og bryder sig aldeles ikke om at gå på Havet som 
Fiskere. - I Arnager vælges endnu en Formand svarende til 
den gamle Oldermand. Ved Gadestævner gør han Regnskab 
for Byens Fællesanliggender, såsom Udleje af Gadejord, Græs
ning på Havbakkerne ud for den fælles Lyng, Indtægt af den 
beplantede Fælleslyng, Udgift til Gadebrøndene osv. Der er 
fælles Lerkuler, Gadedam, og det gamle Gærde for Vangen 
er der tildels endnu. Hvad der er det mærkeligste, er, at Avls
brugernes Jord, som er delt i 12 Stæle, ligger i en stor Mængde 
smalle Strimler imellem hinanden, således at hver Stæl-Ejer 
har sin Jord på en hel Mængde Steder. Der blev nemlig aldrig 
udskiftet, eftersom der er så overordentlig stor Forskel på 
Jordens Godhed, at der aldrig kunde blive Enighed om Ud-

1 Bh. Saml. XXXI (1947), 137. 
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skiftning. Lodderne ligger derfor i Vangen, som de har ligget 
siden ældgammel Tid. Lyngen derimod er udskiftet, på den 
Måde at Stæleejerne fik hver en Part, mens Fiskerne og de 
andre jordlØse Husejere fik en større Lod tilfælles. Den er 
blevet tilplantet, og Indtægten går til fælles bedste. Sagnet for
tæller, at Jorden, der nu er delt, fra fØrst af ejedes af en Mand, 
der havde tolv Sønner. Manden delte da sin Jord mellem SØn
nerne, og således opstod de 12 Stæle1 . 

Den bornholmske Bondekultur er, som man vil forstå, ikke 
opblandet med Sømandskultur. Den står skånsk Bondekultur 
nærmest, f. Eks. i Byggeskik. Bondekulturen i Skåne er lige 
så god gammel dansk Kultur som sjællandsk eller fynsk. Nu 
synes det, som om det skånske bliver fælles med svensk i vore 
Dage; men Bornholm sidder igen med Resten af det gamle 
østdanske - og har endnu sit Særpræg; men der er ikke 
Sømandskultur ude på Øens Bondeland. 

Ejendommelig for Bornholm var Yngsteretsordningen, hvor
ved den yngste SØn i Gården, GårddrØnten, skulde arve denne. 
En tilsvarende Arvegang fandtes indenfor Områder i England. 
Frankrig, Frisland, Belgien, Schweiz, Ungarn, Kroatien, Mon
tenegro, Rusland, i det gamle Irland og hos keltiske Folk, hos 
Lapper og andre Polarfolk samt hos adskillige asiatiske og afri
kanske Stammer. Også i Tyskland har Yngsteretten forekom
met flere Steder, bl. a. i Lubeck, og det er ikke urimeligt at 
tænke sig, at Reglen på Bornholm skriver sig fra tysk På
virkning. 

Yngsteretten har haft en ret universel Udbredelse, og den 
stammer fra gamle og enkle Kulturformer, der bedst har 
kunne holde sig på isolerede eller afsides Landområder, således 
altså på Bornholm, hvor den ophævedes ved Lov af 8. Januar 
1887. Grunden til, at Gårddrøntordningen blev afskaffet, var 
den, at Salg af Parceller fra Gårde blev almindelig efter Midten 
af det 19. Arhundrede, hvorfor det var vanskeligt at opretholde 
den gamle Arveskik2 • 

1 Optegnet af Peter Thorsen i DFS (= Dansk Folkemindesamling). 
I Bh. Social-Demokrat 20/12 1930 (Julenr.) findes en Afhandling af 
M. K. Zahrtmann om Arnagers Historie. Smsts. 21/12 1931 skildrer 
Zahrtmann Nylarskers Historie. 

2 Zahrtmann I 209. Aug. F. Schmidt i Bh. Saml. XXI (1932) 16-22; 
XXXII (1949) 125-26. Erik Solem: Lappiske Retsstudier (Oslo 1933) 
172-180. C. W. Westrup: Rettens Opstaaen (1940) 181. 
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Om Arveforholdene i gamle Dage meddeler fhv. Gdr.Peter: 
Brandt, f. 1850 i Eodilsker, fØlgende i 1919: »Den yngste SØn~ 
skulde arve Forældrenes Gård og kaldtes »Gårddryntinj«. Hvis 
Gården var det eneste, et Par Forældre ejede, fik således kun 
den yngste SØn Arv efter dem, eller også den ældste Datter 
som i Tilfælde af, at der ingen SØnner vat, havde Arverette~ 
til FØdegården. Hvis der var kontante Penge, blev de fordett 
mellem de Øvrige Brødre, DØtrene fik intet. Disse Pengesager 
skulde Byfogederne ordne, og der blev aldrig taget Hensyn hl 
virkelig Ret. Byfogeden handlede her ganske, SOUl han selv 
syntes. I det hele taget handlede de hØjtstående Embedsmænd 
noget provisorisk, og mange Sager blev tit ordnet på bedste 
Beskub.« 

Manglen på sammenbyggede Landsbyer har bevirket, at der 
på Bornholm ikke har udviklet sig Landsbystyre og Gildelav på 
samme Måde som i det Øvrige Danmark. Man måtte inden for 
hver af Øens forholdsvis store Landsogne, 15 i alt, slutte sig 
sammen i Sognegilder, hvortil så alle inden for hvert Sogns 
Område hØrte. Der er derfor knap så mangfoldig en Gilde
overlevering fra Bornholm som fra andre danske øer. Men 
om det sognestyrende Gildevæsen, der førhen betØd så meget 
for vor ø, vides der nu god Besked. 

Sognegildet talte alle Sognets bosatte Mænd som GUde
brØdre. Præsten førte Ordet som Sogneherre; under ham ind
tog Oldermanden med sine to medhjælpende Stolsbrødre og 
Skråherren med seks Domsnævninger deres Sæde i Møderne. 
Gildets Møder holdtes under fri Himmel på Gildevalen ved 
den af det ejede Gildegård, hvis Fæstebondes Afgifter ~svflredes 
i Øl til Gildebrødrene under deres alvorlige Drøftelser, senere ~ 
tillige i Tobak og Brændevin. 

I 1535 under Berent Knops hårdhændede Styre fra· Ham
mershus blev Sognefolkers gamle Selvstyre knust. Sognegil~ 
derne måtte opgive det meste af deres Myndighed; de fortsatte.! 
blot som Skurgilder at fordele indensogns de Sognet i dets Hel~ 
hed påhvilende Skatteydelser. Skurgildets Navn toges fra den 
Skure, det Skår, som de i Skrivekunst uforfarne BØnder skar i 
Regnskabsstokken for det Hold Gildebrødre, som ydede Arets 
SmØr, SogneØksner og andre Skatteafgifter, udskrevne fra Sog
net som en Enhed. Gildets Myndighed over den indensogns 
Skatteligning faldt bort 1625, da alle disse Sogneskatter på
lagdes lodvis hver enkelt Gård som en uforanderlig Arsskat. 
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Skurgildet sank da fra Lavsgilde ned til Ølgilde, hvis eneste 
Formål blev at gøre sig en lystig Dag med Gildesgårdens Fæste
afgifter Øl, Brændevin og Tobak. 

Om Ølgildernes Oprindelse forefindes fØlgende Oplysning 
fra Folketraditionen: I gamle Dage, da Bornholm styredes af 
en Foged, der boede på Hammershus, skulde BØnderne fra 
hele Øen kØre op til dette Slot med deres Ydelser, der bestod 
af Sæd, Foder og Smør. Til Gengæld skulde Fogeden give de 
kØrende et Stykke SmørrebrØd og en Snaps. Det sidste blev han 
dog ked af, og i Stedet for blev der givet en Eng til hvert Sogns 
BØnder. Hensigten hermed var, at det Græs, der groede på 
Engen, skulde sælges, og for de indkomne Penge skulde der 
holdes Gilde. Gildet blev også til noget. Det kaldtes Ølgilde, 
og til dette indtoges SmørrebrØd, Snaps og øl. I hvert Sogn er 
der endnu et ret stort Stykke Jord; det kaldes »Gildesengen«, 
og Sognets BØnder har Indtægten af den 1 . 

Igennem lange Tider har Sognegilderne altså væsentligt tjent 
selskabelige Formål, hvilket man også får Indtryk af ved at 
stifte Bekendtskab med de bornholmske Gildeskråer og Gildes
bøger 2 • Et levende Indtryk af en Sognegildesammenkomst 
får man ved at læse Henrik Ussings Fremstilling af en sådan 
Festlighed i Værket: »Danmark i Fest og Glæde« II (1935), 
12-21, hvorfor der ikke her vil være Grund til nærmere at 
fremkomme med Enkeltheder om dette interessante Spørgsmål. 
Det bør dog nævnes, at det er Nylarsker Sogns Gildeskrå, der 
er Grundlaget for Henrik Ussings Redegørelse. Denne Skrå, 
der er fra 1599, er, foruden i »ViderogVedtægter« 1,215-27, 
udgivet - dog noget fejlfuld - i J. E. Krarups og S. C. ,1. 
Tuxens Værk: »Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Dan
mark fra 1835 indtil Nutiden«, Bind VI (1912), (220-242). 
Teksten er her ledsaget af udførlige Oplysninger om de born
holmske Sognegilder i det hele taget, hvorefter fØlger en 
Offentliggørelse af en ny, tidssvarende Gildelov af 10. Juni 
1862. Denne nye Nylarsker Lov eller Skrå er så vidt muligt 

l Opt. 1919 af Astrid Brandt, meddelt af fhv. Gdr. Peter Brandt 
(69 Ar, Bodilsker). 

2 De bornholmske Sognegilders Opkomst og (efter 1535) Forfald 
har M. K. Zahrcmann skildret i Borringholmerens Historiebog I (1934) 
70 f., 122, 213 og mere udførligt i Bh. Saml. XVIII (1927) 19, 26 
ff., 30 f. ·En fortrinlig Redegørelse om Emnet har Otto Smith givet 
i Bh. Saml. XVI (1925) 169-218. Gildeskråerne er udg. i Vider og 
Vedtægter I-V (1903-38). ]fr. Bh. Saml. XXXII (1949) 129. 
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bygget på den gamles Grundsætninger fra 1599. Den nye Lov 
fik kongelig Konfirmation den 8. Marts 1863. - Fra Oldtiden 
til Nutiden kan vi gennem de bornholmske Sognegilders 
Skråer fØlge den Sædvaneret og de med denne forbundne 
Gildeskikke, der var gældende i Øens Landbosamlag såvel 
som i de små Købstæder, der førhen - som de fleste andre 
danske Købstæder - også drev ret betydelig Landbrugsvirk
somhed. Skellet mellem Land og By var i gammel Tid på visse 
Områder ret flydende. Hverken Natur eller Levekår lagde 
kendeligt Skel mellem Land og By, og mellem Byvang og 
Bondejord var der kun det Gærde, der sattes af en ikke ret 
virksom Lovgivning. 

Foruden ved Hjælp af Gildeskråer og Gildernes BØger! 
kan man også ved Indsamling af mundtlig Tradition og Sted
navneoptegnelser erholde Viden om de bornholmske Sogne
gilder. Således indsamlede Poul Bjerge i 1905 Oplysninger om 
Gildesbo fra en Del bornholmske Sogne 2. Et Gildesbo er et 
Hus, hvor den Mand bor, som har forpagtet Gildesjorden, og 
hvor Gildesbrødrene samles. Der forefindes Optegnelser om 
Gildesbo fra Sognene: Knudsker, Vester-Marie, Nylarsker, 
Klemensker, Olsker, Øster-Larsker, Øster-Marie, Rutsker, Ibs
ker, Nyker, RØ, Bodilsker og Povlsker. 

Af Stednavnene belæres vi om Gildesboernes Beliggenhed 
trindt om i Sognene, ligesom Navne som Gildesvald, Gildes
gård m. v. ligeledes er Vidnesbyrd om de gamle Samlingssteder 
på Øen, hvor Folk indfandt sig til Møder af Betydning for 
Sognenes Styrelse eller til festlige Sammenkomster. 

Således kendes Stednavnet Gildesvald Nord for Aakirkeby. 
Et Hus, benævnt Gildesbo allerede 1685, findes i Knudsker 
Sogn. Blandt dette Sogns Naturnavne forefindes Gildesvald 
som Betegnelse på en Plads ved Kirken. Stedet ejedes af Sogne
gildet. Her skulde Gildet egentlig holdes og Øllet drikkes; men 
i 1804 dyrkede en Bonde Pladsen imod at overlade Selskabet 
Værelser i sit Korngulv og en Lo til Dansesal. NØrre-Gildesbo 
er Navnet på et Hus i Vester-Marie Sogn, hvor man også har 
en Gildesgård, nævnt 1691; 1738 »det Søndre Gildesboe«. Fra 
Nylarsker Sogn haves Navnet Gildesgård, der tidligere har 

1 Se Otto Smiths Litteramroversigt i Bh. Saml. XVI (1925) 217-18. 
2 Se min Bog: Smdier i Vider og Vedtægter I (1937) ll-18, med 

Henvisninger. En Redegørelse for Sognegilderne, ved J. P. Riis, i 
DFS., er skrevet på Grundlag af Otto Smiths forannævnte Afhandling.. 

• e'l{ • 

."'1 ·V • 
.• V 

17 

.. " 

• 

.:9-U .. ~ 
V:V~'(l)~ 

Bornholmske Samlinger, 34. Bind, Rønne 1955

www.vang-hansen



18 

tilhØrt Sognets Gildeslav. Navnet er nævnt først i Jordebogen 
1651. I Klemensker Sogn er Navnene Vestre-, østre, NØrre- og 
Søndre Gildesbo. Sognet var forhen delt i to Gilder, Vestre
og østre-, som ejede Jord henholdsvis på Duebjerg ved oVestr~ 
Skole og Sydvest for Dyndegård ved østre Skole, hvorpa der l 
19. og 20. Arhundrede er bygget mindre Ejendomme" østre 
Gildesbos Jord har tidligere ligget nordligere, Nordvest for 
Kuregård og Sydvest for Pælegård, hvor et Areal endnu kaldes 
NØrre-Gildesbo. FØrste Gang Sognets Gildesbo nævp~s, er 
1738: "det vester Gildes Huus«. Blandt Sognets Naturnavne 
kendes Gildesbo Bakke og GiJdesbo Eng. Vej bakke og Eng 
til Kuregård, beliggende ved NØrrø 'Gildesbo. Rutsker, Sogn 
har sit Gildesbo (1689 >;i Gildishuset«), nu et forsvundet BliS 

ved Langegård. Endvidere det gamle Navn Gildesløkker (1582: 
Geldes Lykkerne) samt Gildes.skov. Begge ved Gildesboet Vest 
for Kirken. Olsker Sogn har Navnet Gildesbo samt Gildesbro 
(i 569 »hos Gillesbroo, Giildebroes eng«), Enge til Præste
gården og NØrre-}s:i,rkebo. I RØ Sogn er Navnet Nørre-G.ildes
gård, Gården er nedlagt omkring Ar 1800. Om Lo~alIteten 
skriver]. C. Urne i sin Lommebog (o. 1760): »fordl derved 
skal ligge Gildes Valden strax Nordvest,.; og i Bondens Gaar?s 
Lade holtes Gildet for Jordens Brug.i, ',Rø Sogn bar også SIn 

Søndre-Gildesgård, den 11. Selvejergård. Gildesbakke nævner 
]. C. Urne 1762. Velved Kildesgård eller. (Nør~e-) Gildesgård 
l RØ Sogn. Gildesbo er Navn på Gårde og Huse 1 Ø~ter~Larsker 
Sogn. Navnet betegnede oprindelig en enkelt Ejendom, nu 
Rovang. I Landebog fra 1569 nævnes i Øster-Larsker Sogn 
»gilles hused«, og fra H35 have~ <?plysninger o~ gildes 
volden, en Gildesplads, formodentlIg l Sognets sydlIge D~l. 
Øster-Marie Sogn har Husene NØrre-Gildesbo og Søn:der-Gtl
desbo, der består af Gårde og Hu.st:. :J3.egge, LokaJIteter er 
nævnte i Arkivalier i første'Halvdel af 1700-Tallet. Fra Nu
tiden kendes Marknavnet Gildesager (til St. Gadebygård ved 
Gildesboet). 1787 nævnes i Ibsker Sogn: Gildfsvald (et Hus) 
ved Kodal Huse. Bodilsker Sogn har Sit Gildesbo nævnt første 
Gang 1651, 1654: Gillishuset. I Povlsker nævnes 1791: Gildes
høje, to HØje Syd for Povlskirke. Her lå Sognegildets Jord l . 

1 Bornh. Stednavne (Danmarks Stednavne Nr. 10, 1950-51), ud
givet af Stednavneudvalget, Side 48, 103, 110, 116, 141, 177, 200, 
217, 234, 247, 264, 272, 285, 294, 310, 323, 348, 365, 381, 397, 
423, 452, 527. 
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Det daglige Arbejde. 

Det daglige Arbejde på en Gård bestod om Vinteren for 
Mændenes Vedkommende i Tærskning, Hakkelseskæring, Sav
ning og KlØvning af Brænde, Skovarbejde, Kreaturpasning. og 
Husflidsarbejde. Mændene lavede så godt som alt Træarbejde, 
der var Brug for, såsom de lettest forarbejdede Dele af en Vogn, 
Avlsredskaber og helt ned til TØjrepæle, alt Rebslagerarbejde 
som Reb, Grimer, TØjr, og en enkelte fremstillede også Sele
tøj, barkede selv Læderet til Skotøj og SeletØj. Der var på hver 
Gård et særligt Værksted dertil; det kaldtes Huggehuset. 

Ved Forårets Begyndelse tog man fat på Avlingen. Efter 
1827 havde man nogenlunde gode Svingplove, og der blev 
plØjet 2 Gange til Byg og 1 Gang til Havre og Ærter. Sæden 
blev ned harvet med lette Harver; Sæddækkere kendtes ikke, og 
de første Svenskharver kom først ca. 1860. Nu blev Jorden lØS
net med Svenskharven, tilsået med Hånden, nedharvet og til
tromlet. Dog plØjedes altid til Ærter. Så toges der fat på Brak
marken, hvori der efter o. 1865 drænedes en Del, og enkelte 
merglede også lidt. Derefter begyndte Tørveskæring og Ælt
ning af KuletØrv og Pasning af dem. Samtidig spækkedes, kal
kedes og tjæredes Gårdens Bygninger. Dette Arbejde udførtes 
af Gårdens Mænd, og det skulde altid være færdigt til St. Hans
dag. Mændene ryggede også Bygningerne; derimod var der 
Tækkemænd til Stråtaget. Senere kørtes Gødning ud på Brak
marken og TØrvene hjem. Samtidig passedes Husdyrene. Heste 
og KØer tØjredes gerne, mens golde Køer, Ungkvæg, Får og 
Gæs vogtedes af en Dreng (Vautehorrinj) eller af Bondens SØn 
på de dårligste Græsmarker, Bakker og Moser Somme~en ud og, 
når der var indhøstet, over alt på Srubbene. Der var ul de fleste 
Gårde i hvert Fald i Klemensker Sogn, Enge og ellers sildig 
modn~ KlØver- og Græsmarker, der hØstedes i Juli. Kvinderne 
hjalp til overalt, og det kunde i Engene være en hel Fest, når 
Høet reves sammen med Håndriver og derpå kørtes sammen 
med en Strenge. Derefter kom KornhØsten. Når den var forbi, 
begyndte man på Såning af Rug og Hvede, Srubbene plØjedes, 
HØr og Hamp tilberedtes, og der tærskedes Så- og Brødkorn. 
Husfliden gik samtidig sin jævne Gang, særlig for Kvindernes 
Vedkommende, men så snart der var Tid dertil, eller det var 
Regnvejr, var Husbonden i Huggehuset. Af Rodfrugter avledes 
der tilo. 1865 kun Kartofler og mest til Gårdens eget Brug og 
til Fedning af Slagtekrearurer og Svin. A vI af Runkelroer be-
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gyndte på enkelte Gårde 1865, og 1870-75 avlede de fleste 
dem. Forår og Efterår klippedes Fårene, det var Kvindearbejde, 
og om Efteråret slagtedes Tyre, Køer, Får og Lam og lidt senere 
Svin og Gæs. Slagtningen og Saltningen af Kødet udførtes af 
Gårdenes egne Folk; både Mænd og Kvinder deltog i dette 
Arbejde. 

Om Sommeren stod Karlene op Kl. 4 om Morgenen, om Vin
teren Kl. 5 a 5Y2. Denne lange Arbejdstid med megen Puklen 
og hårdt Slid kan nu til dels undgås, idet alle de moderne tek
niske Hjælpemidler (Selvbinder, Tærskemaskine, Traktor, 
Malkemaskine o. s. v.) har lettet Landbrugsarbejdet meget på 
de allerfleste Områder. 

Avlsredskaber. 
I sin »Agerdyrknings-Catechismus efter Bornholms Ager

dyrknings-Maade« fra 1777 oplyser Præsten Jacob Peter Prahl, 
at de Agerdyrknings- og Avlsredskaber, som de bornholmske 
Landbrugere anvendte, var Plove, Harver, Ager-, Arbejds- og 
HØstvogne (hver Slags med TilbehØr), Leer, River, Tiver (HØ
tyve), Hakker, Hjulbøre, Lyngriver, Spader, Jernstang (til Ryd
ning), Økser, Jern- eller Træforke og Skovle. 

Af den bornholmske Plov giver Prahl i sit Værk (S. 12-20) 
en særlig grundig Beskrivelse. Plantningsmanden H. C. Kofod 
(1840-1923) kunde huske de gamle Plove med Træhoveder, 
lang As og to Træhjul, og for hvilke der måtte spændes 4, 
stundom 6 Heste, 2 og 2 efter hinanden, og når der skulde 
plØjes med dem, måtte der bruges en Kusk (PlovkØring) til 
hvert Par foruden Plovstyreren 1. I gammel Tid havde man med 
lun Spot sunget om de hårdlerede Marker i Klemensker: 

HØjt oppe i Skarpe skav, 
der er godt at være, 
der gaa otte Heste for en Plov 
og fire for en Harve. 

De tunge Hjulplove blev fra 1827 afløste af Svingploven, et 
mægtigt Fremskridt for Landbruget, da PlØjningen var det stør
ste og vigtigste Jordtilberedningsarbejde. De nye Plove udførte 
Arbejdet bedre end de gamle Hjulplove, og da man nu kunde 

1 H. C. Kofod i Landmands-Blade 1895, 572. 
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nøjes med 2 Heste til Forspand mod 4 eller 6 tilforn, kunde 
man formindske Hesteholdet, der i 1815 skønnedes at overstige 
Landets Kvægavl, 9000 Stykker, med 1500 Stk. 1838 optaltes 
7800 Heste mod 13400 KØer. Svingplovens Indførelse fik da 
en stor Indflydelse på Landbrugets Tilstand i Almindelighed 1 . 

Omkring 1730-40 var Træharven mest i Brug; men da man 
snart efter begyndte at kende Fordelene ved at benytte Jern
tænder i Stedet for Harvetænder af Træ blev Trætænderne 
efterhånden afskaffede og var det omtrent' i 1770erne. I 1850-
erne havde man på Egesgård i Bodilsker Sogn en Letharve, hvis 
Tænder var smedede af gamle Skibsvragbolte. I Midten af 
nævnte Tiår fik man på Egesgård en Svenskharve, først af Træ 
og med gåsefodlignende Fødder (Tænder), der hurtigt for
bedredes. Nu kom også faguddannede Smede ud på Landet og 
nedsatte sig. De holdt selv Medhjælp, havde Kul og Jern, og 
nu blev Markredskaberne med Tiden bedre og bedre. Lettere 
Redskaber og Fornyelse af Hestenes Seletøj hØrte med til de 
væsentlige Landbrugsfremskridt i 1850erne. 

Endnu omkring ved den Tid brugtes kun få Redskaber af 
Jern. En Gård af MellemstØrrelse kunde hjælpe sig med en 
Smederegning på 70-80 Kr. om Aret; men hen i 1880erne. 
da Landbruget gjorde gode Fremskridt, kasserede BØnderne de 
gamle Træsvenskharver og skaffede sig til Gengæld Jernharver, 
ligeså Plove med Jernstel. Peter Thorsens Fader, der var Smed, 
fortalte, hvorledes hans Mester smedede Vognaksler ved at 
lægge fire gamle Vragbolte sammen og svejse dem til eet 
Stykke. Ligeledes smedede man ofte nye Hestesko af gamle, 
man lagde to sammen til en ny. Det var godt nok; men det var 
strengt Arbejde for Smedene. 

Tromlen bestod sædvanligvis af godt Egetræ; den var rund 
eller sekstenkantet og kunde være 3Y2 til 4Y2 Alen lang. I hver 
Ende havde den en Jerntap med en Jernring om. I 1850erne 
var Tromlen på Egesgård »en stor Egeklods«. Der spændtes 
almindeligvis 2 Heste for en Tromle. Ofte vilde Jorden blive 
for tør. Så måtte Folkene (på Egesgård i 1850erne) begynde 
at tromle Kl. 4 om Eftermiddagen og blive ved til Kl. 9-10 
for at få så meget tiltromiet som muligt, og så begynde næste 
Dag forfra og således flere Dage i Rad. 

1 Zahrtmann II 223. Om Plov og Pløjning se endvidere: Jul p. Bh. 
1941, 31-34. 
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Vognene var i gammel Tid stive og knirkende. Man anvendte 
endnu i 1840erne iflg. H. C. Kofod sjælden andet end Træ
aksler på Vognene; Akslerne var dog lidt beslået med Jern. 
Senere fik man flere og flere Vogne med Jernaksler, og længere 
ned i Arhundredet begyndte man at skaffe Vogne med Fjedre, 
og allerede o. 1895 havde enhver Husmand på Lyngen,hvis 
han da havde Hest, en Fjedervogn 1. 

Vognene skulde jo smØres, og i gamle, fattige Tider, da man 
var nØdt til at tage alt med, var man snild nok til at opdage, at 
Skovsnegle kunde benyttes som Vognsmørelse. Således fortæller 
Peter Thorsen i en Optegnelse om en Mand, der boede på en 
Gård Nord i Nylarsker. Det var i Træakselvognenes Tid. Han 
hed Frederik og hans Kone Mette. En Del af Mand~ns Indtæg
ter bestod i at køre Bredtørv og Lyng til RØnne. En Dag var 
både Manden og Konen fulgtes ad til Bys, bl. a. købte de Tjære 
til at smØre Vognhjulene med. Da de så på Hjemturen kom 
gennem en Skov, så de, at der var mange store Skovsnegle. 
Bonden og hans Kone fandt, at her var god Lejlighed til at 
drøje på VognsmØrelsen. De samlede derfor Tjærekanden fuld 
af Skovsnegle. Det vilde jo drØje dejligt. Dagen efter skulde de 
afsted igen med Lyng. Vognen skulde smØres; men ak og ve! 
Sneglene var om Natten krøbne bort og havde taget Tjæren 
med sig, så der var ingenting til at smØre Vognen med. Den 
måtte så bruges usmurt. Da de kom til Bys, råbte Vognen i eet 
væk: »Frerik å Mæt-ta, Fre-rik å Mætta«, men når det var 
nedad, gik det så hurtigt, at den kun fik Tid til at sige: »Frerik, 
å F rerik, å F rerik« . 

I en Optegnelse fra 1945 af Aage Rohmann (efter Med
delelse af Rentier Ole Thorsen, tidligere Krogegård i Østerlars, 
født 1873) oplyses, at på Tingstad i Vester-Marie står der ved 
Landevejen en stor, gammel Eg, der kaldes »Brændevinsegen«. 
Her på en Eng var der Holdeplads for Folk, der kørte ad Lan
devejen. Her fodrede de og spiste deres medbragte Mad med 
Øl og Syp (Snaps) til. Og her smurte de Vognene. De gamle 
Træakselvogne skulde af og til smØres under KØrselen. Folkene 
havde gerne en Tjærekande med bag i Vognen. Heri var Tjæ
ren, der brugtes til SmØrelse. Det fortælles også, at de samlede 

l H. C. Kofod: Nogl~ Erindringer om Landbocremskridt paa Born
holm i indeværende Aarhundrede (Landmands-Blade 1895,572). Johan 
Hansen har 182-84 en detailleret Beskrivelse af de gamle bornholmske 
Vogne, hvortil henvises. 
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Skovsnegle på Holdepladserne og smurte med. Inden Vognen 
var smurt, peb Hjulene: »La voss jælpes te'd!« Men når der var 
smurt, sagde de: » Tobak å Tjæra! Tobak å Tjæra!« 1 

Når Røboerne i gamle Tider kørte bort, så klagede Vogn
hjulene sig: »Vi rækja alri fra-am, vi rækja alri fra-am!« Men 
hjemad vilde de derimod gerne,og derfor skyndte de på hver
andre: »La vås jælpes te, la vås jælpes te!« Derfor er det en 
meget almindelig Talemåde: åjælpas te lisom Røbojawln (at 
hjælpes ad ligesom Røbohjulene) 2. , 

* 
:Blandt de nye Maskiner" om II).an her tør bruge denne Be

nævnelse, der blev indført i afvigte Arhundrede, var også Hak
kelsekisten, der blev trukket med Håndkraft. Det var på Gårde 
med flere, Heste et iidskræv~nde og sttengt Arbejde at stå og 
skære Hakkelse med denne Indretning. Denne Beskæftigelse, 
der almindeligvis var ,Forkarlens, udfprres om Vinteren i Aften
stunden ved det ringe Skær fra en Staldlygte 3 . 

I 1855 købte Anders Brandt på Egesgård i Bodilsker Sogn 
en Hakkelsemaskine; men deri arbejdede for tungt og brugtes 
først flere Ar efter, da den blev trukket ved Hestekraft. 

I 1870erne begyndte HØstmaskinerne at indfinde sig, sidst i 
1890erne. Selvbinderne, der dog først blev almindelige på større 
Brug hen imod 1910. Sltmaskinerne vandt Indpas i 1890erne 
og se~ere. I Tiden o. 189~1910 blev alle de daværende nye 
Landbrugsmaskiner og moderne Avlsredskaber kendt og bragt 
i Anvendelse overalt på øen. Landbrugets :Elektrificering og 
Mekanisering har i indeværende Arhundrede Arti efter, Arti 
vundet mere og mere Udbredelse,hvorfor alt Arbejdet på Mar
ken som hjemme i Bygningerne nu udførtes langt hurtigere og 

1 Aage Rohmann føjer til Optegnelsen: Sådanne Holdepladser ved 
Landevejene ved en stor Eg, den kaldes »:arændevinsegen«, findes der 
flere af på Bornholm. Ved den nØrre Landevej i Aker (RØnne
Aakirkeby-Neksø) fandtes en sådan Plads ved »Brændevinsegen« ved 
Skovbroen noget øst for Åkirkeby. Ved søndre Landevej var Holde
plads ved »Brændevinsegen« ved Kæmpehøjen SkovhØj i Åker S. De 
samme Ege er omtalt hos Seier, 119., Brændevinsege kendes også fra 
Øster-Larsker og Øster-Marie Sogne (se Bh. Stednavne 153,,321, 
363,509). 

2 Jfr. hermed: når Røboerne gik til Alters i deres stive, knirkende 
Skindbukser, så sagde disse på Vejen til Alteret: »Tilgiv og forlad, 
tilgiv og forlad!" Og på Tilbagevejen: »Forladt og forgat, forladt og 
forgat« (glemt). Skattegraveren IV (1885) 76. 

3 Johan Hansen 200-201. 
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bedre end i vore Bedsteforældres Tid. Teknikken har reddet 
Landbruget fra at blive bagefter i den moderne Tids stærke Ud
vikling på alle praktiske Områder. 

Agerdyrkning. 

Indtil den nyeste Tid var Gårdenes Drift ikke stærkt påvirket 
udefra, og de særegne Jordbundsforhold måtte vel også kræve, 
at der på Bornholm i særlig Grad toges stedlige Hensyn, som 
man måtte betænke sig på at fravige. 

Inden Udskiftningen på Øen var til Ende i 1840erne, havde 
BØnderne haft, foruden Jord hjemme ved Gårdene, 3-4 Ud
lodder til hver Gård. Størstedelen af disse Lodder var Skov, Eng 
og TØrvemose. Gårdenes Jorder var af meget forskellig Beskaf
fenhed; de bedste Gårde og Jorder lå langs Strandsiderne og 
indtil Midten af Sognene, og jo nærmere man kom HØjlyngen, 
des ringere blev Ejendommenes Tilliggende. 

I det gamle Landbrug blev det meste Markarbejde udført om 
Foråret. I en Optegnelsesbog fra Tiden 1783-1800 fra 9. 
Vornedegård i Klemensker Sogn oplyses, at Forårsptøjningen 
begyndte i Marts-April. Datoen for dette Arbejdes Begyndelse 
varierer fra 12. Marts til 21. April. Forårssåningen fandt Sted 
i April-Maj, mellem 25. April og 20. Maj. Tidligst i det 
nævnte Tidsrum var man færdig med Såningen 18. Maj, senest 
18. Junil. 

Fra Nyker meddeles fra Nutiden, at man der om Foråret 
den Dag, Vårsæden var kommet i Jorden, fik det samme Trak
tement som ved Mejergildet i HØsten: Pandekager, SmØrre
brød og Punch. 

Der avledes i gammel Tid ikke meget Korn, og der var til 
hver Bondegård en stor Del Jord, som lå udyrket hen. Der var 
Gårde med 70 til 80 Tdr. Land, hvoraf kun 20 a 30 Tdr. Land 
dyrkedes. Det dyrkede Areal lå hjemme ved Gården, blev regel
mæssig gødet og kaldtes Bygjord. Den længere fraliggende 
Jord kaldtes Havrejord; den fik aldrig GØdning. Når den havde 
ligget en Del Ar til Græsning, blev den plØjet og der blev sået 
Havre deri. Derefter lod man denne Jord ligge hen en Ar
række i narurligt Græsleje, og så igen Tilsåning med Havre. 

1 Optegnelsesbogens væsentlige Indhold er udgivet af Th. Lind i 
Smaaafhandlinger om Bornholm til Peter Thorsen (1942) 85-104. 
Om Vårarbejdet se også Ph. R. Dam II 40-41, samt Jul p. Bh. 
1936, 22-24. 
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Således skiftedes der på Havrejorden. Der var, som man vil se, 
tidligere et bestemt Skel mellem den gødede »Bygjord« hjem
me ved Gården, og »Havrejorden«, der ikke gØdedes. 

FØr o. 1830 var kun Havre, Byg og Rug, Ærter og Vikker 
alment dyrkede. De bedrede Forhold, efter at Markfreqen 
o. 1840 var blevet almindelig, forårsagede, at Hvedeavlen nu 
fik et Opsving. Hvede havde man allerede, omend i det små, på 
Øen i 1569. Toradet Byg blev der også dyrket mere af efter 
Markfredens Indførelse, ligeså Boghvede, indført 1807 fra Sjæl
land af Bonden Jens Jespersen i Øster-Larsker. Kartoffelavlen 
gik det også nu fremad med. KlØveravl, kendt fra 1775, kom 
især efter 1840 til frodigt Udbytte i de udpinte Havrejorder. 

På Bygjorden hjemme ved Gårdene blev tidligt 5-Vangs
bruget almindeligt. Det menes opstået samtidigt med Ært~
dyrkningen, og omkring ved 1836 findes hyppigt en Drift, hvor 
den første Rug l i 3-7 Alen brede, lidt ophØjede Agre, 
»Rygge,« til hvilken Gødning nedharvedes med Sæden (endnu 
i 1905 kunde man hØre Tale om at »rygge« op til Rug). Efter 
Rug lå Jorden enten i Hvile eller med KlØver, udsået om For
året i Rugen, medens der tredie Ar fulgte Byg efter en Efter
års- og to ForårsplØjninger, og efter Byg fulgte Ærter, hvortil 
der plØjedes en Gang om Foråret, medens Ærtesrubbene enten 
rispedes eller plØjedes en Gang om Efteråret og besåedes med 
Byg efter to ForårsplØjninger2 • 

I gammel Tid var sortgrå, tynd Havre med lange tynde 
"Haler« den almindeligste på simplere Jorder, hvor der kun 
kunde blive 4 a 10 sådanne Korn på hvert Strå, hvoraf kun et 
fra hver Rod. I afvigte Arhundredes LØb forædledes Kornsor
terne mere og mere ved Jordens bedre Behandling og Renhol
delse og stærkere Gødskning og Mergling samt ved Sædekor
nets strengere Rensning og Udvalg 3. 

1 I gammel Tid havde man faste »Rugsådage«; de var så sene på 
Året som fra 25. til 28. Oktober. 

2 Af gammel Folketro om Såning kendes, hvad gamle Mons Persen 
plejede at sige, når han såede: Saa maj i Ny aa re got ujnje maj, saa 
ska ja nok sæl hylle paa maj, aa saa ska der nok ble et got Ubytte aa 
maj.« Rug skal saas i Næ og Kartofler sættes i Næ, for at de kan vokse 
nedad og faa et godt Rodnet (Seier 53). Folketro om Vejr og Vind 
m. v., alt af Betydning for Agerdyrkeren, se Seier 142-45. 

3 Zahrtmann I 223. Krarup og Tuxen VI (1912) 154. H. C. Kofod: 
Nogle Erindringer om Landbofremskridt paa Bornholm i indeværende 
Aarhundrede (Landmands-Blade 1895, 573). 
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HØstudbyttet var naturligvis beskedent i Forhold til vore 
Dages Afgrøder. På 9. Vornedegård i Klemensker var det i 
Tiden 1783-1800 fra 4 til 6 Fold, hvilket var almindeligt i 
hin Tid på Bornholm som i det Øvrige Land. Det må derfor 
kaldes 'et stort Fremskridt, når man allerede o. 1832 på Øen 
kunde avle 10-12 Fold Byg og 12-16 Fold Rug og Hvede, 
og dette var slet ikke ualmindeligt, oplyser Præsten C. L. BØr
resen, Pedersker 26/11 18321 . Man har dog Grund til at tro, 
at den gode Præst har angivet Foldudbyttet lidt for hØjt, når 
det vides, at i Tiden' 1898-1902 gav Hveden på Bornholm 
13,6 Fold, Rugen lO,S Fold, Byggen 11,2, Havren 13,3 og 
Blandsæden B,S Fold. I Tiden 1903-07 var der en Stigning 
på l a 2 Fold i HØstudbyttet:!, og siden er det stadig gået 
fremad med Kornavlen på Bornholm som overalt i Danmark. 

En Hovedårsag til den ringe Avl i gamle Tider var Manglen 
på Gødning. Derfor var de fleste BØnder meget påpasselige 
med, at alt, hvad der kunde bruges som Gødning, blev anvendt 
som sådan. ]. P. Prahl var godt nok klar over Betydningen af, 
at Markerne blev vel gødet, da han i 1777 udsendte sin »Ager. 
dyrknings-Catechimus efter Bornholms Agerdyrknings-Maade«; 
thi i denne sin Bog giver han Side 8S-93 Oplysninger om, 
hvorledes man bedst kan samle Gødning, indrette Møddings
sted, bruge Tang, Grønsvær, TØrvesmuld m. v. til Gødningens 
Formerelse samt tømme Damme for Vand, helst i Tiden efter 
HØst, og så kØre Dyndet fra Dambunden ud på Marken som 
Gødning, »hvorefter voxer skiøn Sæd, alt efter Dyndens 
Fedme; og kan man i god muldsandagtig Jord med Fordel saae 
Rug i god Dam-Dynd«. Dynd som Gødning er kendt fra alle 
Egne af Danmark, ligeså' Tangs Udnyttelse på denne Måde. 
Herom oplyser Fr. Thaarup i sin Amtsbeskrivelse over Born
holm (1839), 141, at Øens Indbyggere brugte Tang bl. a. til 
at dække Kartoffelkuler med, hvorefter Tangen sidenhen 
blandedes i GØdningen for at drØje på denne. Da Kreaturerne 
gik ude så meget som muligt, fra tidligt om Foråret til sent 
om Efteråret, kunde der ikke samles megen GØdning til Mød
dingsstedet. 

Landbrugets idelige Fremskridt Arti efter Arti i afvigte 
Arhundrede bevirkede, at Besætningerne blev større, og Mød-

1 Tidsskrift for Landoekonomie, 2. Bind, 1833, S. 394-408. 
2 Krarup og Tuxen VI, 185. 
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dingerne voksede samtidig hermed. Dette var et stort Gode for 
Markafgrøderne, der bedredes ved den rigeligere Tilførsel af 
Naturgødning. 

De voksende Møddinger skulde helst holdes i god Orden, og 
dette gav ikke mindst på de større Gårde Tjenestedrengen et 
ikke ringe ekstra Slid. Staldgødningen skulde han om Morge
nen køre ud i de ofte dårligt indrettede Møddingssteder. En 
lærerig Skildring af en Drengs Besværligheder de mØrke 
Vintermorgener i Møddingsstedet har Martin Andersen Nexø 
givet i sin Erindringsbog: »For Lud og koldt Vand« (1937), 
lS-18 1 . 

Dræningen af Markerne, kendt fra 1837, men først rigtig 
kommet i Gang efter ca. 186S, viste sig snart at være et stort 
Fremskridt, hvilket også var Tilfældet med Merglingen, der 
tog Fart i 1870erne. Allerede i 1896 var 21000 Tønder Land 
på Bornholm blevet merglet. Indførelsen af Brak (c. ] 820) 
var med til at befri Markerne for Ukrudt, og i 1860erne be
gyndte man at anvende Kunstgødning, der som Supplement 
til den naturlige Gødning snart skulde vise sig at være af 
overmåde stor Betydning for alt Landbrug og Gartneri. 

Kartoffelavlen kom ret tidlig (c. 1810) i Gang på Born
holm 2 , hvor Kartoflen med Tiden blev en Udførselsartikel af 
Betydning, og særlig tostes de fra Sandjordsstrøget mellem 
RØnne og Hasle, ligesom deres Dyrkning i det hele taget har 
spillet en større Rolle i Strandkanterne end inde i Landet. Det 
var da også særlig til Kartoflerne, at Tangen hyppigt fandt 
Anvendelse som Gødning. 1837 var der på Bornholm tilsat 
ca. 800 Tdr. Land med Kartofler. 1866: 2200. 1876: 2000. 
1888:2300. 1896: 2800. 1901: 2S00. 1907:2100. Et ganske 
andet Billede end Kartoffeldyrkningen frembyder den rivende 
Udvikling, der har været i det egentlige Rodfrugtareal siden 
1866. 1837 var der ingen Rodfrugter på Bornholm. 1866 kun 
40 Tdr. Land. 1876: 300. 1888: lS00. 1896: 2600. 1901: 3S00. 

l Jfr. min Bog: Møddinger og Gødskning (1939) 38, 45, 51, 58. 
2 Karroffelsygdommen viste sig på Bornholm første Gang 1844. Da 

Kartoffelavlen altid lykkedes, blev Prisen meget lav. Hvad der blev 
mere af dem end til Menneskeføde, brugtes til Kreaturer (Johan 
Hansen 181). 
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1907: 5400 1 . Og siden er der stadig blevet dyrket flere og flere 
Roer på Øen, medens Kartoffelavlen i Almindelighed har ind
skrænket sig til, hvad man skulde (og skal) bruge til Menne
skeføde. 

I det gamle Bondeliv var det af ikke ringe Betydning at have 
Kendskab til Vejret, og udfra Iagttagelser, sikkert gennem 
Arhundreder, havde man udformet en Række Vejrspådomme 
og Tegn for Vind og Vejr, som man anvendte eller iagttog 
Forsigtighedsregler overfor, tit i Forbindelse med Arets Ude
arbejder. Statsskovfoged A. F. V. Seier har samlet, hvad der er 
overleveret af bornholmsk Vejrtro, i sin Bog: Bornholmske 
Folkeminder (1934), 142-45, hvortil henvises. 

En Del Tro og Skikke om Vejret var knyttet til visse Mærke
dage i Arets Løb, således til 22. Februar, der benævntes »Peders 
Stol«, til den 3. Torsdag i Marts 2 , til »Frue Nat« 25. Marts 
og til 1. August, der kaldes »Tørre Peder« (Torra Pær), et 
Navn, som betød, at der vilde komme stærk TØrke i Luften:!. 

I vore Dage er de fleste Vejrregler etc. glemte. Man har 
ikke nØdig at benytte sig af dem, nu da Meteorologisk Institut 
gennem Radioen giver Oplysninger om det kommende DØgns 
Vejrlig. 

Husdyr. 

På Bornholm var i gammel Tid som i alle andre Egne af 
Danmark Heste, KØer og Får lavstammede og magre som 
FØlge af ringe RØgt og fattigt Foder. Spredte ForsØg i 1830erne 
på at opdrætte forædlede Husdyrstammer var hidtil strandede 
på Manglen af Markfred, hvorved Indblanding af Naboernes 
Husdyr opstod. Ved denne Tid kastede man sig ivrigt over 

1 Krarup og Tuxen VI, 213-14. Om Landbrugets Udvikling på 
Bornholm se Zahrtmann II 217-40. M. E. Kirketerp: Bornholms 
landøkonomiske Forenings Historie 1852-1902 (1902) 89-101. 
P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar (1927) 
242-65. 

2 Om »den tredie Torsdag i Thor« har Hans Ellekilde givet meget 
udførlig Besked i: Smaaafhandlinger om Bornholm til Peter Thorsen 
(1942) 3-15. 

3 Ph. R. Dam II 29 (om Råga Massa Da 25/2) 38, 54. Om Vejrtro 
og Mærkedage se Jul p. Bh. 1944, 20-22; 1949, 22-23. - Oplys
ninger om Landbrug findes også i Friderik Thaarups BØger: Kort 
Oversigt over Bornholms Amt (1810) og Bornholms Amt og Chri· 
stiansø (1839). 
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forbedret Hesteopdræt. De bornholmske Heste lignede mest 
efter forsultede Nordbagger på halvanden Meters HØjde; for 
mange af dem, LyngØgene, var HØjlyngen Hjemsted det meste 
af Aret. Inde i Lyngen gik også de helt vilde Hestestod, som 
fra Middelalderen tilhØrte Kirkerne og kun en Dag om Aret 
indfangedes for at blive med FØl, det sidste, RØ Kirkes Stod, 
uddøde o. 1780. 

Ved Ar 1800 og senere holdt BØnderne lige så mange Heste 
som Køer. Alle blev de tarveligt fodrede. Hestene måtte om 
Vinteren leve af den bare Halm. Kun om Foråret, når Jorden 
skulde plØjes, fik de lidt Sæd blandet i, eller også fik de 
utærsket Havre, som særlig var bestemt til at fodre Hestene 
med i nævnte Arstid. Dette kaldtes »Skautehaura«, Skaftehavre. 
Havrestrået kaldtes altså i dette Tilfælde »Skaft«, når det med 
Sæden i gaves Hestenel. Der skulde af de små magre og lang
hårede Heste seks til at trække Hjulploven, senere fire til de 
nyere Plove. Af den Grund var der i hver Gård en stor Heste
bestand i Forhold til den Jord, der dyrkedes. FØlgen heraf var, 
at der kun kunde holdes få KØer, da Foderet for en stor Del 
brugtes til Hestene. Dette Misforhold ændredes heldigvis hen
igennem afvigte Arhundrede (o. I870erne), idet man da 
stræbte efter at afløse de lidet kraftgivende LandØg med let
byggede Trækdyr af Frederiksborgblod. Sansen for Frederiks
borgavlen fik sit stærkeste Udtryk i 1879 ved Dannelsen 
af den første Hesteavlsforening »Foreningen til Hesteavlens 
Fremme paa Bornholm«, med det Formål at indkøbe og ud
stationere Hingste af Frederiksborgrace og at kåre Hopper til 
disse. Man nåede til senere at kunne udføre årligt 2-300 
Heste. De følgende Artiers Stigning i Hesteholdet har sin 
Grund i Fremkomsten af talrige små Gårdbrug 2 • 

Hestene har ofte Navn efter deres Farve, således at der til 
hvert Hankønsnavn svarer et Hunkønsnavn, der skal ende på 
et ubetonet a. 

De røde hedder Rys og Rysa, de brune Bruninj og Brunika, 
de sorte Swarter og Swartika, de grå Grabb og Grabba; Sodinj 
og Soda (med »bIØdt« d) er sortsmudsede, Basker og Baska 
baskua, skimlede, Stjærn og Stjærna har hvid Pande, Blizz og 
Blizza er blissede. Undertiden kunde Hestenavne have Karakter 

1 Johan Hansen 189. 
2 Zahrtmann I 223, 232-33. Krarup og Tuxen VI 252-60. 
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af øgenavne (Binavn på Bornholmsk), således Vinkeltita, 
»Skelerske«. Hopperne især kan i vore Dage også have Folka
nawn: Lisa, Lotta, Dårta, Malena osv. l. 

Der var naturligvis knyttet en Del Overtro til Hestene; men 
da Stoffet herom findes udgivet andet Sted 2 , skal det ikke 
meddeles her. 

Det gammeldags Kvæghold var, set med vor Tids øjne, 
meget tarveligt, og endnu så sent som i 1830erne var Hoved
bestanden af Kvæget en lille hjemlig Landrace. En stor Del 
af Aret gik Kreaturerne ude på Marken, og boede man i Nær
heden af HØjlyngen eller Udmarkerne, blev især de Køer, der 
ikke gav Mælk, samt Kalve fra Yz til 1 Ar gamle (de kaldtes 
«NØd«), drevne ud på disse ubeboede Områder, hvor de fik 
Føden hele Sommeren. Når de så om Efteråret blev opledt og 
taget hjem, fodredes de en kort Tid, hvorefter de blev slagtet 
til eget Brug eller solgtes til Byerne. Et sådant Kreatur kaldtes 
»Efterårsnød« og betaltes o. 1840-50 med 4 il 5 Rigsdaler; 
men var det stort af Vækst, kunde der også fås 6 Rdlr. for det 3 . 

Hornkvæget fik (o. 1850) kun Drank og Mask, når det 
skulde fedes. Mange gamle Folk mente i Hans Christian Kofods 
Barndom i 1840erne, at det var Synd at give Kreaturerne 
Kærne, og når man senere begyndte at give Kraftfoder, troede 
mange, at de BØnder, som fodrede på denne Måde, absolut 
snart måtte blive fattige 4 • På den anden Side 1850 søgte man 
at forbedre Kvægracen ved at købe Dyr andetsteds fra. I 1865 
indførtes således Kvæg fra Vendsyssel, og senere i 1860erne 
fra Angel og Gunderslevholm (Sjælland), hvorefter Interessen 
atter en Tid samlede sig dels om nørrejydsk Kvæg, dels om den 
hjemlige Race; men midt i 1870erne gik man bestemt over 
til Anglerkvæget og det røde danske Kvæg. Med Indførelse af 
Andelsmejerier og Tyreholdsforeninger kom man ind i en fast 
Bane i så Henseende. Men så sent som i 1880erne fandtes 
endnu på Øen Besætninger med tydeligt Landracepræg, navn
lig på Gårde langs HØjlyngen, men også andetsteds, og endnu 

1 Ernst KØie i G. å N. (1931), 32. 
2 Seier 51-52. Om Heste og SeletØj se Jul p. Bh. 1941, 31-34. 
3 Johan Hansen 189-90, jfr. 181. Ph. R. Dam II 43. 
4 H. Chr. Kofod: Nogle Erindringer om Landbofremskridt paa 

Bornholm i indeværende Aarhundrede (Landmands· Blade 1895, 583). 
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o. 1910 fandtes produktive Besætninger, hvor det gamle Blod 
øjensynlig var meget fremtrædendel. 

Ret almindeligt var det at give KØer Navn efter Blomster 
således Rosa, Lilja, Tulipfllla, Akkelaja, Måtriala (efter Læge~ 
planten Måtrial, Hesperis matronalis), Gjyjlenlakka SØverina 
(muligv:is efter Syrener, der kaldtes SØveriner eller Severiner), 
Rosmanna eller Rosenrnarina; engang har en særlig hædret 
Ko heddet Nellikablomma (»Nellikeblomst«). 

En Ko, der var rØdhvidbroget, kunde hedde RØbråga eller 
Dannebråga, en sorthvidbroget Swårtbråga. Den hvide Farve 
nævnes ikke direkte i Navnet. En rødhvidspættet Ko kunde 
hedde RØhæra, en gråhvidspættet Gråhæra. Køer med hvid 
Pande kunde hedde RØstjærna eller Swårtstjærna. Ikke sjælden 
foreko~ en regelmæssig hjerteformet Plet i Panden, og så kom 
Koen ul at hedde ]artepanja eller ]arterpanja. Og således 
kunde. der nævnes endnu en Række Konavne, givet med 
Henblik på Kreaturernes Udseende 2. Såvidt vides, udtaltes 
Konavnene altid med Tryk på næstsidste Stavelse. Helst skulde 
Navnet være et Ord på 4 Stavelser. Sådanne Navne har man 
følt som Verslinjer og brugt dem således i Remser: 

Rosendaia 
ska Malted maIa, 
RØhæra 
ska Vanned bæra, 
Dannebråga 
ska Håmlan kåga, 
RØryggja 
ska Øled bryggja, 
PØvvernikka 
ska Øled drikka 3. 

Som man vil se, var Navngivningen til de gamle Tiders fler
~arvede .Køer ikke dårlig i sine Påfund, og Konavnene er også 
1 sproglig Henseende ret interessante at beskæftige sig med. 
Meg~n gammel Folketro er overleveret om Køerne og Kvæg

holdet 1 det hele taget på Bornholm, men herom kan man læse 

1 Krarup og Tuxen VI 273-80. 
2 Ernst KØie har i G. å N. (1931) 32-36 meddelt endnu en lang 

Række Konavne. 
3 Jfr. Bh. Saml. (1945) 147 og Jul p. Bh. 1950, 24. 
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udførligt i A. F. V. Seiers Bog: Bornholmske Folkeminder 
(1934), 44-50. 

Fåreavl var fØrhen på Bornholm som. i andre danske Egne 
meget udbredt. Ar 1800 var der på Øen 19000 Indbyggere 
og 23000 Får, altså flere Får end Mennesker og lige så mange 
Pår som alle andre store Husdyr tilsammen. Øens gamle Fåre
race bestod af nogle små, spidshovede Dyr (hvide og sorte), 
men i 1830erne begyndte man at indføre Merinosfår. I 1838 
var der af denne spanske Fårerace indført godt 300, og i 1861 
var der på Øen 164 spanske Væddere, en ikke ubetydelig Til
vækst i det samlede Antal. Der var da ca. 1640 »spanske Faar« 
på Bornholm, hvor Naturforholdene var meget passende for 
disse Dyr. Til hen i 1860erne spillede disse Får en stor Rolle 
her, idet den eksisterende Landbrugsdrift og de Arealer, der 
henlå uden BerØring med Ploven, begunstigede denne Fåreavl. 
De store Gårde holdt gerne så mange Får, »som der kunde 
holdes på Brakmarken«. »Jo mere Faarene pines, desto bedre 
Brakmark« hed det men »Pinen« blev blandt andet her til 
sidst så st~r, at Drdten skønnedes uholdbar. Fåreholdet måtte 
enten lægges om eller afskaffes, og Antallet af spanske V æd· 
dere dalede da også efterhånden stærkt. 1861 var her 164 af 
disse Dyr, 1866: 48, 1871: 22 og 1876: 14. For Økonomien j 

det store Hele betød dette ikke ret meget. I det moderne Land
brug betyder Fåreavlen ikke meget. Lynghedens Opdyrkning 
har været hård ved Fårene, og det var blandt andet det store 
Opdyrkningsarbejde i Øens Midte, der var med til at gøre 
større Fårehold urentable. Da den frie Græsning på Lyngheden 
mistedes, svandt Fåreflokkene ind. De krydrede Urter herude 
havde ellers givet bornholmsk Lammekød Ry for særlig Vel
smag, og den lækre Fåremælk udgik af Livets Glæder, og 
Vogterdrengenes kønne Sang ind under Aften forstummede: 
»Ha driv hjem, ha driv hjem til Far og Mor og få Fåremælk 
og Grød«l. 

Fårehuset var et stort Rum inde i en af Ladelængerne. Her 
blev i Almindelighed kun muget een Gang om Aret, og da 
kunde der være et Lag Gødning på 1 Alens Tykkelse. Når det 
blev for skident hos Fårene, blev der strøet lidt Halm oven på 
Gødningslaget2 • 

1 Zahrtmann I 232. Krarup og Tuxen VI 280-85. 
2 Johan Hansen 189. 
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Det var gammel Tro, at det var bedst at klippe Fårene, når 
Månen stod i Nyl. 

Af Svin opdrættedes forhen ikke flere på en Bondegård end 
til eget Forbrug. Fik en So flere Grise, end der behØvedes til 
Husholdningen, solgtes Pattegrisene, så mange som man kunde 
undvære, dels til Husmænd på Landet, dels til Folk i Byerne 2 . 

Grisene afhændedes almindeligt, når de var 4 Uger gamle, og 
der var stedse en fast Pris: så mange Uger, så mange Mark. En 
4 Ugers Gris altså 4 Mark (o. 1850-60). - I Stedet for 
Nutidens Svinehuse brugtes det såkaldte »Svinebo«. Det var 
næsten overalt opført af Kampesten og blot stort nok til, at 
Svinene kunde ligge deri, og ca. 1 Y2 Alen hØjt indvendigt. 
Nogle Træstykker belagt med Fladtørv dannede Taget. Ved 
Svineboet var en lille indhegnet Plads, hvor Svinene kunde gå. 
Her stod Ædetruget. Ved hver Bondegård var der i første Halv
del af forrige Arhundrede en eller to store Svineløkker, ind
hegnede med et simpelt Stengærde. Her opholdt Svinene sig 
næsten hele Sommeren. Her kunde de lØbe omkring og rode 
i Jorden af Hjertens Lyst og blev først sat ind i Svineboet om 
Efteråret for at fedes. Om Sommeren kunde man også opføde 
Svin på en anden, billig Måde. FØr Almindingen blev indheg
net og denne Skov altså kunne benyttes til Græsning frit for 
alle ligesom den Øvrige HØjlyng, var der mange, som drev 
deres Svin ind i Almindingen tidligt om Sommeren. Dengang 
var Almindingen en gammel Egeskov, og det var Egens Frugt, 
"Olden«, der efter at være faldet ned fra Træerne, tjente til 
Svineføde. Når man kom ind i Skoven, standsedes der, hvor 
der var en noget bar Plet mellem Træerne, for det meste 
omkring eller på ChristianshØj. Her blev så udstrøet lidt Sæd, 
Byg og Ærter, på Jorden, som Svinene kunde begynde at æde 
af. Derefter kørte man hjem. Om Efteråret, når Svinene skulde 
hentes hjem, kørte man til dette Sted. Her kunde man altid 
være vis på at træffe Svinene eller dog i Nærheden. De må 
altid stadig have søgt denne Plads som deres Hjem for at lede 

1 Seier 52. 
2 De fleste Fiskere holdt en Gris om Sommeren. Konerne tiggede 

lidt Mælk til den, da den var lille, og de fedede den senere op med 
hakkede Brændenælder og Levninger fra Køkkenet. De plukkede måske 
også lidt Aks på Stubbene til den efter HØst. Fiskeaffald kunde den 
også bruge, men ikke for tæt ind på Slagtningen, da Flæsket så fik 
Transmag. Grisen blev slagtet hen imod Jul (Nutidsoptegnelse). 
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efter mere Sæd. For det meste var de ved godt Huld, et Bevis 
på, at de - hen på Efteråret - rigeligt kunde skaffe sig Føden 
af de nedfaldne Olden 1 . 

Det var fra meget gammel Tid Skik på Bornholm, at Svinene 
blev drevet ud af deres Bo den 21. Marts, Benediktus' s Dag, 
der i fordums Dage blev kaldt Svine-Bent (Svina-Bejntinj). 
Fra denne Dato skulde de selv bjerge FØden ude omkring ved 
Huse og på Marken, hvis der da ikke var Adgang til at drive 
dem til Skovs2 • Længere ned imod vor Tid spillede Bærmen 
(Affald fra den almindelige Brændevinsbrænding) en ikke 
uvæsentlig Rolle som Svinefoder. Svin, der var på Fedning, 
fik foruden Bærmen udblødte Ærter og Skrå. Endnu så sent 
som i 1860erne måtte Svinene både i Byerne og på Landet, når 
de ikke var på Fedning, søge Føden i fri Luft; men i de kom
mende Artier kom der Orden og Skik i Øens Svineavl. Born
holm blev da blandt de fremmeligste Egne i Danmark i alt, 
hvad der gjaldt et vel ledet Svinehold, såvel i Avlens Ledelse 
som i Plejen, og det bornholmske Eksportflæsk »tør nok kaldes 
det mest ansete her fra Landet« 3 . 

For at modvirke Hekseri var det i gammel Tid Skik, når 
Folk kom på BesØg og blev vist rundt i Staldene, at de i Svine
huset ikke måtte sige: »De va nonna pena Griza!« De skulde 
derimod sige: »De va daa nanna styjgjgja Griza« og så spytte 4 • 

Fjerkræ holdtes der ikke meget af, på de fleste Steder kun 
til eget Forbrug. Ikke inden ned imod Nutiden begyndte man 
med et større Fjerkræhold. 1888 var der af HØns i Bornholms 
Amt 98317 Stykker. I 1909 var Antallet oppe på 256643 5 , og 
siden er Fremgangen ikke blevet mindre. Der var adskillig 
Overtro knyttet til Fjerkræet6 • Således kan nævnes, at man 
puttede små Gæslinger gennem et Bukseben, hvilket mentes 
at beskytte dem mod alskens Ondt 7 . 

1 Johan Hansen 188-89. 
2 Ph. R. Dam II 38. Jens Kamp og Inger M. Boberg: Dansk Folke

tro (1943) 166. Axel Olrik og Hans Ellekilde: Nordens Gudeverden II 
(1951) 1143. 

3 Krarup og Tuxen VI 285-86. Jfr. Zahrtmann I 233. 
4 Seier 52. 5 Krarup og Tuxen VI 282. 
6 Talrige Eksempler herpå findes hos Seier 42-44. 
7 Aage Rohmann har i Tilslutning til en Optegnelse af J. P. Kuhre 

givet en udførlig Tolkning af denne gamle Beskyttelseshandling (G. å N. 
1931 19-29). I »Jul p. Bh.« 1950, 24 findes Oplysninger om Gåse
og Andeavl og Overtro knyttet hertil. 
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Fra Neksø oplyses det, at det om Efteråret var særlig galt 
med de mange Gæs, som da gik lØse på Gaderne, hvor de 
lavede et værre Svineri. Det var dog ikke pålagt Gæssenes 
Ejere at opsamle disse Fugles Efterladenskaber, således som det 
o. 1890 var pålagt Avlsbrugere i denne By at samle op, hvad 
KØerne tabte på Gader og Veje, hvad en »Pasasja« fra denne 
Tid synes at vidne om: En Betjent Knap skældte en Aften en 
Avlsbruger ud, fordi der stod en større Koblædda (Kokase) på 
Gaden udfor Porten. Manden undskyldte sig med, at den måtte 
være ganske ny. »Det passer ikke,« sagde Knap, »jeg bed 
Mærke i den i Morges!« 1. 

På 9. Vornedegård i Klemensker Sogn havde man i gammel 
Tid Bier som på de fleste andre Gårde. I en Optegnelsesbog 
herfra oplyses det, at den 19. April 1785 »vare vi til Mads 
JØrgens i østere Larsker Sogn og hente en Biestok.« Og der
efter er Manden, der selv har ført Optegnelsesbogen, så inter
esseret i sine Bier, at han noterer: »Samme Aar den 2 Jullii 
svermede vore Bier« og ligeledes i 1786 den 29. Juni:l. 

Biavl har ned gennem Tiden hØrt med til det bornholmske 
Landbrug. Den rigtige Lyng var god for Bierne, og Honning 
var en Velsignelse i gamle Dage, da man ikke havde så let Ad
gang til- eller Råd til at købe - Sukker som nu om Stunder. 
Man brugte en rå og barbarisk Måde at slagte Bierne på. For at 
komme i Besiddelse af den dejlige søde Honning (»HØnnu«) 
og det dermed følgende Voks, vidste Folk ikke andet eller bedre 
Middel end at dræbe, »slagte«, Bierne! Dette skete ved at stikke 
en brændende Svovltråd ind i Kuben, et Greb, der ret snart 
efterfulgtes af Biernes Død. I en Håndevending var Nedslagt
ningen fuldbyrdet. Denne utiltalende Fremgangsmåde var ikke 
afskaffet overalt på Øen i Begyndelsen af 1890erne3 . 

* 

Megen Overtro var knyttet til Helbredelsen af syge Husdyr. 
Når et Kreatur ikke var raskt, blev der tiest sendt Bud efter en 
klog Mand eller Kone, som så øvede sin Kunst på Dyret. Under-

1 Optegnet 1931 af Wilhelm Kofoed, Pedersker. 
2 Optegnelsesbogen udgivet af Th. Lind i »Smaaafhandlinger om 

Bornholm til Peter Thorsen« (1942), om Bier S. 89-90. 
3 Ph. R. Dam II 61-62. 
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tiden har sådanne kloge Folks Behandling antagelig gjort Gavn, 
siden man blev ved at bruge dem 1 . 

På Lyngen. 

Midtpunktet for Øens gamle Skovkultur findes i Centret af 
Bornholm, der, hvor bl. a. Hovedveje fra RØnne, Svaneke, 
Aakirkeby og Hasle støder sammen. Her i den ældste Del af 
Almindingen var allerede ved. Forordning af 1727 et Are~l af
grænset ved rejste Kampesten med Kongens Navnetræk, mden 
for hvilke der ikke måtte rives Lyng eller afskæres Ener. I 1777 
oplyser]. P. Prahl (S. 94-99), at der var rejst Stengærder 
næsten alle Vegne; men førhen var Diger og Grøfte-Gærder 
næsten overalt og især for Kongens Marker og andre Indeluk
ker hvilket endnu var Tilfældet i 1777 på sine Steder, hvor 
der' var Mangel på Sten. De store Flokke af Husdyr, der om 
Sommeren gik på HØjlyngen, kunde gøre betydelige Ødelæg
gelser på de Udmarker, der grænsede op til Lyngen. Det var så 
Beboernes Sag at skaffe så gode Hegn, at Kreaturer~e kunde 
holdes ude. Almindeligvis blev Hegnene sat af Sten, Idet Sten
diger bedst kunde modstå Dyrenes Angreb. Foruden de så
kaldte Kniplings-Stengærder sattes også tykke Jordvolde. Her
til svarede på sine Steder de fornØdne Led af Tremmer. Det 
kunde dog ske, at Kreaturerne brød igennem og Ødelagde Af
grøderne på de fattige Hedeboeres Marker. 

1788 opmåltes Området indenfor Kampestensafmærkningen; 
det var da på 1118 Tdr. Land, og da fandtes der i det sydvest
lige HjØrne ca. 300 Tdr. Land gammel Egeskov blandet med 
Avnbøg. Kun 940 Tdr. Ld. skønnedes tjenligt til Sk?v~ultur, 
medens Resten var Klippegrund og Lynghede, der hIdtIl som 
den Øvrige HØjlyng havde tjent til fælles Græsning for Kreatu
rer fra hele Øen. Indtil Ar 1800 siges Tilstanden at have været 
meget slet Skoven var stadig Genstand for Skovtyverier og bar 
overalt Sp~r af, »at Kvæget var den eneste Forstmester«2. End~ 
nu til hen imod 1840 lå omved 2 D Mil af Bornholm hen 1 

Lyngmark. Gamle Folk påstod, at det var »Kongens Markjor
der«. De blev færdigudskiftede i 1850-60erne, og dermed var 
det forbi med den tidligere drevne såkaldte Fællesgræsning for 

1 Folketro og Sygdomsråd vedrørende Husdyr er samlet i Seiers Bog. 
42-52. Endvidere Optegnelser i DFS. og »Jul p. Bh.« 1950,24-28. 

2 Krarup og Tuxen VI 237. 

37 

næsten alle Slags Husdyr fra enhver af Øens Egne. Dyrene 
havde her fristet en halvvild, kummerlig Tilværelse på Heden. 
i Reglen fra Maj til HØst eller senere 1. Det var væsentligt i 
Lyngregionens Yderkanter, i Dalene og på Græssletterne, Dy
rene opretholdt Livet. Hans Morten lpsens Fader, der var født 
1824, fortalte, at da han tjente på Pilevang i Aker Sogn, tog 
han om Foråret, når Avlsarbejdet var slut, og red alle 4 Heste 
ud i Lyngen, hvor han slap dem lØse. Han tog Grimerne med 
hjem og lod Hestene gå, hvor de vilde. Når der så skulde plØjes 
Brak om Sommeren, måtte han ud i Lyngen efter Hestene. Det 
tog nogen Tid, inden han fandt dem. Han tog kun de to, for 
da havde den tunge Træplov næsten udtjent. Han vilde hellere 
bruge den lille Plov, for den var lettere for 2 Heste end den 
store Træplov var for 4. 

Der var ikke meget Græs til de mange Husdyr på Lyngen, 
og nogle gik da også hen og døde. Man kunde herude i 1850-
erne se døde Fårekroppe bag Stengærderne på Lyngen. Her 
levede førhen mange Hjorte. De måtte ikke skydes, da de til
hØrte Kongen. De gjorde ofte stor Fortræd på Sædrnarkerne, og 
BØnderne skØd dem da også ned, når de kom her, men også 
oppe i Lyngen skØd de Hjortene. En Bonde fra Øster-Marie var 
engang oppe i Lyngen og havde revet sig et Læs Lyng. Så kom 
der en stor Hjort. Den skØd han og lagde ned i Lynglæsset og 
skyndte sig så at køre. Men Skovrideren havde været i Nær
heden og hØrt Knaldet og kom nu ridende. Bonden lavede det 
da så, at Læsset væltede. »Det er godt, ni kommer,« sagde Bon
den til Skovrideren, »så kan I hjælpe mig at få Lasset rest.« 
Men det skulde Skovrideren jo ikke have noget af, så han red 
videre uden at sige noget 2 . 

Til Kreaturer, der blev drevet ud på fjerne Marker, hvor de 
skulde opholde sig i længere Tid Dag og Nat, indrettede man 
her og der Fægårde. Peter Thorsen omtaler tre. Den ene findes 
på HØgegårds Grund i Rutsker Sogn. Den var bygget af ret 
store Granitblokke, rektangulær med afrundede HjØrner, 20 
Skridt lang i Øst og Vest og halv så bred. Indgangen var mod 
Syd og lidt fra den lå en Række Sten på tværs, sagtens for at 
Kreaturerne lettere kunde drives derind. Da Stedet i 1920erne 

1 Jfr. Ph. R. Dam 43. 
2 Opt. 1925 af Aage Rohmann, medd. af Fotograf J. G. Elleby, f. j 

Øster-Marie Sogn. 
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blev undersøgt, lå kun Bundstenene af Stensætningen tilbagt. 
De lettere Sten var vel flyttet til de yngre Løkkegærder. Fægår
den lå ved en lille Bæk, der havde været opdæmmet, så der 
fremkom et Vandingssted lige ved den hegnede Plads. Dæm
ningen over Bækken var i 1920erne gennemskåret. 

Den anden Kvægfold, P. Thorsen kendte, lå ved Ugle Enge 
lidt Syd for en påstået Kampplads fra Grevefejdens Tid, der 
findes Syd for Akirkeby. Denne Fægård var i 1920erne kendt 
j Folkeoverleveringen. Den havde været brugt til Kreaturer af 
Folk, som havde Part i Engene, og som havde langt at drive til 
Eftergræsning. Der havde i det ene HjØrne været et Skur af 
Pæle og Halm til Læ om Natten. Fægården var en Indhegning, 
20 m lang og 11 m bred, HjØrnerne var skarpt retvinklede, og 
det svære Stengærde havde været støttet af et Jorddige udven
digt. De lettere Sten i Gærdet er bortført, så kun Bundstenene 
ligger igen. Indgangen var i Nordvest. I Nærheden er en om
trent ødelagt Brønd, der vel er anlagt for Kreaturernes Skyld. 
Fra Øster-Marie fik P. Thorsen også Oplysning om en Fægård, 
så disse Indhegninger synes ikke at have været helt sjældne i 
gamle Dage 1. 

Af Veje var der på Lyngen ikke andre end hvad Vognhjulene 
selv frembragte. En Mand, Peder Larsen i Aker, havde nogle 
Sønner. De rev Lyng, og Faderen kørte næsten hver Dag, det 
var i 1850erne, til Neksø, hvor nogle Bagere aftog Lyngen. 
Læsset var kun lille, men Hestene var magre og den gamle 
Mand rask og rØrig. Han løb så langt frem, som TØmmen 
kunde række, så måtte han tilbage for at få Hestene frem. 

Inde fra Byerne og ud til HØjlyngen førte de gamle Udmarks
gader eller Bygader. For at gøre Adgangen let til det vidtløf
tige Fælles-Eje midt på Øen måtte der over Grænseskellene 
eller Overgangene fra Sognene eller Byerne til Lyngmarkerne 
hwes Adgang ad nogle smalle Jordstrimler af Overdrevsjord, 
de såkaldte »Bygader« og »Sognelynggader«, dels til KØrsel 
og dels til Kvæg- og Fåredrift op på Lyngen. Ved de fleste 
Byer, som havde Lyngmark i Nærheden, fandtes sådanne »By
gader«, hvoraf flere omtales af Ph. R. Dam i »Folkeliv og Ind
stiftelser paa Bornholm« (1933), 153-54. 

Hver Sommer opholdt mange Hyrededrenge sig ude på Lyn
gen eller på Marker grænsende hertil. De passede Husdyrene, 

1 Peter Thorsen: Langs Østkysten (1939) 46-47. 
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som her ~ik i LØsdrift. Ude i den store åbne og skønne Natur 
modtog dlsse Drenge Indtryk for Livet, hvad man ikke mindst 
kan erfare af Martin Andersen Nexøs BØger: »Pelle Erobreren« 
I (1906) og »Under aaben Himmel« (1935). Den Kulturhisto
rie, de~ er knytt~t til det bornholmske Hyrdeliver der givet 
Oplysnmger om l »Bornholmske Samlinger« 1945 143-150 1 

hvorfor man ikke her skal give nærmere Meddelelser om dett~ 
for Øens Bondehistorie interessante Emne. Kun skal nævnes at 
også det gamle Hyrdeliv nu hØrer en svunden Landb~gs
periode til. 

Brændsel. 

.1777 oplyser Jacob Peter Prahl i sin »Agerdyknings Cate
chlsmus« for Bornholm (S. 99-104), at de, der ikke havde 
Overflødighed af Skov, »som ere de fleeste, de bruge Lyng, 
Flad-Tørv (som kaldes Brede-Tørv), og Mose- eller Kule-Tørv. 
Lyng har ingen selv; men den faaes allene paa den indgierdede 
Kongens-Mark, som kaldes Lyngen. Breed-Tørv faaes ogsaa der 
saavelsom den meste Kule-Tørv. Ikkun nogle faa have TØrv: 
Moser paa deres egen Grund. Den skieres strax efter at Sæden 
er lagt, paa de Steder, hvor der er moesagtig bruun Bund, halv
anden Tomme i Tykkelse, 8 til 9 Tommer breed, og en halv 
~len lang, meer eller mindre.« Om KuletØrv oplyser Prahl, at 
l den Kule, hvoraf TØrvearten optages, er to Karle, der »til
bereder og opkaster det, der skal gi Øres TØrv af, hvilket kaldes 
at pluddre Tørv. Den ene hakker løst, og ælter det med FØd
derne; den anden opkaster det af Kulen paa en Hiulbør. Lige
ledes er der tvende Karle, som fører hver sin Hiulbør fra Kulen 
og op til et beqvemt Sted, hvor Pluddren lægges. Der veltes 
en HiulbØ~ fuld op til den anden, indtil der er saa meget, at 
der kan bhve et Læs eller noget meer i hver Dynge. Ved Plud
dre-Dyngen er en Person, som med en Skovl udbreder og jev
ner den, saa at den bliver 5 til 7 Tommer tyk. Derefter skieres 
denne Pluddre igiennem med et TØrv-Jern, og afstikkes i den 
StØrrelse, som man vil have TØrven, og saaledes fortfares med 
Pluddringen. Naar saa endelig Pluddren er bleven tør og fast, 
saa at man kan skille hver Tørv for sig, da reises hver TØrv op 

1 De kan suppleres med Johan Hansens Erindringer fra Allingeegnen 
1830, S. 12-14 og A. K.s Meddelelser, også fra Allingeegnen, o. 1890 
(Jul p. Bh. 1950). Jfr. Jul p. Bh. 1934, 15, 1942, 17-20. 
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og settes paa sin Kant. Siden, naar den endnu er bleven meere 
tør, settes den i Stakke paa lis, Y4 eller halvt Læs, og maae mer
kes, at Tørv-Stakkene settes saaledes, at Luften kan vel trække 
igiennem dem, samt vel faste og toppede, saa de kan staae i 
Blæst og nogenledes skyde Regn. Man lader den da staae i Stak 
til den er vel tør og beqvem at føres hiem.« 

I en Indberetning fra 1779 af Amtmand T. Fjeldsted oplyses 
det fra Bornholm, at Lyngen er til megen Hjælp for fattige 
Folk saavel i Købstæderne som paa Landet, »eftersom Tørv 
og Brænde er kostbar, men foruden at alle Udmarker ikke ere 
Lyngmarker, saa kunde med Tiden en anseelig Mængde Pile og 
Elle plantes, efterhaanden som Udmarksdyrkningen kunde til
tage. Men at opskjere Jordskorpen paa Udmarkerne til saakal
det Fladtørv, som er her alt for meget gjengse, er den skade
ligste Anvendelse af Jorder, man kan see. Et stort Stykke 
Jordsmon af en Tønde Lands StØrrelse afflaaes til et Par Læs 
af denne lidet forslaaende Brændsel. Hvor Skjerelsen foretages, 
voxer intet Græs i nogle Aar. Blev Jorden dyrket, kunde den, 
endog i Halm, afkaste dobbelt saa meget, for at kjøbe derfor 
Tørv eller anden Brændsel af de BØnder, som derpaa have For
raad«. -

I en Optegnelsesbog fra 1783-1800 skriver Landmand Mor
ten Pedersen fra 9. Vornedegård i Klemensker Sogn, at til Op
varmning brugtes Lyng og TØrv. Den 26. og 27. Juli 1784 
»vare vi i Almingen for at rive Lyng" og »Samme Aar den 20., 
21. og 25. September vare vi i Almingen og reve Lyng.« Aret 
efter havde Morten Pedersen så megen Lyng, at han kan sælge 
af den: »1785 den 24. Martii var Hans Kofod i RØnne her og 
kiØbte en LyngrØste for 10 Mark, og der var 4 Læs paa RØsten. 
[En RØste er et »Tag«, som reises paa sædv. 4 Støtter eller 
Pæle (»pala«), uden Vægge, Skuur« (Espersens Ordborg)J og 
han fik 3 Læs udkiørde den 26. Marti.« »LØverdagen den 9de 
Julli [1796J var det temmelig sterk Regen nesten den heele 
Dag. Samme Dag vare vi i Gamle Dam og toge TØrvdynd op." 
Senere tilføjes: »Dette Aar 1796 havde vi TØrv i Gamle Dam 
i den søndre Part.« Rimeligvis brugtes foruden Lyng og TØrv 
også Brænde som BrændseL i hvert Fald havde Gården selv 
Træ: »1797 Mandagen den 18deMaii tællede [): taltej jeg 
vore Asper Sydost neder fra Huusene ved Ægebierg, og der var 
i den nordre Lund lSten og i den syndre Lund 56ve, er tilsam
men 71 ve Asper. « Et Ellekrat synes også at have hØrt til Går-
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den; 1785 »laa her Snee i Ællet til 25 Maius«, hedder det 1 . 

Fra 8/8 1806 haves en Betænkning ved LandinspektØr Peter
sen om det Brændselsforråd, de bornholmske Udmarker da 
kunde levere. Han meddeler deri, »at enhver Bonde, som ikke 
havde Skov til sin Gaard, forbrugte omtrent aarlig 8 Læs Lyng 
og 12 Læs Bredtørv, og de, som havde Skov og aarlig deraf tog 
noget til Brændsel, tog det halve fra Udmarkerne, altsaa 4 Læs 
Lyng og 6 Læs Bredtørv. Enhver Udbygger tog aarlig 3 Læs 
Lyng og 5 Læs Tørv. Dette udgjorde for Bondestanden ialt 
8.400 Læs Lyng og 13.000 Læs BredtØrv. For Købstæder og 
Fiskerlejer var 5000 Læs Lyng og 5000 Læs Tørv vist ikke reg
net for hØjt. »Antages nu, at en tredie Deel af Gaardmændene 
kunde af egne Skove og Moser have fornøden Brændsel, og 
altsaa ej behØve Udmarkerne, saa bliver tilbage 11.400 Læs 
Lyng og 15.000 Læs Tørv. Antages nu, at JA kunde ved bedre 
Brændsel-Økonomi spares, saa bliver endnu efter alle disse 
Afdrag tilbage 8500 Læs Lyng og 11.200 Læs Bred-TØrv eller 
Lyng-TØrv foruden MosetØrv. Dette Antal, reduceret til Favne
brænde, fordrede vist heraf i det mindste 4000 Favne. Hvilken 
Capital maatte altsaa udgaae af Landet for fremmed Brændsel 
mere end forhen! Tilstaaet at de 30.000 Tønder Land Udmarker 
rigtigen anvendt maatte kunne indbringe Landet mere end 
denne Kapital, tilstaaet at Brændsel stedse kunde haves fra 
fremmede Steder, saa er dette dog ej nok for den fattige Bonde 
og Borger, der ikke ser sig i Stand til at kiØbe denne Artikel, 
og altsaa naar Udmarkerne borttages, uden foregaaende Forbe
redelse, maae savne en af Livets første Nødvendigheder« 2. 

I Nutidsoptegnelser om vort Emne meddeles det, at næsten 
alle Mennesker på Bornholm skulde have deres Brændsel på 
Lyngen. De skar her TØrv og rev Lyng i Tusindvis af Læs om 
Aret. Midt på Sommeren var der TØrveskærere og Lyngrivere 
overalt herude, og tillige mange Vogne med Hesteforspand. 
De kørte med Tørv og Lyng næsten uafladelig, beretter Hans 
Morten Ipsen (f. 1849 i Aker S.). Der blev her, i 1880erne, det 
ene Ar revet Lyng, og Aret efter på samme Areal skåret Bred
tørv, når Lyngen var vokset lidt på igen. Der var jo alle de 
gamle Rødder. Tørven blev skåret med et Tørvejern, et tre-

1 Udgivet af Th. Lind i Smaaafhandlinger om Bornholm til Peter 
Thorsen (1942) 85 ff. 

2 Friderik Thaarup: Kort Oversigt over Bornholms Amt (1810) 
49-51. 
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kantet Jern på et Træskaft. Først skar man en Ridse i JJrden 
rundt om TØrven. Bagefter stak man Jernet ned i Jorden og 
lØsnede Tørven. FØrst skulde TØrvene tørre, så blev de sat i 
S~akke ~or senere at køres hjem i Tørvehuset, hvorfra man tog 
dem til at fyre i Bilæggerovnen med om Vinteren. Så blev der 
stillet en Tørv ved hver Side med Lyngtoppene indad, og en 
blev lagt oven over med Lyngen nedad. På denne Måde kunde 
der holdes Ild længe 1. 

Fra Pedersker oplyser Wilh. Kofoed (1928), at man der 
førhen om Sommeren plejede at køre til HØjlyngen om Morge
nen for at skære Bredtørv eller rive Lyng, hvoraf man brugte 
meget til Bagerovnen 2 • Fik man ikke revet så meget på en 
Dag, som man skulde bruge, udså man sig et passende Sted, 
lØsnede lidt og samlede Lyngen i en lille Stak, så skulde andre 
lade Lyng stå til et Læs rundt om Stakken. En Mand havde 
Arbejde nok i at passe Heste. Rev de sig lØse og løb hjem, var 
man jo uheldig stillet. 

Fra Egesgård i Bodilsker Sogn meddeles (fra c. 1860), at man 
på en Lyngriverdag blev purret ud Kl. 3-1 om Morgenen. 
Aftenen forud var Vognen blevet gjort i Sta:-td cg stillet uden
for Køkkendøren, da det gjaldt om i Hast at få den fyldt med 
Grejerne (Sejl til Telt og Sengetøj). Imens havde »Drengen« 
(Karlen), Halvdrengen og Daglejeren Lars fået Hestene spændt 
for. De tog alle tre Plads på Agebrædtet, og »Horrijn« (Tjene
stedrengen) samt Meddeleren, Peter Brandt, lå nede i Halmen 
og Sengetøjet, og Vognen rullede af Sted. De to Drenge faldt 
snart i Søvn. Da Vognen drejede fra RØmersvej ind i Lyngen 
Syd for Hellig Haagen (en meget stor bautastenlignende Sten), 
tog Lars sin Hue af og sagde: »God Morgen, Hellig Hågen«, 
og de andre på Vognen blottede Hovedet i Ærbødighed, som 
Skik havde været for alle Lyngrivere fra Arilds Tid, hvis man 
vilde finde en god Plads; ellers løb man den Risiko, indhyllet i 
Tåge, hele Dagen at køre rundt i Lyngen for ved Solnedgang 
altid at holde ved Hågen og så at køre hjem med uforrettet Sag. 
og Dagen var spildt3 . 

Folkene fra Egesgård fandt hurtigt Skov og slog Lejr. Der 
begyndte straks de to Drenge at tøjre Hestene, bringe Provian-

1 Opt. 1934 af Thora Kofoed, Bodilsker. 
2 Se også Ph. R. Dam II 51-52. 
3 Om Hellig Hågen se August F. Schmidt: Danmarks Kampesten 

(1933) 178-79. Bh. Stednavne 432. 
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ten i Sikkerhed for Myrer, rejse Telt, rede Seng osv., hvorefter 
de red hjem med Hestene. Siden kørte Peter Brandt hver Dag 
op med Mad og havde så Pigerne med til at røgte Lyng og 
Tørv. Dette Liv varede gerne en Ugestid omkring ved St. 
Hansdagl. 

TØrv og Lyng var jo ikke den eneste Slags Brændsel, man 
havde på Bornholm. Også Træ fra Skovene blev udnyttet til 
Fyring, og man tog det heller ikke her så nøje, idet Skovene i 
gamle Tider blev hårdt udnyttede og var i det hele udsat for 
dårlig Behandling2 . Det var først efter 1866 det rigtigt be
gyndte at gå fremad med Skov kultiveringen. Det blev da be
stemt, at 4137 Tdr. Land skulde udlægges til Skovplantning. 
Herved fandt et stort Fremskridt Sted. Store Dele af Landets 
Ryg, som før var Hede, blev nu efterhånden en brugbar SkovS. 

Skovning havde på en Gård som Egesgård i Bodilsker Sogn 
o. 1860-70 stor Betydning af Hensyn til Gårdens Brændsels
forsyning. Skoven var omkring Midten af forrige Arhundrede 
helt forhugget, så der var ikke andet tilbage end Småskov, som 
skulde hugges ud og anvendes til Brændsel, og der brugtes hel
ler ikke andet på Gården. Småskoven gav mest Kvasbrænde. 
Til Bagning gik et Læs Tjørn, for Ovnen var ikke muret, men 
opført af Ler og derfor meget hØj. Til Ildstedet (Ijlara), Køk
ken og Kakkelovn benyttedes Kvas og Fladtørv. Derfor stod 
næsten hele Vinteren en gammel Vogn i Skoven med Læs på. 
Den blev så blot byttet, når man kom derud. Så læssedes der, 
mens Kusken kørte hjem. KuletØrv brugtes aldrig og Lyng kun 
til Optænding, meddelte Peter Brandt, f. 1850 på Egesgård. 

I 1928 fortalte Gdr. Andreas Funch fra Pedersker. at det i 
gamle Dage kneb med Brændslet. Der var få Træer ved Husene, 
og Brunkul havde man gennem umindelige Tider udnyttet til 
Brændsel. »Mellem Sorthat og Raghammerodde findes vistnok 
Kulårer i Havbunden. Hver Pålandsstorm skyller en Mængde 
Småstykker i Land, og endnu samles og brændes disse Stykker 
af Fattigfolk. Omkring 750 Meter Vest for Holsteodde (på 
Sydkysten) gravede man Kul i Havbakken o. 1860-70, lige
ledes ca. 750 Meter endnu længer mod Vest. Det sidste Sted 
kunde man i 1913, efter at Stormflod havde vasket Forstranden 

1 Arbejdet med Lyng og Tørv er også omtalt i Johan Hansen 201 
-03. 

2 Se Ellen Hansen i Bh. Saml. XXXI (1947) 83-106. 
3 H. C. Kofod i Landmands-Blade (1895) 535, 
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ren for Sand se et Lerlag med Kulårer, og Sydvest herfor på 
1--2 Favne Vand kan man se Arerne i Havbunden. Drivgods 
og Vraggods var ellers det vigtigste Brændsel, selv Planker og 
Brædder brændte man, når det kneb. At ligge i en Båd en Hav
blikdag og kigge efter sunkne Vragstumper kaldtes at glenna 
eller glinna. 

TØrret Kogødning (Kaser) samledes og regnedes for udmær
ket Brændsel, særlig velegnet (ligesom LyngtØrven) til at holde 
Ild Natten over. Omkring 1860 boede i Aker Sogn i Nærheden 
af Lyngen en gammel Kvinde, der herude samlede KogØdning, 
som hun vendte og stakkede og bar hjem, når den var tør. På 
denne Måde samlede hun en stor Del af sit Vinterbrændsel. 
En bornholmsk Talemåde hentyder til den gamle Brug af Gød
ning som Brændsel: »Du va'kje bære vær, enj du skaalle gaa 
paa SmaalØngen aa vænna elle plaakka Gaasalorta!« Man ka? 
hermed sammenligne en vest jydsk Talemåde, der hentyder t11 
lignende Kulturforhold: »1 Vorbasse stabler de Gåselorte med 
Gafler« 1. 

Gik Ilden ud i Nattens Løb 2 måtte man, efter at have kigget 
efter fra hvilken Nabos Skorsten det røg, afsted derhen og låne 
Ild. En gammel Træsko var god at hente Ild i. Det skete sjæl
dent, at Ilden gik ud om Natten, da dette regnedes nærmest 
som et Bevis for Husmoderens Udygtighed. De fleste havde 
Fyrstål, men det brugtes ikke ret tit. Dog altid, når man af en 
eller anden Grund, »for Trolddoms Skyld«, skulde tænde »ny 
Ild«. Selv helt op til Ar 1900 havde enkelte gamle Mennesker 
Stålet i Reserve, man stolede ikke rigtigt på "Stikkerne«. Svovl
pinde lavede man langt tilbage i Tiden; om .de kunde stryges, 
erindres ikke. Rimeligvis brugtes de kun nI at »flytte Ild«, 
f. Eks. fra Bilæggeren til Tobakspiben, meddelte Andreas 
Funch (57 Ar) i 1928 til Wilh. Kofoed, Sømarken i Pedersker 
Sogn. 

Bornholm er det mosefattigste Amt i Danmark. Mosearealet 
udgØr her 0,14 pCt. af det samlede Areal og 0,21 pCt. af Land-

1 Aug. F. Schmidt: Møddinger og Gødskning (1939) 51. . 
2 I en Optegnelse fra RØ Præstegård i Pastor M. H. Bolbroes TId 

(1841-67) meddeles, at Ijlarijn i 1843 var en flad Sten og Brændselet 
var Tørv fra Mosen. Tændstikker kendte man. ikke; man sku}de gemme 
Ilden om Aftenen, d. v. s. dække Gløderne til med Aske; sa kunde de 
pustes op om Morgenen. Gik Gløderne ud, skulde man låne Ild hos en 
Nabo, før man kunde få fyret op. 
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brugsarealet, der er på 40,789 ha. I Krigstiden 1940-45 blev 
Øens Moser så stærkt udnyttede for Brændselsdynd, at i 1944 
a.ngaves næsten alle de bornholmske Moser at være opbrugte. 
Med de bornholmske Mosers UdtØmning for Tørvedynd er der 
sat Punktum for et af de gamle Sommerarbejder, som udførtes 
såvel af Land- som af Købstadsalmuen på øen. Et Afsnit af 
Bornholms gamle Kulturhistorie hØrer derfor nu ganske en 
svunden Tid till. 

HØst. 
Man bestemte i gamle Dage Tiden for, hvornår man skulde 

begynde at slå Græs (til HØ) i Engene efter »Pengeurten«s 
Modning. Pengsurt er Skjaller (Rhinantus). Når Pengsurten var 
så moden, at den »skallrada« (raslede), var det Tiden at slå 
~meje) Engene. Reglen findes i Amtmand]. C. Urnes: Ager
Dyrkningens Behandling paa Bornholm (1757 ff., Manuskript 
Thott 1416, 4°), S. 9: 

»HØe HØsten begyndes giærna midt i Julii Maaned, naar 
Pengs-Urten (Nummularia 2 ) befindes at være moen i Engene«. 
Endvidere i Jacob Peter Prahl: Agerdyrknings-Catechismus efter 
Bornholms Agerdyrknings-Maade« (Kbh. 1777), S. 57: »Hvil
ken er den ordentlige Tid til HØe-Slettens Begyndelse? Det 
kommer an, som er meldt, paa Sommer-Veyrliget. Ellers er den 
ordentlige Tid midt eller sidst i Julii Maaned. Det er et gam
melt og vist Kindetegn, at naar Penge-Urten (Thlaspi arvense) 
er moden, da forbedres Engen ey meere, men fortørres, og der
for bør afmeyes eller slaaes« 3. 

I Morten Pedersens Optegnelsesbog fra 9. Vornedegård i 
Klemensker fra Tiden 1783-1800 ses det, at man der i 1783 
begyndte at hØste (Korn) 5. August og var færdig dermed 
27. August. Man bandt Rug fra 7. August til 2. September. I 

1 Jfr. Bh. Saml. XXXII (1949) 121-22. . 
2 NB. Er dog ikke det Slags, som ellers kaldes Centum morbm, men 

groer temmelig høy vel Y4teer, har guulagtige, iblant rødladne Blom
ster som et aabent Løve-Gab etc. Siden kommer i Kundskab, det skal 
være Linn: Rhinanrus crista galli og Pedicularis pratensis s. crista galli, 
e. B. Hanenkam, Rassel, Wiesen Rodel mit gelben Blumen, Gelb. wiese 
Lauskraut-Dan: Hanekam Pet. Kylling. 

11 Hertil oplyser Aage Rohmann (i DFS): Pengeurt (Thlaspi arvense) 
hedder på bornholmsk Agerpengsurt, men det er vist tvivlsomt, om det 
er denne Plante, der menes. Snarest er det en Misforståelse af Prahl for 
Skjaller, Rhinanrus. Se også Rohmanns Afhandling i G. å N. (1936) 
64-66. 
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1787 blev Rugen kørt ind 22. August. Hvert eneste Ar anfører 
Morten Pedersen, når »vi finge hØsted«. Det skete tidligst 
19. August og senest 3. Oktober. Endelig anfØres to Ar, når 
man begyndte at »meye (meie) Eng«; det var 30. Juli, og da 
»ravste vi« (rev vi) Høet 10. August og 21. Juli«l. 

Som man kan forstå, har HØslet og KornhØst været et Ar
bejde, der gik ud i eet, hvad også var at vente, da dette Som
merens største og vigtigste Arbejde i gamle Dage tog ret lang 
Tid, idet Mejning med Le var en langsommelig Måde at få 
Græs og Korn hØstet på. 

På Egesgård (Bodilsker Sogn) begyndte o. Midten af forrige 
Arhundrede HØstarbejdet altid med, at 3 Mejere mejede 
»Akrogen« først, for at Græsset kunde få Tid til Tørring, og 
så tog de fat på at rive det sammen, bære det ud i Solskinnet 
og sprede »Moana« (Mo: Skår), for at, så snart det blev tjenligt 
til at sættes i Stak, Rivningen kunde begyndes. Så kom Anders 
Brandt med et Par Heste for en »Stræjnga«2. Så blev HØet 
revet sammen i lange Dynger og blev kørt sammen ved, at 
Anders Bang stod midt på »Stræjnjan«, og Høet toppedes op 
mellem Hestene (der gik langt fra hinanden, for hver sin 
Ende af Redskabet) og kørtes på den Måde hen, hvor Stakkene 
skulde stå. Det var Grin, når BØrnene kom op i det lØse HØ, 
og tit, når det var ophobet, pludselig væltede og begravede 
hele Hoben i Høet, før de nåede Stakken. 

Når det så blev henad Aften, kom Mejerne og hjalp til at 
få Stakkene sat inden Natten. Når der hØstedes i Skovengen, 
begyndtes gerne ved 2-3 Tiden om Morgenen på HØjderne, 
medens Duggen var på. En Krukke Tykmælk og stegt salt Sild 
var Frokosten, som BØrnene bragte med ved 6-Tiden, når de 
kom for at sprede HØ. Når Mejerne havde fået Frokosten til 
Livs, blev Leen »hiirad« (skærpet) på et »Harstæw« (en lille 
Ambolt, som var drevet i Jorden, og hvorpå Leens Egg ban
kedes) 3. Så tog alle sig en Morgen5Øvn på en halv Times Tid, 
før Mejningen begyndte igen og fortsattes til Solnedgang. 

1 Udgivet af Th. Lind i »Smaaafhandlinger om Bornholm til Peter 
Thorsen« (1942) 85-104. 

2 En smal Egeplanke med Reb i hver Ende; Redskabet trækkes af 2 
Heste, den kørende står på dette, kun holdende sig i Tømmen. Der 
udfordredes megen Færdighed for at bevare Ligevægten. 

3 Se et Fotografi af Peter Thorsen, der hærder sin Le (harar sinj 
Sajs) 1932 (i Smaaafhandlinger om Bornholm til Peter Thorsen (1942) 
103). Endvidere Jul. p. Bh. 1950, 22, 32-33. 
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Når man var færdig med at meje, kom Folkene hjem og 
"hiirada Saisen« (skærpede Leen). Konen i Gården gik da ud til 
dem med Pandekager og Punch. Denne Skik er omtalt i Nutids
optegnelser fra Øster-Marie, Klemensker og Nyker; men den 
har vel været kendt overalt på øen. I Nyker fik de på Op. 
mejningsdagen Pandekager, SmørrebrØd og Punch. Det vat 
Mejergildet. Det samme Traktement fik man til »Amejere
gildet« i Øster-Marie Sogn. 

* 
HØstmaskiner kom først i almindelig Brug efter 1870 på de 

større Gårde. Det ældste Sæt af disse Maskiner benyttedes ikke 
meget, da de udførte Arbejdet mindre godt. 

I 1890erne begyndte Selvbinderne så småt at vise sig; men 
det var dog først efter Arhundredskiftet, man på de større 
Landbrug købte disse Maskiner, som senere hen i hØj Grad har 
fortrængt HØstmaskinerne. 

* 
På Bornholm satte man Rugen og Hveden i Stakke ude på 

Stubmarken. Herom oplyser]. P. Prahl i 1777, at de første 
Neg i en sådan Stak sattes lidt skråt op imod hinanden, hvert 
Neg på sin Side af en Huulfure. De Øvrige Neg sattes mere 
skråt, alle med Aksene opad og sammen i Midten. Stakkens 
øverste Top, som blev vel tildækket med sammenrevne lØse 
Strå, kunde være tør i .{\ksene uden »Pådækkelse«, endog i 
temmelig stærk Regn. »Men saa snart som muligt er, søger 
man dog at faa Rugen indaget«. 

Fra Nutiden har man gode Oplysninger om de bornholmske 
Stakke, der også var kendt på Sjælland. I 1895 meddeler Hans 
Holm fra Simblegård (Klemensker Sogn) ved Hasle at Kornet 
altid skal være tørt og gennemvejret før Opsætni~gen af de 
bornholmske Stakke. De nederste Neg sættes i Kegleform på 
Roden i et sådant Omfang, at Cirkelbundens Radius bliver ca. 
en Neglængde. Er Kornet kort, skader det dog ikke - for at 
Stakkene ikke skal blive for små - at denne Grænse over
skrides. I Sneglegang fra neden af fortsættes nu opad, så at det 
ene Neg stadig lægges lidt ind over det foregående med Siden, 
og hvis Radius er overskreden, anbringer man af og til et Neg 
eller to vandret midt i Stakken, der på denne Måde stadig 
holdes hØjest i Midten, så Negene i Sneglegangen derved får 
en passende Hældning. Indsnævringen foretages efterhånden, 
så den kan være afsluttet i lidt over MandshØjde, når man ikke 

Bornholmske Samlinger, 34. Bind, Rønne 1955

www.vang-hansen



48 

kan nå hØjere til Vejrs ved Brug af Hænderne alene. Ovenpå 
mØnnes til med Rivning, der med et tyndt Stråbånd vil kunne 
snØres sammen i Toppen. Derpå går man en Omgang om 
Stakken, der »pusles« for at få eventuelle Render lukket, så 
Vandet ikke kan trænge ind; thi man bør frem for alt erindre, 
at dårlig udført Stak sætning er værre end ingen 1. - H. Holm 
oplyser endvidere, at de bornholmske Stakke kun består af Rug 
og Hvede, bundet i Neg (man bandt ikke Vårkornet i Neg), og 
i en Stak kunde være omtrent 100 Neg. »Man begynder med 
at sætte 4 Neg sammen lige op, derefter sætter man rundt om 
disse, hvorved Negene efterhaanden faar en skraa Stilling med 
alle Ax i Midten af Stakken; naar Stakken er blevet saa stor, 
at Negene ved en Hældning paa omtrent 45 Gr. gaar ca. Y2 
Alen forbi hinanden med Toppene, begynder man at »lægge 
op«, det vil sige, man lader saa ikke Negene længer naa Jorden, 
men holder Stakken i det Omfang, den har, og bliver iØvrigt 
uforandret ved at lægge Negene rundt om Stakken med alle 
Ax samlet i Midten og skraat opefter, saalænge man med Let
hed kan naa. Arbejdet gaar meget nemt, læres hurtigt og taget 
ikke mere Tid end Sætning af gode Langhobe. Det, man særlig 
skal iagttage, er, at man sætter lige meget paa alle Sider af 
Stakken, alt saa regelmæssig rundt, samt at man ikke begynder 
for sent med at »lægge op«. Vaarsæden binder vi som sagt 
ikke herovre, men bærer de ubundne Neg sammen i ganske 
lignende, dog lidt mindre Stakke, saaledes at alle Axene kom
mer indad i Stakkens Midte; men jeg kan ikke tænke mig, 
at der er noget til Hinder for at sætte Negene af saavel Byg 
som Havre sammen i ganske tilsvarende Stakke, kun at disse 
jo maa blive en Del mindre. Vi plejer saa at dække Stakkene 
med Riveise i Toppen, og en saadan dækket og velsat Stak 
taaler selv langvarigt Regnvejr uden næsten at blive vaad og 
uden at sættes om; kun maa man iagttage, naar det bliver TØr
vejr, at vælte Rivningen af Stakken saaledes, at de øverste Ax 

1 -n.-n. i Fyns Stifts Landbrugstidende 1918, 341-42. I Vort 
Landbrug 1918, 368-69 oplyser Kristen Kristensen, Høng (Sjælland), 
at man i ca. 30 År har brugt den bornholmske Høstmåde med Stak
sætning, hvorfor han stærkt anbefaler den. Og iAndelsbladet 1920, 
706 meddeles, at Godsejer C. A. Lawaetz, Kalundborg Slots Ladegård, 
plejer at sætte Sæden op i bornholmske Stakke. Han fremhæver særlig 
denne Opsætningsmådes Værdi for Rugen. Det er ikke så nødvendigt 
at sætte Havre og Byg i Stakke. 
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af de sammenlagte Neg kan tørres.« Vintersæden kan man 
godt binde efter Leen, og når det er TØrvejr stakke samme 
Dag. Med Byg kan dette ikke lade sig gøre, men det må vej
res på Skår et Par Dage og så stakkes. Der er den store For
del ved Stakkene, at mindre Regnbyger aldrig behØver at 
standse Indkørselen. Ja selv en temmelig svær Regnbyge 
når ikke igennem Rivelsen, og vil man vælte denne ned af 
Stakken og lade den ligge, kan man straks begynde at køre ind 
igen1 . 

KornhØsten var strengere end HØsletten, for vel blev Vår
sæden ikke bundet, men det var alligevel et stort Arbejde at 
få den ret behandlet. 1777 anfører J. P. Prahl, at Byg og Havre 
kun rulledes i Hobe, hver Hob så stor som en Mand kunde 
bære den hen til en Stak, hvor de nævnte Kornsorter sattes i 
Stak, og det så vidt muligt med alle Aksene nedad, »samt træ
des vel sammen og optoppes«. Hver Stak var så stor som et 
Læs. Var AfgrØden meget tynd, kunde det blive for langt al 
bære Kornet, hvorfor Stakkene blev mindre, kun til et halvt 
Læs. I Almindelighed var Kornet kort af Vækst, hvorfor Prahl 
mener, at det vilde være mere Ulejlighed at binde den; det gik 
hurtigere med at ophobe den og bringe den i Stak. Hvad der 
spildtes af Korn på Agrene, kunde oppilles af fattige Folk eller 
af Bondens Gæs og små Kreaturer 2 • 

Det var i det 19. Arhundrede, da Kornavlen var betydelig 
bedre end et Arhundrede tidligere, et stort og møjsommeligt 
Arbejde at få Vårsæden lagt lige, hvilket skete ved Hjælp af 
Riveskaftet, og tit kunde man på de større Gårde se en halv 
Snes Kvinder i Rad gå og rive Stubbe med hver en Håndrive. 
Dette Arbejde udførtes tidlig Morgen eller sen Aften, medens 
det var for fugtigt til at samle den hØstede Kornafgrøde op. 
Hesterive blev kendt hen imod Ar 1900, og først ved denne 
Tid begyndte også HØstmaskiner at vinde Indpas, hvorfor 

1 H. Holms Meddelelse (i Landmands-Blade 1895, S. 539-40). 
2 Jacob Peter Prahl: Agerdyrknings-Catechismus (1777) 67,76,77. 

1833 anbefaler Pastor C. L. Børresen, Pedersker, HØstmåden uden 
Negbinding (Tidsskrift for Landoekonomi, 2. Bd., 1833, 394 ff.). 
Jfr. hermed en gammel Talemåde fra Bornholm: Om HØsten siger 
Skaden: To Sjillinj, to Sjillinj, to Sjillinj for enj Kornstak. Men om 
Vinteren siger den: En Reksdåler, en Reksdiller, en Reksdiller for enj 
Svinalort. To Skilling for en Kornstak, egentlig Bygstak, Skatte
graveren S. 77. 
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man endnu så sent som i 1890 (og vel også derefter) stadig 
undlod at binde Byg og Havre i Neg. 

Mejningen med Le tog på de større Gårde så lang Tid, at 
Hjemkørslen af det først mejede Korn straks kunde begynd~, 
når Mejningen var ophØrt. Dagen efter begyndtes derfor, hVis 
Vejret var til det, Hjemkørslen af Vintersæden, og siden frem
deles hver Dag fortsattes Indkørslen, til Markerne var tomme. 
IndkØrslen var også brydsom; for Vognene var meget smalle, 
så de kunde let vælte. Det var de gamle Vogne med Træaksler. 
I IS60erne blev på Egesgård i Bodilsker Vognene bedre (med 
Jernaksler); man fik Forke af Stål og Greb~ af Jern; alt dette 
var en Forandring til det bedre ved HØstlndkørslen og ved 
Udagningen af Gødning. Kornlæssene var i gammel Tid små, 
så der måtte køres mange Gange. Der kØrtes tit ind fra om 
Morgenen, fØr det blev lyst, og der blev arbejdet med Lygte 
i Laden om Aftenen (på Egesgård). På Gårde med megen Avl 
lod man en Hest 1 trampe Sæden sammen inde i Laden, så den 
ikke skulde optage mere Plads end hØjst nødvendigt. Denne 
særegne og som det synes upraktiske Skik omtales af Prahl 1777 
og anbefales af C. L. BØrresen 1833. Men hvordan fik man 
Hesten ned hØjt oppe fra? 

Når man mejede, skulde man ikke tage det sidst~ Hu~ med 
Saxen (Sa'jsinj) ): Leen; men hvorfor det skulde blIve staende; 
mindedes Meddeleren, Fotograf J. G. Elleby, (født 1865 pa 
Ellebygård i øster Marie) ikke, og når man kørte ind, skulde 
den sidste Tyvfuld Havre (Forkfuld) blive liggende på Marken. 
Den skulde Underjordskongen have til sin Hest2

• Om samme 
Skik har Aage Rohmanns Morfar (født 1842 på Slamragården 
i Bodilsker Sogn) fortalt til sin Datter (Aage Rohmanns MO,r, 
fØdt 1865) at han i sine unge Dage havde set, at man, nar 
en Mark v~r afhØstet, og man »sendte« det sidste på L~sset, 
tog en Håndfuld Strå ud af det sidste Neg eller den s1dste 
Viske og kastede den på Marken. Man måtte ikke hØste rent 
op. Hvorfor man bar sig således ad, fortalte Rohmanns Morfar 

1 1928 oplyser J. P. Riis fra Klemensker, at næ~ten al S~den kom i 
Hus; der var sjælden Hæs. ~avren var der en særhg Lade, ul, og denne 
Kornsort blev trådt meget hardt sammen af en Hest, og sasnart der var 
Tid dertil, blev der grøftet (gænget) langs Væggen, så Kattene kunde 
gå der og fange Musene. 

2 Jfr. Bh. Saml. XIX (1928) 87. Smlgn. Albert Eskerod: Arets 
Xring (Stockholm 1947) 182-248. 
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ikke noget om. Datteren tænkte sig, at det var, for at der skulde 
være noget til Aksplukkerne. 

Den travle HØsttid var god for Småfolk. Da var der meget 
at bestille og Arbejde nok at få. Peter Thorsen fortæller om 
Daglejernes Indtægt o. 1870, at Pær Dam i Arnage skulde 
hØste hos Anders Kofoed. »Hvor meget skal du have?« spurgte 
Bonden. »Jeg vil have to Mark om Dagen og en Specie hver 
LØrdag. Al Maden, og så skal Konen have Aksene af al 
Sæden.« Til Forklaring på det tilsyneladende urimelige i Pær 
Dams Forlangende kan mindes om, at to Mark om Dagen i 
seks Dage udgjorde en Specie, og med al Maden mente han jo 
kun, hvad han selv kunde spise. Hvad Aksene angår, var det 
naturligvis bare de spildte, det drejede sig om. 

Det sidste Læs Korn, der kørtes hjem, kaldtes Skrigelæsset, 
idet så mange som muligt skulde køre med på det og råbe 
Hurra. BØrn og Kvinder sad med grønne Grene. Hvis nogen 
af Beboerne ikke var færdige, kørtes rundt til dem, og de fik 
et Hurra, meddeles fra øster Marie i 1937. 

Når alt Kornet var indkørt, og Vintersæden var sået, hvilket 
i forrige Arhundrede helst skulde finde Sted 2.-3. September 
(i ældre Tid har man ikke været så tidlig på Vej med dette 
Arbejde), kom Høstgildetiden. På denne havde man alt fået 
en Forsmag ved "Amejeregildet« den Dags Aften, da man 
havde fået ophØstet, og ved det Indkørselsgilde, der holdtes om 
Aftenen den Dag, da det sidste Læs var kørt hjem fra Marken. 
Om Indkørselsgildet har vi en Oplysning helt fra 1755, idet 
Amtmand]. C. Urne har nedskrevet fØlgende herom (Thott. 
1507.40, S. 22)1: 

"HØste-Dront« kaldes det Maaltiid eller Tractament, som 
gives Hoste-Fokkene den Afften, Hosten hos en Bonde eller 
anden Mand er til ende bragt, bestaaende gemeenligen og paa 
det Bedste, af Sodgrod2 og Pande Kager samt gOtt Oll, Brende
viin og Toback; undertiden tillades dem og derved Lystighed 

1 Jfr. Axel Olrik og Hans Ellekilde: Nordens Gudeverden (1926 
ff.) 82l. , 

2 »Sad grad, Saltfisk (Torsk) eller og Bergefisk, kaldet her gemeen
ligen Barnafisk, og Salt Kiad, kaldet Saltmads fad, gott oll, brendevin 
og toback. Sod-Grad bestaar her gemeenl(igen) af Risen-Gryn kogt i 
Sod-Mælk, vel haard med Smar og Kaneel, eller smaa stadt Peber paa 
hos gemeen Mand. Boghvede-Grad er her ei brugelig, ligesom og ingen 
Boghvede her paa Landet saaes.« 
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med Spill og Dandts; Dront siges og af nogle i Almindelighed 
om et godt Maaltid, Tractament« 1. 

HØstadrønt kendes også i Nutiden som et »læmpeligt HØst
gilde« med Risengrød og Klipfisk. Men i Reglen afholder 
Bornholmerne meget store HØstgilder. 

Et HØstgilde var for Gårdens Folk og HØstfolkene. Det 
begyndte midt på Formiddagen med Smørrebrød, Snaps og 
Øl (der var hjemmebrygget en Ugestid i Forvejen, og det v~r 
ofte så stærkt, at øjnene løb i Vand, når man drak det). T~l 
Middag fik man Klipfisk og Risengrød. Derefter sov man ul 
Middag en Times Tid. De, der ikke kunde få Plads hertil på 
Gården, gik hjem. Efter Middagssøvnen blev drukket Kaffe, 
hvortil bødes hjemmebagt Hvedebrød. Derefter blev der kørt 
en Lysttur et eller andet Sted hen, Randkløve, Hveendingen 
el. lign. 2. Hestene var pyntede med grønne Grene, Blo~ster 
og Aks. Der kørtes i Fjedervogne (Stadsvognen og LastfJeder
vogne). Sidstnævnte var de Fjedervogne, man kørte til Byen 
med efter Varer. To Agestole og een »Buk« (Kuskesæde) 
var der på hver Vogn. Undertiden blev der på HØstkøreturen 
spændt fra et eller andet Sted; ikke altid. Var der nogle Eft~r
nØlere, som ikke var færdige med HØsten, blev der ordenthgt 
råbt Hurra for dem. I MØrkningen kom man hjem igen, og 
nu spistes »U jnnarnna«: Smørrebrød, Øl og Snaps. Derefter 
begyndte Dansen, der varede til ved Il-Tiden (Kl. 23). Så 
indtoges et Måltid med Lammesteg, Kalvest:g, Øl o~ Snap~, 
og hjemmebagt Brød spistes dertil. Derefter sulledes alud op ul 
»Borddans«. Derefter Vals og så mange andre Danse. En 
Timestid efter Spisningen bødes der Punch, og der blev druk
ket Skåler for Vært og Værtinde samt for flere andre. Længere 
hen på Natten fik man ofte en Malurt-Bitter. Der .dan~d~s 
til den lyse Morgen. Så serveredes Kaffe, og enhver gIk tll SIt. 
Dansen foregik i »Salen«, der var på 3-4 Fag igennem hele 
Stuehuset og var tom fo~ Møbler. Nedenunder var ~ælder. De, 
der var faste DaglØnnere på HØstgildegården, kom Igen Dagen 
efter til Middag, fik Mad, om Eftermiddagen Kaffe og om 
Aftenen Smørrebrød og Steg. DaglØnnen var o. 1890 kun 
50 Øre om Dagen om Vinteren for at tærske; om Sommeren en 

1 Drønt betyder: en, som kommer »drattende« bagefter, jfr. Gård
drønt, den yngste, sidste Søn. 

2 Optegnelsen er fra Øster-Marie Sogn. Jfr. Jul p. Bh. 1949,35-36: 
Høstgilder i 1880-90erne. 
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lille Krone. Til HØstgildet, hvor der skulle fersk Kød til, blev 
slagtet en Kalv og et Lam el. lign. 

Ovenstående HØstskildring er nedskrevet 1937 af Kommune
lærer Anton Kjølby, Svaneke, efter Meddelelse af fhv. Avls
bruger Thorvald Georg Nielsen, Svaneke, født i Øster-Marie 
18/2 1876 og Avlsbruger i Lindet (Øster-Marie Sogn) tilo. 
1936. Thorvald Georg Nielsen tjente i sin Ungdom på forskel
lige Gårde i Øster-Marie Sogn: Stamperegård, KjØllergård m. fl. 
Og derfra stammer hans Oplysninger. 

Fra Yppernegård i Nyker Sogn har Anton Kjølby ligeledes 
nedskrevet en udførlig HØstgildeskildring. Den afviger ikke 
på væsentlige Punkter fra Skildringen, der her er meddelt fra 
Øster-Marie Sogn. Kun skal nævnes, at på Yppernegård kom 
Daglejerne tidligt om Morgenen på HØstgildedagen for at hede 
Ovnen. Det var altid med Tjørn, der var samlet sammen gen
nem længere Tid. De varmede bedst, og så blev de brændt op 
på den Måde i den store Ovn. Efter Bagningen blev der stegt 
i Ovnen. Klipfisk blev sat i Vand, og en Masse Kartofler skræl
ledes. Kartoflerne kom i en beklædt Småhalmskurv og blev 
sat i Gruekedlen, hvor de kogtes. Gæsterne kom til HØstgilde 
Kl. 1OY2 om Formiddagen. De fik BlodpØlse og Snapse. Til 
Stede var foruden Gårdens Folk »Dagværkerne« (): Hus
fæsterne, der skulde gøre et vist Antal Dagværk om Aret) og 
DaglØnnerne, alle med Koner og BØrn. Der kunde være op til 
50 Deltagere i Yppernegårds HØstgilde o. 1890. Her var kun 
HØstgilde een Dag, medens der i Øster-Marie Sogn, som nævnt, 
holdtes HØstgilde to Dagel. 

Endelig kan anføres en lille Historie, der, som man vil se, 
har nogen Tilknytning til HØsten. En Karl vilde fæste sig til en 
Mand; men han havde rigtig nok en Fejl, sagde han, og det 
var en Sygdom, der kaldtes Fulsot. Bonden mente, det gjorde 
ikke noget, for han havde også en Sygdom, der hed Sommer
galen. Ja, så blev de akkorderet til hinanden. Så hændte det nu 

1 I DFS. findes endnu en Del Nutidsoptegnelser om HØstgilde på 
Bornholm. Særlig udførlige er Meddelelserne fra Svaneke og Ibsker. 
Mere kortfattede Oplysninger forefindes fra Bodilsker, Povlsker, Kle
mensker Pedersker og Åker. Ingen af Optegnelserne indeholder Træk, 
der afvi~er fra det ovenfor anførte. Johan Hansen fortæller i sine Erin
dringer, 203-04, kortfattet om Høsten. Gode Oplysninger om Høsten 
findes også i Seier 54-56, i G. å N. (1936) 60-63 (af J. P. Ander
sen) og i Jul p. Bh. 1950 (Allinge). 

Bornholmske Samlinger, 34. Bind, Rønne 1955

www.vang-hansen



en Gang i HØstens Tid, at Karlen skulde ud at køre Sæd hjem, 
cg det var meget varmt. Så lagde han sig i Stakken at drive. 
Da kom Manden ud og sagde til ham: »Hvorfor bestiller du 
ikke noget? {( J a, det var den slemme Fulsat, der var kommet 
over ham. Ja, siger Manden, nu kom hans Sygdom også over 
ham, og han griber HØtyven og giver sig til at banke lØS på 
ham. Karlen springer op og giver sig til at brØle, at nu var Syg
dommen gået over 1 . 

Tærskning. 

Plejlen var et vigtigt Redskab i de gamle BØndergårde, idet 
alt Kornet blev tærsket med dette Stykke Håndtøj. Tærskningen 
varede på Gårdene uafbrudt fra IndhØstningen og Vinteren 
igennem til hen imod Foråret. Således stod på Egesgård i Bodils
ker Sogn i 1840-50erne Karlen Lars og Halvdrengen på Loen 
og svang Plejlen fra EfterhØst til Forår. I de korte og mørke 
Dage tærskede de ved Skinnet af en Tranlampe med Sivvæge i 
et »Lotrold«. Ejeren Anders Brandt stod også hele Vinteren og 
tærskede Vårsæd med Plejl. Mandag Morgen begyndtes, og 
Fredag Aften holdt man op. Natten til LØrdag benyttedes på 
Egesgård til Kastning, idet en Mand med en dertil lavet lille 
Skovl kastede Kornet i en Bunke, så Avnerne kom til at stå i en 
Stak i Midten, dernæst »SIØmmerne« (dårligt Korn) og Små
korn og yderst Handelssæden. Lidt ud på Morgenen kom så 
Pigerne med Sold, rensede Kornet og samlede det i Dynge, for 
",t det kunde få den endelige Behandling med Vindharpen. 
FØrst i 1860erne fik man på Egesgård Kastemaskine, og Soldet 
fik Afsked på Tærskeloen. - Johan Hansen fortæller i sine 
Erindringer (S. 179), at ved Tærskningen blev Sæden renset 
hver LØrdag. Mænd og Kvinder, som kunde bruge et Sold. 
skulde da ud i Loen for at skille Sæden. FØrend den skiltes med 
Sold, skulde den kastes, for at de største Avner kunde komme 
fra. Dette skete på fØlgende Måde: Sædbunken, som ved Tærsk
ningen hele U gen var samlet i den ene Side af Loen, blev da af 
den ene Tærskernand kastet over til den modsatte Side, og jo 
større Loen var, des renere blev Sæden, da den derved kunde 
kastes længere bort. Hertil brugtes en lille Kasteskovl, som 
Manden kunde kaste med den ene Hånd. Rensemaskine kendtes 

1 Meddelt af ]. L. Petersen, Øster-Marie. Trykt i Evald Tang Kristen
sens Danske Skjæmtesagn I (1900) Nr. 296. 
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ikke. At Sæden blev meget ufuldkomment renset og derved en 
simpel Handelsvare, fØlger af sig selv. Derril kom, at Tærsknin
gen, som ovenfor nævnt, optog hele Vinteren, og da Rotter og 
Mus huserede i Sæden, som lå i Ladehusene, kunde Snavset fra 
dem aldrig blive skilt fra Sæden. Rotternes Snavs kunde nok 
fraskilles, men Musenes kun meget ufuldkomment1 . 

Når man hen på. Foråret var færdig med Tærskningen, hold
tes et »T ærskergilde« på Optærskningsdagen. Man blev ved 
dette, bl. a. i Nyker, beværtet med Pandekager, Smørrebrød og 
Punch, det samme Traktement som ved »Mejergildet« i HØsten. 

Det var et stort Fremskridt, da Tærskemaskinerne blev ind
ført. En Foregangsmand på dette Område var Anders Brandt på 
Egesgård. Hen på Sommeren 1855 2 kom hanen Aften hjem fra 
RØnne med en Tærskemaskine læsset på Vognen. Sikken Op
standelse i hele Gården! Den gamle Peter Brandt sagde ingen
ting, men enhver kunde se, at det her huede ham ikke. Begge 
Konerne småmudrede, og Karlen Lars gav sin Vrede Luft i Ud
talelser om, hvor han skulde få Arbejde og Brød fra ef ter
dags osv. Så en Dag kom MontØren og stillede den op; men 
der var noget til HØst, og Maskinen, en lille en til kun een 
Hest, kunde ikke blive prøvet foreløbig. Men da Dagen kom, 
viste det sig, at den ikke kunde tage et Neg, og ingen vidste 
Råd, men Lars triumferede. HumØret var slØjt hos Husets Folk, 
for ingen kunde forstå, hvad der var i Vejen, da Maskinen 
arbejdede godt. Så kom den gamle Brandt i Tanker om at hente 
en gammel MØllebygger. Han kom straks, og efter at have 
beset den sære Indretning fra alle Sider og Kanter rådede han 
til at vende Trækket, og når Maskinen kom til at gå den anden 
Vej rundt, gik det til Tilfredshed i alle Måder, og der kunde 
tærskes 1 TØnde Korn i Timen. Hvor blev And. Brandts Glæde 
stor. Det rygtedes hurtigt viden om, at han havde fået en Tær
skemaskine, og jævnlig fik han derfor BesØg af BØnder fra 
Nabosognene. Ja, en Søndag kom en hel Vognfuld fra Klemens
ker med Degnen som FØrer. De tilrejsende fik Hestene på Stald, 
hvorefter de udtalte deres Domme. Degnen erklærede, at på 
sådanne store Gårde kunde det gå, men på de små som hans, 

1 Om Tærskning se også J. P. Andersens Skildring i G. å N. (1937) 
18-22, samt Jul p. Bh. 1941, 33-34; 1950, 23. 

2 ]. P. Riis oplyser fra Klemensker, at Bønderne o. 1860 fik små 
Hestetærskeværker, »og nu blev Daglejeren overflødig de fleste Steder 
om Vinteren«. 
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nej aldrig. Fem Ar efter var der Maskine i hver Gård i Kle
mensker Sogn, og nu tærskes der på Degnegården med Motor 
og Halmpakker. 

Fra de gamle Bygninger. 
Gårdene var i gammel Tid gennemgående dårligt byggede 

af TØmmer, klinede Lervægge, Bræddegavle og Stråtag. På hver 
Gård havde om Sommeren mellem Vår og HØst en Mand om
trent nok at gøre med at efterse Husene udvendigt, at udbedre 
og med Ler l spække alle Gårdens Ydervægge, derefter hvidte 
dem med Kalk, tjære Stolperne, Porte og Låger og, kort sagt, 
pudse hele Gården op. Alt dette Arbejde blev udført af en af 
Gårdens faste Daglejere. Særskilte Håndværksfolk benyttedes 
kun til nyt og større Arbejde, meddeler Johan Hansen i sine 
Erindringer, 201. 

Byggeskikken på Bornholm er nær beslægtet med den i Skåne 
og på Sjælland. De bornholmske Gårde var allerede o. Ar 1800 
næsten alle sammen blevet firlængede ligesom de sjællandske; 
men Gårdsplanen viser undertiden en Tendens til Todeling, 
svarende til 0stsverrigs »Mandgård« og »Trægård«. Da den 
bornholmske Byggeskik er særdeles godt undersØgt 2 , skal der 
her kun gives nogle supplerende Oplysninger til det allerede 
kendte, idet der vil blive meddelt nogle Optegnelser fra Dansk 
Folkemindesamling vedrørende Klinearbejde, Klinegilde, Ild
steder, Ovn og Kakkelovn samt Belysning. 

1 1777 nævner J. P. Prahl i sin Agerdyrknings-Catechismus, 92, at 
Lerarbejdet bør gøres straks efter at Sæden er lagt, i det ringeste før St. 
Hans Dag, om det er muligt; thi da kan det få sin fuldkomne Tør
relse og holder sig siden ikke fugtigt. 

2 Se H. Zangenbergs Afhandlinger om bornholmske Landbygninger 
i Turistforeningens Aarbog for Bornholm 1926 og i Bh. Saml. XIX 
(1928). Krarup og Tuxen 207-09. Ph. R. Dam 87-97. J. Thamdrup 
Husbygning på Bornholm (i G. å. N. 1939, 8-30, og Festskrift til 
Peter Thorsen 1942, 139-51). K. Thorsen i Bh. Saml. XIV (1922), 
XX (1932) samt i en Række Avisartikler (i Udklip i DFS.). Peter 
Thorsen: Fra Sydbornholm (1934) 42--62 og i Bh. Saml. XXXI 
(1947) 131-36. Johan Hansen 73-89, 129-30, 186-88. Aage 
Rohmann i Bh. Saml. XXII (1934), 57-74. Danske Folkemaal 1932, 
33-48, 1934, 50-60. Axel Steens berg: Gamle danske Bondegaarde 
(1943). Forskellige Optegnelser i DFS. og Nationalmuseet (sidstnævnte 
Sted også mange Fotografier). Endvidere Jul p. Bh. 1940,22-25,1945, 
40-42, 1950, 12-19. 
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Når et Hus blev bygget, blev der mellem Tømret sat Stokkel, 
hvorimellem det godt æltede Ler blev klinet. Leret måtte ikk~ 
være for blødt, for så klaskede Væggen ned, inden den blev 
færdig. Klinearbejdet udførtes oftest af Kvinder. Ved nyt Byg
gearbejde samledes Folk sammen, og på en Dag kunde de kline 
et Hus op, når Leret var æltet i Forvejen. Det blev æltet ved, 
at der blev redet rundt i det med en eller to Heste, og samtidig 
blev det yderste af Leret kastet indad med en Skovl. Når det 
var tilpas æltet, blev det dækket til med Lyng eller Halm, så 
det kunde ligge og suvne (tørre) og dermed blive meget sejgt. 
Kliningen foregik på den Måde, at en Kvinde stod udenfor 
Væggen og lagde Leret i med Hænderne i hele Væggens Tyk
kelse. En anden stod indenfor og jævnede det og især strøg 
,fet godt fast på »Tømrene«. 

Med omtrent 4-6 Tommers Mellemrum flettede man et 
Halmbånd imellem Tømrene for at styrke Væggen; men det 
blev gjOrt samtidig med, at Væggen voksede i HØjden2 . Når 
Væggen begyndte at stivne, stak man mulige Ujævnheder af 
med et Tørvejærn. Når Væggen var tør, blev den klikket: man 
strøg Ler i Sprækker og Revner. Det var Mændenes Arbejde 
at bringe Leret til Klinerskerne. Ihvorvel man kalkede Væg
gene, vilde de jo gerne regne ned, og så måtte man på de mest 
udsatte Steder slå Halm for. Det skete oftest ved at brede et 
Lag Langhalm ud på V æggene og sØmme tykke Kæppe derover 
for at holde Halmen på Plads; men man bandt også undertiden 
i små Langhalmskærve af en halv Snes Tommers Tværmål og 
stillede dem op på en Lægte, der var anbragt noget fra Væg
gen. Halmen blev stillet tæt, således at Topenden hældede ind 
mod Væggen og Rodenden noget fra. Det var især Gavlene, 
der blev beskyttet således. Der blev slået et Brædt på Bjælken. 
Dette blev kaldt Regnebrættet, det skrånede nedad og viste 
Vandet udad. Derunder stilledes Topenden på Kærnen, og 
Gavlen kunde således holdes tør. Havde man småt med Halm, 
kunde også Bregner bruges. 

Medens Klinearbejdet stod på, blev Folkene godt trakterede, 
og om Aftenen dansede de, om muligt til Musik, men det kunde 

1 De såkaldte Tømra. 
2 Ikke som H. F. Feilberg skildrer det (Dansk Bondeliv I, 1889, 30), 

inden man begyndte at kline. 
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også gå an at synge dertil. Peter Thorsens Moder (1848-1925) 
havde ofte i sine unge Dage taget Del i et Klinegildel. 

I de gamle Huse havde man en klinet Lerovn, en såkaldt Ler
pajl2. Kunde man få den klædt med Blikplader, var det at 
foretrække. Sådan et Arnested var i Brug i mange fattige Hjem 
i Rø Sogn tilo. 1830-40. Efter den Tid begyndte man overalt 
at få Jernkakkelovne. I Husmands- og Håndværkerhjemmene 
var de ældste Sæt Bilæggerkakkelovne ret små. I de store Bilæg
gerkakkelovne sattes TØrv ved Siderne i Kakkelovnen, og der 
lagdes nogle ovenpå, og så anbragtes der Lyng derunder ro 
Gange daglig. På sådan en stor Kakkelovn sattes en Gryde med 
et godt Jernlåg over, når der skulde koges Mad. Der brugtes 
også Lyng til at hede Bagerovnen med. I den lille Bilægger
kakkelovn i Hans Morten Ipsens Barndomshjem i Aker Sogn 
havde de en Ovnkogeindrerning, hvori der kunde laves Mad. 
De havde meget Brænde, idet Faderen var Træskomand, og 
dette Håndværk gav rigeligt med Brænde tilovers. Det var mest 
Top og Grene, man brugte som Brændsel, ikke så meget Tørv 
og Lyng. Man så aldrig i 1850erne noget Komfur. Der muredes 
lidt op i Skorstenen. Det opmurede kaldtes en Ildere (Iljara, 
Ildsted). I den kogtes og lavedes Mad. I små Hjem lagde de blot 
nogle Sten i Skorstenen ovenpå hinanden, en flad, bred Sten 
øverst, og så anbragtes en Tre- eller Firfod af Jern, hvorpå 
Pande eller Gryde sattes, imens Stegning eller Kogning fandt 
Sted. 

Ovnen i de gamle Huse var ofte opfØrt af Ler, der blev kli-

l Opt. 1931 af Peter Thorsen (f. 1872 i Nylarsker Sogn). JO'lan 
Hansen har også en Skildring af Klinearbejde og Klinegilde, se hans 
Erindringer 84-85, hvor også Stengilclc og Rejsegilde omtales. ]. P. 
Riis har fra Klemensker en Opt. om Tømmergilde, der holdtes, når en 
Længe blev rejst. Ved Middagstid samledes Naboer, Slægtninge og 
Venner på Byggestedet. De fik da Kaffe med hjemmebagt Brød. Derpå 
gik alle ud til Tømmerpladsen og tog fat på Rejsningen under Ledehc 
af Håndværkerne. Når alle Spænderne var rejst, blev der hejst en smuk 
Krans på Bygningen, og i de sidste Ar Flag, meddeles 1927. Derpå 
spistes Smørrebrød med Snaps og 01 oppe i Bygningen. Senere blev 
der spist Aftensmad, Steg, Kage og Punch, og mange Sxåle blev dru',
ket inde i Sruerne. Da var Kvinderne med; der dansedes og spilledes 
Kort. De assisterende ved Tømmerrejsningen fik ikke anden Betaling for 
deres Arbejde end Gildet (jfr. min Bog: Leksikon over Landsbyens 
Gilder, 1950, 150). 

2 En Pajl er en lav, bred Forhøjning. I Beboelseshuse var den op
muret. 
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net om en Stabel Brænde og Fladtørv og derefter stampet sam
men, mens den tørredes. Når den var færdig til Brug, blev 
Brændet antændt og Ovnen »udbrændt«. En sådan Ovn kaldtes 
en »slagen Ovn«. Ovnen i Peter Thorsens Barndomshjem (et 
Husmandssted) kunde rumme 13 Brød på hver a 11-12 Pund. 
Den blev hedet med TjØrn eller Kvas i 1Y2-2 Timer, indtil 
»Kællingen« var udbrændt, det vil sige, at det sorte Sodlag var 
udbrændt, så Ovnen var klar over det hele. Så blev den raget 
rom for Gløder og fejet, og Brødet blev sat ind med Ovnskod
den, Ovnfjælen sattes for og blev klinet til med Ler; men mange 
klinede dog med KomØg. Når man hedede Ovnen, brændte det 
bedst, når man skiftevis lod Ilden brænde i en Side ad Gangen, 
og når der skiftedes fra den ene Side til den anden kaldtes det 
at »skara om«. Dertil brugtes en lang Stang af grø~t Træ, som 
kaldtes en »Skarabran«. Dette Oid brugtes også om en meget 
hØj og tynd Mand, der kaldtes »enj longer Skarabran«. At 
»skara« sagdes også om en Mand, der skiftede Mening om et 
eller andet, eller som opgav sin Overbevisning for at antage en 
anden. 

Når man slukkede Ovnkosten, der som oftest var lavet af 
Enebærris, kunde det Vand, som brugtes hertil, helbrede Udslet, 
når man vaskede sig i det. 

Peter Thorsens Barndomshjem var et Fæstehus på 3.Vornede
gårds Grund i Nylarsker. Hans Fader købte det i 1871 af en 
gammel Mand Jens Hansen Kjøbek (1812-90), der forbeholdt 
sig Ret til at blive boende i et lille Hus, han havde bygget sig. 
Han fik forØvrigt Kost og Pleje hos Peter Thorsens Forældre 
til sin DØd. Thorsens Fader (1843-1924), der var Smed og 
Husmand, lod en Smedje opføre på den anden Side af Vejen, 
der førte forbi Gavlen af Huset. Således som dette var indrettet. 
var det meget trangt og ubekvemt, men for Resten ikke værr~ 
end andre lignende Huse. Der holdtes 2 KØer og 1 Får, 1 eller 
2 Grise om Aret og 7-8 HØns. Jorden var Sandjord, og det 
kneb ofte med Foderet til Køerne. 

Huset var opført af Bindingsværk med lerklinede Vægge. 
Den vestre Gavl var lerklinet over Bjælken, og op til Skunken f; 
derover var Brædder. Den øste Gavl derimod var flettet skifte
vis af Halm og ipakket Lyng for at spare på de dyre Brædder. 

1 Hr. Smaaafhandlinger til Peter Thorsen (1942) 143. Jul p. Bh. 
1937, 17~19 (om]. H. Kjøbek m. v., af P. Thorsen). 
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Over østre Køkken var i Stedet for Bræddeloft lagt Stænger, 
der fra begge Sider var klinede tæt med Ler, ligeså ved Siden af 
Skorstenen over Ovnsmunden for at hindre Loftet i at antændes, 
når Ovnen hededes. De Øvrige af Beboelsesrummene havde 
Bræddeloft; men Peter Thorsen har set et Hus, hvor Daglig
stuen så vel som Køkkenet var dækket med lerklinede Stænger. 
Dette Hus var iØvrigt pænt kalket og ikke uhyggeligt. Gulvene 
i Thorsens Barndomshjem var af Brædder; men mange hjalp 
sig med Lergulv. 

Taget var naturligvis af Strå; men medens man i en senere 
Tid lagde Strået på Lægter med en halv Alens Mellemrum, var 
dette her lagt på den gammeldags Måde med Tagredsel. Hal
men bandtes på med Kæppe, der snørede fast med Kabelgarn 
eller undertiden med Pilevidjer. Tagrygningen holdtes ikke på 
Plads af Kragetræer som på Sjælland. De eneste Kragetræer, 
Thorsen har set i Brug på Bornholm, var hos en Mand, der 
boede øst for Bodils Kirke; men han var også Sjællænder. På 
Bornholm dækkede man Husrygningen med fin Lyng og lagde 
derover lidt Ler, som i Reglen lå her ved sin egen Tyngde, selv 
om det i en hård Storm nok kunde blæse ned. 

Sengene var Alkover. Den i Dagligstuen havde Bund af 
Brædder, mens de andre to i Svendens Kammer og Jens Han
sens Stue havde Bund af tørt Ler og Sand opfyldt en halv Alen 
over Gulvet. Derover et tykt Lag Halm. Der var lunt i en sådan 
Seng, når Omhængene var trukket for, og her var en udmærket 
Udklækningsanstalt for Lopper. - I Dagligstuen stod en Slag
bænk, der om Natten redtes op til Seng for BØrn. Senere blev 
Huset lidt udvidet, og man fik Sovekammer med almindelige 
Senge . 

Gulvet blev bestrøet med Sand, hvilket var nødvendigt nok, 
da man gik i Stuen med Træskoene på. Gulvsandet blev hentet 
fra Havet ved Arnage. Mange kom et Par Mil inde fra Land 
for at hente Gulvsand nævnte Sted. Hvis den, der strØede Sand 
på Gulvet, kom til at slå noget af det på en ugift Person, blev 
vedkommende ikke gift dette Ar. - I østre Køkken stod »Sand
gruen«; den var oftest i eller ved Køkkenet. Ved Siden af den 
stod Hjemkværnen, hvorpå der blev malet Malt. Ved den stod 
Ølankret, og til den anden Side fandtes Sildefjerdingerne. I 
vestre KØkken var Skorstenen, hvor Maden blev lavet på »Ilde
ren«, en muret Pall med en Fordybning i Midten med Rist. 
Ved Siden deraf var Indlægget til Bilæggeren, hvori der, for-
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uden med Brænde, blev fyret med Lyng og Bredtørv. Til den 
anden Side var Ovnen, der her var muret; men ellers var den 
ofte af Ler. 

Ved Huset var en lille Have med nogle Æbletræer, der var 
temmelig gamle. De bar Frugt ret regelmæssigt hvert andet Ar. 
Træerne var friske og fri for Kræft. - Grisen boede i Hoddan 
(Udskuddet) op til Kostalden, og HØnsene havde deres Plads 
på Stænget over Grisen; men det var ikke tættere, end at nogen
gang en HØne kunde falde ned om Natten, og Grisen undså sig 
i så Fald ikke for at æde den. Grisen havde sin Grisegård uden 
for Hoddan. Æbletræerne stod ligeved, og de Æbler, som faldt 
af, kom meget almindeligt ind til Grisen, som til BØrnenes 
Ærgrelse åd dem; men når så Grisen om Hellemyssatiden var 
stor nok, måtte den jo med sin Krop betale for det altsammen. 
Det var for BØrnene en meget mærkelig Dag, først fuld af hår
rejsende Rædsel, og derefter overordentlig interessant, når de 
fik at se, hvad den indeholdt, og Dagen efter var der PØlserne 1. 

I Tilslutning til Peter Thorsens Skildring kan anføres, at den 
86 årige Hans Morten Ipsen i 1935 kunde huske, at han ude 
på Lyngen i Aker Sogn havde set Beboelseshuse, hvorpå der 
ikke var nogen rigtig Skorsten. Husene var på 2-3 Fag, og 
i den søndre Side var en DØr; i den nordre Side var et Hul, 
hvorudaf RØgen skulde gå efter Vinden. Der var intet Brædde
loft, blot Stængetræer og Fladtørv over. Der var et Vindue' i 
Sydsiden og en lille Glug nordud. Hvor usle end Husene var, 
så boede der dog Mennesker i dem. 

* 
Bekvemmeligheder (WC) fandtes ikke på Landet i ældre 

Tider, knap nok i Byerne. øst for Akirkeby, omtrent hvor 
østergade nu er, løb i gamle Dage et Stengærde i Syd-Nord. 
På Markedsdage og 19n. var alle Siddepladser bag Gærdet tæt 
besat, fortælles der. 

Ved ØfrØ1 2 og store Gæstebud blev en Letharve stillet »i 
Skrik« 3 i en lidt afsides Krog til Bekvemmelighed for Gæsterne. 

* 
Inden Petroleumslampens Indførelse henved 1870 anvendtes 

til Belysning Talglys i Stuerne og Tran i Udhusene. Fra Eges-

1 Opt. 1931 af Peter Thorsen. 
2 Ufrøl, Øfrøl: GravØl, Gilde, Beværtning ved Begravelser, Ud .. 

færdsøl. 
3 Skrikk, en simpel Indretning til at sidde på eller lægge noget på. 
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gård i Bodilsker Sogn meddeles, at Tranlampen, der brugtes i 
Laden under Tærskningen, var anbragt i en stor Trækasse med 
en Hornrude i hver Side og en DØr foran 1. Indenfor stod en 
~erlampe med en Sivvæge. Når der arbejdedes, stod DØren 
aben. l Stalden brugtes en Lygte med Glasruder eller Ruder 
af Blæreskind eller Horn. 

Inde i Stuen anvendtes kun Talglys. Man så i Begyndelsen 
meg~t mistroisk til Petroleumslamperne; men man blev dog 
hurtIg klar over, at her var sket et Fremskridt, så Petroleums
belysningen holdt snart sit Indtog i Lo og Stald. 

FØr Petroleummens Ankomst stod i Opholdsrummet (Stue 
eller Køkken) midt på Gulvet en »Lysa Dalla« en Indretning 
på HØjde med et Bord, og hvori man satte et Lys. 

Derom sad så K vinderne og spandt; bagved sad Lillepigen 
og kartede. Den gamle Peter Brandt vandt Garn Anders 
Brandt sad i en Krog og spandt Kabel eller vævede Seletøj 
e:ler havde andet ~usflidsarbejde for. Men alt Arbejde sluttede, 
nar Karlene kom md fra Tærskeloen, og Spegesild og den ny
kogte Vandgrød kom på Bordet. Arbejdet blev kun genop
taget af Kvinderne, som tit fortsatte til langt hen imod Midnat, 
særlig hvor der var voksne Døtre, som lavede Udstyr el. 19n. 

Hertil kan føjes, hvad den gamle Hans Morten Ipsen (fØdt 
18.49 i A~er. Sogn) meddelte i 1935 om Belysningsforhold og 
Hjemmeflld 1 hans Barndomshjem. 1858 flyttede han med sine 
Forældre og Søstrene ind i Stenbakkehuset i Aker Sogn. Når 
Husfaderen om Vinteraftenerne sad i Stuen, skar eller pudsede 
han Træsko, Moderen spandt på Rok, og BØrnene læste under
tiden lidt og sov ind imellem. Belysningen bestod også her af 
en Lysedalle, en Træstang, som Husfaderen havde sat en Fod 
på, og i den øverste Ende var anbragt et lille Bræt, hvorpå var 
en Lampe, hvori der blev slået Tran. Der var i Lampen en 
Væge så tyk som et Halmstrå, og i en Trud (Tud) på Lampen 
s~ulde Vægen være at se. Hele Familien sad om denne Belys
nIng, og Hans Morten Ipsen tænkte senere tit på, hvorledes 
man kunde nØjes med så lidt Belysning. Nu til Dags vilde det 
være umuligt. Lyse-Dallerne blev i 1870erne afløst af Petro-

1 )ohan Hansen giver i sin Erindringsbog, 185-36, udførIige Op
ly~nInger om, hvorledes man i gamle Dage skaffede sig Ild (ved 
Hjælp af Brændstoffet Tønner eller ved at slå Gnister af skarpe 
Flintesten). 
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leumslamper, der i indeværende Arhundrede er blevet erstattet 
af det elektriske Lys. 

Kvindernes Arbejde. 

Der var i gammel Tid pålagt K vinderne et, som man nu 
synes, Overmål af Arbejder. De måtte deltage i meget groft 
udendØrs Arbejde Aret rundt; de skulde malke, lave Mad, bage, 
holde Huset i Stand, støbe Lys, kærne, brygge o. m. a. Hertil 
kom så det store Arbejde, der Aret rundt var knyttet til TØjets 
Fremstilling og Vedligeholdelse. Der var Tilberedningen af HØr 
og Hamp, Skætning, Hegling, Kartning, Spindingen ved den 
snurrende Rok Vinteren igennem, Strikning, Syning, Vask o.s.v. 

Der skal dog ikke her gives nærmere Oplysninger om alt 
Kvindearbejdet, udover hvad der allerede er anført hero~ j 

forskellige af de andre Afsnit (således Mad og Drikke, Arbejder 
vedrørende Fødens Fremskaffelse, Brændsel, HØst, Tærskning 
m. v.), idet der forefindes mange trykte Oplysninger om Kvin
dernes Arbejde på Bornholm i fordums Dagel. 

Endvidere findes forskellige utrykte Optegnelser i Dansk 
Folkemindesamling. Blandt disse kan fremhæves en udførlig 
Skildring af Peter Thorsen, indsendt 19/5 1931. Heri fortælles 
om HØr og Uld, Bagning, Brygning og Kærning. Alt heri .om 
de tre sidstnævnte Emner er udnyttet i nærværende Arbejde 
Stykket om HØr og Uld kunde nok fortjene at blive offentlig
gjort ved Lejlighed. 

Det vil dog være hensigtsmæssigt her som Afslutning. på 
dette lille Afsnit at anføre, hvad J. P. Riis fra Klemensker 1 en 
Optegnelse i Dansk Folkemindesamling beretter om Kvinde
arbejde, da man af denne modtager et levende Indtryk af de 
gamle Bornholmerkvinders Flid: 

1 Se således: Ph. R. Dam 106-112; Johan Hansen 190-96, 204-
08' Seier 57-60 (om Hørarbejdet); G. å. N. 1937, 19-22 (Bagning), 
1937, 60-70 (Vask), 1939, 31-35 (Garn og Tøj i gamle Dage), 
1939 36-41 (Syning), 1939, 42-43 (den gamle bornholmske 
DraØ). Om Dragter og Tekstiler på Bornholm se endvidere: Turist
foreningens Aarbog Bornholm 1926, 137-56 (af Elna Mygdal). Om 
Farvning Bh. Saml. XXXI (1947) 138-40 af Peter Thorsen. P. Koch 
102-03, om Klædedragten. Jul p. Bh. 1934, 28-30 (Hørrens . Be
handling); 1937, 28-29; 1939, 16; 1940, 24; 1950,21 (FarvemIdler 
m. v.); 1947, 24-33; 1949, 19-23; 1950, 22 (Påklædning); 1949, 
33-35 (Spinding, Blår, Uld m. v.). 
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Kvinderne drevet meget stort Husflidsarbejde hele Aatet, 
særlig om Vinteren. På enhver Gård avledes et stort Stykke 
Hør (Lin) og Hamp. Når HØrren var i FrØ, blev den rykket 
op med Rode, hvorefter den måtte igennem flere Processer, 
der krævede et ikke ubetydeligt Arbejde. Den blev til sidst 
skættet, heglet og sorteret i Brua og Blår. 

For Uldens Skyld holdtes en stor Fåreflok. Desuden købtes 
en Mængde Tvist. Alt dette blev spundet, varpet, spolet og 
vævet, og en Del Garn farvet (de fleste Husmødre var meget 
dygtige heri). Noget af Ulden blev sendt over til Klædefabrik
kerne i København og der fabrikeret til grovt Klæde, men alt 
det andet blev vævet til Hvergarn, Dynevår, Lærred, Drejl, 
Duge, og Hampen til Sækkelærred, og det i saa store Mængder, 
at der på enhver Gaard blev lavet ikke blot til at forsyne 
Gaardens Folk (Tjenestefolk fik ofte en Del af LØnnen i Gang
og Sengeklæder), men der blev ogsaa solgt meget til Køben
havn gennem Skippere og Købmænd. Der blev ogsaa paa 
enhver Gaard holdt mange HØns, Gæs og Ænder, ikke som nu 
for Æggenes Skyld, men for Fjerenes. De blev rispede og ren
sede om Vinteraftenerne, og da hjalp Mandfolkene til, og saa 
blev der stoppet Dyner, saa man havde til flere Slægtled. Alle 
Dyner, alt Linned og alle Sække blev syet af K vinderne, og 
vel at mærke med Haanden, da Symaskiner ikke kendtes endnu. 
Der var ogsaa et meget stort Arbejde med Strikning af Uld
trøjer, Strømper, Vanter, Huer, Tørklæder og Sjaler. Gang
klæder blev syet af omvandrende Skræddere og Sypiger, og alt 
Fodtøj af omgående Skomagere, der også var Sadelmagere. Til 
daglig brugtes Træsko uden Læder, og enkelte Bønder lavede 
dem selv; men der var dog 2-3 Træskomagere i Sognet; en 
af dem, Jens Haagensen, var Morfader til den berømte Sanger 
Vilhelm Herold. Kun de voksne havde en Dragt af sort Klæde 
til Altergang og Begravelse, og den gik ofte i Arv i flere Slægt
led. Overfrakke brugtes kun af Embedsmænd og Officerer, 
ligesaa Handsker. Til KØrebrug havde man kun om Vinteren 
en Kappe af grovt Klæde, men aldrig pelsforet; enkelte havde 
en Skindkrave herpaa. Folkevittigheden kaldte disse for Krave
pelse, og da der senere kom skindforede Pelse, fik disse Benæv
nelsen Kreditpelse. Om Sommeren brugtes linnede Kapper for 
Støvets Skyld (StØvkapper). 
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Mad og Drikke. 

I Landbohjemmene bestod Dagens første Måltid af »Silj og 
Søvva« (Sild og Søbe). I sidste Halvdel af afvigte Arhundrede 
regnedes 5-6 Spegesild for almindeligt til en voksen Karl, og 
mange tog et Par Stykker til. De bornholmske Sild er jo ret 
små; men havde man tager 7 og skulde til den 8., var det, 
ligesom Appetitten havde begyndt at tabe sig. De store norske 
Sild kom på Bordet i et Sildetrug af Træ, sort som Kul af 
Sildefedt og Alderdom. Man havde dengang, som den Dag i 
Dag, hvor man selv speger sine Sild, ved BDrdet en Træbrik 
til at lægge den på, en til hver Mand var det almindelige. På 
Gårdene havde man dog Tomandsbrikker, der var 1 Y2 Alen 
langel. Kniv skulde man altid selv medbringe, Gafler brugtes 
ikke til Sild. Når man spiste, dyppede man Silden grundigt i 
en passende Blanding af SkalottelØg, Eddike og Peber. Sennep 
kunde også bruges til »Siljadyppa«, ligeså hakket grøn Persille 
eller »LØjfaun« (LØgtDp). Fik man Kartofler til, »skiilada« man 
den og klemte den fast på Bordet foran Brikken, så var den 
nem at skære .af Dg rullede ikke til Gulvs. Silden spistes med 
Benet i. Var man kommet godt i Gang med den første, be
gyndte man at spege Nr. 2, og så fremdeles, så sinkedes der 
ingen Tid væk. Fik en BDrnholmer ikke sine Spegesild hver 
Morgen, var han »svaanger« i Maven hele Dagen. Kvindfol
kene sagde, de blev »daan«. 

SØvva bestod af Mælk med BrØdskorper og Brødlevninger i. 
Havde man noget 01, helst surt, hældte man det i, så løb 
Mælken sammen til Ost så sejgt som StØvleskafter, hvis det 
kogtes for længe. Nogle tog Sukker i, andre Salt; man fik ikke 
ens SØvva to Steder. Hver Husmoder havde sin Måde at lave 
denne Ret på. Den regnedes i ældre Tider for en god Spise og 
brugtes både til Frokost og Aftensmad; men efter at Meje
rierne kom, blev det jo længere jO' slØjere Dg udartede til 
sidst til lunken Centrifugemælk med lidt Salt i. 

De gamle mindedes SØvva hos Brygger Hans Berg i Neksø. 
Der fik man BrændevinssØvva ved Afmejergildet - en Skål 

1 1885 oplyses: På Bornholm bruges endnu aflange, firkantede 
Trætallerkener i ethvert Hjem til Spegesilden, som man spiser hver 
Morgen til »Marnmål«, og de kaldes »Sella-Brekker« (Sildebrikker) 
eller »Sella-Talbrekka« (Sildetallerkener). Skattegraveren III. Halv
årgang 1885, S. 237 (Side 237-39 om bornholmske Lege). 
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Brændevin 1 med itubrækkede Kommenskringler i. Den Slags 
Skemad smagte de gamle Fiskere. 

Hen midt på Formiddagen fik man »Middesbrændevin«, en 
Bid Brød med et Par Snapse til. 

Middag spistes Kl. 12 så vidt muligt. Dygtigt med Kød 
satte de gamle Pris på; man betragtede førhen, som tildels 
endnu (1930) på Bornholm, Sulet som Formad. Skemaden fik 
man bagefter. 

Efter Middagen sov man Middagssøvn til Kl. 2; så var det 
Kaffetid, hvis man ikke foretrak en Malurt- eller Perikumbitter. 
Havde man travlt med HØst el. lign., stak man også et Par 
sådanne ned imellem om Formiddagen. - Kl. S var det Vjn
narnatid (Mellemmadstid). Da fik man skåren Mad med Snaps. 
Pålæg fandtes på SmørrebrØd efter Formue og Lejlighed. »Alt 
lægges der på undtagen på Fedtmaden i Dyndby,« sagde 
Drengen. 

Aftensmaden, der indtoges o. Kl. 8 (): 20), bestod vistnok 
oprindelig Dgså af Sild og SØvva, måske oftest af stegt eller 
ristet, »krakkad«, Sild. Fåremælk og Grød var også en fast Ret, 
- at dØmme efter den gamle Hjemdriversang, som Vogter
drengene brugte: 

»Ha-a, driv hjem, - å hil-a driv hjem 
te Fåramilk å Grød«. 

Ved Vintertid slog man Vjnnarna og Aftensmad sammen til 
eetMåltid omkring ved Kl. 62 . 

Om den daglige Bespisning oplyser J. P. Riis, der var fra en 
stor Gård i Klemensker, fØlgende fra Tiden o. 1850-70: 

»Kosten paa Gaarden var meget tarvelig. Til Frokost Spege
sild med Kartofler eller Brød til, og Suva: en Blanding af hjem
mebrygget 01, Mælk og Grød. Og det samme til Aften, eller 
Vandgrød. Til Middag stegt Flæsk og Suva, enkelte Dage i 
V gen salt Kød og Flæsk og dertil Ærter, Kaal eller Brænde-

1 Brændevin blev der drukket ikke så lidt af. Mange tog en Syp 
(Snaps) til hver Sild om Morgenen. Silden var et Havdyr, der skulde 
svømme. Da Brændevin blev dyr efter Krigens Udbrud 1914, gik den 
meste Sildespisning af Mode. Nu spiser ingen mere end l il. 2 Sild til 
Frokost (meddelt 1930). 

2 Opt. 1930 af W. Koefoed, Pedersker, efter Meddelelse fra for
skelIige ældre Mennesker. Jfr. Jul p. Bh. 1939, 16 (om Madretter). 
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snude 1 , samt Byggrynsgrød kogt i Mælk. Om Morgenen, For
middagen og til Midaften (» Unjarna«) 2-3 Stykker Mad, 
om HØsten med Paalæg og en Snaps (Syp) dertil. Fersk Kød, 
Flæsk og Suppe brugtes kun til Middag i Slagtetiden.« 

Endvidere skal meddeles, hvad Thora Kofoed i 1934 ned
skrev om sit Hjem2 på HØjlyngen i Aker Sogn: »Om Morgenen 
fik vi Sild og Søbe, som var almindeligt over hele Bornholm 
dengang [i 1880erne}. Søbe var Mælk og Øl kogt sammen 
med Brød i. Havde vi Grød staaende fra Dagen før, fik vi 
GrØdklumper i. Til Middag fik vi ofte Flæsk, stegt eller kogt, 
og Hvidkaal kogt paa Flæsk. Vi slagtede altid en stor Gris om 
Aaret, desuden et Faar eller en Vædder en Gang imellem, og 
også en sjælden Gang en Kalv; men de blev for det meste 
solgt. Som Eftermad fik vi Grød, Sødgrød, Risengrød, V ælling 
eller Bollemælk. Mælken havde vi selv, og Melet fik vi på 
MØllen for Rug, vi leverede, saa det var en billig Husholdning. 
Om Aftenen fik vi Fedtemad og Skummetmælk. Var det rigtig 
flot, et Stykke med FaarerullepØlse. Brødet bagte vi selv i en 
stor Bageovn, først Rugbrødene, bagefter Hvedebrødene. Vi 
bryggede også selv. Vi spiste med Hornskeer, vi havde gerne 
hver sin. Far skulde ingen Mad have, hvis han ikke fik sin 
egen Ske. De fleste Steder var det dengang Skik, at hele Hus
standen spiste Grød af samme Fad; men da min Mor i sine 
unge Dage havde tjent i forskellige Byer (RØnne, Allinge og 
København), var hun mere fin på det, saa vi havde altid hver 
sin Tallerken; det var gule Lertallerkener« 3. 

I Tilslutning til ovenstående Skildringer4 af Mad og Drikke 
i Landbohjemmene på Bornholm i forrige Arhundrede skal 
anføres nogle mere specielle Oplysninger om Madforholdene 
på Øen i fordums Dage. 

I de første adskillige Artier efter Kartoflernes Indførelse 
regnedes denne Spise ikke for stort. Mændene vilde hellere 

l Kødvælling. 
2 Et Husmandshjem. 
3 Det var ikke alle Steder, man havde bestemte Måltider. Således 

fandtes tilo. 1900 et Fiskerhjem, hvor Middagsmad og Ujnnarnatid 
var noget ganske ukendt for BØrnene. Husmoderen kogte en Gryde 
Mad, når hun havde noget at koge af, og enhver spiste, når Sulten ind
fandt sig, uden Hensyn til hvad Tid på Dagen eller Natten, det var 
(opt. 1930 af W. Koefoed, Pedersker). 

4 Se også, hvad Ph. R. Dam og Johan Hansen meddeler om Mad 
og Drikke i deres BØger (henholdsvis S. 98-100 og S. 211-13). 
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have Rugbrød end Kartofler; men de vidste dog at sætte Pris 
~å Flæske~teg, Sovs og Kartofler. De gamle Bornholmere brØd 
SIg heller Ikke meget. om Mælkemad. »Allje galna æda Grød,« 
sagde en gammel FIsker. Saltet eller røget Kød spiste man 
meget af. Denne Form for Tilberedning af Kød var den drøje
ste, og man vidste jo nok, hvad der var bedst. »Sødt og fedt 
og færskt er Mad for mig,« sagde Manden og føjede til: »Salt 
og surt og mavert kan Kone og BØrn have.« Men Konerne var 
heller ikke i Mangel for Ord. De sang: »Sur Kål og rådden 
Al, det skal du ha til Ennamål, sagde Bondens Hustru.« 
. Madretterne varierede meget i gode Tider. I dårlige Perioder 

fIk det »rabba å« med Sild og Søbe. Om en Kone Kjestena 
Marisa fortaltes det, at hun skar een Tallerken med SmØrre
brØd med Kødpålæg og een med Ost, før hun gik til Stranden 
om Mo:genen. Hun vidste jo ikke så nøje, hvad BØrnene vilde 
have, nar de stod op. 

Foruden de almindelige Retter: Kål og Ærter m. v. havde 
man. noget, der kaldtes »Brænjesnuda« (Brajnnesnuda), Kød
vælhng, en ~lags Grynsuppe kogt på salt KØd, vistnok en born
hol~sk Opfmdelse. Rettens Sammensætning var endnu mere 
vanabel end Søvva. Den kunde indeholde både »Kjyler« (Mel
boller) og Rosiner, Gulerødder og Grøntsager m. m., og det 
sagdes, at den kunde koges på et Tretommersøm eller en Pind 
Skaden havde siddet på. Så kunde man se Bund på 15 Favn~ 
Vand. Om denne Ret sagde Drengen: »Flyt jer, jeg skal have 
Hoser og Sko af; jeg kan se en Rosine!« 

Når Sødgrøden skulde spises, sagde den: »Ta en Ske og 
søb, ta en Ske og søb.« Vandgrøden sagde: »Ta din Hat og gak 
ta din Hat og gabI. Af disse to Talemåder erfares det at ma~ 
syntes bedre om Sødgrød end om VandgrØd. ' 

Af Fårehoveder lavedes Finker: »Finker i Fars Hat«. Sovs 
brugtes ikke meget, undtagen Sennepssovs. Man dyrkede selv 
Sennep og malede den med en Kanonkugle i et Lerfad uden 
Glasur i.ndvendi.g. Sennepen kunde være stærk til Tider og 
smagte Ikke alnd som »at dyppe ud gennem Vinduet«. Til 
kogt Fisk brugtes »Gudhjemmadyppa« lavet af FiskesØ (Fiske
~upp~) med steg.te Fla;sketærninger m. m. i. En »Sansaga« 
~ opdIgt~t Fortællmg) VII vide, at man i gamle Dage om LØr
dagen ftk en Ret, der kaldtes »Bænkevælling«. Den bestod af 

l Skattegraveren IV S. 76. 
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Levninger fra hele Ugen. Disse Rester var Tid efter anden 
blevet hældt ned i en Bænk - Kakkelovnsbænken -, der var 
indrettet til Formålet. Mange fortalte herom; men ingen kan 
dog huske at have fået slig Vælling serveret. - En gammel 
Kone fortalte, at i Tugthuset fik Fangerne om LØrdagen no~et, 
der kaldtes »Bummelsuppe«, lavet efter en lignende Opsknft. 
Hun havde selv siddet der et Arstid, så hun vidste, det passede. 
Midt i 1870erne blev en Dreng sendt ned til en syg Fiskerkone 
med noget HØstgildemad. Der var både Klipfisk og Sagosuppe. 
Konen kunde ikke spise op, og da Drengen havde fået Besked 
om at bringe Karrene med tilbage, så han efter noget at hælde 
Levningerne i. »Hæld det op på Kakkelovnen,« sagde den syge. 
Det var en gammel Bilægger. På Overpladen var a~bragt en 
Træramme hvori der allerede fandtes en Del Levmnger fra 
tidligere Måltider. Her tømte Drengen sine Krukker, og Fami
lien behøvede nu blot at fyre i Kakkelovnen og samles om den, 
når de vilde have et varmt Måltid Mad. 

Brændevin var, som tidligere antydet, en yndet Drik i gamle 
Dage, og hver Gård havde da en Brændevinspan~e i Drift. Om 
Brændevinen og dens Fremstilling er der Oplysmnger at hente 
i en Optegnelsesbog fra 9. Vornedegård i Klemensker fra 
Tiden 1783-1800. Det hedder heri: »1788 den 4de November 
klarede vi Brændeviin og finge 14ten Potter af halv 7de 
Skieppe Havremalt, som bliv mallet paa Møllen.« Hvilken 
Værdi et Brændevinsapparat, en »Brændevinspande«, havde; 
får vi at vide af denne Notits: »1795 Torsdagen den 12te Mart! 
var der Auction efter Nykirke Degn, hvor da bliven Brænde
vinspande solgt ad Punder 3 Mk., tilsammen 35ve SIdir., som 
Hans Hansen Lister kiøbte.« Eet Ar måtte man åbenbart und
være at brænde Brændevin; thi »1785 maatte BØnderne levere 
deres Brændevinshatte [»Hatten« er en Del af Brændevins
panden} paa Kierketaarnene i Forvaring«. Grunden hertil var 
den dårlige HØst; vor Gårdmand fik 23 Tønder Havre og 
såede Aret efter 14 TØnder! 1. 

Brændevin kunde bruges til andet end at drikke. Man hældte 
det i Rugbrødsdejgen for at få den til at hæve sig. Og på en 
hævet Finger lagde man et Omslag af Skråtobak, dyppet i 
Brændevin. 

Da man på Gårdene, som nævnt, havde et Brændevinsappa-

lUdg. af Th. Lind i Festskrift til Peter Thorsen (1942) 90. 
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rat, var der ikke Mangel på Snapse. Der vistes ofte Rund
håndethed og Flothed, når det gjaldt »Syppen«, hvoraf der til 
daglig Brug blev sat adskillige til Livs. Den rigelige Indtagelse 
af Brændevin blev dog noget indskrænket efter Brændevins
skattens Indførelse ved Lov af 7. Februar 1851. Men da Drik
ken stadig var ret billig, blev den ingenlunde afskaffet. 

I 1890erne var det stadig Skik, at man (især blandt Arbejds
mænd og Fiskere) tog en Syp »Morgenbrændevin« sammen 
med en Bid Brød straks, efter at Dynerne var forladt. Dette 
kom sig af, at »Morgenmåltidet« (Frokosten) først blev anrettet 
KJ. 8. Og det kunde ikke med Skel og Billighed forlanges, at 
Folk skulde gå med et fastende Hjerte flere Timer, inden de 
kunde få fat på deres gode bornholmske Spegesild og SØbe 1. 

I vort Arhundrede har Afholdsbevægelsens folkerejsende 
Indflydelse og de meget hØje Priser i Forening afskaffet den 
daglige Brug af Brændevin. Nu nydes denne Drik kun ved 
festlige Lejligheder. 

Arbejder vedrørende Fødens Fremskaffelse. 

Slagtning. Når der kort før Jul på Gårdene blev slagtet, fik 
DaglØnneren et Stykke Slagtemad med hjem. Ved denne store 
Slagtning (tit både af en gammel Ko, en So og en Gris, med
delt fra Øster-Marie) blev alt det slagtede saltet på Gården til 
Brug for hele Aret. 

Det var gammel Tro, at Svineslagtning helst skulde foretages 
i N y2. Som Barn spurgte Meddeleren, Fru Anine Rohmann, 
fra Slamra, Bodilsker Sogn, hvorfor Slagtningen netop skulde 
finde Sted ved Nymåne. Svaret lød: Når vi koger Flæsker, 
kryber Sværen ind; eller vilde der være omvendt. Med Gæs 
og Ænder var det således, at de skulde være fri for Pinde og 
mere glatte på Skinder i Ny. »Naar vi slagtede Gris, begyndte 
vi tidligt om Morgenen. Vi skulde fyre op under Kedlen og 
have Vandet »skoldhedt«; det måtte ikke koge. En Spand med 
Gryn i, klar til at tage imod Blodet. Når så Slagteren kom og 
fik alt i Orden og Kniven fat, så skulde vi tage mod Bloder. 
Så beroede det på, om han var heldig med at få Grisen srukket, 
at der kunde blive meget Blod til PØlse, og vi måtte passe at 

1 Ph. R. Dam 98. Seier 130. 
2 Folketro om Slagtning er samlet hos Seier 127-29. 
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rØre kraftigt og godt i Blodet, at det ikke skulde levres. Grisen 
blev lagt på en Stige over et stort Kar (Ballie), så hjalp Far 
og Karlen til med at Øse Vand over. Når de så fik den skoldet 
og raget, skulde Moder eller Pigen komme med en Klud og 
tørre Vand og BØrster godt væk, for at der ikke skulde komme 
Snavs i PØlsemaden. Derefter blev Grisen lagt på Ryggen, og 
der blev skåret et Stykke ud fra Hovedet og opad Brystet, som 
kaldtes for »Dallbagen«. Tungen med Struben blev lØsnet, 
ModerlØsen blev der bundet for, og så blev den skåret fra 
Svælget. Hjertet og Lungen blev taget ud. På Hjertet sidder 
to Klapper: »KællingeØret«, som blev skåret af og kastet bort; 
det blev så lagt i Vand. 2ugen blev skåret op og Tarmene eller 
Indvoldene taget ud. Det var som oftest Moder eller Pigen, der 
hjalp med. (Jeg kan huske, hvor jeg væmmedes ved det 
Arbejde og tænkte, jeg måtte dog vel aldrig blive forlangt til 
det Arbejde. Det har jeg sluppet for; da jeg kom til at forestå 
Slagtningen, besørgede altid Slagteren det. Men det ~å jo ha 
sat sig dybt, for Mindet fra Barneårene trådte alnd frem). 
Flommen blev taget ud og Grisen delt i to Dele langs Ryggen. 
Så fik Kvinderne travlt med at skille, vende og rense Tarme; 
det var et meget akkurat Arbejde. Efter endt RengØring blev de 
lagt i Vand og Salt; og det skulde jævnlig skiftes. Derefter blev 
Fedtet skåret i Stykker og smeltet, Kødet skåret af til Hakning; 
i den Tid hakkede vi Kødet med Økse (på en »Hakkestob). 
Det var et tungt Arbejde. Til Spegepølse blev skåret Flæske
terninger; LØg og Krydderi kom i og skulde æltes meget godt 
og stoppes fast i Tarmene, saltes 24 Timer og derefter hænges 
op i RØg. Til LungepØlsen blev hakket Hjerte, Lunge og Nyrer, 
ofte med lidt blodigt Kød og Flæsk, rørt med Gryn, LØg og 
Krydderi og stoppet i Tarme. Det hele blev derefter saltet og 
kogt, hvorpå det brugtes til Kål, Ærter, Kartofler o. s. v. Der 
blev kogt Pølsegrød til Blod-, Lever- og HvidpØlse. Moder 
kogte aldrig Leveren til LeverpØlse; den skulde så rive~ på 
Rivejern, kommes i PØlsegryden sammen med Fedt, Rosmer, 
Krydderi, LØg og æltes godt. Krydderi til Slagtning bes:o~ af 
Peber, Nelliker, Allehånde, Ingefær, Kanel, LØg, Timian. 
Krydderier stødte vi selv i den Tid. Ja, som Vandet drev af 
øjnene, særlig med Peber og LØg! Men hvor det smagte go~t, 
og når Pølsen blev god, var det, som Slagtningen var særlig 
vellykket. Flæsket blev skåret i Stykker og saltet, skulde ligge 
i Salt seks Uger, derefter tages op og hænges i RØg i Skor-
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stenen. Slagtedagen om Aftenen hjalp Karlen til med at skrabe 
Hoved og Fødder (eller Grisetæerne) og gøre dem i Stand og 
flække Hovedet; deraf blev lavet Sylte. Min Moder talte om, 
at flere Steder saltedes Hovedet, og somme røgede det. Ryg
benene og andre Ben hjalp Fader til at hugge itu; ellers var 
det Kvindernes Arbejde at besørge det Øvrige. Denne Slagtning 
er ca. 50 Ar tilbage i Tiden; men jeg må indrØmme, at det var 
væsentlig den samme Fremgangsmåde, jeg brugte, da jeg var 
på Landet. Vi slagtede jo også Får og Fækreaturer« 1. - Efter 
Slagtningen holdtes der førhen almindeligvis et Pølsegilde, der 
hØrte med i Arets Række af mindre Gilder. 

Bagning var et stort Arbejde for Husmoderen. Det tidligste, 
Peter Thorsen kunde huske, bagtes der i hans Hjem kun Grov
brød; senere blev noget af Melet sigtet med en Håndsigte, så
ledes at der foruden almindeligt Grovbrød blev fremstillet, 
hvad de gamle kaldte »SmåbrØd", nærmest svarende til Halv
sigtebrød. Nogle Gange lavede Thorsens Moder »KIØvbrØd«. 
Brødet blev, så snart det var taget ud af Ovnen, skåret igennem 
på langs efter Fladen og så sat ind i den endnu varme Ovn, 
hvor det blev tørret. Sådant BrØd kunde holde sig længe uden 
at muldne, hvad det dog ikke vel kunde, når der var varm og 
fugtig Luft om Sommeren. Dejgen blev lagt om Aftenen; man 
vidste jo, hvor mange Spande varmt Vand der skulde til efter 
Ovnens Størrelse, og så måtte der passes på, at der ikke væde
des så meget om Aftenen, at man kom til at mangle Mel om 
Morgenen til at ælte i Dejgen; thi så kunde det blive nødven
digt at løbe i Nabolaget og låne Mel; man skulde jo nødig 
gøre sig til Grin for Folk, fordi man ikke kunde passe Måden. 
Hvis Rugen var spiret om HØsten, var det vanskeligt at lave 
godt Brød af Melet. Et Ar, Rugen havde fået for megen Regn 
om HØsten, og Peter Thorsens Moder ikke kunde få BrØdet »til 
at skikke sig« (det blev »slet«, og Skorpen »faldt fra«), fik 
hun det Råd at lægge en varm Sten midt i Dejgen om Aftenen 
og lade den ligge der Natten over. Det var et prøvet Middel, og 
det hjalp også noget. Man brugte Gær fra Ølbrygningen til at 
hæve med; Dagen før Bagningen strøede man lidt Rugmel i 

l Opt. 1929 til Udvalg for Folkemål af Fru Anine Rohmann, 
Neksø. Oplysningerne stammer fra Slamra (Bodilsker S.) og Tjørneby 
(Povlsker S.). En udførlig Optegnelse om Slagtning forefindes også 
(i DFS) fra øster Marie Sogn, opt. 1929 af Fotograf ]. Elleby 
(t. 3/2 1865). 
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Gæren for at få den mere levende. Dog måtte man også lave 
Surdej g, når det kneb med at få Dejgen til at hæve. BrØdet 
skulde stå i Ovnen tre Timer for at blive gennembagt. 

I Hans Morten Ipsens Barndomshjem havde de altid Bage
ovn. Ved Bagningen blev der slået nogle store Rugbrød op; 
de blev sat inderst i Ovnen. Hvedebrødene blev anbragt på 
Pladen inden for Ovnsmunden. Foran denne sattes en bred Sten, 
og der blev klinet med Ler, hvor den ikke dækkede for Ovns
munden. Så stod Hvedebrødet inde en Time, hvorefter det var 
bagt. Rugbrødet skulde stå to Timer till. 

»Skoilekaga« fik man, hver Gang man bagte. Det var et 
Stykke Rugbrødsdejg, der blev formet som en Pandeka~e ca. 
1 Tomme tyk. På Oversiden prikkedes den med en Flllger, 
hvormed der afsattes tæt med dybe Huller. Den bagtes på Ar
nen lige inden for Ovnsmundingen, alt medens man fyrede. 
FØr den spistes, måtte man blæse Asken bort og pille Stumper 
af Morjan ud. Marja var glødende Rester af Brændselet ved Bag
ningen. Kagen havde en ejendommelig Smag og regnedes af 
BØrnene for en Delikatesse 2 • 

På Landet var førhen ingen Rugbrødsbagere, da alle bagte 
selv, og i Købstæderne var yderlig få. Hvedebrød bagtes før ca. 
1850 kun i Øens større Købstæder, og de Kringler, der behØve
des kom fra København. I sidste Halvdel af afvigte Arhun
drede begyndte Bagerforretninger at blive mere almindelige, 
og i 1895 fandtes de både i By og på Land. . 

Med Købmandsforretninger var det ligeså. De fandtes tid
ligere kun i Byerne, hvor der kun var tarveligt forsynede Butik
ker. Men o. 1895 var der Købmænd både i Købstæderne og i 
Landsognene meddeler H. C. Kofod i Landsmands-Blade 1895, 
584. 

Kærning af SmØr var en vigtig Gerning i de gamle Bonde
hjem. Man kærnede i gammel Tid med Håndkraft. Peter Thor
sens Moder brugte en almindelig Stampekærne. Når den var 
fuld af FlØde, kunde det være et strengt Arbejde at kærne 
Smør. Der kunde være stor Forskel på, hvorvidt det gik let eller 
sent at få Smørret til at udskille sig. Noget beroede også på, 
om FlØden var mer eller mindre varm; man måtte ikke varme 

l Om Bagning se også J. P. Andersens Oplysninger i G. å.N. 1937, 
19-22. 

2 Opt. 1930 af W. Koefoed, Pedersker. Om Bagning se også Jul p. 
Bh. 1935, 26-28. 
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den for meget, for så blev Smørret blØdt. Ofte foregik Kærnin
gen ~m Aftenen. Smørret blev efter den behØrige Æltning og 
Saltnlllg fra Peter Thorsens Hjem solgt i RØnne, oftest på Tor
vet. Thorsens Moder (1848-192S) sagde, at hendes Moder 
plejede at slå Kors over Kærnen med Kærnestaven når hun fik 
FlØden hældt deri. Hun vilde også have sin Datt~r til at gøre 
det; men hun vilde ikke, fordi hun frygtede for at gøre Synd 
med det. - Håndkraftkærnerne med Stampestokken afløstes af 
Kærner med et Håndsving. Senere drev man Kærnerne med 
Hestekraft (på Gårdene). Engang kom en Fremmed i BesØg i 
Hans Morten Ipsens Hjem, vel i 18S0erne. De havde da intet 
SmØr; men Husfaderen, der var Træskomand af Profession 
havde lavet Kærnetøj til et Kællingekrus; det vil sige en gan~ 
ske lille Kærne. Så kærnedes SmØr deri. Det blev vel ikke meget 
SmØr, men nok til een Gang. 

Det var ikke sjældent, man ikke kunde få Smør. Grunden 
hertil var vel den, at KØerne fodredes med Halm, Avner og 
HØ, så der blev næsten intet Fedtstof i Mælken l. Men flere 
gamle Folk troede endnu i 1860-70erne, at KØerne var for
troldede. Derfor anvendte de fØlgende Middel: Når Mælken 
ikke vilde koge over, tog de og kogte lidt Mælk i en nygjort 
Æggeskal, og så kom Heksen straks og bad om at få noget at 
drikke; men det fik hun ikke. Man søgte så at få noget fra 
hende, såsom lidt Halm fra Taget over hendes DØr, brændte 
Halmen og gav KØerne Asken eller også støbte over det med 
9 Slags Bly. 

Den Heks, der lavede Barasmor (Heksesmør), tog et gam
melt Hoseskaft, satte 3 Harvetænder som Ben deri og krøb selv 
i Hoseskaftet. Hun lignede så en Hare på 3 Ben og kaldtes en 
Bara eller Smorbara. På denne Måde løb hun omkring og 
sugede Mælk af KØernes Yver. Af denne Mælk lavede hun 
Barasmør. Der fortaltes i ]. P. Riis's Barndom i 1860erne, at der 
var blevet fanget en sådan Hare på en Gård i Rutsker. Manden 
på Gården tog en Grime og trak på den, og så stod der en 
Kone, som han kendte, helt nøgen. Alle der omkring vidste, 

l J. P. Riis oplyser, at Kvinderne malkede og lavede det lille Kvan. 
tum Mælk, der var, til SmØr og Ost. Mælken blev opbevaret i store, 
flade Træbøtter på Hylder i Dagligstuen og blev derfor ofte stØvfuld 
og sur, før den kærnedes, og derfor kneb det ofte med at få kærnet 
SmØr, der blev en dårlig Vare og derfor solgtes til en Pris af ca. 40-
50 Øre pr. Pund. 
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hvem det var; »men kan hænde sig, det var LØgn«, fØjer]. P. 
Riis til i sin Optegnelse 1. 

Da man på Bornholm savnede det Forbillede, der andre Ste-
der ofte havde s i de store Gårdes Mælkerier, blev det Øens 
landøkonomiske Selskabs Opgave at forbedre ~en fra g~m~el 
Tid ret fremtrædende, men sikkert yderst tarvelige SmØrt11vI~k
ning. Midt i 1860erne lod man derfor en flin~ Mejerske reJs.e 
omkring på Gårdene, hvor det ønskedes, for I en Ug,e at veJ
lede i Mælkens Behandling, og mere velhavende Gardm~nd 
sendte deres DØtre ud for at lære Mælkeri og Husholdnmg. 
Omgangsmejersken var en Bornholmer, der var oplæ~t på Det 
kongelige danske Landhusholdningsselskabs Bekostntng. Hun 
fik 2 Rigsdaler om U gen og blev ret godt be~yttet. ~llers ful?te 
Mælkeridriftens Udvikling her de samme Veje som I det .øvnge 

Land. Det første Andelsmejeri på Bornholm oprettedes I 1886 
(Dybdal i Østerlarsker), og i 1905 var der ikke mindre end 18 
sådanne Mejerier på Øen 2 . Til disse kørtes M~lken, hvor den 
skummedes og kærnedes. Nu var det helt forbi med den gam
meldags hjemlige Smørproduktion. 

Brygning af Øl hørte også til de gamle huslige Arbejder. 
FØrst skulde der tørt'es Malt. Dette Arbejde fandt på Gårdene 
Sted i en KØlle, en lille Bygning, som fandtes ved de fleste 
Gårde. I Småhjem tørredes Malt S på Bilæggeren, hvor det hold
tes på Plads af en Ramme, så man kunde rØre det. Mal~et blev 
malet på Hjemmekværnen. Det måtte ikk~ males for fmt, for 
så vilde »Røstanj«4 ikke løbe. »RøstabalJa~» var et Trækar, 
der rummede omtrent 3 Skæpper; der var I Bunden et Hul, 
som kunde lukkes med Tappestaven. Omkring denne lagdes.to 
RØstadukker, sammenvredne af Rughalm, og derover var hdt 
lØst Halm, hvorover hældres Malt. O~er det slog man k~gende 
Vand, der så stod og trak i nogen Tid, hvore!ter man abnede 
for Tapstaven og lod Urten løbe ganske sagte I et større under-

1 Overtro om Smør og Kærning se også Seier, 44-50. 
2 Krarup og Tuxen 330. . ' 
3 I en Optegnelse i DFS. meddeles, at fattige Folk Ikke havde det 

sådan, at de selv kunde lave Malt, men så gik Konen (! .. Eks .. fra et 
Husmandshjem) til en Gård og købte et Spinj Malt. SpmJ, Spmg, er 
et gammelt Mål: Fjerdedelen af en gammel Skæpp~ (Espersen): --: 
J. Thamdrup fortæller i G. å. N. 1937, 12-17 om HJemmebrygnmg l 

hans Barndom. .. k d 
4 Rosta var det opblødte Malt, hvoraf Øllet udvirkedes. Rosta un e 

også være Benævnelse på selve Bryggekarret (Espersen). 
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stillet Trækar. NØjedes man med det første, blev det godt øl. 
Sådant bryggedes til Jul; men i Almindelighed hældtes der 
mere på, som så sammen med det første blev stillet til Gæring; 
det kaldtes »Drikka« (Rostadrikka). Endelig var der Folk, 
som til sidst hældte hedt Vand på Masken og tog noget bag
efter, som blev kaldt »Syvvadrikka« (Søbedrikke), det brugtes 
til Øllebrødet om Morgenen. Peter Thorsens Mormor plejede, 
når hun satte Gær til Øllet, at »mystra« ad det, det vil sige 
med Læberne at frembringe en kyssende Lyd, hvormed man op
muntrer Heste til at skynde sig. Det var, for at Øllet også skulde 
»spo sig«, skynde sig, nemlig at gære. Men det gik senere af 
Brug. Man satte også Humle og Malurt til for at forbedre Øllet, 
men der var jo dem, som bruge lidt for sparsomt med Malt og 
lidt rundeligt med Malurt. Om sådant Øl hed det, at det havde 
lØbet over en Havresrub og var standset i en Malurtbusk. Øllet 
blev som oftest gjort bittert ved Malurt, hvoraf der voksede 
meget ved Kysterne; men denne Urt blev også dyrket i Ha
verne. Øllet, der blev brygget, var som Regel kraftigt og vel
smagende. Til daglig Brug benyttedes det tyndere Øl, »Drikka«, 
som mange bedre kunde lide end det fede Øl, der var mere 
sødligt af Smag. 

For Skæmt fortaltes i Klemensker Sogn, at man der af en 
Portion Malt tog syv Slags Øl, der havde følgende Navne: ØØel 
(udtales med meget langt Ø), GildesØØl, GodtØØI, Spindekon
naØØI, Dagligt ØØl, Pjerri og Verri 1. 

Fra Gårdbrug og Husmandshjem. 

I 

Egesgård i Bodilsker Sogn har gennem lange Tider hØrt til 
en og samme Familie. SØn efter Fader har her siddet som Ejere 
og Ledere. Egesgård havde været tilknyttet en VandmØlle, som 
Amtet havde Opsyn med, og som efter Krigen 1807-14 gik 
over til Privatdrift, først til Ejeren af Egesgård og derefter til 
en Fæsteejendom på Grunden. På Gården holdtes Smedie. 
Denne blev flyttet til »Smedehaven« og blev også lØsnet fra sin 

1 E. Tang Kristensen: Jysk Almueliv, Tillægsbind III, Nr. 1726. Opt. 
af Chr. Weiss. Endvidere Opt. i DFS. af Chr. Weiss efter Medd. af 
Gdr. Hans Weidemann Sonne, Boesgård, Klemensker Sogn. Om Øl
brygning se også Jul p. Bh. 1935,26-27. 
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nære Forbindelse med Egesgård, omtrent samtidig med MØllen. 
Ved Statsbankerotten 1813 blev Familien på Gården forarmet, 
og den store Ejendom blev da overladt til en Pleje- og Søster
datter af den sidste Ejer før 1813. Denne Søsterdatter blev 
Moder til den senere Ejer af Gården, Peter Brandt (født 1850 
på Egesgård), hvis Farfader, der også hed Peter Brandt, var 
fra østre Kællingebygård i Pedersker Sogn, hvor han var født 
og boede alle sine Dage. Foruden sin Avlsdrift havde den gamle 
Peter Brandt Tid til at drive en VandmØlle med, hvorimod 
Naboen passede Hussmedien og Rebslageriet. Der var fra østre 
Kællingebygård 5 ridende til Kirke om Søndagene, og ved 
HØjtider endnu flere. Madam Brandt havde sin egen gule Ride
hingst; det generede hende aldrig, om der var en Bæk eller et 
Stengærde at forcere. Peter Brandts SØn Anders Brandt købte 
Egesgård i Bodilsker af sin Kones Onkel. Købesummen var 
2500 Rigsdaler. Her fortsatte han Garveri og Rebslageri med 
Vævning af Seletøj m. v., indtil hans Broder på Fødegården 
fik bygget nyt Stuehus med stor Kælder, hvor så Garveriet 
anbragtes, og siden garvede han for Brødre og Svogre, som han 
før havde gjort, medens Rebslageriet fortsattes til hans Død 
1870. 

Egesgård var i 1850 på 126 TØnder Land med 14Y2 Tdr. 
bornholmsk Hartkorn. Dens Bygninger bestod af 4 Længer. 
Stuehusets vestligste Fag og østre Længe var opført i 1840erne. 
Denne Bygnings EgetØmmer havde overstået en Ildebrand i 
1666. De andre Længer (opført efter Branden 1666) var 9 Alen 
brede og 3 Alen hØje i Mur. Der var Lade samt Heste-, Ko-, 
Fåre- og Svinestalde. I 1850erne havde man på Egesgård 10-
14 Heste, 14-18 Køer, en Del Ungkvæg, særlig Stude, en 
Snes gamle Får, 2-3 Søer og gamle Galte. Der var megen Eng 
og Skov; Skoven var meget forhugget; thi Familien, sam havde 
været velstående, var, som nævnt, blevet forarmet ved Stats
bankerotten og måtte så gribe til den store Egeskov for at klare 
Økonomien. Jorden var mest Engstrimler, Tuer og Vandhuller. 
Den gamle Peter Brandt havde nok med at klare Gælden, skaffe 
Besætning, bygge, få Bygjorden i god Stand og i det hele få 
Skik på Sagerne. Så blev han svagelig og overlod i 1859 Gården 
til sin SØn Anders Brandt og levede siden som Aftægtsmand 
og hjalp til som før i mange Ar i Mark og Huggehus. Den nye 
E jer fik snart ordnet Sædskiftet, ryddet og jævnet. Tiderne blev 
bedre, og han nåede at få Jorden i Drift og få nye tidssvarende 
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Bygninger og Besætning, inden han døde i 1870 som en ret 
velstående Mand; men han havde også brugt Gården efter 
Tidens Skik: Hvede og atter Hvede, for, som en af Datidens 
Storbønder sagde på et landøkonomisk Møde i Neksø: I skal 
avle Hvede 2 Gange i Omgangen; det giver Penge og Avne
rester, et godt Kofoder. Men skønt Brandt havde meget HØ, 
forarmedes Gården betydeligt inden hans DØd 1870, hvad hans 
Eftermand måtte bøde på ved Mergling og Roedyrkning i 
stor Stil. 

Husstanden bestod af Anders Brandt og Hustru. Brandts 
Forældre, 2 SØnner og 1 Datter; den yngste SØn fik efter den 
b~rnholms~e Arvelov Gården. Endvidere var der en fast Dag
leJer, to Tjenestekarle, en RØgter og en Vogterpige til Fårene. 
Anders Brandt var en Slider fra tidlig Morgen til sen Aften 
~åd~ Vinter og So.romer, stærk som en BjØrn, aldrig syg, punkt
~lg 1 M~d og Dnkke både ude og hjemme, men ikke særlig 
andsudvlklet. Fru Brandt derimod var svagelig af Helbred, led 
meget af Astma, men med veludviklede Andsevner. Den gamle 
Peter Brandt var efter Tiden en ualmindelig kundskabsrig 
Mand, havde i lang Tid siddet i Koromunalrådet, skrev godt og 
læste meget, holdt al Tid Berlingske Tidende, Bornholms Avis 
og et Vittighedsblad, diskuterede Politik med Degnen (E. H. 
~chov), med hvem han holdt Blade sammen, og tit så de begge 
1 Europaskortet for at tydeliggØre det læste. Den gamle Fru 
Brandt var en lille kvik en, altid i godt Humør og så alt fra den 
morsomme Side. Det var utroligt, som hun kunde huske, og 
som hun kunde fortælle. Hun skrev og læste godt, holdt meget 
af BØrnebørnene og lærte dem at skrive og regne, så de var altid 
blandt de bedst forberedte, når de kom i Skole 1. 

II 
Efter at have hØrt om Forholdene på en større Gård i afvigte 

Arhundrede, vil det ikke være uden Interesse også at hØre om 
Livet i Husmandshjemmene, af hvilke de fleste fandtes ude i 
~dkanten af »Lyngen«, der udgjorde store, uproduktive Stræk
mnger af Bornholms 10,58 D Mil eller 106000 TØnder Land. 
Her ved Lyngen boede Husmænd og Daglejere m. f L Ikke få 

1 Oplysningerne om Egesgård er skriftligt meddelt af Peter Brandt 
(fØdt .1859) til Alfred Larsen, København, der i 1919 overlod DFS. en 
Afsknft heraf. 
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af dem havde Bopæl i usle RØnner; men ned gennem afvigte 
Arhundrede skete der dog stadigvæk Fremskridt i disse Udbyg
geres Kår. Udskiftningen af Udmarkerne blev endelig afsluttet 
i 1842, og snart derefter begyndte det Had lignende Fjendskab, 
~om tidligere havde hersket mellem Husmænd og Gårdejere, at 
tabe sig lidt, efter som største Parten af dem, der fik Jord tillagt 
fra Udmarken, var Husmænd, som da af deres direkte Stands
fæller måtte tage imod nogle af de hadske Ytringer, der tid
ligere alene havde været rettet imod Gårdmændene. 

For Husmandsstanden var Kårene førhen ikke blide. Arbejde, 
Slid og Fattigdom var det visse. Det var Ungdommen fra Hus
mandshjemmene, sammen med indvandrede Svenskere, der 
brød Heden op og lagde den under Kultur. Men selvom Hus
mændene og Udbyggerne var frie Mænd, var der dog også her, 
uforståeligt nok, stor Standsforskel mellem bornholmske Gård
mænd og Husmænd. 

Om Husmandshjemmene på Lyngen skal her gives nogle Op
lysninger, idet man også af disse modtager et Indtryk af det 
Opdyrkningsarbejde, der blev udført af bornholmske Hus
mænd. 

Thora Kofoed, født Marker, har i 1934 optegnet til Dansk 
Folkemindesamling en Del Erindringer fra sit Barndomshjem 
på HØjlyngen (Aker Sogn). 11879 købte hender Fader, Andreas 
Peter Marker (f. 1853), for 700 Kr. en Ejendom på Lyngen. 
Den var på 13 Tdr. Land; men kun 1Yz Td. Land var da op
dyrket. Resten henlå som Lyng, Sumpe og Klipper. Ni Ar 
senere giftede Marker sig. I Ægteskabet fØdtes 5 BØrn. Hans 
Ejendom blev bedre med Arene, idet Lyngen blev afbrændt, 
Stenene bortfjernede og Jorden gravet. Da det yngste Barn 
(Optegneren) var så stort, at hun kunde begynde at huske 
noget, havde hendes Forældre allerede 4 Køer og en Hest, som 
blev brugt i »Lav« med en Nabos. Da de 13 Tdr. Land i alt 
væsentligt var blevet ryddet, købte Marker i 1907 yderligere 
27 Tdr. Land Lyng, hvoraf i 1934 en Del var opdyrket, Resten 
var da bevokset med Fyrretræer. Kun Syd for den afsides belig
gende Ejendom lå der andre Hjem; men de fandtes alle i nogen 
Afstand. Mod Vest var den bare Lyng og Skov i en Uendelig
hed. Mod Nord var Pedersker Plantage, der også rækker et godt 
Stykke, og mod øst var Graneliskoven. Men var der ensomt, 
var der også fredeligt. Der var aldrig Spektakel med Naboerne 
om HØns, Lam eller BØrn. Ejendommen kunde i mange Ar ikke 
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føde en Familie. Marker måtte derfor, til Hjælp, rive Lyng og 
s~ære Bredtørv til Salg. Lyngen rev han med en såkaldt Lyng
nve, et Træskaft med et kort, bredt Leblad forneden til at skære 
Lynge~ af med. ~yngen brugtes f. Eks. til at rygge Stråtagene 
med, tIl Optændm~sbrænde og til at lægge over Roe- og Kar
toffelk.ulerne om Vmteren. Desuden brugtes Lyng til Kreatur
foder 1 de Ar, da det andet Foder ikke slog til. På de Steder, 
hvor der blev revet Lyng det ene Ar, blev der skåret Bredtørv 
Aret efter, når Lyngen var vokset op igen. Der var jo alle de 
gamle Rødder. 

. A. P .. Mar~ers Hustru var en Knag til at få selv Dagligdagen 
tIl at blIve tIl en Fest. Om Vinteraftenerne i MØrkningen sad 
hun og fortalte Træk fra sin Barndom og Ungdom eller sang 
for BØrnene. Hun sang bl. a. »En stjerneklar Aften iRoligheds 
Lund« eller om et Negerbarn, »den lille sorte Sara«. 

Travlhed var der altid i Hjemmet. Husfaderen lavede om 
Vinteren Kurve af Pil~vidj~r. Kurvene var i alle Størrelser og 
Faconer; me~ de almmdelIgste var »2 Skæppe Kurve«, som 
Folk brugte tIl at bære Kartofler og Brænde i. Han havde altid 
fuldt at ~øre, og ofte kneb det med at få lavet så mange, som 
Folk bestIlte. ~et var solide Kurve, og når Bunden gik itu eller 
det ene Øre gIk af Kurven, kom Køberne og fik det repareret. 
Thoras Fader havde altid løse Bunde liggende som han så 
kunde sætte i når som helst. ' 

Husmode:en og .BØrnene fik Vintertiden til at gå med at 
karte og spmde, vmde, tvinde, væve og strikke. Husfaderen 
havde lavet en »Tojakor«, d. v. s. en Kurv med et stort Rum til 
Ulden og et mindre til »Tojana«. Det var for det meste Thoras 
Broder, der måtte håndtere Karterne, Thora spandt og hendes 
Mo~er og de to ældre Søstre vævede, syede og strikkede. 

Sa snart det blev Forår, var det forbi med IndendØrsarbejdet 
for Faderens, Broderens og Thoras Vedkommende Der var 
altid et ~tykke Lyng, der skulde ryddes, en Grøft, der skulde 
graves, lIgesom Markerne skulde renses for lØse Sten. Det var 
gerne Thora, der skulde samle Sten, og det var hun ikke ked 
af, da hun hellere vilde arbejde under Lærkesang end sidde i 
Stuen og ramle med den gamle Rok. 

Fra tidlig Forår til langt hen på Efteråret gik hele Familien 
hver SØndag Eftermiddag en Tur rundt om hele Ejendommens 
Tilliggende. På disse Ture var Hunden og Katten (eller to 
Katte) også med. Det var for BØrnene hele Eventyr, hvad der 
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kunde opleves på en sådan Udflugt. FØrst og fremmest skulde 
der ses efter, hvor meget Kornet, Græsset og Roerne var vok
sede siden sidste Søndag. »Kunde vi saa træffe en Hare, der af 
bare Forskrækkelse pilede hen over Agrene, eller et Raadyr, der 
efrer at have set lidt paa os, satte ind i Skoven i lange Spring, 
var det jo særlig spændende. Der var meget Vildt; om Sommer
aftenerne kunde Fasanerne komme helt uden for Huset. Ræven 
lod sig ogsaa sommetider se; men den var vi nu ikke saa glade 
for. Jeg husker, at den engang tog en HØne lige uden for Vin
duet, hvor vi sad og spiste til Middag. St. Hans Aften bagte 
Mor Pandekager, og saa om Eftermiddagen pakkede hun Pande· 
kager og Kaffe i en Kurv, og saa gik vi alle op til et Klippe
parti i vor Skov og holdt Festmåltid. Bagefter legede vi BØrn, 
mens Mor sad paa Klippen og strikkede og Far røg Tobak. Pan
dekager var en staaende Festret hos os' den skulde vi have 
hver Gang der var en, der havde Fødsel;dag. Eller ogsaa fik vi 
"havnada Palthæsta« (Klatkager med Gær i). Min Mor havde 
en Søster, som boede i Olsker ved Allinge. Der tog vi gerne 
hen en Gang om Aaret; saa var vi borte i 2 Dage og maatte 
have Naboens til at passe Dyrene saa længe; det var Aarets 
store Begivenhed: Op Kl. 5 Morgen og. pakke ind til Turen og 
saa afsted med »Lita« (vor Hoppe) og Naboens Hest. Frokost 
i Almindingen. Vi BØrn løb ofte foran eller ved Siden af Vog
nen, for vi var kede af at sidde stille saa længe. Vi naaede gerne 
Bestemmelsesstedet lidt over Middag; saa kom vi BØrn med 
»Hilsen fra Far og Mor, at de kommer snart.« Saa kom Be
fordringen rokkende bagefter. Om Eftermiddagen var vi gaaende 
til Hammershus Ruiner og andre Steder. Dagen efter kørte vi 
hjem igen i samme Fart og kom hjem til passende Sengetid. 
Om HØsten mejede Far Sæden med »Sajsing« (Leen). Rugen 
bandt vi efterhånden, hvorimod Foraarssæden blev liggende paa 
Mo; først efter at den var tør, læjada vi den med HØstriven; 
det vil sige, vi skubbede til Aksene med Riveskaftet, saa 
Straaene kom til at ligge lige; saa »næjada« vi op, d. v. s. rev 
Sæden sammen til passende Neg, og endelig »bar vi sammen«, 
d. e. stakkede. Naar saa Stakkene havde staaet nogle Dage, blev 
de kørt ind, vel at mærke, hvis det stadig var TØrrevejr; saa 
blev Marken revet med Haandrive, og det skulde gøres godt; 
der var intet, der hed: »Riv I Marken let«, nej det hed: »Riv 
1 Marken tæt«. Far taalte ikke at se et Straa paa de hØstede 
Stubbe; men der var jo heller. ingen fattige til at pill~ Aks, og 
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Fuglene sulter ikke i HØsttiden. Derimod om Vinteren, naar 
der var Frost og Sne, fik Fuglene deres Neg«. 

* 
I Hans Morten Ipsens Barndom i 1850erne havde hans For

ældre på Aker Lyng et lille Hus, hvortil der var en Hodda (et 
Udskud) ti.lbygget på nordre Side. Her var Besætningen: en 
Ko, undertlden to, samt Fårene. Disse Husdyr gik oin Somme
ren noget på Lyngen; men KØerne gik også lidt på Græs. Til 
Gæssene ~amle~es bare nogle Sten op med Tværstykker og Tørv 
og Lyng ul et lIlle Bo ved Hussiden. Ligeså til Grisen, der køb
tes 4 Uger gammel i April eller Maj, og lidt før Jul blev den 
~lagte~. HØns ha~de man ku~ 2 eller 3 af. Om Vinteren gik de 
mde l Stuen, hvtlket var Skik mange Steder i hin Tid. Ingen 
fandt noget mærkeligt i at anbringe en LiggehØne bag Kakkel
ovnen, og det kunde hænde, man blev bidt i Benene af en Gås 
hvis man vilde kigge ind i Skorstenen, hvor den lå og rugede: 
E~ ga.nu;nel Kone beklagede sig en Gang over, at hun nær havde 
~IStet sm bedste HØ~e. Den plejoede at lægge Æg i en Drag
kIsteskuffe.Ved et T~lfælde var sa Skuffen blevet skubbet i og 
blev først trukket ud Igen en 8(?) Dages Tid efter. 

. Det var nok ret almindeligt at tage Får med nyfØdt Lam ind i 
Stuen om Vinteren. Selv efter at Optegnerens Bedstemor i 1857 
h~vde fået Bræddegulv i det nye Stuehus, havde de i en hård 
Vmter et Får med Lam »injagjarad« (indegærdet) bag Bilægge
ren; men senere ForsØg i. den Retning blev nok bestemt aflyst. 

En Snes Ar før den TId (o. 1837) boede »Rasmus HØj« på 
Mtr. Nr. 101 på SØmarken (Pedersker Sogn). Efter ham for
tælles en »Pasassja« (Anekdote) om en "Rævadalatur (jfr. 
S. 88) 1 en streng Vinter således: 

Rasmus løb fra RØnne og hjem en Skæronsdagsaften i et 
Himlens Rågg .. Han gik i Sne til Halsen for hvert Skridt, og 
da han kom hjem, havde Konen taget Grisen med til Sengs. 
Rasmus blev syg ovenpå den Tur, hvorfor han lå i Seng i 7 
Uger. Da han kom op, røg det lige forbanjad enjdaa 2 . 

1 ]fr. Espersen: Ravadal: Navnet på et Spøgelse, hvormed man 
(nordlands) skræmmer Børn. 

2 Med ovenstående Oplysninger kan sammenlignes, hvad Ph. R. Dam 
meddeler om Husmandshjemmene på Bornholm S. 93-96. Der er ret 
god Overens~temmels~ mellem Dams Fremstilling og Nutidsoptegnel. 
serne. Se ogsa Jul. Hem: Ved Blaab.ærti? i Højlyngen (Jul p. Bh. 1945, 
4-7. ]fr. smsts. 1950,29-32 (Enndnnger fra Lyngen). 
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Daglejere og Tyende. 

Kårene for Landarbejdere og Tyende var førhen ikke lyse; 
men det var de heller ikke for Gårdmændene. Johan Hansen 
oplyser i sine Erindringer (S. 181), at Tiden o. 1830 var ussel 
både for Bonden og andre. Penge var der næsten ingen af. Dag
lejere hos BØnderne fik fra 4 til 8 Skilling om Dagen 1. For 
denne Pris måtte de arbejde i HØstens Tid, for at de kunde få 
Tærskning om Vinteren. Tærskernanden fik nu en på Gården 
tjenende Dreng, »Horra«, til Hjælp med at tærske, og LØnnen 
var til Tærskemanden 1/2 5 : hver 25 de TØnde Sæd, samt 
Kosten. Fra Klemensker oplyser J. P. Riis (fra 1850-60erne), 
at en Daglejer, der tærskede, fik i LØn Kosten og hver 16. 
TØnde Sæd; men han skulde så arbejde den Øvrige Tid af Aret 
for 8 Skl. om Dagen og FØden, endog om HØsten. Husmændene 
var alle Fæstere og sled sig møjsommeligt igennem Tilværelsen 
ved at holde 1-2 KØer og l Gris og ved at arbejde ved Skov
og Stenrydning og senere ved Grøftegravning2. 

Ph. R. Dam (1823-1900) oplyser i sin Bog (S. 109), at i 
hans Ungdom var Folkelønnen på Gårdene for en Hoveddreng 
20-30 Rdlr. om Aret. En Halvdreng 8-10 Rdlr. og en Klæd
ning af Hvergarn og et Par StØvler. En Vogterdreng fik en 
Klædning af Hvergarn eller Lærred i LØn. Længere ned i Ar
hundredet var iflg. ]. P. Riis' Oplysning fra Klemensker Løn
nen for en Karl 50-120 kr. årlig, en Pige det halve. Vogter
drenge en hjemmelavet Klædning, StØvler, Hue og Træsko for 
Sommerhalvåret. DaglØn for en Mand 50-80 Øre og for en 
Kvinde 40-50 Øre, alt med Kost. En Karl (»Drenj«) eller 
Pige kunde tjene på et og samme Sted i mange Ar, indtil de i 
en noget ældre Alder gi frede sig, og Mandfolkene forblev da 
tit ved samme Gård som Tærskernand og DaglØnner. 

En dygtig og sparsommelig Karl kunde undertiden have 
Held til at arbejde sig noget frem, hvad der forefindes Oplys
ninger om fra Egesgård i Bodilsker Sogn. Her tjente i 1850erne 

1 Ph. R. Dam oplyser, at en DaglØnner fik fra 8 til 16 SkI. i Penge 
daglig. 

2 Peter Thorsen fortæller i en Optegnelse, at gamle Johan Ipsen på 
Slettegård i 0ster-Larsker havde en Daglønner til at kalke i Lille
stuen. Da han var færdig, sagde han: »Se nu tror jeg, det har fået lidt 
over det hele«. »Ja så nær som Klokkeglasset; det har kanske ikke fået 
ævent auer det hela«, mente Johan Ipsen. Manden havde nok spildt 
Kalk over mere end nødvendigt. 
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Karlen Lars og Pigen Benedikte. De kom samtidig til Gården, 
hun som Bryggerspige, han som Forkarl. De blev snart gode 
Venner; men Tiden manede til Forsigtighed, så Forlovelsestiden 
blev lang. Så en Aften kom den tidligere Ejer af Gården, nu 
Aftægtsmand her, Peter Brandt hjem fra et Fattigkommissions
mØde og fortalte, at Andreas RØst var død og havde opsparet 
60 Rdlr. i Fattighjælp, og hvor var den Køber, der vilde give 
den Sum for Huset. For vel var der ca. 1 Td. Land god Jord 
til; men Huset var forfaldent, og hvad værre var: Anders havde 
Ry for at kunne adskilligt mere end sit Fadervor, hvad, om han 
gik igen! »Det giver jeg,« svarede Lars rask, »for jeg får vel 
Indboet med«, og så grinede han svedent. Dette bestod nemlig 
af et af flade Småsten sammenføjet Ildsted, hvis Underplan løb 
så langt frem i Stuen, at den kunde bruges til at sidde på som 
Bænk, et Bræt til Sengeside, en firbenet »Skrik« (en simpel 
Indretning til at sidde på eller lægge noget på, f. Eks. et Sidde
bræt på 4 Stokke) som Bord og en Halmlænestol. Lars fik så 
hele Herligheden, giftede sig med Benedikte og beholdt sit Ar
bejde som FØrstedaglejer på Gården. DaglØnnen for hver Søgne
dag var om Vinteren 9 Skilling, om Sommeren 12 Skilling, 
24 TØnder Sæd, en Del HØ fra Engsletten, som i umindelige 
Tider havde været Daglejerens Benefice Slægt efter Slægt, 
Lædersko, når Skomageren kom, og Træsko, når Træskomage
ren kom, og Brød, når der bagtes, Ret til Middagsmad hver 
SØn- og Helligdag med Kaffe samt Ret til Akssamling på Stub
marken. Efter denne Akkord arbejdede Lars i mange Ar, indtil 
han som holden Mand bortbyttede Huset og fik et Avl til 2 
Heste og blev Vognmand; men det kunde han ikke tåle; han 
blev fordrukken og døde på Fattiggården. 

Mads var Andendaglejer på Egesgård. Han havde et stort 
Hus med Avl til 2-3 Køer. Han var nærmest Akkordarbejder 
og tærskede Sæden på Akkord. Han fik som Avlshjælp 1 Dag 
for hver 5 Dages Arbejde, og det var navnlig i Høsttiden. Han 
var Anders Brandts Legekammerat, men tyvagtig. Hver Gang 
han kom fra Anstalten, kom han altid til Anders Brandt med 
de Ord: »Nu kommer jeg igen, har Du så noget Arbejde til 
mig,« hvortil Brandt altid svarede ja, og det gik nu den Gang. 
Men en Gang kom han og sagde: »Nej, nu vil jeg være en ærlig 
Mand, lån mig Penge til at rejse til Amerika for.« Så rejste han, 
og Anders Brandt fik i flere Ar Brev fra ham med Penge. Når 
han arbejdede på Gården fik han l Mk. a l Mk. 8 SkI. om Dagen. 
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Pigerne fik almindeligvis en Snes Daler for det ene Halvår 
og 12 for det andet. Andenkarlen henholdsvis 25 il 30 og 12 
Rdlr., deri indbefattet Lædersko og Træsko. Halvdreng og 
Vogterdreng lØnnedes på samme Måde. 

Ned imod vort Arhundrede blev LØnningerne større, end 
de havde været tidligere. Således fik i i895 ikke sjældent en 
Landarbejdsmand 2 Kr. og Kosten for en Dags HØstarbejde, 
eller når han hjalp til ved Damptærskning. 

Det var nok ikke alle Steder, man havde det så godt som på 
Egesgård, hvor Tjenestefolkene i 1860-70erne havde fri LØr. 
dag Eftermiddag. LØrdag Aften sås her aldrig en Rok i Virk· 
somhed, lige så lidt som man her mellem Jul og Nytår brugte 
Rokken, da intet i denne Tid måtte gå rundt. Det kunde give 
Uro i Huset, ja endog Slagsmål. 

Der kunde mange Steder være stor Standsforskel, så Tjene· 
stefolk og DaglØnnere på sådanne Gårde ikke var regnet for 
ret meget (således i 1850erne). Da Hans Morten Ipsens Modet 
i 1840erne tjente på Siegård (Aker S.), skulde hun ved Bagning 
sigte Mel med en stor Sigte. Det sigtede Mel kom i en stor 
Melkasse. Hun stod og sigtede i lang Tid; men det sigtede Mel 
fik Tjenestefolkene ikke noget afl. Det var' blot Herskabet, 
der skulde have Sigtebrød. Somme Steder tog de den Klid, der 
efter Sigtningen var i Sigten, og hældte i det Mel, som Tjene· 
stefolkene skulde have; men det gjorde de ikke på Siegård. 

En Tjenestepiges vigtigste Arbejde var i H. C. Kofods 
Barndom at stå hos MØlleren og rense Gryn, gøre Malt, brygge 
01, bage Rugbrød og til de store HØjtider lidt Hvedebrød med; 
brænde Brændevin, sysle Svin og Fjerkræ, iØvrigt spinde og 
strikke, medens Maden kogte i den store Bilægger:Kakkelovn. 
Stundom måtte Kvinderne også hugge Brænde, hjælpe til at 
rense Sæd osv., medens de slap forholdsvis ,let om ved Malk· 
ningen, som undertiden i mindre Gårde kun omfattede en Ko 
eller to eller slet ingen om Vinteren. Om Sommeren var der dog 
en Del flere KØer. I 1895 måtte Landbopigerne lave finere 
Madretter, sy og hækle, i Reglen malke mange KØer; men var 
de fleste Steder fri for at sysle Svin, lave Malt og male Gryn, 

1 Om Tjenestekår i Åkirkeby, o. 1880 se Anna Kristina Olsens 
Skildring i G. å. N. 1935, 26-34. Om Tjenestetyendets Adspredelser 
se Johan Hansen 209-10. 
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brygge 01 og Brændevin. Sådanne Sager købtes i 1895 næsten 
altid og blev helst bragt til Gården, hvilket også ofte var Til· 
fældet med Brødet, der brugtes. Den Renlighed, der i 1890erne 
fandtes både i Værelserne og i den lille Blomsterhave, som da 
fandtes ved enhver Landejendom, stor eller liden, tålte slet 
ingen Sammenligning med den Måde, hvorpå alting holdtes 
eller forsømtes omkring Arhundredets Midtel. 

Fattigfolk. 

Det var i forrige Arhundrede mest enlige Kvinder, der havde 
jordlØse Huse, Om et Par Kvinder oplyses det, at de var så 
fattige, at man ikke kunde forstå, hvor de fik Føden fra; men 
lidt efter lidt klaredes det, at de om Natten gik ud og malkede 
KØer på Marken, klippede Får og Lam, ja, så galt slagtede 
disse og bar Kødet hjem. De boede i et Tofagshus, der var 
gravet ind i en Bakke. Dette Hus kaldtes »Krykkerne«. Da 
deres Tyveri opdagedes, måtte de flytte fra Huset. Men en 
Gårdejer, der havde mere med Kvinderne at gøre, byggede så 
et Hus til dem i sin Skov og kom til dem næsten daglig. På 
denne Måde eksisterede flere enlige Kvinder. De fleste havde 
Spinding og andet Arbejde på Gårdene; men samtidig var der 
meget af deres Liv, som ikke tålte at se Dagens Lys2. 

Hasleboerne levede i gamle Tider for en stor Del af Have· 
dyrkning. Når så Haslekællingerne kom og falbød deres Have· 
sager om Sommeren, og man spurgte, hvor de var fra, svarede 
de nok så fornemt: »Fra Hasle, fra Hasle!« Men når de så 
om Vinteren kom for at tigge, og man spurgte om det samme, 
så svarede de: »Frå Hasle, min Moer, denj fattia BØnj!« 3. 

Der var et Par Brændevinstiggere, der gik rundt overalt på 
Bornholm og blot bad om en Syp (): Snaps Brændevin), lidt 
BrØd og Natteleje i et HØ· eller Halmgulv. Den ene, Anders 
Trommen, var en meget kendt Mand, der altid var glad og 
munter og friede til Pigerne og sang Viser for dem. En af 
Viserne begyndte: »Fordi jeg ingen Penge har«. En anden ind· 
ledtes: »En Vise vil jeg sjunge«. Eller også Visen: »Nu vil 
jeg fortælle, mine Bella« o.s. v. Ellers havde han mange 
Historier og Nyheder og var afholdt og velset. Af kvindelige 

1 H. C. Kofods Oplysninger i Landmands·Blade 1895, 583. 
2 Opt. 1927 af]. P. Riis. Jfr. Johan Hansen 172,214-17. 
3 Skattegraveren IV S. 76-77. 
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Tiggere kom der to morsomme Madammer: Praten og Fregat
ten, der bragte mange Nyheder omkring. Praten var skikkelig, 
Fregatten fræk og ondskabsfuld 1. 

På Tingstad (Vester-Marie Sogn) hilste man Tiggerne så
ledes: »Sid, som du står, du ska vel hå enj Bidda Mad, forinj du 
går; BrØ hår du vel me daj, nad Smor hå vi inte å gje daj.« 
Dette stemmer med Mundheldet: »Ska enj gå på Tingsra å 
tygja, ska enj ha Mad me saj!« 

De var så fattige på Tingstad, de havde kun een Brude
skjorte, som gik i Lån, hvor der var Brug for den. Dengang 
man vævede den, havde man ikke andet end Skættefald til 
Islæt, og så slap det endda op; så måtte man til sidst spinde 
Svineto og slå på den sidste Ende. Da Skjorten blev syet, slog 
det sådan til, at Skjortens »Baggjæra« kom til at passe med 
Svinetoet. Derfor sad Brudgommen altid så uroligt og rokkede2 . 

En Rævedaletur brugtes ifølge Peter Thorsen som Betegnelse 
for en lang Fodtur. Denne Betegnelse er opstået af, at Ræve
dalinj, en Vagabond i gammel Tid, som havde sit Tilhold om 
Vinteren på Sydlandet, plejede, når Foråret kom, at få Turist
Iængsler. Så gik han til Slottet, men Turen plejede at vare nogle 
Måneder, han måtte nemlig ind overalt på Vejen for at få sig 
en Syp; det kunde han jo nok trænge til, når han havde en 
sådan Tur for sig. -

Det fortælles om en Svensker, der havde bosat sig et Sted på 
Lyngen, at han fik i Sinde at brænde sin gamle Hytte af for at 
få sig et nyt Hus i Stedet; men da han ikke havde assureret, 
vilde han dog først sikre sig på anden Måde, nemlig ved at gå 
omkring og bede om Brandhjælp. Det gik også meget godt; 
overalt, hvor han kom, fik han lidt Hjælp, enten Penge eller 
Løfte om KØrsel og Materiale til sit nye Hus. Kun et Sted blev 
han vist af; thi da man ynkede ham og sagde: »A, Herre Gud, 
har det nu brændt for dig også?« så svarede han: »Nej, endnu 
ikke; men på Søndag, om Gud vil, så skal hun blåssa!« 3 

I denne Forbiedelse kan det nok godt passe at fortælle om 
en Bornholm, som var i Tugthuset. Han havde engang gemt 
noget Kød, som var blevet tilovers fra Middagsmaden. Da han 
siden kom og lukkede Skabet op for at tage sit Kød ud og spise 

1 Opt. 1927 af ]. P. Riis fra Klemensker. 
2 Opt. af Peter Thorsen. Suppleret af M. K. Zahrtmann. 
3 Evald Tang Kristensen: Jysk Almueliv V (1893), Nr. 506. 
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det, var der ikke noget. En af de andre Fanger havde naturlig
vis stjålet det fra ham. Forundret og harmfuld herover udbrød 
han: »Nå, hær e måssen Skarn hær aw!« (Nå, jeg kan altså 
se, at her er Kæltringer her også) 1. 

SelvdØde Dyr samt Heste, Hunde og Katte betragtedes det 
som uærligt at flå, og enhver, der selv tog Huden af dem eller 
spiste af deres Kød, blev selv uærlig. Der var særlige Folk til 
dette Arbejde; de kaldtes for Rakkere. I Klemensker Sogn be
nævntes Rakkeren Volmarinj og Huset, han boede i, for Vol
marahuset. Efter 1864 var der dog mange, som satte sig ud 
over ovennævnte Fordom, og nu kendes den ikke længer2 . 

Da en Meddeler, Ketil Motzfeldt (født 1901 i Ibsker Præste
gård), var lille Dreng, var han ofte med sin Fader, Sogne
præsten i Ibsker, på hans Embedsture rundt i Sognet. Engang 
de var kommet op i Ibsker HØjlyng, hvor Præsten skulde be
rette en gammel Kone, pegede han med KØrepisken ind mod 
et lille Hus i Lyngen og sagde: »Der bor Jylkattana.« Jylkat 
er det bornholmske Ord for Pindsvin. Her Navnet på et Slæng, 
der holdt til i Lyngen. De stjal og udførte Arbejde, ingen 
andre gad røre. Med andre Ord en Slags bornholmske Rakkere. 

I Klemensker skal der have været en Slægt af lignende Be
skaffenhed. »Hunjatorkjellana« kaldtes de efter Stamfaderen 
Hunjatorkjel (Hundetorkil) 3. 

Arets Fester. 

Inden Jul var der Travlhed ude og inde; alt skulde være i 
Orden til den store Fest. Slagtningen havde fundet Sted kort 
før Jul, så der var i hvert Fald ikke på Gårdene Mangel på 
Mad. Der skulde også bages ekstra til Julen. I de små Hjem 
smagte man førhen ikke Hvedebrød til daglig; men til Jul 
skulde man helst have den Slags Brød. I Træskomand Hans 
Morten lpsens Barndomshjem (i Aker S.) købte Husfaderen 

1 Evald Tang Kristensen: Jysk Admueliv V (1893), Nr. 331. 
2 Opt. 1927 af ]. P. Riis. 

3 Opt. 1946 af Ketil Motzfeldt, Forfatter, København. Om gamle 
Originaler på Bornholm se C. J. Hagemanns Skildringer i Bh. Saml. 
XIV (1922) 145-59; XVII (1926) 79-91; XVIII (1927) 53-65; 
XX (1929) 131-40. ]. P. Kuhre: Pær Ost (Jul p. Bh. 1938,30-31). 
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S Pund Hvedemel, hvoraf der blev bagt mange små Hvedebrød. 
Hvert Barn i Huset fik sit Brød af denne Slags; men det var 
ikke større end en 2 Øres Bolle. BØrnene var så glade herfor, 
at de hoppede. 

Til Jul blev der i Peter Thorsens Barndomshjem bagt Sigte
brød og Hvedebrød foruden de almindelige Grovbrød. Hus
moderen plejede her at forme af Hvededejg Billeder af Mænd 
og Koner, hvis Ansigt og Knapper blev markeret af Rosiner. 
Disse Kager blev fordelt mellem BØrnene. Hendes Moder 
plejede at lave af Rugdejg en Gås til hvert af sine BØrn, og 
den smagte naturligvis betydelig bedre end almindeligt Rug
brød. Det var Skik til Jul at bage Figurer af Dejg. 

Juleaften var Festretterne i gammel Tid Klipfisk og Risen
grØd. Hos den gamle Knarrinj på Knarregården i Rutsker 
skulde Gasen med til Bords Juleaften; den skulde have Klip
fisk og Grød med; så fik de Held med Gæssene Aret efter, 
troede del. 

Det var førhen Skik i Julen på Dagligstuegulvet at rede en 
Søsterseng af Halm. Herpå sov i flere Nætter Husbond, Mad
moder, BØrn og Tyende. Denne ældgamle Skik hØrte op i 
Begyndelsen af forrige Arhundrede, i hvert Fald de fleste 
Steder. I Julen legedes forskellige Lege, der spilledes flere Slags 
Spil foruden Kortspil. Folk kom sammen til Julegilder, hvor 
der indtages megen Mad og Drikke, og der dansedes i Gårdens 
Storstuer. Juletræ blev først kendt et langt Stykke ned i 1800-
Tallet. 

Nytårsaften blev der skudt Nytår ind, og i RØnne gik BØrn 
og sang for Folks DØre Jule- Ny tårs- og Helligtrekongersaften. 
I RØnne var' det Skik endnu 1839, at tre Mænd gik udklædt 
som de hellige tre Konger gennem Gaderne. Foran dem gik en 
Mand med en Lygte, som var indrettet til at lyse som en 
Stjerne. Den var anbragt på Enden af en Stang. Helligtrekon
gersdag sluttede Julen. Dagen efter, 7. Januar (Hertug Knuds 
Dag), begyndte alt Dagligdagsarbejde igen. Den første, der 

1 Jens Jensen Knar boede på Knarregården i Begyndelsen af for
rige Arhundrede. Gården har Navn efter ham. Han levede i Tiden 
1761-1838. Hans Hustru, Margrethe Jensdatter, var født 1762, døde 
1841. De overlod 1816 Gården til SvigerSØnnen Didrik Kjøller (Aage 
Rohmanns Opt. 1949 i DFS.). 
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kom i Ærinde den Dag, kaldtes for Spøg »Knud«, der driver 
Julen Udlo 

Kong Frederik den Sjettes Fødselsdag den 28. Januar var for 
Bornholmerne før 1839 en af Arets største Festdage. På Dagen, 
der da kaldtes" Geburtsdag, afholdtes der Kongebal både i 
Byerne og på Landet. En Liste blev båret rundt. På den var 
noteret, hvad der bødes på, og hvad der skulde betales af hver 
Person for Spisnirtg, Musik og Dans. Der var altid Taler, og 
som oftest blev der af en stedlig Digter forfattet en Sang, der 
ikke blev trykt, men som kun cirkulerede i Afskrifter. 

Til denne Optegnelse af J. P. Riis (født i Klemensker 1852) 
kan føjes, hvad Peter Brandt fra Bodilsker (f. 1850) meddeler 
1919: Hvert Ar, når Kongen holdt FØdselsdag, samledes Sog
nets Bønder til »Kongagjilje«. Til dette Gilde mødte Præsten 
i Ornat, og han sad og spillede Kort og drak sammen med det 
Øvrige Selskab tillarigt over Midnat. 

Det er naturligvis Frederik den Sjettes Fødselsdag, der hen
tydes til i Peter Brandts Meddelelse. Festen på denne Konges 
Fødselsdag blev fejret gennem lange Tider på Bornholm, lige 
fra Arhundredets Begyndelse og til efter den nævnte Konges 
Død. Frederik den Sjette døde 3/12 1839. På hans FØdselsdag 
28/1 1840 holdtes der Kongebal på Rådhuset i RØnne. Ved 
denne Lejlighed blev der ved Skålerne råbt »længe leve« for 
den afdøde Konge. FØrst nogle Dage efter kom Budskabet om, 

1 Der skal ikke skrives mere om bornholmsk Jul her, da der alle
rede forefindes en meget righoldig Litteratur om Jul på Bornholm i 
svundne Tider. Se således Ph. R. Dam 21~27, 73-86. Johan Hansen 
116-18, 241-42. Seier 131-141 (især om Folketro knyttet til 
Julen). I Hans Ellekildes udmærkede Afhandling: Bornholmske Jule
skikke (i Jul p. Bh. 1941) er særlig givet Oplysninger om den born
holmske »Søsterseng<' i Halmen på Stuegulvet. Ellekilde har mange 
Henvisninger. Hans Ellekilde og Kai Flor: Barndomshjemmets Jul 
(1941) 88-92, 129 (Jul på Lille Myregård, Pedersker Sogn o. 1900). 
I DFS. findes en Række utrykte Optegnelser fra de fleste af Øens 
Sogne. Særlig fyldige Oplysninger forefindes fra Yppernegård (Nyker 
Sogn) og fra Aker S. Men Optegnelserne fra Nylarsker, Klemensker, 
Rutsker, Olsker, Povlsker, Rø og Øster-Marie Sogne er også ænse
værdige. Alle disse Meddelelser fra Nutidstraditionen ændrer dog ikke 
ved det gamle Billede, man har af Jul på Bornholm førhen, særlig godt 
skildret af Ph. R. Dam i hans Bog. Se også P. Koch 104-05.)ul p. 
Bh. 1933, 11-14; 1934,20-23; 1937,36; 1938,41; 1939,36-37; 
1942, 14-16; 1949, 19-23. 
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at Kongen var død 1. Så langsom var Postforbindelsen mellem 
København og Bornholm i hine Tider. . 

Fastelavnsmandag var en Dag, da de gamle Bornholmere 
rigtig slog Gækken lØs. De unge ~ænd klædte ~ig ud son; 
Konger og Dronninger og lige ned nI gamle Kælhnger, og sa 
redes der til Rings. Dette foregik således, at der spændtes et 
Tov mellem 2 Huse, Støtter eller Træer, og på Midten hang 
der en Ring. Også Hestene var pyntede, og hver Rytter havde 
en Kårde eller Hasselkæp hvormed han stak til Ringen. Den, 
der under Ridtet fik Rin~en de fleste Gange på Kården eller 
Kæppen, blev Sejrherre og udmærkedes ved .det påfølgende 
Gilde hvor Retterne væsentlig bestod af Honnmg og Brænde
vin i Skåle hvori fandtes ituskårne Kommenskringler. Skålenes 
Indhold bl~v søbet ind med Skeer. Endvidere fik man Pande
kager, Æbleskiver, Fastelavnsboller og Punch. Undertiden var 
Pigerne med til Fastelavnsgildet, og når de var med, dansedes 
der til den lyse Morgen. 

FastelavnslØjerne, der fandt Sted på Fastelavnsmandag, ~ar 
ofte meget grovkornede. Der blev fly~tet Redskaber m. v., sl~et 
snavset Vand og Aske på Folks Vmduer og DØre og slaet 
Potter itu imod DØrene. Senere på Dagen blev Katten slået 
af TØnden; i gammel Tid var der en le~endeoKat. i Tønden; 
Der gik da også mange maskerede omkring bade l ~y og pa 
Land. Det var mest BØrn, der var iklædt meget tarvehgt, gam
melt og dårligt TØj, eller de havde en. Skjorte ~den på den 
daglige Dragt. Masken var kun en ud~hppet AVlS eller r:oget 
andet Papir. De udklædte gik rundt ul alle Huse og Garde, 
hvor de hvert Sted fik en Æbleskive, Fastelavnsbolle eller 
Pandekage. De fleste af disse Skikke eksisterede endnu ~ 19~7, 
da Oplysningerne herom blev nedskreve~. Det var c:gsa Sk~k, 
men kun sjældent i 1927, at Husfæller, lsær BØrn, nse~e hm
anden op om Morgenen i Fastelavnen. Maske~ader er mdf~rt 
i Nutiden' derimod var enkelte maskerede nI Fasrelavnsgd
derne, meddelte]. P. Riis 1927 (Klemensker). I Pavlsker risede 
man op til Fastelavn og sagde følgende Vers: 

Riz ska du ha! 
Boller ska du gje! 

1 Johan Hansen 149. Ph. R. Dam giver S. 27-29 yderligere Oplys· 
ninger om Gildet på Frederik den Sjettes Fødselsdag. 
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Man kendte her Fastelavnsris, og Gårdmandssønnerne red 
omkring i Optog, udklædte. De havde hjemmelavede Masker 
på af hvidt, tyndt Lærred med sorte Øjenbryn (lavet ved Sy
ning) og Hestehårsskæg. Nogle af dem spillede på Mundharpe. 
Iflg. Aage Rohmanns Farmor var der flere komiske Figurer 
(Fastelavnsnarre med, bl. a. Askefisen (Askefis). Overalt, hvor 
Optoget kom, beværtedes Deltagerne med Punch, Æbleskiver 
og Boller. Der var intet Pengetiggeri. I Aker har de optil nu, 
dog. med længere Pavser ind imellem, vedligeholdt den Tra
dition at holde Ringridning til Fastelavn. Optoget udgår fra 
Savskærergården, Deltagerne er udklædte og til Hest. Der er 
en Musikvogn med. Der rides Rundtur til alle Gårdene, hvor 
Rytterne beværtes. Ringridningen finder Sted på en Plads 
Nordvest for Kirken (Aa Kirke) 1. 

I Tiden 1918-26 var Kristen Nielsen Boers (død 1951) 
Dyrlæge i Neksø. Han sad da en Fastelavnsmandag Aften og 
drak Kaffe i et Gårdmandshjem i Pavlsker. Pludselig kom en 
ung Mand ind i Stuen, satte sig ved Bordet og begyndte at 
tage Del i Samtalen, som om han enten var i Familie med 
Værtsfolkene eller nærmeste Bekendt. Han bragte Hilsen fra 
forskellige på Øen og spurgte til forskellige Personers Befin
dende, hvilket han fik Svar på, men alt på en så underfundig 
Måde, at Dyrlægen var klar over, der stak noget under, og da 
den unge Mand pludselig sagde Godnat og Tak, spurgte Dyr
læge Boers Værtsfolkene, hvem han var. De lo og sagde, det 
var en Fastelavnsnar; men det havde ikke været muligt at 
opdage, hvor han var fra, eller hvem han var. At han var 
camoufleret, anede Dyrlægen ikke. Denne Form for Fastelavns
lØjer har Kr. Boers ikke truffet på andetsteds2 • 

Påsken var ingen stor Fest, meget mindre end Julen. I daglig 
Tale lød Ordsproget: »Rig Jul og fattig Påske«. Skærtorsdag 
skulde der spises Kål. Den skulde laves på 7 Slags sammenkogte 
Planter. Disse var i Allinge o. 1900 (iflg. Meddelelse fra Chr. 
Stub-J ørgensen 1951): GrØnkål, Selleri, Pastinakker, Krus
persille, Rodpersille, Porre og Timian. I en Optegnelse nævnes 
9 forskellige Slags Planter, men deres Navne erindrede Med-

1 Opt. 1948 af Henning Henningsen, medd. af Aage Rohmann 
(DFS.). 

2 Opt. 1946 af Kristen Boers, SorØ (DFS.). Trykte Oplysninger om 
Fastelavn se Ph. R. Dam 30-38. Johan Hansen 97, 118-19. Jul p. 
Bh. 1938, 41 (Kat af Tønde). 1949, 19 ff. (Fastelavn i Allinge). 
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deleren, ]. Rohmann, ikke (1928). Langfredag var det Skik at 
spise kogte Æg og Melgrød. Hver skulde have så mange Æg, 
som han kunde tåle at knække på sin Pande. Æggene blev sat 
frem kogte, og hver tog så et Æg og slog det med den brede 
Ende mod sin Pande, så Skallen knækkede. Det sidste Sted, 
hvor ]. Rohmann havde hØrt om Skikken at slå Æggene mod 
Panden, var på Munkegård i Povlsker i Sandemand O. Kofoeds 
Tid. En voksen Karl kunde godt sætte en 12-15 Æg til Livs l . 
I Knudsker spiste man Æg Langfredag og fjerde Fredag efter 
Påske, så mange man kunde 2 . 

I de sidste Artier af forrige Arhundrede var det kendt at 
male og forgylde Påskeæggene, »og ligeledes Paaske-Lammene 
var BØrnenes Fryd og langt mere i Skik og Brug end i vore 
Tider,« meddeler Ph. R. Dam o. 1895 3 . 

I Påskedagene samledes næsten hele Gudhjems Befolkning, 
både BØrn, unge og ældre på »NØrresand«. Der var førhen tem
melig store Arealer, som var bevokset med Græs, så der var 
Plads nok for alle. Der blev spillet Gros4 og Bold, og der blev 
leget en Leg, som kaldtes at »tåta å« iJ, og hvori det gjaldt om 
at fange hinanden. I Øvrigt blev der leget alt, hvad unge Men
nesker kan finde på, og alle de ældre var Tilskuere 6 . 

I gammel Tid fik Præsterne ved Påske en Ydelse på 1 Lis
pund (8 kg) Sigtebrød og 1 Snes Æg af hver Gård. Degnene 
fik kun det halve. Disse Ydelser er nu helt bortfaldet, da Kir
kens Embedsmænd i vore Dage får fast LØn. 

I Pinsedagene fik man samme Slags Mad som i Påsken. Man 
tog ofte Udflugter i disse Dage, da Skoven og Marken ved den 
Tid var smuk og lysegrØn. 

Som ved Jul og Påske, således blev der også ydet Offer til 
Præst og Degn i Pinsen. Fra en Gård var Ofret almindeligvis 
fra en Rigsort til en Rigsdaler til Præsten, og det halve til 
Degnen. De større Husmænd og Håndværkere gaven Mark, de 
mindre og Tjenestefolkene gav fra 4 til 8 Skilling. Alle, der 
havde selv den mindste Indtægt, var offerpligtig, og flere 

1 Opt. 1928 af Aage Rohmann, meddelt af J. Rohmann, født 
Povlsker. Jul p. Bh. 1949, 19 ff. (Påske i Allinge). 

2 Opt. 1927 af Karen Kofoed, Knudsker. 
3 Opt. af J. P. Riis fra Klemensker. 
4 Om Legen Gros se Johan Hansen 231-32 (Et Pindespil). 
5 Den samme Leg som »To Mand frem for en Enke«. 
6 P. Koch 105. 
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Præster havde Lovbestemmelser herom trykt på Offersedlerne, 
som de sendte ud, og de var ikke bange for at inddrive Ofret 
ved SØgsmål. Ofret lagdes i Kirken på Alteret til Præsten og i 
D~gnestolen til Degnen. I 1870-80erne blev Ofringen i 
KlIken afløst af en frivillig ordnet, bestemt Sum der så blev 
pålignet hvert enkelt Menighedsmedlem, og ligeså' var det med 
Accidenserne, der forhen ofte var vilkårlige og tit urime
lig hØjel. 

Anden Pinsedag om Eftermiddagen blev der fra Gudhjem 
foretaget Udflugt til »Lens Eng« og »Lens Klint«. Man brugte 
naturligvis Benene til disse Udflugter, og alle, som kunde, både 
yngre og ældre, var med. Når man på en sådan Dag stod på 
»Lens Klint« og så ned ad Vejen til Gudhjem, var det, som 
man så en stor Folkevandring. Ungdommen købte som oftest 
en Flaske Kirsebærvin og en Del Kager at nyde på Udflugten, 
og henad Aften sluttede man sig sammen i Flokke og spad
serede syngende mod Hjemmet. Der var det hyggelige ved 
sådanne Friluftsfester, at alle kunde være med, hvis de havde 
Lyst 2 . 

Også fra Fiskerlejet Bølshavn (Øster-Marie Sogn) er der 
overleveret Oplysninger om en gammeldags Pinsefest. Der var 
i Lejets nordvestre Udkant en græsbevokset Plads, kaldet Bøls
Gade. Den strakte sig fra Strandvejen og helt ned til Stranden. 
På den ~ne Side var den begrænset af Maglebækken og på den 
anden S1de foroven af et Stengærde og et lille Hus. Forneden 
var der opskyllede Havsten. 

På denne Plads samledes i tidligere Tid (til 1912-14) Folk 
hver 1. Pinsedags Eftermiddag til Pinse/est. Det var først og 
fremmest Beboerne fra selve BØlshavn, der kom; men der ind
fandt sig også mange fra Svaneke, Listed og Ypnasted så vel 
som fra Ibsker, Øster-Marie og Øster-Lars. Allerede ved 1-2 
Tiden om Eftermiddagen begyndte BØrnene at møde op for at 
forsyne sig med Bolcher og Peberkager og andet Bagværk af 
fint Hvedemel, der ikke var Hverdagskost for almindelige 
Mennesker i forrige Arhundrede og heller ikke i Begyndelsen 
af dette. En Times Tid senere begyndte de ældre at indfinde 
sig. De købte også Peberkager og Hvedeboller, endvidere Øl, 
Brændevin og »granjer Syp« (en herlig Snaps), som Marie 

1 Optegnet 1927 af J. P. Riis. 
2 P. Koch 105. 
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Bech nok skulde sørge for var til Stede. Nu tog både unge og 
ældre fat på Legen. Der blev leget "banke Læder«, "Kat efter 
Mus« og andre Rundlege. Var der nogen, som havde Lyst til 
en Sejltur i Stedet for at lege, gik de til Havnen, hvor flere 
Både lå parat for de sejlelystne. Hver Tur kostede 5 øre. På 
denne Måde gik Eftermiddagens Timer, når Vejret var godt. 
Når Solen var ved at gå ned bag Bakkerne i Vest, begyndte 
Dansen på Bøls-Gade i den unge Våraften. Der spilledes på 
Harmonika Violin og FlØjte. Pinsefesterne på BØls-Gade op
hØrte noge~ Tid efter at Hotel "BØlshavn« blev bygget, fordi 
Folk nu kunde samles i Hotellets Have i Stedet for på den 
gamle Plads, og Skikken er nu kun et Minde fra en henfaren 
Tid. Pladsen har nu skiftet Udseende, idet den er taget i privat 
Brug på forskellig Vis, og intet minder længer om den Tid, da 
Folk stævnede til Pinsefest på BØls-Gade 1 . 

Kildefesten St. Hans Aften 23/6 hØrte til Arets store Begi
venheder på Bornholm. Mest besøgt var Festen ved Kolde 
Kilde (Vester-Marie Sogn) midt inde i Almindingen. Hertil 
kom Midsommeraftenen Folk af alle Aldre og Stænder fra hele 
øen. Den gamle Helligkilde blev på sin store BesØgsaften over
bygget med en LØvhytte, og der fandtes i ældre Tider en Spand 
fyldt med Vand, hvori Kildegæsterne kunde kaste en ?~lv
eller Kobbermønt til Bedste for de fattige, der selv mødte tllhge 
med Krøblinge VanfØre og Syge, og alle lejrede de sig omkring 
Kilden med K;ykker og Stave for at gøre Indtryk på de bedre 
stillede Kildegæster. De syge drak af Kildens Vand i Håb om 
Helbredelse. - Syd for Kilden, på ]omfrubjerget, var rejst 
Beværtningstelte, Spillemænd opfordrede med deres Musik til 
Dans, og i afvigte Arhundrede var der ligeledes Handel med 
LegetØj og Nurnbergerkram til BØrnenes Fornøjelse. Til Kilden 
kom Øens fornemste Familier samt Gavtyve, Spekulanter og 
Slagsbrødre. Den noget brogede Forsamling morede sig i Fæl
lesskab med de tarvelige Forlystelser, der· frembød sig, ligesom 
nogle fik sig en lille Rus hen imod Aftenstunden. Originaler 
og Personer med afstikkende Y dre og Væsen bidrog til at 
gøre et Indhug i Ensformigheden. Ph. R. Dam~ oplyser,. at 
hen imod 1830 begyndte Festen ved Kolde Kllde at bhve 
mindre betydningsfuld, måske på Grund af Konkurrencen fra 

1 Opt. 15/1 1949 af Savværksarbejder A. M. Lemvig efter egen 
Erindring (DFS.). 

2 S. 45-48. 
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Festen på Prinsedagen 21. Juli. Ned igennem afvigte Ar
hundrede var det mere og mere kun Tjenestefolkene, der tog 
til Midsommerfest i Almindingen. Den bedrestillede Land
befolkning svigtede Kildefesten til Fordel for det store Dyr
skue, der siden 1852 har været holdt hvert Ar i Almindingen. 

Der findes en ret udførlig Litteratur om Festen ved Kolde 
Kildel. Den er også omtalt i Digtningen, idet Martin Andersen 
NexØ i "Pelle Erobreren« Bind I, Kapitel XVIII har givet en i 
kulturhistorisk Henseende fortrinlig Skildring af Midsommer
festen ved Kolde Kilde 2 • Det er sikkert Selvoplevelser fra Bar
neårene (i 1878 kom Andersen NexØ i sit niende Ar til Neksø), 
der er Forudsætningen for Digterens Skildring, der indeholder 
så mange Enkelttræk om det brogede Folkeliv, som det udfol
dede sig i Sommernatten ved Kolde Kilde. NexØ indtager en 
smuk Plads blandt de ikke få Digtere, der har skrevet om Kil
demarkeder i Danmarks forskellige Egne 3 . 

Fra ældgammel Tid har man også valfartet St. Hans Aften til 
Helligdomskilden eller RØ Kilde (RØ Sogn) nedenfor Strand
skrænten i de lave Klipper ved Havkanten. Her var i den katol
ske Tid rejst et Alter under åben Himmel tæt ved Kilden. I 
1638 nævnes, at til dette Alter var blevet ofret Menneskehår, 
Kors, Klude o. s. v. Her har altså været et katolsk Helligsted i 
det fri. Helt til op imod Nutiden samledes Folk til Kildefest 
ved RØ Kilde. Syge Mennesker kom her for at finde Lægedom i 
det helsebringende Vand. Omkring 1850 og senere var her ble
vet et Forlystelsessted med Dans og Morskab. Folk fra Gudhjem 
og Tejn spadserede St. Hans Aften til RØ, hvor der ved Kilden 
var Dans og Morskab. Her opstod der ofte små Skærmydsler 
imellem Beboerne i RØ og Gæsterne fra Tejn og Gudhjem, der 
var allierede. Det hele indskrænkede sig dog kun til lidt Mund
huggeri, uden Politiets Indblanding. Også om RØ Kilde er der 
en udførlig Litteratur 4 • 

Ved Øens andre Helligkilder har også været større eller min
dre Opløb af Mennesker på BesØgsaftenen. Der kendes Hellig
kilder, foruden de to nævnte, fra Allinge-Sandvig Landdistrikt 

1 Samlet i min Bog: Danmarks Helligkilder (1926), 124. Se end
videre Johan Hansen 209. P. Koch 106. 

2 Nexøs første offentliggjorte litterære Arbejde er just en Artikel 
om St. Hans Festen i Almindingen (Fyns Tidende 10/7 1893). 

3 Se nærmere min Afhandling om NexØ i Dansk Udsyn 1929, 18l. 
4 Se min Danmarks Helligkilder 124. P. Koch 106. 
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(Salomons Kilde), fra Vigen Hellevig ved S~aneke, fra Eng
draget »Hellig Lutze«. ved Akirke~y (Sto~kekl1de), fra Bu~ke
gårdens Grund i Nyker Sogn (Btskop~ktlde), fra Go~tegards 
Fjældmark i Klemensker Sogn (Troldektlden) og fra Tejn (Ols
ker Sogn), hvor St. Josefs Kilde i sin Tid besØgtes1 . 

Kildefesterne hØrer nu overalt i Danmark en svunden Tid 
til - med Undtagelse af St. Hans Kilde-Festen i Svaneke, der 
stadig fejres ved en »St. Hans Kilde«, der bygg~s af Arets Kon: 
firmander, Drenge og Piger, på en åben Plads 1 Sy~skoven ?g 1 

Nærheden af Fyret. Ved Tre-Firetiden o~ Eftermld~agen 1ll~
finder Festdeltagerne sig. Der er Flagalle langs Vejen ud ul 
Festpladsen, hvor mange Mennesker in~find:r sig, bundne af 
Traditionens Magt. Der lægges MØnter 1 »Ktlden«, som Kon
firmanderne Dagen efter deler mellem sig. Ungdommens mun
tre Skæmt og Latter og de ældres Pass~ar .sammen ~ed det 
hele Natursceneri og »Kilden« fortoner sig til et Festbillede af 
stor Finhed og Stilfærdighed. En ny Tradition i Festen er en 
Tale af Præsten eller en anden og Sang af et Børnesangkor. 
Snart begynder et Hornorkester at spille; nogle unge får sig 
en improviseret Dans i et HjØrne af Festpladsen. Børnene. tum
ler sig rundt om i Leg, og »Slikmutter« gør store. Forretnlllger. 
Et Par Timer rØrer dette Liv sig; så går mange hjem, men kun 
for at komme igen og se »Kilden« i den synkende Aftensol. 
Ved MØrkets Frembrud afbrændes et Bål. 

Den rigtige Kilde og den oprindelige Festplads lå umiddel
bart Syd for Vigehavnen. Denne Kilde blev ødelagt af Storm
floden 13. November 1872. Derefter havde man Kildefestplads 
forskellige Steder; men fra sidst i 1920'erne har »Kilden« haft 
sin nuværende Plads. 

Der er overleveret forskellige Oplysninger om den gamle 
Kildefest i Svaneke; men da .de alle er samlede i en udfØrlig og 
værdifuld RedegØrelse af Anton Kjølby i »Jul paa Bornholm« 
1936,4-8 (med Henvisninger), skal de ikke ge~tages her. . 

Det er smukt at vide, at man endnu et Sted 1 vort Land ~ 1 

Svaneke) holder en smuk gammel Midsommerskik, knyttet ol 
en hellig Kilde, i Live. . . 

Prinse dagen fejredes 21. Juli til Minde om Chnsoan de? 
Ottendes BesØg på Bornholm som Prins i Aret 1824. Festen fej
redes til hans Dødsår 20/1 1848. Prinsen blev meget populær 

1 Danmarks Helligkilder 124 (med mange Henvisninger). 
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på sin Rejse, der gik hele Øen rundt. Han vandt alles Hjærter 
ved en stor og prægtig Folkefest i Almindingen 2l. Juli 1824. 
Til Minde herom blev på }omfrubjerget i Almindingen rejst en 
Obelisk (»PrinsestØtten«), der blev afslØret 18. September 1825. 
Et Hus tæt herved kaldtes Prinsehuset. Prinsen tog livligt Del i 
Festens Glæde og dansede med Borger- og Bønderdøtrene, da 
der ingen Adel boede på Bornholm. Prinsedagen overstrålede 
aldeles St. Hans Aften-Festen, der af denne Grund væsentligt 
kun blev fejret af Tjenestefolk, medens de såkaldte »fornemme« 
kun hyldede »Prinsedagen«, der efter 1849 helt måtte vige for 
Grundlovsfesterne og for de senere tilkomne Skyttefester og det 
store årlige Dyrskue i Almindingen (fra 1852) 1. 

Skovgilde holdtes to Søndage nærmest efter St. Hansdag. De 
to Helligdage og den mellemliggende Tid kaldtes Boskatiden, 
og derfor vandt Benævnelsen Buskegilde Overhånd navnlig i 
RØnne og Knudsker. Navnet »Boska« om en lille Lund har 
vistnok været almindelig på Øen i ældre som nyere Tid. Beteg
nelsen »Skovgilde« var dog det mest udbredte Navn på denne 
Skovfest, der på en Buskesøndag kunde være godt besøgt, hvad 
enten den holdtes i Almindingen 2, en Skov ved Neksø, i Pile
skoven i Klemensker Sogn eller andet Steds i Øens Skovegne. 
Beværtningsteltene ved Skovgilderne bestod næsten altid af en 
hØstredet Vogn med 4 HjØrnestolper, hvorover der var s1?ændt 
et Skibssejl. I sådan et Telt sad en Mand eller Kone og solgte 
Kager, 01, Mjød, Snapse m. v. Enkelte Steder var der LØvhyt
ter, der om Aftenen oplystes med .kulØrte Lamper. Der var 
næsten altid Musik og Dans på Grønsværet. Undertiden var der 
tilfældig Underholdning af en »stærk Mand« el. lign. Hist og 
her kogtes Kaffe på et, primitivt Ildsted i Skoven 3. I Løbet af 
Sommeren blev der ved Gudhjem to Gange holdt Skovgilder, 
tiest på »Lens Eng«, sjældent på »Sletten« eller i »Dalen«. Det 
var Gæstgivere fra Gudhjem, der stillede nogle Telte op, hvor
fra de solgte Bolcher og Kager og serverede Kaffe og andre fly
dende Genstande 4 • 

1 Ph. R. Dam 53-54. Optegnelse i DFS. af ]. P. Riis fra 1928. 
2 Skovgilderne i Almindingen var dog altid langt de største. 
3 Ph. R. Dam 49. Salchow: Militærbeskrivelse over Øen Bornholm 

(1954) 83. Elna Schone i G. å. N. 1937, 52-59. Johan Hansen 209. 
Opt. i DFS. af ]. P. Riis og H. M. Ipsen. 

4 P. Koch 106. August F. Schmidt: Leksikon over Landsbyens Gilder 
(1950), 127-28. 
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Skovgilderne hØrte næsten helt op, da Præsten P. Chr. Trand
berg (1832-96) begyndte sin Virksomhed på Bornholm, med
delte den 86årige Hans Morten Ipsen i 1935. P. Chr. Trandberg 
blev 1860 Hjælpepræst i Aker, senere i Olsker-Allinge. 1863 
dannede han en Frimenighed for sine mange Tilhængere. 1872 
blev Menigheden anerkendt som Valgmenighed, der tilhØrte 
Folkekirken. 1877 opgav Trandberg sit Arbejde på Bornholm 
og havde derefter ikke noget, stadigt Ophold på øen. 

Kirsebærgilde holdtes i Kirsebærtiden fra sidst i Juli og til 
ind i August. Gildet var temmelig almindeligt. Foruden Kirse
bærrene vankede der så bastante Retter som Steg, Kage, Snaps, 
Øl og Kaffe, og bagefter spilledes der Kort, og hvor der var 
Ungdom til Stede, blev der danset, meddeler J. P. Riis, Kle
mensker, i en Optegnelse fra 1927 (jfr. Ph. R. Dam 55). 

Høstgilde og Tærskegilde er omtalt i Kapitlerne om HØst 
og Tærskning. 

Det var åbenbart almindeligt at plukke Nødder i Skovene 
førhen på Bornholm. I Optegnelsesbogen fra 9. Vornedegård i 
Klemensker oplyses det, at 1788 »var her temmelig NØder i 
Skovene, og jeg plukkede 32ve Potter og solde«, og Aret efter: 
»Dette Fiske 1789 var her i Mængde af Nøder i Skovene, saa 
jeg solde 44ve Potter. Her havde ikke været saa mange Nøder 
i Skovene paa en Gang paa 100 Aars Tiid« 1. Ph. R. Dam med
deler i 1890'erne, at Folk førhen gik i »NØddeskov«, så meget 
som de lystede alle og enhver. Det faldt næsten aldrig en Skov
bonde ind at lade sin » Aflysning« udråbe på Kirkestævne2 • 

Mikkelsdag 29. September var altid Fridag for Tyendet, med
deler Johan Hansen i sine Erindringer S. 209. Da skulde Tje
nestefolkene i Skoven og plukke Nødder. Der var o. 1830--40 
megen Hasselskov, og Nøddeplukningen var omtrent for alle. 
Fritiden Mikkelsdag var almindeligt kun om Eftermiddagen. 
Var Vejret godt, samledes man med andre for i Selskab at 
plukke Nødder. Det var ikke så meget for Nøddernes Skyld, 
at Folkene gik i Skoven, men mere for Morskab, især når de 
var en Del fra forskellige Gårde. Undertiden sluttedes Mikkels
dag med et lille Dansegilde, dels i Skoven og dels i et Hus eller 

1 Udg. af Th. Lind i Festskrift til Peter Thorsen (1942) 90. 
2 Ph. R. Dam 61. Jtr. Jul p. Bh. 1933, 19-22 (Th. Lind: Binde

breve). 

101 

en Gård. At gå i »Nøddeskov« var en Skik, der i 1889 tilhØrte 
en svunden Tid. 

A. F. V. ~eier meddeler i sine Folkemindeoptegnelser, at 
NØdderne MIkkelsdag, når de unge om Eftermiddagen havde 
fri og var på Nøddetur, var så modne, at de faldt ned, når man 
slog på Buskene. De kaldtes for »BØstanØdder«. De, der var 
forlovede, havde Kæresten med, og ofte fandt et Par hinanden 
på sådan en Tur1 . Nødderne skulde helst opbevares til Vinte
rens Legestuer. 

Mortens Aften 10. November spistes Mortensgås. I det hele 
passedes der på førhen, at der på de hellige Dage og Aftener 
blev draget Omsorg for, at man fik god Mad og Drikke. 

lagten var en af Vinterens lyse og fornØjelige Sider. Ud
Øvedes J~gten af flere gode Venner og Naboer, afsluttedes en 
Jagtdag tIt hos en Ven eller Kending, dog helst hos en af Jagt
deltagerne. Her tilbragtes Aftenen og en stor Del af Natten 
så med Kortspil, almindeligvis »Trekort« eller »Polskpas«. 
Gæsterne nød da af Mad og Drikke det bedste, Huset formåede. 
Ved Måltidet fortaltes morsomme Passasier om oplevede Tildra
gelser, helst hentede fra selve Jagtlivet. Punchebollens Indhold 
bidrog til at øge Samværets Hygge og Munterhed2 • 

Ølgilder og Skurgilder, der havde direkte Forbindelse med 
det gammeldags Sognestyre, er omtalt i Indledningskapitlet til 
dette Arbejde. 

Det var slet ikke få Gilder og Fester, de gamle Bornholmere 
kunde komme til i Arets Løb. Her, som andet Steds i Danmark 
benyttede Befolkningen enhver mulig Lejlighed til at komm~ 
sam~en og forkorte Tiden med Glædskab og FornØjelse af for
skellIg Slags. Man havde i gammel Tid sjældent andre FornØjel
ser på en afsides ø end dem, man selv kunde finde på. 

Livets Højtider. 

. Når en vordende Moder gik og ventede sig, var der mange 
Tmg, hun skulde iagttage, dels for at beskytte sig selv og dels 
- og ikke mindst - for at vogte Barnet, der skulde komme. 

1 Seier 40. Jfr. Aug. F. Schmidt: Leksikon over Landsbyens Gilder 
(1950), 102-03. 

2 Ph. R. Dam 64-67. 
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En Ubetydelighed kunde indvirke på dette, så det fik et Mærke, 
»Lyde«, som vilde skæmme dets Udseendel. 

Når Moderens Time var kommet og Fødselen var forestående, 
fik man travlt med at få hentet Jordemoderen, hvilket i gam
mel Tid nok kunde være forbundet med Vanskeligheder. Såle
des anmodede Niels Sivertsen i Dyrendal Sydvest for Tyske
gård i RØ Sogn o. 1840 sin SØn SØren Nielsen, der var en stor 
Dreng, om at tage Hesten og ride efter en Kone, der ~kulde 
hjælpe til ved en forestående Fødsel. Konen boede Nord l Sog
net og var gift med en Mand ved Navn Jens Nielsen. Hun v~r 
hjemmelærd og havde eksamineret sig selv, men derfor praktI
serede hun alligevel. Så fik Madam Nielsen Hesten at ride på, 
og SØren gik hjem, en Begivenhed han på sine gamle Dage for
talte til Husmand Janus Pedersen, født 1853. Janus Pedersens 
Datter, Anne Pedersen (Optegneren) meddelte endvidere, at 
hendes Moders Farmor havde fortalt, at dengang Anne Peder
sens Morfar blev fØdt (19/10 1821), tog Anne Pedersens Olde
far, Niels Pedersen, begge sine Heste og red efter en Kone, vist
nok ovennævnte Madam Nielsen; så kunde de få hver sin Gan
ger at ride på på Tilbagevejen; men da de kom til Vassebæk 
på Hjemvejen, slog den Hest, Madammen red på, sin Rytterske 
af på den alt andet end rene Vej. Om hun kom op på Hesten 
igen eller gik Resten af Vejen, v~d Optegneren ikke . .N0gl~ Ar 
senere blev der banket på hos NIelS Pedersens. Det VIste SIg at 
være en ung Husmand, Hans Pedersen, der bad Niels Pedersen 
så mindelig om at gå til Gudhjem efter Jordemoder, da det var 
så mørkt og så plØret, så der var aldeles umuligt at kØre. Niels 
Pedersen trak i et Par lange StØvler og begav sig afsted. Madam
men fulgte med; men der er sikkert gået adskillige af Nattens 
Timer hen inden de kom til Bestemmelsesstedet. Alt gik dog 
godt, og d'a de var færdige, var det lys Dag, hvorefter Niels 
Pedersen kørte Jordemoderen hjem. 

Barsel eller Barnedåb fejredes sjældent på Bornholm med 
noget større Gilde. Når Barnet var blevet født, aftalte For
ældrene, hvad det skulde hedde, og hvem i Familien det skulde 
opkaldes efter; men ingen måtte få Navnet at vide, før Barnet 
blev døbt. Når Dåbsdagen var blevet bestemt, gik Faderen selv 
rundt og indbød til Barselgildet. FØrst indbød han Bærekonen 

l Den righoldige bornholmske Folketro knyttet til Barnet før og 
efter Fødselen er gengivet af Seier 7-16. 
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og hendes Mand (Gudmoder og Gudfader) og derefter Fad
derne, hvoraf der skulde være mindst 2 Mænd og 2 Kvinder, 
hvoraf den ene kaldtes Huepige. Det var gerne unge Menne
sker. Som oftest var Dåbsdagen en SØndag efter Gudstjenesten 
eller en anden Dag i Ugen, men aldrig en Mandag. - Barnet 
blev iført KristentØj, en helt hvid Dragt og en hvid Hue. Der
efter kaldte Moderen ind til Vuggen Gudmoderen og Hue
pigen, og her hviskede Moderen Barnets Navn til de to, der så 
lagde deres Gave ind på Barnets Bryst, ofte en Rigsdaler eller 
en SØlvske, Gaver, som Barnet aldrig måtte skille sig af med, 
hvis det skulde gå det godt senere hen. Så tog Faderen Barnet 
af Vuggen og bar det ud til Gudmoderen, der allerede sad på 
Vognen, og overgav hende det. Barnets Moder kørte så gerne 
med til Kirken og holdt Kirkegang med det samme; men hun 
måtte blive siddende i Våbenhuset, til Præsten havde læst hende 
ind. Efter at Barnet var døbt, ofredes til Præst og Degn, først 
af Gudmoderen, dernæst af Barnets Moder og så af Fadderne. 
Omkring 1870 hØrte denne Ofring op; men så betaltes til Gen
gæld Dåbshandlingen af Barnets Fader. Nu er også denne Form 
for Offer afløst, og det hele betales gennem en Kirkeskat. -
Til Kirken var sjælden mere end 2-3 Vogne. Hjemkommet 
modtog Faderen Barnet og lagde det i Vuggen med Kristen
tøjet på, og så sov det som oftest roligt nogle Timer. Der var 
nu kommet nogle flere Gæster, og alle drak nu Kaffe med 
hjemmebagte Kager og Hvedebrød til. Senere spistes Unjarna 
med al Slags Smørrebrød, Snaps og 01 til. Derefter spilledes 
der Kort og passiaredes, og hvis der var nogen Ungdom til
stede, blev der gerne danser eller leget. Enkelte Steder skulde 
Barnets Fader og Gudmoder danse første Dans med Barnet på 
deres Arme. Kl. 1O-1l spistes der Aftensmad, der i ældre 
Tid bestod af Klipfisk og Risengrød eller Vinsuppe og bagefter 
Punch og Æbleskiver eller Pandekager; men længere ned mod 
vore Dage fik man Steg, Kage og Vin. - Ved Midnatstid tog 
Gæsterne hjem, og der var aldrig Gilde mere end een Dag. Det 
var i Forhold til der Øvrige Danmark beskedne Gilder, man 
holdt på Bornholm, hvor de i vor Tid er endnu mindre, end de 
var forhen. Kun Begravelserne var på Bornholm lige så flotte 
som i det øvrige Land 1 . 

1 Opt. 1928 af Rentier]' P. Riis, København, født 1852 i Klemens
ker. Se også Johan Hansen, 156. Om Husråd for Småbørn se Jul p. Bh. 
1950, 27-28. 
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Af Optegnelserne om Bryllup på Bornholm i gamle Dage 
vælges her Rentier]. P. Riis's Optegnelse fra 1928. Riis var 
fra en stor Gård i Klemensker, født 1852, og hans Erindringer 
er derfor prægede af det Gårdmandsmilieu, han var udgået fra. 
Han begynder straks med at oplyse om, at det var gængs Skik 
førhen, at Forældrene bestemte, hvem deres Søn eller Datter 
skulde giftes med, når Tiden hertil var inde. Hvis det var så
ledes, at de gamle ikke ret kunde få Sagen i Orden, var der 
gerne en Mellemmand, en Forfrier, der for en mindre Betaling 
fik Frieriet i Stand 1. Forfrieren sørgede for at træffe Pigen, 
når hun var ene og sagde så sit Ærinde til hende. Gav Pigen sit 
Samtykke, kom Frieren en af de første Dage efter kørende eller 
ridende til hendes Forældres Gård. Han var i sit bedste Tøj og 
havde hØj Hat på. Ofte var han ledsaget af sine Forældre. Sagde 
Pigens Forældre ja til hans Frieri, betragtedes det unge Par 
som forlovede, og der gjordes så Aftale om Medgift, og hvornår 
Brylluppet skulde holdes. Enkelte gamle Ungkarle red selv 
rundt og friede til alle Enker. En sådan gammel Ungkarl kom 
iført sit bedste Tøj og med hØj Hat ridende til en Gård i Kle
mensker og friede til den unge og kønne Enke. Hun målte ham 
med øjnene, og da han var en lille og uanselig Mand og ret 
grim, svarede hun: »Jeg har ikke Brug for nogen Vautehorra« 
(Vogterdreng). Så var han færdig og blev aldrig gift; men hun 
blev kort Tid efter gift med en anden gammel Ungkarl, men 
han var rig og havde et mere stateligt Udseende end den første 
Frier. 

Når alt var aftalt om Brylluppet, gik Bruds og Brudgoms 
Fædre en af de sidste Dage i Ugen til Præsten og bestilte Lys
ning, og så blev Bryllupsdagen bestemt, gerne til en Fredag, 
der betragtedes som den heldigste Dag dertil, aldrig til en Man
dag, hvorpå der ikke måtte begyndes på noget. 

Der var før 1855 en Bedemand i Klemensker Sogn. Han gik 
rundt og indbød til Brylluppet, gerne med en lille Tale. Senere 
indbødes ved Brev eller ved mundtlig Besked. Brylluppet blev 
altid bestemt tilo. Kl. 3 i Kirken. De, der skulde med her, sam
ledes Kl. 2 hos Brudens Forældre. Når Kaffen var blevet druk
ket, kørte Deltagerne til Kirken. Det var meget sjældent, der 

l Om Ungdom og Forlovelse og Tro knyttet hertil som til Bryllup 
se Seier 40-41. Folketro knyttet til BesØg se Seier 158. Jfr. Ph. R. 
Dam 144. Johan Hansen 156-57. 

105 

var mere end fra 2 til 10 Vogne med til Kirken. Bruden blev 
pyntet af en Brudepige eller en Sy jomfru. I gammel Tid havde; 
Bruden næsten altid sort ulden Kjole og en Pigehue eller Hår·· 
pynt på Hovedet. I den nyere Tid var hun iført enten sort 
Silkekjole med Slæb eller hvid Kjole og en Myrthekrans med 
langt hvidt SlØr på Hovedet. Bruden kørte sammen med sine 
Forældre og Brudepigerne på een Vogn; men var der ikke 
Plads, fik Brudepigerne deres egen Vogn. Brudgommen kørte 
fra sine Forældres Hjem, og på hans Vogn var Brudesvendene 
altid med. Når de kom til Kirken, gik Bruden først ind ved sin 
Faders Arm, og Brudepigerne straks efter. Derpå kom Brud
gommen med sin Fader og bagefter Brudesvendene. De satte 
sig i hver sin Side i Kirken. Efter Vielsen ofredes der til Præst 
og Degn af alle. Denne Skik hØrte op o. 1870. Senere betalte 
Brudgommen Præst og Degn. Efrer HØjtideligheden i Kirken 
kørtes til Brudens Hjem, og da kørte Brud og Brudgom sammen 
i een Vogn. Når de kom hjem, var der mødt flere Gæster. 
Brud og Brudgom satte sig på 2 Stole indenfor DØren i den 
forreste Stue, og her gratulerede Gæsterne dem. Nu var Maden 
færdig, og så blev Brudeparret bænket midt for Bordet i øverste 
Ende med Brudepiger og Svende ved Siden af dem. Foran 
Brudeparret brændte Brudelysene. 

Retterne var i gammel Tid Klipfisk og Risengrød eller Vin
suppe, Snaps og øl. Men allerede o. 1865 var Retterne Steg, 
Kage og Vin. Som oftest holdt Degnen eller en anden Mand 
en Tale for Brudeparret og deres Forældre. Var der blevet sun
get til Bords, skulde der også synges fra Bordet. Så blev der 
spillet Kort af de ældre, og de unge dansede. FØrste Dans var 
Brudedansen. Bruden dansede for, først med sin Fader og derpå 
med sin Mand. Imellem Dansene blev der serveret Vin, Punch 
og Kager og til sidst Kaffe. De fleste Gæster tog hjem ved 
Midnat, og der var aldrig Bryllupsgilde mere end een Dag, 
medens man i andre Egne af Danmark holdt Bryllupsgilder, der 
varede 3 Dage i Rad. -

Da man engang spurgte en Præstefrue ud om et Gilde, hun 
havde overværet på Bornholm, svarede hun: »A, der var hØjst 
kj edeligt, der var i hele Forsamlingen kun fem, seks Mennesker, 
men derimod så mange Bender, så mange Bender (BØnder)«l. 

Medens der ved Barsel og Bryllup så vel som i den daglige 

1 E. Tang Kristensen: Jyske Folkeminder IX (1888), S. 329. 
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Husholdning kunde spares ret godt på Bornholm, var dette 
ikke Tilfældet ved Begravelser. De gamle BØnder og Husmænd 
plejede, når de solgte Ejendommen, at betinge sig en Aftægt, 
som oftest i Naturalier, til en Værdi af 300 Rigsdaler årlig, 
frit Hus på Gården, og i Aftægtskontrakten var altid indført, 
at Efterfølgeren frit skulde give dem en hæderlig og kristelig 
Begravelse efter Egnens Skik og Brug. I Kontrakten var ofte 
indført, hvem og hvor mange, der skulde. indbydes, hvordan 
Bespisning, Tale i Kirken, Lysebæring, Gravens Vedligehol
delse med mere skulde være. }. P. Riis (f. 1852) har aldrig hØrt 
Tale om, at nogen havde Ligkiste, LigtØj eller andet færdigt
stående ved sin Død; men det skulde Aftægtsyderen altid 
anskaffe. Derimod har Riis hØrt fortalt, at før hans Tid bares 
ofte Liget til Graven fra Hjemmet på en Båre, når det ikke 
var for langt, og der var flere Steder ved Vejen såkaldte Lig
sten (se S. 109), hvorved der hviledes med Kisten. Dette kan 
også skyldes, at der de fleste Steder først i 1860erne, ja, i 
Knudsker Sogn fØrst 1890, blev anskaffet Ligvogne. 

Når nogen var død, meldtes dette til Præst, Degn og Lig
synsmand, hvoraf der var 2 i hvert Sogn, og disse måtte først 
syne Liget den tredje Dag. Den døde skulde blive liggende 
urørt i Sengen i 6 Timer, så vaskedes og redtes Liget af en 
såkaldt Ligklædningskone. Hun syede med det samme en hvid 
Ligdragt. De ældre Koner fik deres Nationalhovedtøj - for
synet med hvide SlØjfer - bundet på Hovedet. Senere er det 
blevet Skik at iføre den døde en hvid Kappe. På Brystet blev 
lagt et Kors af Buksbom og en Saks, under Hagen en Salmebog 
og på øjnene et Par MØnter for at holde dem lukkede. Spejle 
og Skilderier blev enten vendt om eller ned tagne i den Stue, 
hvor den døde lå. Kisten blev lavet efter Mål af en Snedker og 
blev til ældre Folk altid malet sort, men til unge Folk ofte 
hvid eller egetræsmalet. Når den Døde var klædt, blev han 
(hun) lagt i Kisten af Snedkeren og hans (hendes) nærmeste 
pårØrende, hvorefter Kisten blev båret ind i Salen, hvor den 
Døde lå i åben Kiste med blottet Ansigt og foldede Hænder. 
Bagved stod et lille Bord med hvid Dug, hvorpå var anbragt 
et Par Lys i floromvundne Stager, der blev ombyttede Begra
velsesdagen med store Kirkelys med den Dødes Navn og 
Dødsdag og -år på. Lysene bares foran Ligvognen af et Par 
af Sognets pæneste Ungkarle, der satte Lysene på Alteret, hvor 
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de gerne brændte ved Gudstjenesten et Ar; så måtte Degnen 
tage dem væk og beholde Stumperne. 

I Sognet var der gerne en eller flere Bedemænd, der i gam
mel Tid gik fra DØr til Dør og indbød med en lille Tale. Læn
gere ned i afvigte Arhundrede blev der indbudt ved Brev, og 
både det og Bedemandens Tale var form fuldt affattede. Brevet 
skulde være de indbudte i Hænde 3 Dage inden Begravelsen. 
De indbudte kom til Gården eller Huset ved Titiden om For
middagen og spiste Frokost og drak Kaffe. Enkelte Steder fik 
de Vin og fine Kager, Som også de, der blot kom for at følge 
den afdøde, deltog i. Præst, Degn og FØlge gik så ud på Salen, 
hvor den Døde lå i åben Kiste og var pyntet. Kirkelysene stod 
tændte bag den DØdes Hoved. 

I gammel Tid holdtes Ligtalen ved Begravelser i Hjemmet; 
men ned imod vor Tid var det i Kirken, Talen blev holdt. I 
Hjemmet bad så Degnen en BØn og sang den døde ud. Så gik 
Lysbærerne hen og stillede sig foran Kisten, der nu blev lukket 
og båret ud til Ligvognen af de nærmeste Slægtninge. Var 
DØrene ikke for smalle, blev Kisten båret gennem dem; ellers 
blev der udtaget et Vinduesfag. Hele FØlget fulgte med efter 
ud, satte sig på Vognene og kørte så til Kirken. Foran gik to, 
eller hvis det var for langt, 4 Lysbærere 1. Derefter Ligvognen 
med Liget, og for Ligvognen skulde altid være spændt sorte 
eller hvide Heste. Vognene ordnedes således, at den nærmeste 
Slægts Vogne kørte først bagefter Ligvognen og så efter Rang 
og Stand, først Præst og Officerer, hvor sådanne fulgte, og der
efter det andet FØlge. Der var sjælden under 20 Vogne i et 
Ligfølge. Da Ritmester Hans Holm til Simblegård (Klemensker 
Sogn) blev begravet 1866, var der 60 Vogne, skønt det var en 
forrygende Snestorm. Ligkisten blev som oftest båret ind i 
Kirken og stod foran Alteret, mens Ligtalen blev holdt, Indtil 
sidst i 1850'erne blev der altid oplæst et såkaldt Testamente 
over den afdøde, som Regel forfattet af Degnen. Meddeleren, 
]. P. Riis, har kun set eet af dem; det var om hans Morfader, 
Kaptajn Mauriz Rasmussen KjØller, St. Knudegård (Klemens
ker Sogn). Indholdet var en kort Livsskildring af den afdøde. 
Mauriz R. KjØllers Data var anført, og det oplystes i Levneds-

l Om Kirkelys ved Begravelser se Johan Hansen 152-54. Om 
Begravelses-Gilder se Ph. R. Dam 145-46. Se også Peter Thorsens 
Begravelsesskildring i Jul p. Bh. 1940, 33-35. 
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tegningen, at han havde ejet 3 store Gårde: ,Munkegård i 
Ibsker, St. Frigård i Øster-Marie og Knudegård 1 Klemensker. 
Endvidere, at han havde været gift 2 Gange, Konernes Navne 
anførtes, og at han havde haft 18 BØrn, hvoraf de .12 levede; 
og det meddeltes, hvorlænge han havde været OfflCer, og sa 
kom en rosende Omtale samt en Del kristelige Betragtninger. 
Derpå kom Dødsdagens Dato og Ar. 

Disse Testamenter gemtes af Familien. Efter Ligprædikenen 
sattes Kisten ned i Graven af de nærmest pårØrende. Præsten 
kastede Jord på og bad Fadervor. FØlget blottede Hoveder 
ligesom Præsten. Derpå blev sunget et Salmevers. Så dvæledes 
der en Stund ved Graven og på Kirkegården, indtil Graven ver 
tilkastet og pyntet med de få Kranse, væsentligt Buksbom
kranse. Blomster- og Palmekranse kom først i Brug o. 1870. 

Både når der kØrtes til og fra Kirken, ringedes med alle 3 
Klokker. Fra Kirken kørtes så tilbage til Gården, hvor Bordet 
stod dækket med store Stege C der skulde altid være Gåse- og 
Kalkunsteg) med TilbehØr. Derefter serveredes Kage, Tærte og 
Vin. Ved Bordet blev alle Steder sunget et Par Salmer, og 
mange Steder holdtes en lille Mindetale. Efter Spisningen pas
siaredes der. Det var meget sjældent, der blev spillet Kort, og 
alle tog tidligt hjem efter at have drukket Kaffe. 

Ved Begravelser i den vestlige Del af Klemensker Sogn var 
almindeligvis Officerer og Præsten med den første Dag. Både 
deres flotte Vogne og pæne Uniformer pyntede jo i FØlget. 
Derimod var disse Standspersoner sjældent med til Gildet. 
Alle Mænd i det Øvrige FØlge var i sort Dragt og hØje Hatte, 
ofte gamle Arvestykker, der kunde se gyselig: ud. Konerne 
var i sort Dragt og med bornholmske Hovedtøjer, der kaldtes 
for "paasigbundet«, ved Begravelser med hvide SlØjfer, elle~s 
var de røde. Anden Dag kom der igen en Del Gæster ul 
Middag; men da var Tærterne afløst af Vinsuppe. Tredie Dag 
kom alle Håndværkere og Opvartere til Middag, og da spiste 
Gårdens Tjenestefolk med ved Bordet, hvad de ikke gjorde 
de to første Dage. Der var en Mængde Levninger, og Sognets 
fattige kom og hentede Mad og Tøj 14 Dage efter. På Grav
stedet blev der næsten altid sat et Minde af Granit eller Sand
sten et Ar efter. Sjældent blev der lagt Kransel. 

1 Optegnet 1928 af Rentier J. P. Riis. I DFS. find~s også Opteg
nelser om Begravelsesskikke fra Pedersker (meget), RØ, Aker og Neksø. 
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Medens Chr. Weiss var Lærer i Klemensker Sogn 1860-63 
var det Skik, at de, som havde Sorg efter afdøde Slægtninge, 
ikke rejste sig op, hvis de var i Kirke, når Præsten messede 
Epistlen og Velsignelsen for Alteret, eller når han oplæste 
Evangeliet fra Prædikestolen 1. 

»Ved Jordefærd anlægges Graven fra Syd til Nord. Det reg
nes Børnene og de PaarØrende til Ære, at de bærer deres For
ældre eller Slægtninge til Kirkegården, og ligesaa Enkeman
den, at han viser sin afdØde Hustru denne samme Tjeneste. 
De regner det ogsaa for vanærende at age nogen Baare til 
Kirkegaarden paa Vogn, hvisaarsag de selv bærer alle derhen 
paa deres Skuldre, hvor lang end Vejen er« 2 • 

Denne Oplysning i Resens Atlas fra o. 1670 kan suppleres 
med en Optegnelse fra Nutiden, knyttet tilIbsker Sogn; men af 
den gamle Meddelelse kan det ses, at det overalt på Øen har 
været Skik at bære den Døde fra Hjemmet til Kirkegården. I 
Nutidsoptegnelsen hedder det, at i Ibsker Sogn var det Skik, 
at Kisten ved Begravelser blev båret fra Hjemmet til Kirken. 
Når en Ligskare var på Vej fra Klinteby til Ibs Kirke, skulde 
den passere en stor, oventil flad Sten, der har sin Plads Vest 
for Kodalen i Lyngen ved den østre Side af Vejen fra Klinteby 
til Kirken. Der blev af et Ligtog altid gjort Holdt ved denne 
Sten, hvorpå Kisten blev sat, da den ikke måtte sættes på 
Jorden, imens Ligbærerne hvilte sig. Derfor har Stenen fået 
Navnet Ligstenen 3 . 

Det kunde nok hænde sig, at der ved et Begravelsesgilde 
CØfrØl) 4 indtraf Tildragelser, der just ikke stemte med den 
alvorlige Begivenhed, der havde samlet Folk. Således holdt i 
Begyndelsen af forrige Arhundrede Købmand Barrildsen i 
Neksø et stort ØfrØI over sin Hustru, der var dØd. Både By
fogeden og Amtmanden var til Stede. Amtmanden boede på 
denne Tid i Neksø. Da man havde spist og drukket godt, kom 
der i Butikken en ung Pige fra Ibsker for at sælge en BØtte 

1 Jul p. Bh. 1949, 27-30 findes en Begravelsesskildring af Chr. 
Weiss fra Skarpeskade i Klemensker Sogn. 

2 Peder Hansen Resens Atlas Danicus, Bornholm, oversat og udgivet 
af Johannes Knudsen (1925), S. 6. 

3 Opt. af Aage Rohmann (DFS. og i Stednavneindsamlingen fra 
Ibsker Sogn). Også omtalt hos Seier 159, og i min Bog: Danmarks 
Kæmpesten, 51-52, 176. 

4 Udfærds-Øl. 
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Smør. Barrildsen så Pigen og spurgte hende, om hun vil.de 
gifte sig med ham. Det havde hun intet imod,. og da ØVrig
heden var nærværende og ikke havde noget at llldvende mod 
at udstede Kongebrev, og da Præsten også var i Huset, blev de 
viede med det samme. Der var ingen, som tog nogen Forargelse 
heraf!. 

Uden FØlger var det derimod ikke for en Præst på Bornholm, 
der var slem til at drikke sig fuld 2 . En Dag ved en Begravelse 
havde han atter en slem Svir på. Ved Jordpåkastelsen sagde 
han idet han kastede den første Skovlfuld: »Der ligger du, du 
træ~ger til Guds Nåde.« Så ser han hen til Kirken, k~ster den 
anden Skovlfuld og siger: »Der står du, du trænger nI Kalk.« 
Endelig kaster han den tredje Skovlfuld ned og siger: »Og her 
staar jeg og trænger til en Dram.« Denne Jordpåkastelse ko
stede ham Kjole og Krave. 

Folkeoplysningen. 

Hos den bornholmske Almue, der aldrig har stået under Herre
mændenes Ag, har der allerede ret langt tilbage i Tiden været 
en vis Trang til Oplysning, og da det blev omtalt som en stor 
Skam ikke at kunne læse, sørgede de, der havde Sans for det, 
altid at få deres Børn oplært i Læsekunsten, så der så at sige 
ikke var et Sted på Øen, hvor ikke en eller flere kunde læs:. 
Skoler var her jo ingen af; men så hjalp man sig med omreJ
sende Lærere, der gik fra Sted til Sted, hvor så Omegnens BØrn 
samledes i nogle Dage for at deltage i Undervisningen. Eksem
pelvis kan nævnes, at i Eodilsker boede et Par Folk, der holdt 
Skole. Manden var Skrædder, og Konen underviste så Børnene; 
de skiftedes til fra hele Sognet at komme i Hold. Forældrene 
kØrte Madvarer og Brænde til Skolen, hvor BØrnene blev hele 
Dagen og fik deres Føde sammen med Lærerfamilien. I. de~ne 
Skole fik mange af de gamle Slægtled al deres Undervlsnlllg. 
Skrædderparret fortsatte med deres Skolearbejde til helt ind i 
1820'erne. 

I Knudsker havde man endnu så sent som i 1830erne en 
Omgangslærer af den gamle Type. Han hinkede, var Skomager 

1 Meddelt 1919 af fhv. Gdr. Peter Brandt, Bodilsker. 
2 Fortalt af Lærer L. K. Sø, Gudum (se Evald Tang Kriste'nsen: Vore 

Fædres Kirketjeneste, 1899, Nr. 376). 
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af Profession og bar øgenavnet »Snabbinj«. Som Lærer øvede 
han nu og da den Kunst at katekisere med BØrnene over for
skellige Emner og drev også på med Forstandsøvelser. Engang 
gik han med sin hinkende Gang op og ned ad Gulvet og 
spurgte med stor Værdighed: »Hva e Læktrissetet?« Ja, det 
vidste BØrnene jo ikke; for der var ikke megen Tale om Elek
tricitet den Gang. »Mæn hvori ligjer dæjn DØnnari i Kalkons
hanana daa?« spurgte »Snabbinj«. BØrnene gloede forbavsede 
på ham, ventende på en Forklaring. Men da han havde spurgt 
ret kraftigt nogle Gange og ikke fået Svar, endte han Katekisa
tionen med fØlgende kraftige Ord: »Ja, ja ved 'ed forbanske 
maj ikje heljer.« »DØnnan« betyder den sagte Dundren, som 
kalkunske Haner kan frembringe, når de sætter Halen i Hjul 
og gør sig røde i Hovedet. »Snabbinj« tænkte sagtens nok, 
at den mulig kunde hidrøre fra den gådefulde »Læktrissetet« 1. 

Det er tydeligt nok, at Undervisning af den Slags Lærere 
ikke altid var den bedste. Det var kun et Mindretal af BØrnene, 
der ved Oplæring af omvandrende Lærere og gamle Koner drev 
det til nævneværdigt i Læsning, Skrivning og Regning, og 
man kan se af Sogneforstanderskabsprotokollerne, at Sognefor
standerne (efter Sogneforstanderskabernes Oprettelse ved Lov 
af 13/8 1841) ofte har skrevet under for hinanden. Da der 
skulde kunnes et vist Mindstemål bl. a. af Religion for at 
kunne blive konfirmeret, hændte det, at adskillige BØrn eller 
unge Mennesker blev nØdt til at gå til Præst i 2-3 år, og de 
blev først konfirmerede, fordi Underofficererne havde tilsagt 
dem til at mØde ved Militsen for at deltage i Våbenlære o. s. v. 
Måske den dygtigste blandt det ældste Sæt af seminarieuddan
nede Lærere på Bornholm var Lærer E. H. Schov i Eodilsker, 
som kom hertil i 1820erne og afløste Skrædderfolkene. Der 
blev da i nævnte Sogn til Degnegården bygget 4 Fag til 
Skole og 2 til Skorsten og Forstue. Der blev installeret 5 Borde 
og 6 Bænke, altså Plads til 30 BØrn. Skolemateriellet var yderst 
primitivt. Udover Læsebøger og en stor Globus fordredes ikke 
noget. Bag på ABC og Regnetabeller havde E. H. Schov skre
vet Navne på Lande, Have, Floder, Bjergkæder o. s. v. Det 
var al Geografien. Eller også havde han skrevet Navne på Kon· 

1 Opt. 1922 til E. Tang Kristensens Æresbog af pens. Lærer Karl M. 
Kofod, RØnne, efter hans Fader, Avlsbruger Hans Larsen Kofod, født 
1825 i Knudsker. 
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ger, Krige o. lign.; det var Danmarkshistorien. Danmarkskortet 
var Lærerens eget, ligeså Kramers Regnebog, der dog kun 
kom til Afbenyttelse af de dygtigste, og af dem var der ikke 
så mange, da BØrnene kom sent i Skole, og det meste af Som
meren brugte de til Vogtning af Husdyrene. 

Alligevel lykkedes det dog Schov at vække en Trang til 
Kundskaber, så BØrnene fik Lyst til at arbejde med Fagene, 
bl. a. blev nogle af dem dygtige til Regning. Et godt Middel 
til Hjælp for Hovedregning var den megen Spillen »Marrias« 
(Mariage), et Kortspil, der tiest spilledes af 3, som hver skulde 
klare sig selv og samtidig passe på, hvor mange »øjne« Mod
spillerne havde hjemme. Lærer Schov besøgte ofte et Hjem for 
at spille Kort, Skoledrengen i Huset havde lige så stor Lyst til 
at spille som Degnen; men så snart han så denne komme, blev 
han så flittig til at læse, så det ret var en Lyst. Da de for det 
meste manglede en Spiller, gik det gerne sådan, at Læreren 
spurgte Drengen: »Vil du spille med?« »Nej, jeg har ikke Tid 
for Lektien.« »J o, kom du kun, min Dreng, så skal jeg springe 
over dig i Morgen.« Og nu var Drengens List lykkedes med 
Læreren. E. H. Schov var en kundskabsrig Mand; han holdt 
Berlingske Tidende og Corsaren sammen med Omegnens BØn
der og læste og diskuterede disse Blades Indhold sammen med 
dem. Han var Demokrat af reneste Vand, og al Storhed var 
ham imod. Det fik han Lejlighed til at vise, da Biskop H. L. 
Martensen kom på Visitats. Biskoppen kØrte i sin egen luk
kede Vogn og havde også Tjener med. Da han kom til Bodils
ker, tog han ind i Præstegården og hilste ikke på Schov før 
Dagen efter ved Visitatsen. Herover blev Schov vred og pØnsede 
på Hævn. Da OverhØringen begyndte, indledte han med af 
Balles Lærebogs 4. Kapitel at spørge BØrnene, hvor lang Tid 
der var imellem Jesu Dåb og hans Korsfæstelse. BØrnene sva
rede med Bogens Ord: »Jesus gik omkring iblandt Jøderne i 
tre paa fjerde Aar og underviste dem om Vejen til Frelse og 
Salighed.« Så sagde gamle Schov: »Kom han da som Nutidens 
Prælater med Karet og Tjener med sig?« Bispen blev rød og 
hvid af Arrigskab, men tav stille. Efter Sigende sværtede han 
Schov bagefter i Skoleprotokollen, men Schov havde dengang 
(1862) taget sin Afsked, så det gjorde ham ikke noget. 

I 1862 blev der i Bodilsker Sogn bygget to nye Skoler, en i 
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hver Ende af Sognet. Her blev ansat godt uddannede Lærere 
og gode Undervisningsmidler blevanskaffetl. ' 

Me? den~e Omtale af den moderne Folkeoplysnings Indfø
rels~ l Bodilsker Sogn (og som den også fandt Sted i Øens 
~vng: Sogne) kan vi slutte vor Skildring af det gamle Bonde
lIv pa B?rnholm. Folkeoplysningens Fremgang i Forbindelse 
med Nutl?ens store tekniske Fremskridt har også her øvet en 
genn.emgr~bende Indflydelse. Som i det Øvrige Danmark fandt 
her l afVIgte Arhundrede et Kulturskifte Sted, hvorved den 
bornholmsk~ Almue med alle dens mange, ofte ældgamle og 
særegne, Sktkke. og stæ~kt udviklede Overtro blev til et oplyst 
Folk. ~~ad der l Frer~lt1d:n kan skrives om dette Dagligliv og 
Forestlllrngsverden, vd pa de allerfleste Områder blive af et 
Ir:dhold, der stærkt vil afvige fra, hvad der på de foranstående 
SIder er blevet meddelt om et gammelt og stærkt isoleret 
Bondesamfund. 

1 Opt. 1919 af Peter Brandt, Bodilsker (DFS.). - Om Lærer E H 
Schov kan en?videre oplyses, at han var en Foregangsmand på L~nd~ 
væsenets Omrade, og fle~e ,:ar de Avlsre~skaber, han skaffede til Sognet 
før nogen. anden. Ha? fIk l 1827 en SVIngplov, hvorom han i »Born
holms AVIS og Amtsudende« 1829 Nr. 20 skreven Artikel. Han frem
hæver her Plovens Fordc:le ?g tilbød enhver, der vilde gøre sig bekendt 
med den, at henvende SIg tIl ham derom. Også for Planteavlens Frem
me Øvede Lærer Schov en nyttig Indsats. - Om Oplysning og Skole
væsen se også Ph. R. Dam 112-16. Johan Hansen 214. Jul p. Bh. 
1940, 24-25 (fra Aakirkeby). 
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Forkortelser i Noterne. 
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P. N. Skovgaard 
og hans Bornholmsbeskrivelse 

Af V. Svendsen 

I Enevældens første Aarhundrede var der her i Landet lige
som i de fleste af Europas Stater Censur, hvilket betød, at ingen 
Skribent kunde lade noget trykke, før hans Manuskript var god
kendt af en af Staten anerkendt Myndighed. 

I Midten af det 18' Aarhundrede skete der imidlertid et Brud 
paa dette gamle Censurprincip, idet der fra Regeringens Side 
fremkom en almindelig Opfordring til Offentligheden om i 
skriftlig Form at fremsætte Ønsker og Forslag i Forbindelse 
med Landboreformerne. I det saakaldte »Økonomiske Magasin«, 
der var fritaget for Censur, offentliggjordes en Mængde Af
handlinger, hovedsagelig forfattet af Præster, med Forslag til 
Reformer af meget forskellig Art. 

En videre Udvikling af denne ændrede Politik fulgte under 
Struensees korte Magtperiode, idet en Kabinetsordre fra 1770 
fuldstændig ophævede Censuren i alle Kongens Lande. FØlgen 
blev, at et Utal af Skrifter, oftest anonyme, saa Dagens Lys, 
mangfoldige Emner behandledes, og meget ofte blev hØjt
staaende Personer og Statens Indretninger udsat for en ret nær, 
gaaende Kritik. 

Allerede Aaret efter indførtes derfor visse Begrænsninger i 
Trykkefriheden, og efter Struensees Fald blev disse Begrænsnin
ger yderligere udvidet ved et Kancellireskript af 20/10 177 3. 

Trods disse Indskrænkninger var Ordningen dog saa rumme
lig, at den i de fØlgende Aar muliggjorde en livlig Drøftelse af 
alle offentlige Forhold. Baade Kronprins Frederik og de Mænd, 
der dannede hans Regering, var nemlig fra første Færd velvil
ligt stemt overfor en udstrakt Trykkefrihed, idet de mente, at 
den gavnede Staten. Denne Opfattelse ændredes dog efterhaan
den, bl. a. paa Grund af gentagne Angreb paa selve det ene
\ældige Regeringssystem, og ret uventet fik den nye Opfattelse 
sit Udtryk i »Trykkefrihedsforordningen af 27' Septbr. 1799«. 
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Forordningen forklarede og bestemte Trykkefrihedens Om
fang, fastsatte strafferetlige Bestemmelser for Overtrædelser og 
henlagde alle Afgørelser til Domstolene. Endvidere indeholdt 
Forordningen en Bestemmelse om, at enhver Forfatter, der 
dømtes for Overtrædelse af dens Bestemmelser, ifaldt livsvarig 
Censur. 

Blandt de første alvorlige Presseforseelser, der faldt ind unde t 
disse nye Regler, var Sagen mod den unge Bornholmer P. N. 
Skovgaard i Anledning af hans i 1804 udkomne Bog »Beskri
velse over Bornholm. I Del«. 

Peter Nikolai Skovgaard blev født 30/6 1783 paa Sande
mandsgaard i Knudsker som SØn af LØjtnant ved Dragonerne 
Niels Pedersen Schougaard. Han kom paa Latinskolen i RØnne; 
kun 15 Aar gammel tog han 1798 Studentereksamen, hvorefter 
han fortsatte sine Studier ved Universitetet i København. Han 
var en alsidig Begavelse; foruden Matematik, der var hans 
Hovedinteresse, dyrkede han særlig Sprog og Historie. Da hans 
Studier imidlertid var stærkt lystbetonede og uden Plan og Kon
centration, førte de ikke til nogen Embedseksamen. 

I sine første Studenteraar stiftede han Bekendtskab med den 
jævnaldrende N. F. S. Grundtvig, hvis Interesse han vakte for 
Studiet af Nordens Oldtid. Grundtvig glemte aldrig sin »Ung
doms eneste Ven«; selvom deres Veje ret hurtigt skiltes, beva
rede han stadig Forbindelsen med ham, og i sine Skrifter giver 
han gentagne Gange i varme og taknemmelige Ord Udtryk for 
den Betydning, Venskabet med Skovgaard havde for hans Ud
vikling i Studenteraarene. 

Skovgaard interesserede sig stærkt og levende for sin FØdeø. 
Som Dreng og som ungt Menneske turede han rundt paa alle 
Kanter af Landet, ivrig efter at blive fortrolig med dets Natur 
og Øvrige topografiske Forhold og optaget af at supplere sin 
Viden om Befolkningens særegne Sprog, dens Karakter og hele 
Levesæt. 

Alt dette, forøget med andre almindelig tilgængelige Oplys
ninger, samlede han i en Bog, »Beskrivelse over Bornholm. 
.l Del«, som udkom i Efteraaret 1804. 

Skovgaards Bornholmsbeskrivelse, den første, der er skrevet 
af en født Bornholmer, som ved Selvsyn kendte Øen og dens 
Befolkning, er, trods de Indvendinger, der kan rettes mod den, 
en god Bog. Selvom det er sagt, og vel med Rette, at den er 
stærk i sin Kritik, og at dens Bedømmelser nu og da er præget 
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af Forfatterens Ungdom, saa imponeres man dog over, hvad en 
ung Mand paa 21 Aar her har kunnet præstere. 

Kort efter Bogens Fremkomst blev den anmeldt i det køben
havnske Ugeblad »Dagen«. I to Numre af Bladet, nemlig for 
29/9 og 1/10, gives et ret fyldigt Uddrag af Skovgaards Bog, 
og der siges, at den indeholder mange gode og nyttige Oplys
ninger, at Forfatteren skriver med patriotisk Nidkærhed, men 
at det var ønskeligt, om Stilen mangen steds havde været mindre 
bidsk og mete sømmelig. 

Skovgaard var meget utilfreds med Anmeldelsen, og i Bladet 
for 8/10 tager han skarpt til Genmæle, hvad der giver Redak
tøren Anledning til at præcisere sin Opfattelse i følgende af
sluttende Bemærkning: »Med en mere kultiveret Smag vil 
De selv paa adskillige Sider i Bogen opdage en vis Plebejitet, 
som mishager mange, der ikke underkender Deres Kundskaber 
og Flid eller Deres Chorographies Værd som en Samling af 
adskillige nyttige Efterretninger«. 

»Dagens« Udgiver og Redaktør, K. H. SeideEn, der havde 
Tilknytning til den P. A. Heibergske Kreds, havde gentagne 
Gange faaet Bøder for Presseforseelser og var underkastet 
Censur. For at undgaa Censurens Ulemper figurerede hans 
Stifsøn, cand. med. Albrecht Schønberg, i Perioder som Bla
dets Redaktør, medens Seidelin selv stadig skrev og redigerede 
det. Forholdet var ikke ukendt for Myndighederne, som derfor 
holdt særligt øje med »Dagen« og »Politivennen«, som Seide
lin ogsaa udgav. 

Naar en Forfatter (L. Schrøder: Grundtvigs Barndom og 
første Ungdom, Side 110) imidlertid mener, at Skovgaard 
muligvis havde undgaaet Sagsanlæg, hvis Uddrag af hans Bog 
ikke var blevet gengivet i »Dagen«, idet det var Seidelin, man 
vilde til Livs, og dette ikke kunde lade sig gøre uden ogsaa 
at anlægge Sag mod Skovgaard og Schønberg, saa er denne 
Opfattelse næppe holdbar. Der var indenfor Administrationen 
netop paa dette Tidspunkt en meget stærk Uvilje mod enhver 
Form for offentlig Kritik af Regeringsforanstaltninger, og 
Skovgaards kritiske Udtalelser er saa mange og saa stærke, at 
det er lidet sandsynligt, at Myndighederne ikke under alle 
Omstændigheder vilde have reageret. Kancelliets Stilling under 
Retssagens ForlØb, bl. a. dets Krav om Hof- og Stadsretsdom
mens Appel til Skærpelse af Straffen, viser ogsaa tydeligt, hvor 
alvorligt man opfattede Sagen. 
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Aktionen mod Skovgaard indlededes ved et Forhør i Køben
havns Politiret, hvorefter en Kancelliskrivelse af 25/10 beor
drede Generalfiskalen til at anlægge Sag ved Hof- og Stads
retten i København. Dette skete kort efter, idet GeneraIfiska
len, Paul Frederik Skibsted, 5/11 indleverede sit Anklageskrift 
- sin Promemoria - til Retten. 

Skovgaard tiltales heri for »de Udtrykke, hvilke han hist og 
her har brugt i Skriftet »Bornholms Beskrivelse« om offentlige 
Indretninger, Rigernes forrige Konger og især høilovlig Ihu
kommelse Kong Frederik III, som for alle de Øvrige straf
værdige Udladeiser, som han i samme Skrift maatte have 
brugt«. Anklagen opdeles derefter i fØlgende fire Hoved
punkter: 

I. Steder, som angaar Landets Armatur og Krigsvæsen 

a. Side 150: »BØssemageren, med 120 Rdlr. aarlig, skal repa
rere alle brøstfældige Gevær Kongen tilhørende, hvilket er 
et ikke ringe Arbeyde saasom det kun s er gamle kasserede 
Gevær, der ey længere kunne bruges ved Regimenterne, 
Kongen sender herover til Landet«. 

b. Side 154: »Af Kongen have Dragonerne fØlgende Armatur: 
en Flindt med Bajonet til, der just ikke duer meget (Note: 
Da den nuværende meget duelige og virksomme Komman
dant Hr. Obrl. v. Funch for tO Aar siden tiltraadte denne 
Post, fæstede hans Opmærksomhed sig straks paa Arma
turens Slethed; thi ved Dragonerne var endog tre Slags Flin
ter, hvoraf 100 Stykker vare jærnbeslagne, Resten mæssing
beslagne og meget faa af Pistolerne vare brugbare eller af 
den Beskaffenhed at de kunde repareres. Han udvirkede 
endogsaa ved Generalitetet, at her skulde komme andre 
bedre Vaaben istedenfor hine der skulde kasseres, men, hvo 
skulde have troet sligt, de Geværer, her komme over, vare 
intet andet end gammelt fra Regimenterne kasseret Snavs; 
kuns den Fordel er der ved dem, at her nu ere 500 Kongen 
tilhØrende Geværer paa Landet af eet Slags. Hvad Pisto
lerne anbelanger, da kan der vel skydes med dem, men de ere 
dog kuns gammelt Lapperi. Heraf kunde det synes, som det 
høykongelige Generalitet anseer hele Militærvæsnet pau 
Bornholm, at være af saa ringe Værd, at ey Dragonerne, det 
bedste Korps paa Landet, fortjene at have nogenledes or
den dige Geværer.) ... « 
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c. Side 159: »Armaturen, hvilken tilhØrer Kongen, bestaaer af 
et gammelt usselt Skydegevær til hver Infanterist af hvilke 
Geværer nogle ere mæs~ingbeslagne, andre jæ;nb~slagne, 
~en alle stemmer de den overens, at de ey ere indrettede 
nI at skyde med, dog til Brug i Fredstider ere de (saameget 
i~dseer nok det hØyvise Generalitet) fuldkommen gode nok; 
tIl Geværet hører en Stump af et Bajonet, som rigtig nok 
ey kan h~ftes f~st paa Geværet, men det er derfor lige 
brugbart I Fre~stlder; thi da siger det slet intet om Bajo
netten engang Imellemstunder dratter af Geværet og i Til· 
fælde. det mod en Fiende skulde bruges, troer jeg endog, 
det vtlde være fordetmeste ligegyldigt enten et saa kort 
Bajonet sad paa Geværet eller ey. Desuden har hver Mand 
en Patrontaske med tilhØrende Rem, og som samme Taske 
mangler Kardus, er den særdeles bekvem for Infanteristen 
at gjernme et og andet i, der kan være godt at have med til 
Vederkvægelse paa MØnstringer.« 

d. Side 166: » ..... men at anføre med Fordel en saadan Sam
ling af forskjellige Tropper, som de bornholmske ere, og 
med faa Folk, slet væbnede, at forsvare hele Landet i Krigs
tider, det er noget, ey enhver gammel korporalsk Oberst 
forstaaer; hertil udfordres en Mand vant til mangehaande 
ManØvrer og duelig til selv at udfØre dem, thi at vide noget 
og ey kunne udøve det, er unyttigt.« 

e. Si.de 172: » ... allerhelst der blandt dem ere mange i Skyd
lllng særdeles vel øvede Folk, og som kjende sine Geværer 
~øye, .da de bruge. samme til Jagtgeværer, hvilke de Kongen 
nlhØnge Infantengeværer ey engang duede til om det end 
var tilladt dennem paa saadan Maade at bru~e.« 

f. Side 173: »...... hvert Kompagni Dragoner har ligeledes 
en Standart, men skal samme bidrage til at opflamme Fol
k~ts Mod og Stridbarhed, synes det at Hensigten langt bedre 
VIlde op~aa~s naa!" Standarten, isteden for at føre Jyllands 
Vaaben I SIg, hvtlket aldeles ikke vedkommer Bornholms 
Dragoner, indeholdt enten det kongelige danske Vaaben 
eller ogsaa Bornholms eget Vaaben, som er en kronet gylden 
Drage med aabent Gab og snoet Stært, i blaat Feld; thi for 
Jylland skulle dog vel aldrig Bornholms Dragoner stride 
men for sit FØdeland og for Kongen af Danmark. Formo~ 
dentligen ere disse Standarter i fjerde Fredriks Tid gjorte 

Bornholmske Samlinger, 34. Bind, Rønne 1955

www.vang-hansen



126 

dl jydske Ryttere, og siden da Dragonerne paa Bornholm 
bleve til, dem givne af Mangel paa andre Standarter, der 
bedre kunde passet sig til Bornholm, men dette være nok 
talt om denne Latterlighed. {( 

g. Side 175: »Batterier ere i stor Mængde rundt omkring paa 
Strandbreddene, men de due kuns lidet. Kanonerne ere af 
Jærn til mange forskjellige Kalibrer, dog ere ingen større 
end Attenpundinger. Hvad som hist og her paa Strand
breddene er opkastet under Navn af Skanser, duer heller 
ikke meget. 

II. Steder, som angaar Landets Skattevæse1J 
h. Side 184-187, der omhandler Hartkornsskatten, særlig 

fØlgende: » .... men da Uligheden ey blot strækker sig til 
enkelte Gaarde hist og her, derimod til hele Sogner eller hele 
store Strækninger af Sognerne, saa troer Jeg, at der ey kan 
være Tvivl om, at den (eller de) der fastsatte Hartkornet 
hertillands, har været meget partiske og, for at Jeg skal 
betjene Mig af de mest skaansomme Udtryk her kan bruges, 
ret en Slyngel, hvo det endog har været. (Note: Formodent
lig er Hartkornets Størrelse fastsat ved en af daværende 
Amtmands eller Guvernørs Gunstlinge, som, uden at forstaa 
sig i nogen Maade paa Landvæsen, dertil er bleven udseet; 
ja, muligt er det endog, at det har været en af hans Kontor
betjente, hvilket Slags Folk nok kun s saare sjeldent forstaaer 
sig paa Landvæsenet, i saa hØY Grad, som til slig Bestilling 
udfordredes)« . 

III. Steder, som gør Udfald mod de1J 1Juvære1Jde damke 
eonstituti01J og Regeri1Jgsform 

j. Side 317-319: »Ved Veyen fra RØnne til Nekse, imellem 
Tækkereledet og Robbedale er en Samling af Stene opreyste 
i en vis Orden, men nogle ere faldne omkuld. Disse Stene 
kaldesT hi1Jgstene og ere endnu en Mindelse om de forrige 
gyldne, demokratiske, Tider, da Thingene holdtes offentlig 
under aaben Himmel, da alle BØnder mødte paa Thinge for 
at enten samtykke eller forkaste de Stores: Kongernes og 
disses Befalingsmænds, Beslutninger Landet angaaende. 
Samrykke dem nemlig, naar de vare kloge, gavnlige, til 
Landets Bedste sigtende; men vare de kuns utidige Eftermid-
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dags-Indfald af slette Konger eller endnu slettere Hofkryb 
da kunde Landsfolket, BØnderne, ganske forkaste dem, so~ 
og ret var. Hvo andre, e~d Kongernes hyrede Leyesvenne, 
ku.nne vel uden at ærgre SIg betragte disse gamle, ærværdige, 
Mmdesmærker om Folkefrihed, om hine lykkelige Dage, da 
BØn~er ansaaes som Mennesker, som fri Mænd, og ey, hvil
ket sld~n har været Tilfældet, som det Legetøy, Regenteres 
Gunsthnge havde at drive sit Spil med, eller rettere sagt, 
som Husdyr de fattige danske Konger havde at bortlaane 
bort~eye, ?~rtpagte eller skjænke til Bisper, til Lybekkere: 
og ul s~mdIge Hofgunstlinge: de adelige Lensmænd? Dog, 
hvad hJælper det at tale om hine svundne adelskabs og 
Fol~eft1heds Dage, før Præsternagtens, det platrydske Aristo
kraues og Lensmændenes Tid her i Danmark? - De ere 
svundne og gammel nordisk Folkefrihed kommer aldrig 
fuldkommeligen tilbage. Dog - nok herom.« 

IV. Steder, som sigter til at kaste Haa1J paa fremfar1Je 
Konger især Kong Frederik III 

k. Side 347: »Hammershus var i sin Tid, som nu Kristiansø en 
Arrest for adskillige store og smaa Folk. Blandt dem ~om 
her h~ve været i Arrest ere to mærkelige Mænd især, n~mlig 
Korftts Uhlefeldt, forhen Danmarks Riges Raad og Hofme
s:er, den ~m.me Mand hvis Minde endnu staar paa en offent
hg Plads 1 K)øbenhavn, til evig Skjændsel for tredie Frederiks 
Hofkryb, Dronning, Kongen selv, og kort sagt: for enhver 
af dem; de: havde sammenrottet sig for at forfølge denne 
store, sm TIds største Mand, og bestandig bestræbe sig efter 
at formere hans Ulykke. Dog naar havde ogsaa Danmark en 
stor Mand, der ey maatte lide Uret? Mon dette har været Til
f~ldet nogensinde fra Tyge Brahes til senere Tider. - Her at 
giVe Underretning om, hvem denne, hidtildags af alle Skri
bentere saameger bagvaskede Mand var, vilde være meget 
upassende, da det er en Beskrivelse over Bornholm og ey 
en Efter:etning ~m de Fornemmes Skurkestreger ;g Hof
kabaler 1 Dronnmg Sofia Amalies Mands Tid som for-
dres her.« ' 

Generalfiskalen føjer fØlgende Bemærkninger til de forskel
lige Punkter. 
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I. Om Forsvarsvæsenet. 
l de her citerede Udtalelser udskriger Forfatteren paa en 

meget upatriotisk Maade Bornholms Forsvarsvæsen for slet 
og udueligt, og han laster Generalitetet og derigennem Kongen 
med Hensyn til de gældende Foranstaltninger ledsaget af bitre 
Bebrejdelser. 

II. Om Skattevæsenet. 
Herunder angribes - idetmindste indirekte - det af Rege

ringen gennem Hartkornsligningen anvendte Skattesystem som 
værende uretfærdigt. 

III. Om Regeringsformen. 
Forfatteren har her indblandet saadanne Udtryk og Tale

maader, der kun paa en utidig Maade lader Læseren forstaa, 
at han i det mindste prefererer hine Tider, som han kalder 
gyldne. Han slutter med et energisk ligesom paa Almenhedens 
Vegne fælles Suk over Savnet i vore Dage af gammel nordisk 
Folkefrihed under dansk Regering. 

IV. Om Frederik III og Ulfeldt. 
Forfatterens Frie-Sprog synes at være vokset med Skriftet, 

indtil det i de her citerede Udtalelser ikke mere kender nogen 
Grænse. Dette maa blive ganske klart, naar man betænker, 
dels den yderst ringe Anledning Bornholms Beskrivelse giver 
Forfatteren til at optræde som Landsforrædderen Corfitz UI
feldts Encomiast, og dels den formastelige Maade, hvorpaa han 
har lastet Frederik IIrs Behandling af Ulfeldt. Det er en uhØrt 
Dristighed at vende Udtrykket paa Ulfeldt-Stenen - Ulfeldt 
til evig Skændsel - om mod Frederik III og hans Dronning. 

Generalfiskalen fastslaar, at Trykkefrihedsforordningens §§ 2, 
3 og 4 er groveligen overtraadte og tilsidesatte; Forfatteren bør 
straffes med Landsforvisning for bestandig. 

I Forbindelse med Anklagen mod Skovgaard rejste General
fiskalen ogsaa Sag mod »Dagen«s Redaktør, Albrecht SchØn
berg, »fordi han har vist uforsvarlig Adfærd ved at bringe 
strafværdige Phraser i Folkemunde«. Ogsaa SchØnberg kræve
des dømt til Landsforvisning. 

I »Forordning som nærmere forklarer og bestemmer Trykke
frihedens Grænser udstedt 27' September 1799« hedder det 
bl. a. i de § §, som Generalfiskalen paastaar overtraadt: 

129 

§ 2. Dersom nogen i et trykt Skrift laster, forhaaner eller søger 
at udbrede Had og MisnØie mod disse Rigers Constitution 
eller mod Kongens Regering enten i Almindelighed eller 
i enkelte Handlinger, da straffes han med Landsforvis-
ning; ...... . 

§ 3. Dersom nogen, paa lige Maade, laster eller forhaaner 
monarkisk Regeringsform i Almindelighed . . . . .. (Lands
forvisning 3-10 Aar). 

§ 4. ... ved Trykken søger at udbrede beskiæmmende eller 
fornærmende Rygte imod Kongens eller Dronningens 
Personer .. .. (Landsforvisning 3-10 Aar). 

Til ImØdegaaelse af Generalfiskalens omhyggeligt udformede 
Anklagemateriale, det fylder 6 Foliosider, indleverer Skov
gaard den 19/11 sit Forsvarsskrift. Det er ganske kort og inde
holder kun en ImØdegaaelse af de fire Hovedpunkter. 

I. Om Forsvarsvæsenet. 
Hævder, at han ikke har lastet Kongens Foranstaltninger i 

nogen Maade, idet han kun har sagt, at Armaturen dertillands 
- skønt sammenlignet med bedre Geværer - dog er fuld
kommen god nok til Indøvelse af Mandskabet. Da han intet 
indvender mod Generalitetets Handlemaade eller siger, at Ge
værerne burde være bedre, maa han mene, at disse Paastande 
ikke vedrØrer den mod ham rejste Sag. 

II. Om Skattevæsenet. 
Hævder aldrig at have lastet Indretningen af Bornholms 

Hartkornsvæsen, men vel Maaden, hvorpaa samme er indrettet. 
Det, at han har kaldt en tidligere Amtskontorkarl en Slyngel, 
vedkommer ikke denne Sag. 

III. Om Regeringsformen. 
Han oplyser, at det er Præstevældets og Lensvældets Dage 

fra 1157-1658, der her er sammenstillet med Odelskabs og 
Folkefrihedsdagene i Nordens Oldtid, hvilke sidste han har 
kaldt gyldne, idet det er almindeligt Sprogbrug at anvende 
Guldalderen som Betegnelse for fjerne Tider, og i denne Sam
menhæng mener han, Navnet rettelig tilkommer Hedenolds
dagene. Hævder, at han »Tirade« ikke har nogen Forbindelse 
med Tiden efter 1658, hvad en Gennemlæsning af det paa
gældende Stykke klart viser. 
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IV. Om Frederik III og Ulfeldt. 
Trykkefrihedsforordningen bestemmer Trykkefrihedens Om

fang, og den forbyder ikke - altsaa tillader den - at histori
sere over afdøde danske Konger. Han ønsker langt fra at være 
Ulfeldt-Lovtaler og indrømmer, at denne Mand var Landsfor
ræder i hØj Grad, men, siger han, Historien beretter, at han 
dømtes uden at have haft Anledning til at forsvare sig, og uden 
at Sagen var undersøgt, hvilket ikke geraader Hofpartiet 
til Ære. 

Skovgaard slutter med at sige, at hvor ingen Forseelse er, 
kan der heller ikke blive Tale om nogen Straf, hvorfor han paa
staar sig »aldeles frikjendt for hans Velbyrdighed General
fiskalen Justitsraad Skibsteds Tiltaler i denne Sag.« 

Inden Sagen er færdigbehandlet i Retten indlØber til Kan
celliet fra Byfoged Wiborg i RØnne en Beklagelse over, at Skov
gaard i sin Bog har fremsat fornærmelige Udtalelser mod ham 
og Politiet paa Bornholm med Anmodning om at faa Udtalel
serne mortificeret ved Dom. 

I Henhold til Kancelli-Ordre af 24/11 indleverer General
fiskalen derfor efter forudgaaende Stævning 10/12 Kontinua
tions Anklageskrift til Hof- og Stadsretten. 

De paaklagede Udtalelser findes fØlgende Steder i Bogen: 
Side 78: » .... blandt hvilke især nogle Kjærlinger, til Skam 

for den oplyste Tidsalder Vi leve i, drive Kvaksalving 
med den dermed forbundne Signen, Maalen, Støb
ning o. d. ganske offentligen og uforment, til mange 
Syges aldeles Fordærvelse ..... « og 

Side 80: » ...... derimod ere slige Kvaksalvere farligere, som 
indbilde Folk at de forstaae noget af Midisin og 
Kirurgi, skjØnt de dog ere yderst uvidende, og blandt 
slige Folk er i RØnne selv ligefor Politiets 0yne en 
fordums Soldat eller Korporal, der fusker vekselviis 
paa Handskemageri og Lægekunst, for hvilket sidste 
vel mange have maattet bøde med Sundhedens For
liis - .... « 

Generalfiskalen tilføjer, at de først citerede Udtalelser sigter 
til at haane Politiet paa Bornholm i Almindelighed og tillægge 
dets lovlige Opsynsmænd en Efterladenhed i deres Pligter, som, 
hvis Paastanden var rigtig, maatte paadrage dem Kongens 
Unaade. Udtalelserne er fornærmelige og hØjst utilladelige. Det 
samme er Tilfældet for de sidst citerede Udtalelsers Vedkom-
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mende, idet der fremlægges en Politirets Dom fra RØnne af 
27 /6 1801, hvorefter den nævnte Peder Knudsen m. fl. er dømt 
for Kvaksalveri. Generalfiskalen fastslaar derfor, at Skovgaards 
Udtalelser savner Grundlag især for saa vidt angaar Byfoged 
Wiborg og hans Politidistrikt, der var udpeget som det Sted, 
hvor Forbrydelserne upaatalt siges at foregaa. Generalfiskalen 
kræver sluttelig Straf og Mortifikation. 

Den 24/12 møder Skovgaard i Retten med sit Svar. Fra Ud
skriften angaaende Sagen mod Peder Knudsen citerer han for
skellige Oplysninger fra ForhØrene, som han mener berettiger 
hans Udtalels~r om Kvaksalveriet paa Bornholm i Almindelig
hed. Med Hensyn til Peder Knudsen har han kun villet sige, at 
han boede i RØnne og mangensteds paa Landet »kvaksalvererer 
lige for Politiets 0yne og det saa værre er, med Politiets Tilla
delse, o tempora o mores!« Paastaar at vorde kjendt aldeles fri 
for Tiltale i Sagen. 

Samtidig med denne Udvidelse af Anklagen sker der det 
overraskende i Sagen, at Skovgaard den 3/12 indgiver en An
sØgning til Kongen om, at hans Sag ved Retten maa blive 
hævet, og at Kongen i Stedet vil bestemme den Straf, han skal 
lide. 

Ved Affattelsen af de to FOJ,'svarsindlæg til Hof- og Stadsret
ten har Skovgaard næppe haft direkte juridisk Assistance; i 
hvert Fald mangler hans Skrivelser ganske den Form og Stil, der 
anvendes i Retssalen. Hans Henvendelse til Kongen er der
imod, hvad Formen angaar, ulastelig; den er næppe affattet af 
ham selv, i hvert Fald ikke skrevet med hans Haand. 

I AnsØgningen fremhæver Skovgaard bl. a., at ». . .. det er 
FØlelsen af min begangne Uret og min inderlige Fortrydelse 
derover, som bevæger mig med en tro Undersaats Tillid at 
aabne mit Hjerte for Deres Majestæt i denne AnsØgning, dens 
Udfald maa end blive, hvad den vil. 

At jeg er kommen til denne Erkendelse takker jeg flere vær
dige Mænd for, der har trængt sig om mig og overtydet mig 
om min Forseelse. Saa bitter end denne Overrydning var mig, 
saa kjær en Virkning har den dog frembragt hos mig, thi den 
har mildnet min hidtil faste hypokondre Mening, at jeg var 
omgivet af lutter udeltagende ja endog fjendtlig sindede Men
nesker. 

Hypokondrie, Ungdoms Letsindighed og Fremfusenhed, maa
ske ogsaa Læsning af en vis Art Skrifter, hvorved Indbildnings-
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kraften ophidsedes, disse var, jeg tør sige det, de eneste Driv
fjædre til min Handling, men aldrig havde jeg endog kun den 
fjerneste Hensigt til at udbrede MisnØje mod Deres Majestæts 
Regering eller i Almindelighed mod Embedsmændenes Hand
linger.« 

Endvidere henviser han til Steder i Skriftet, hvor han har 
udtalt Agtelse for Regeringen, og fremlægger Udtalelser fra 
Professorerne KalI og Nyerup angaaende Bogens Værdi. Ende
lig anmoder han om at faa Bogen frigivet mod at fjerne de 
anstØdelige Steder, idet han selv har betalt dens Trykning. 

Schønberg paategner AnsØgningen med Anmodning om, at 
den ogsaa maa omfatte ham. 

AnsØgningen forelægges Generalfiskalen til Udtalelse; af 
hans omfattende Betænkning af 10/12 gengives: 

»Er det endskjØnt klart, at Skovgaard, da han skrev sit For
svarsindlæg 19. November, tænkte anderledes, end da han 
skrev sin Ansøgning 3. December, saa tror jeg dog, at hans 
Ytringer i denne bør komme ham til Fordel. 

Tiltaltes Undskyldninger paa Dommerens Vægtskaal maa 
uden Tvivl vel ansees altfor lette, saa maa jeg dog tilstaa, at 
disse anbragt i en Ansøgning som Motiver for ansøgt Naade 
forekommer mig meget overtal ende for en mild og faderlig 
sindet Regent«. 

Generalfiskalen finder det dog vanskeligt at omtrykke de 
mange Steder i Bogen, og under Hensyn til den Sensation, den 
har vakt, skønner han det bedre, at det første Oplag aldeles 
supprimeres. 

Han slutter saaledes: »Ser ikke at noget kan være til Hinder 
for, at Aktionen mod Tiltalte hæves, og at en arbitrær Straf 
substitueres den af mig i Retten foreslaaede legale, naar kun 
Straffen begrundes med, at det er en efter AnsØgning tilstaaet 
Naadesbevisning« . 

Kancelliets »allerunderdanigste Forestilling« er ikke uden 
Interesse, idet den formentlig afspejler en divergerende Opfat
telse blandt de paagældende Embedsmænd. 

I Bilagene til 2' Departements Brevbog findes i Koncept Ud
kast til en Forestilling, der anbefaler AnsØgningen; denne Paa
tegning er imidlertid streget ud og erstattet med en anden, der 
efter flere Ændringer og Rettelser faar den endelige i Forestil
lingsprotokollen anførte Form, der lyder: »Canselliet tør ikke 
give Anledning til, at Deres Majestæt ved umiddelbar Resolu-
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tion skulle bestemme nogen Straf, der substituerede den, som 
Supplikanterne for deres BrØde ved Domstolene kunne blive 
dicterede« . 

Paa denne Forestilling er i Geheime Statsraadet den 14' De
cember resolveret: »Actionen bør nyde sin Fremme og Oplaget 
af Skriftet qvæstionis forblive under Politiets Bevaring indtil 
Dom i Sagen er falden«. 

Efter Afslaget paa AnsØgningen til Kongen, og efter at de 
afsluttende Indlæg er vekslet i Kontinuationssøgsmaalet, naar 
Sagen 2/2 1805 frem til Votering i Hof- og Stadsretten. Syv af 
Rettens Dommere deltager heri, og den først voterende, Asses
sor Dalls, Fremstilling og Bedømmelse af Sagen bliver afgørende 
for den endelige Dom, idet hans Opfattelse og Motivering om
trent ordret gengives i Dommens Præmisser. Assessor Dall siger 
med Hensyn til de fire Anklagepunkter: 

I og Il. Om Forsvarsvæsenet og om Skattevæsenet. 

Tiltalte er gaaet uden for de Grænser, Fornuften og Loven 
har afstukket for den Skribent, der vil kundgøre sine Tanker 
om offentlige af Regeringen sanktionerede Foranstaltninger, 
idet han har benyttet sig af adskillige Udtryk, som han paa 
ingen Maade behØvede for at fremstille, hvad han troede, der 
kunde være at rette og forbedre i forberØrte Indretninger, men 
som alene kunne tjene til at indgyde Læseren Ringeagt for 
samme. 

Han maa dog mene, at den Definition af Ordet »at laste«, 
som gives i Trykkefrihedsforordningen, er en saadan, at Skov
gaards Udtalelser ikke kan falde ind under § 2' Bestemmelser, 
men at derimod Forordningens § 7 maa finde Anvendelse. 

Trykkefrihedsforordningen siger, at »at laste« betyder at til
lægge den Person eller Ting, om hvilke der handles, en saadan 
Ufuldkommenhed, som ej kan bestaa med dens Hensigt. 

I Forordningens § 7, som foreslaas anvendt, hedder det, at 
det ikke er forbudt at ytre sin Mening om Forbedringer; dog 
fØlger det af sig selv, at Forfatteren bØr udtrykke sig med Be
skedenhed og »ej tilsidesætte den Ærbødighed, han som Bor
ger og Undersaat er Regeringen og Loven skyldig«. Hvis nogen 
skulle »skumle med Bitterhed mod Regeringen eller ved at ind
klæde sine Anmærkninger over disse Foranstaltninger i utilbør
lige og usØmmelige Udtrykke«, som ikke falder ind under § 2, 
saa er Straffen Fængsel paa Vand og BrØd i 4-14 Dage. 
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III. Om Regeringsformen. 
Mener ikke, at de paagældende Udtalelser er lovstridige. For

fatteren har ganske vist talt om en »lykkeligere« Regeringsform 
end den nuværende, men han har ikke ytret noget om, at denne 
skulle være mere »velgiørende« end den nuværende. Udtalelsen 
om Bondestandens Undertrykkelse og Behandling maa have 
Relation til en tidligere Regeringsform. 

IV, Om Fr. III og Ulfeldt. 
Tiltalte har her talt i en hØjst uærbØdig Tone om Fr. lIrs 

Fremgangsmåde mod Ulfeldt. Forordningens § 4 oinfatter imid
lertid kun den regerende Konge, og Lovstedet kan heller ikke 
anvendes med Hensyn til de paagældende Udtalelsers Beskaf
fenhed, idet Tiltalte ikke kan siges at have udbredt noget be
skæmmende eller fornærmende Rygte om Fr. III, men alene 
paa en haanende Maade bedømt hans Foranstaltninger mod UI
feldt. Forholdet kan derfor ikke komme ind under § 4, og heller 
ikke andre af Forordningens Bestemmelser kan fortolkes som 
havende Relation til ufordelagtige Domme om afdøde Kongers 
Regering. 

Imidlertid maa afdøde Kongers Ære og Rygte være sikret 
mod at angribes paa en haanende Maaade, der er noget ganske 
forskelligt fra en upartisk, beskeden BedØmmelse af deres 
Handlinger, saa meget mere som vore Love endog ikke utydelig 
værner om den afdøde Borgers Ære i Almindelighed. Han 
henviser derefter til de to Lovsteder og i Særdeleshed til Kirke
ritualets 9 Cap., hvor det forbydes Præsterne i Ligprædikener 
at meddele noget usØmmeligt om Afdøde andre til Forargelse 
ug de Paarørende til Beskiemmelse. 

Tiltalte har i dette Forhold gjort sig skyldig til arbitrær Straf. 
Endvidere mener han, at Tiltalte ved sin Udtalelse: »Dog 

naar havde Danmark store Mænd, der ej maatte lide Uret? ... « 
har skumlet med Bitterhed mod Regeringen og derved over
traadt § 7. 

Straffen ansættes til 14 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 

Om Politiet paa Bornholm. 
Rigtigheden af de fornærmelige Udtalelser om Politimester 

Wiborg og Politiet paa Bornholm i Almindelighed er ikke 
godtgjort, de vil derfor være at mortificere og Tiltalte anses 
med en Mulkt paa 50 Rdl. 
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Treschow er enig med Assessor Dall i, at § 7 er overtraadt. 
Han kan imidlertid ikke se, at Skovgaard er strafskyldig for 
sine Udtalelser om Fr. III, efterdi han holder for, at Angreb paa 
Afdødes Ære ej herfor kan være Genstand. Han motiverer ud
førligr sin Opfattelse dels ved Henvisning til almindelige Rets
grundsætninger og dels ved Henvisning til særlige Lovsteder, 
der baade kan udlægges for og imod hans Opfattelse. Med Hen
syn til Kirkeritualet siger han, at det er en særlig Pligt, der her 
er paalagt Præsterne, og at der derudfra ikke kan sluttes noget 
om en almindelig Borgerpligt. 

Straffetiden sættes til 8 Dage. 
Ørsted er enig med Assessor Treschow. 
Lassen er enig med Assessor Dall; dog bestemmer han Straf

fen til 10 Dage. 
Wedege er enig med Assessor Dall med Undtagelse af fjerde 

Anklagepunkt, hvori han finder et personligt Angreb mod den 
nærværende Konge, og for denne Forbrydelse anses Forfat
teren efter § 4 med 3 Aars Landsforvisning. 

Feddersen er enig med Assessor Dall; dog mener han, at Skov
gaard ved sine Udtalelser under III. Anklagepunkt om Rege
ringsformen og Udtalelserne i Forbindelse med Ulfeldt om 
store Mænd i Danmark, der altid maa lide Uret, har overtraadt 
f:orordningens strenge § 2 og derfor maa anses med Landsfor
visning paa ubestemt Tid. 

Falbe er enig med Justitsraad Feddersen. 
Faa Dage efter Voteringens Afslutning falder Hof- og Stads

rettens Dom den 4' Februar. Præmisserne, der er meget udfør
lige, falder som tidligere sagt ret nøje sammen med Assessor 
Dalls Indlæg under Voteringen, hvortil jeg henviser. 

Med Hensyn til Straffetidens Fastsættelse siger Præmisserne 
endvidere, at det vel taler til Tiltaltes Fordel, at han paa andre 
Steder i sit Skrift (F. Eks. Side 95, Side 137 Note og Side 147) 
tilkendegiver en efter alt Udseende uforstilt Agtelse for Kongen 
og Regeringen, saa at det synes, at den lovstridige Maade, hvor
paa han imidlertid har tilladt sig at omtale nogle Regeringsfor
anstaltninger ej saa meget har deres Oprindelse af ond Vilje 
som af en Mangel paa dyrket Sans for SØmmelighed i Udtryk
ket. Men da han paa den anden Side ej alene paa flere Steder 
har overtraadt Forordningens § 7, men endog ved sine Udtalel
ser om Fr. III har gjort sig skyldig til en arbitrær Straf, bliver 
Tiden ikke destomindre at bestemme til 14 Dage. 
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Schønberg frifindes. Han har saa langt fra erklæret sig enig 
med Forfatteren, og det er ikke sandsynligt, at han har villet 
bringe strafværdige Udtalelser videre. 

T hi kendes for Ret: Tiltalte Litteratus Peter Nikolai Skov
gaard bør for sine under Hovedsøgsmaalet paaankede i Skriftet 
Beskrivelse over Bornholm l' Deel 1804 indeholdte fornærme
lige Udtalelser sættes i Fængsel paa Vand og Brød i fjorten 
Dage. Saa bør de under ContinuationssØgsmaalet paaankede udi 
bemeldte Skrift mod fornævnte Øes Politimester i RØnne og 
Vestre Herred i Særdeleshed brugte fornærmelige Udladelser 
døde og magteslØse at være og ikke komme nogen af de ved
kommende Embedsmænd til Skade paa deres Embede eller gode 
Navn og Rygte i nogen Maade, hvorhos fornævnte Skovgaard 
for sit i saa Henseende udviste lovstridige Forhold bør bøde 
Halvtressendstyve Rigsdaler til Statens Fattigvæsens Hoved
kasse. Fremdeles betaler han i Salarium til Generalfiskalen Tyve 
Rigsdaler. 

Derimod bør Tiltalte Candidat Johan Jørgen Albrecht SchØn
berg for Generalfiskalens Tiltale i denne Sag fri at være. 

Det dømte udredes inden femten Dage efter denne Doms 
lovlige Forkyndelse, og det Øvrige efterkommes under Adfærd 
efter Loven. 

I Regeringskredse var man ikke tilfreds med Dommen. Med
virkende hertil har vel været den stærkt divergerende Opfat
telse, der gjorde sig gældende hos Hof- og Stadsrettens Dom
mere. Sagen blev derfor appelleret, idet Generalfiskalen ved 
Kongebrev af 28/2 fik Ordre til at paaanke Hof- og Stadsrets
dommen til HØjesteret til Underkendelse, Forandring og Skær
pelse. 

Ved Behandlingen af Sagen i HØjesteret, hvorved deltog 12 
af Rettens Dommere, var der Enighed om at anvende Forord
ningens § 7, idet ingen af Dommerne gik ind for de strenge 
Landsforvisningsparagraffer. Der var ogsaa fra alle Sider Enig
hed om, at Udtalelserne om Fr. III var lovstridige. Det, der 
delte HØjesterets Dommere, var hovedsagelig Bødestraffen. 

Allerede den U/S kommer Sagen til Votering og Domsaf
sigelse i HØjesteret. Skovgaard har nu faaet en beskikket For
svarer, Advokat Haagen, som paastaar Hof- og Stadsrettens 
Dom omstødt og Frifindelse for sin Klient. Da Proceduren for 
HØjesteret i denne Periode imidlertid foregaar mundtligt, fore
ligger der intet yderligere om Forsvarerens Indlæg. 
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Retten formulerer Anklagen i fire Punkter: 

1. Udtryk, der er fornærmelige for den nuværende Regering, 
2. do do for Kongens Forfædre, 
3. do do for Generalitets Kollegiet, 
4. do do for Politiet paa Bornholm og 

Byfoged Wiborg. 

Som først voterende siger Assessor H. H. Falbe, at man ved 
Gennemlæsning af bemeldte Skrift lettelig overtydes om, at 
Forfatteren mangler decorum [SØmmelighed} , hvilket er ind
lysende ved et mange Steds valgt Udtryk. Og han fortsætter 
om de fire Punkter: 
ad 1. Udtalelserne i Forbindelse med Ulfeldt mener han ikke 

er rettet dadlende mod Regeringen. Ordet Uret er ikke 
af den Betydning, som hvis Forfatteren havde brugt 
Uretfærdighed. Udtalelsen i Forbindelse med Stenene 
mellem RØnne og NexØ kan ikke have Relation til den 
nuværende Regeringsform. 

ad 2. Forfatteren har udtalt sig paa en uanstændig og hØjst 
uærbØdig Maade om Fr. III og hans Dronning. Han er 
enig i Hof- og Stadsrettens Domsbegrundelse og tilføjer 
som en skærpende Omstændighed, at Udtalelserne er 
brugt mod en Regent af den Oldenborgske Stamme, 
hvorfra Deres Majestæt i lige Linie descenderer. Tiltalte 
er altsaa Straf skyldig herfor. 

ad 3. Forfatteren har paa en uanstændig og stiklende Maade 
sagt, at de Vaaben, der anvendes paa Bornholm er slette. 
Da han ikke har bevist dette, maa man vel in dubio 
antage, at Øen er forsynet med behØrende Armatur. For
fatteren har da atter her forset sig. 

ad 4. Da der for lang Tid siden er overgaaet den paagældende 
Person en Dom for Kvaksalveri, og Forfatteren ikke har 
bevist, at denne siden er blevet overtraadt, er hans Ud
talelser ubeføjede. 

Hvad Straffen angår, finder han § 7 aldeles passende, men 
tror, man kunde vælge en kortere Tid end af Hof- og Stads
rettens Dom bestemt, idet Forfatteren ikke er blandt de efter 
denne Paragraf mest strafværdige Personer, dels er han meget 
ung, dels ser man, at det er mere af Ubesindighed end af Lyst 
til at skumle over Regeringen, at disse Udtryk er anvendt. 
Endvidere er der flere Steder i Skriftet, hvor han med Agtelse 
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nævner vor nuværende Regering, han taler saaledes om vor 
retfærdige Regerings Grundsætninger (Side 137). Enten man 
vælger 8 eller 14 Dage, kommer vel ud paa eet, thi det vig
tigste, at han kommer under Censur, naas i begge Tilfælde. 
Mulkten bør bortfalde og absorberes af den større korporlige 
Straf. Foreslaar 8 Dages Fængsel paa Vand og BrØd og 80 Rdl. 
i Salær for begge Retter. 

e. Møller er enig med Falbe, men mener, han har fortjent 
14 Dage for de mange forskellige Udtalelser, hvoraf særlig 
den om Fr. III er hØjst ublue. BØr ogsaa betale Mulkten, da 
Straffen er compotibel, og han, hvis Politimesteren i RØnne 
havde anlagt særlig Sag, ikke vilde have undgaaet Bødestraf. 
Gaar senere ind for Stadfæstelse af Hof- og Stadsretsdommen. 

Rafn er enig med C. MØller. 
A. Muller er enig med C. MØller, men mener med samme 

Begrundelse som Falbe, at Bøden bør bortfalde, da det mod 
Politiet anførte er saa ubetydeligt. 

Brorson er enig med A. Muller. 
Testrup er enig med C. Møller, ogsaa med Hensyn til Stad

fæstelse af den tidligere Dom. 
Graah og Lewitzau er enige med A. Muller. 
Feddersen er enig med C. MØller og foreslaar i det hele at 

confirmere Hof- og Stadsretsdommen samt som Salær for HØje
steret 60 Rdl. 

De tre sidste Dommere, Sporon, Holtermann og Colbjørnsen, 
er enige med Feddersen. 

Efter i Præmisserne at have givet et udførligt Referat af hele 
Sagen og af Hof- og Stadsretsdommen fØlger HØjesterets Dom, 
der i al sin Korthed lyder saaledes: 

Hof- og Stadsrettens Dom bØr ved Magt at stande. I Salær 
til Generalfiskalen for HØjesteret betaler Peter Nikolai Skov
gaard 60 Rdl. 

Det er en almindelig Opfattelse, at Dommen over Skovgaard 
var meget streng; der tænkes vel nærmest paa en Bødestraf 
som det mest rimelige; almindeligt antaget er det vist ogsaa, 
at A. S. Ørsted har givet Udtryk for et lignende Synspunkt. 

Det maa imidlertid herved erindres, at de Udtalelser af Ør
sted, der i denne Forbindelse almindeligvis henvises til, er 
fremsat mange Aar efter, at Skovgaards Sag fandt sin Afgørelse, 
nemlig i hans Bog "Af mit Livs og min Tids Historie« 
fra 1851. 
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Ørsted skriver her, at det vist havde været det ønskelige, om 
Sagen aldrig var blevet rejst. Dette vilde næppe være sket i en 
senere Tid, hvor større Mildhed i Trykkefrihedssager var ind
traadt, og i hvert Fald vilde han efter Bestemmelser fra 1837 
kun være blevet idømt Bødestraf. 

Det forekommer mig tvivlsomt, om der i disse Ørsteds Udta
lelser ligger en Tilkendegivelse af, at Skovgaards Dom var 
meget haard, saaledes som Forholdene laa i 1805. En Kendsger
ning er det i hvert Fald, at Ørsted i sin Votering i Sagen 
stemte for 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 

Det er ubestrideligt, at Ørsted baade som Forfatter og i sin 
lange Embedsgerning som Dommer og som Deputeret i Dansk 
Kancelli var en varm Tilhænger af udstrakt Pressefrihed; men 
Betingelsen var, at Kritikken blev fremført i en efter Datidens 
Opfattelse SØmmelig Form, og det var - hvad der fra alle 
Sider er Enighed om - netop ikke Tilfældet for Skovgaards 
Vedkommende. 

I sin ovennævnte Erindringsbog (Side 240) kommer Ørsted 
ind paa Behandlingen af Skovgaards Sag i Hof- og Stadsretten, 
og det er overraskende at se, hvad Ørsted her skriver. 

Angaaende Voteringen siger han, at der først var Flertal 
for at dØmme baade Skovgaard og Schønberg til Landsforvis
ning, og først da Sagen blev forelagt to Dommere, der havde 
samme Opfattelse af den som Ørsted og hans ene Kollega, blev 
der Flertal for den mildere Dom. 

Af Retssagens Akter kan det ikke ses, at Dommernes Antal 
under Voteringen er blevet forøget fra 5 til 7. IfØlge Voterings
protokollen stemte af de 5 første voterende Dommere 4 for 
Fængsel og 1 for Landsforvisning. De to sidst Voterende 
stemte begge for Landsforvisning. Der var altsaa under Vote
ringen paa intet Tidspunkt Flertal for den strænge Straf efter 
§ 2 (Jvnf. Troels G. Jørgensen: A. S. Ørsted som Dommer). 

En Forklaring paa Ørsteds Udtalelse kan maaske søges i et 
andet Forhold. Af Bilagene til Højesteretsdommen fremgaar 
det, at Sagens Akter før Votering og Paadømmelse i Hof- og 
Stadsretten i hele Januar Maaned har cirkuleret mellem de 7 
voterende Dommere. Den RækkefØlge, hvori Dommerne har 
haft Sagen til Gennemgang, er imidlertid en anden end ved 
Voteringen, idet Ørsted anføres som den første og Dall som 
den sidste. Under Forudsætning af, at den enkelte Dommer 
efter Gennemgang af Sagen har haft samme Opfattelse af 
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den, som han senere under Voteringen gav Udtryk for, kan 
den Konstellation fremkomme, som Ørsted henlægger til den 
ordinære Votering. 

I Forbindelse med Omtalen af Skovgaards historisk-topo
grafiske Bornholmsbeskrivelse er det naturligt at fremdrage 
det Angreb, som Professor Allen i sit Værk »De tre nordiske 
Rigers Historie« fra 1865 retter mod Skovgaard som historisk 
Skribent. 

I et Noteapparat, der ledsager Værket, skriver Forfatteren 
i Forbindelse med Kong Hans' Død og Begravelse Side 521 
Anm. 7: 

»Jeg har i Texten ikke anset det Umagen værd at omtale 
det skamlØse ForsØg, som i Aaret 1837 gjordes paa at forvan
ske Historien og føre en ny og skrækkelig Forbrydelse til de 
flere, man har paadigtet Christiern den Anden, eller som han 
virkelig har gjort sig skyldig i, men skal her med et Par Ord 
berØre det. 

Dette smukke ForsØg skyldes den bekjendte Litteratus Peter 
Skovgaard, som ved den angivne Tid opholdt sig i Aalborg. 
Paa en Skindrem skrev han med forsøgt Efterligning af gammel 
Skrift nogle Ord, hvis Mening var, at Christiern myrdede sin 
Fader Kong Hans, indsvøbte Remmen med Bly og nedlagde 
den i et Blikhylster paa et Sted i Aalborg, hvor man gravede 
for en Vandlednings Skyld, og hvor det var at vente, at den 
strax vilde blive funden, og hvor den ogsaa blev funden. 

Bag paa Remmen stod Aarstallet 1520. Bedrageriet var 
beregnet paaat skulle finde Indgang ved den Omstændighed, 
at ved en flere Aar tidligere foretagen Aabning af Kong 
Hanses Grav fandtes der tre Huller i hans Hjerneskal. Slige 
Huller kunne efter Lægekyndiges Forklaring fremkomme ved 
en Sygdom i Hjernen. 

Hvo der imidlertid betragtede det aldeles friske Blæk, eller 
Remmen, der skulde have ligget 300 Aar i Jorden, men intet 
Spor viste af Indvirkning af sit lange fugtige Gjæmmested, 
men saae ud som et Stykke af et moderne Læderbelte eller 
Sele, eller Blyet, der heller ikke vidnede om Ælde eller Angreb 
af Tiden, maatte ved det blotte øjesyn overbevise sig om, at 
her havde et Bedrageri fundet Sted, og det et meget plumpt«. 

Beskyldningen mod Skovgaard for historisk Falskneri gen
tages af Professor Steenstrup i »Historieskrivningen i Danmark 
i det 19'de Aarhundrede« 1889, Side 161, af samme Forfatter 
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i »Dansk Biografisk Leksikon«, 1902, Bind XVI, Side 76, 
samt i noget ændret Form af M. K. Zahrtmann i »Historisk 
Tidsskrift« 1894-95, 6' Række, Bind 5, Side 223, og For
holdet omtales misvisende i »Erslews Forfatterleksikon « Bind III 
Side 181. ' 

Professor Allen opgiver som eneste Kilde en Afhandling i 
det fynske Tidsskrift »For Litteratur og Kritik« 1843, I Bind, 
Side 244 o. fl. Afhandlingen, der først er holdt som Foredrag 
1840 og derefter omarbejdet og trykt, er skrevet af Tidsskrif
tets Redaktør, daværende Adjunkt i Odense, senere Professor i 
Historie, Casper Paludan-Miiller. 

Han giver en indgaaende Beskrivelse af Fundet og fastslaar, 
at der er Tale om en Forfalskning, hvilket tidligere var kon
stateret af Embedsmænd indenfor Kommissionen for Old
sagerne, hvortil Fundet havde været indsendt. Med Hensyn 
til Ophavsmanden til Forfalskningen skriver Paludan-Miiller 
(Fremhævelsen af mig): »Hvorfra hidrører denne Rem? hvo 
har nedlagt den og i hvad Hensigt? Disse SpØrgsmål ved jeg 
intet bestemt Svar paa.« 

Det fremgaar af Afhandlingen, at dens Forfatter ikke har 
drøftet Forholdet med Skovgaard, idet denne var dØd, kort før 
P.-M. blev opmærksom paa Sagen, og at hans Kritik af Skov
gaards Handlemaade støtter sig paa Oplysninger modtaget af 
en Ven i Aalborg, hvis Navn ikke nævnes. Kritikken gaar i 
Korthed ud paa fØlgende: 
1. At Skovgaard, som angives at have været til Stede, da Fun

det blev gjort, og som umiddelbart efter skrevet Udkast til 
en Anmeldelse deraf, ikke tilintetgjorde dette Udkast, da 
det ikke blev anvendt efter sin Hensigt, idet det nemlig 
blev fundet blandt Skovgaards efterladte Papirer. 

2. At Skovgaard i den omtalte Anmeldelse, som altsaa aldrig 
blev offentliggjort, i for kategorisk Form har gengivet 
Mordteorien, der menes at være fremsat af den da afdøde 
Antiqvar Martin Arndt, Altona. 

3. At Skovgaard paa et væsentligt Punkt har læst Indskriften 
paa Remmen forkert, idet denne efter P.-M.'s Opfattelse kun 
oplyser om det begaaede Mord, men intet nævner om 
Chr. II i Forbindelse dermed. 

Endvidere paastaar P.-M., at Skovgaard ved uforsigtig Ad
færd har givet Anledning til, at Rygtet om Mordet udbredtes 
blandt Publikum, og at det maaske har »fundet Tiltro hos 
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Nogle«, og han finder det utroligt, at Skovgaard ikke »ved en 
bestemt offentlig Erklæring i Tide her nedslaaet de Rygter, 
som dog fornemmelig hans Behandling af de fundne Sager 
have foranlediget«. 

Det fremgaar af Paludan-Mullers Afhandling, at Forfatteren 
ikke tager Stilling til Spørgsmaalet om Ophavsmanden til det 
uægte Fund, og derved kommer Professor Allens alvorlige og 
i Formen lidet tiltalende Beskyldning mod Skovgaard for 
Historieforfalskning til at mangle tilbørlig Dokumentation. 

Efter HØjesteretsdommen maatte Skovgaard opgive sine 
Studier ved Universitetet, idet han dog indtil videre blev i 
København, beskæftiget med Oversættelsesarbejde. I Begyn
delsen af 1807 forlod han imidlertid Hovedstaden og rejste til 
Aalborg, hvor han skulle komme til at bo Resten af sit Liv. 

I en Række Breve til Grundtvig (Grundtvig Arkivet paa 
Det kgl. Bibliotek og for en Dels Vedkommende trykt i »Breve 
fra og til N. F. S. Grundtvig« I 1807-20, ved Georg Chri
stensen og Stener Grundtvig, 1924) fortæller han om de første 
Aar i Aalborg, hvor han en kort Tid var Lærer ved en Real
skole og, efter at denne var nedlagt, i 1810 opnaaede Bevilling 
som TranslatØr i ikke mindre end fem Sprog, nemlig Engelsk, 
Tysk, Hollandsk, Fransk og Svensk med Aalborg By og Stift 
som Arbejdsfelt, et »Slags Embede«, som undertiden betalte 
sig meget godt, men i det hele var meget usikkert. Samtidig 
beskæftigede han sig med journalistisk Virksomhed og blev 
knyttet til Aalborg Stiftstidende som Redaktør af dets uden
landske Stof, en Stilling, han bevarede en lang Aarrække. End
videre blev han 1814 Mægler, hvilket Arbejde ikke synes at 
have interesseret ham særlig, og endelig udnævntes han 1820 
til portugisisk Vicekonsul. 

Det kan ikke forbavse, at Skovgaard i det »merkantile Aal
borg«, hvor ingen videnskabelige Hjælpemidler fandtes, ef ter
haanden helt maatte opgive sine matematiske og sproghisroriske 
Studier. Med Sorg konstaterede Grundtvig, at hans Ungdoms
ven for bestandig var gaaet tabt for Videnskaben. 

Foruden Bornholms Beskrivelse forfattede eller oversatte 
Skovgaard i Aarenes Løb fØlgende Skrifter (Erslews Forfatter
Ieksikon Bind III, S. 181): 
1. Lord Chesterfieids Breve til Sønnen Filip Stanhope I Bind. 

Fra den engelske, franske og latinske Original fordansket 
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v. Peder Nikolaj Skovgaard, Litteratus, København 1806. 
En Samling pædagogiske Forskrifter angaaende SØnnens 

Opdragelse fra Barndommen til den modne Alder. 
2. Spaniens og Portugals Amerikanske Besiddelser. Et geogra

fisk Bidrag. Af Amerikanske Skrifter uddraget ved Peter 
Nikolaj Skovgaard. Aalborg 1812. 

I Forordet siges, at Indholdet hovedsagelig er hentet fra 
en amerikansk Geografi. 

3. De 95 Theses eller Stridssæminger. Udgivet i Anledning af 
Lutherdommens tredje Aarhundredes Jubilæum 1817 af 
Claus Harrns, Archidiakonus ved St. Nikolai Kirken i Kiel. 
Fra Tysk til Dansk oversatte af Hans Nielsen. Aalborg 1818. 

Claus Harms (1778-1855), tysk protestantisk Præst, fra 
1816 i Kiel, angreb særlig Fornuftstroen. Paa Hjemturen 
over Hamburg efter den første Englandsrejse i 1829 besøgte 
Grundtvig Harms i Kiel. I Forordet siges, at Bogen tillige
med Luthers bekendte 95 Theses er udgivet i Anledning af 
Reformationsjubilæet. Skriftet vakte stærkt Sensation baade 
i Hertugdømmerne og det nordlige Tyskland. 

4. SØrØveri mellem Skagen og Gotenborg eller Acter og Dom i 
Sagen betræffende det paa Sluppen Die Frau Metta, Capt. 
Andr. Math. Nordbye af FanØ, den 9' Maj 1823 begaaede 
voldsomme Overfald med Mord paa Besætningen og Plyn
dring af Lasten. Fra Svensk oversat ved Peter N. Skovgaard, 
TranslatØr, Mægler, Kongl. Portug. V. Consul. Aalborg 
1823. 

Bogen synes at være Referat af en virkelig foregaaet Rets
sag i Sverige i Juni 1823. 

5. Bornholms Saga ved P. N. Skovgaard, TranslatØr, Mægler, 
Portugisisk Vice-Consul. Aalborg 1834. 

Bogens første Afsnit omtaler Bornholms ældre Historie, 
gengivet, som det siges i Forordet, efter trykte Kilder; Skrif
tets Hovedindhold samler sig om Begivenhederne i 1658. 
Som Grundlag for sin Fremstilling af dette dramatiske Af
snit af Bornholms Historie benytter Skovgaard hovedsagelig 
Printzenskjoldvisen. Visens Beretning om Begivenhedernes 
Forløb kan imidlertid ikke anses for paalideligt historisk Kil
destof, og dette Fejlgreb fra Forfatterens Side præger hans 
Skrift saa stærkt, at Bogen maa siges at være af ringe histo
risk Værdi. 
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6. Haandbog for Handels-Correspondents ved Peter N. Skov
gaard, Translatør, Mægler, Portug. V. Consul. København 
1835. 

Skovgaards sidste Bog er et ret anseligt Værk, som efter 
en lang Indledning med en historisk Udredning af Hande
lens Udvikling fra Oldtiden fortsætter med en udførlig Om
tale af Konnossementer, Assurance, Vexler, fremmed MØnt, 
fremmede Ord i Handelssproget m. m.. Bogen er den første 
her hjemme i sin Art, først Aartier senere fremkommer 
Lærebøger, hvor disse Emner faar en lignende Behandling. 

I Aalborg synes Skovgaard i hvert Fald i en Aarrække at 
have levet i gode Kaar; her fandt han sin Hustru, født i Køben
havn, men opvokset i et af Byens Embedsmandshjem, i hvis 
selskabelige Kreds han færdedes, samtidig med at han stod i 
Venskabsforhold til et Par af Grundtvigs Slægtninge, der havde 
større Landejendomme paa Aalborg Egnen. FØrst i de sidste af 
Skovgaards Leveaar bristede hans Økonomi og Familielykke. 

P. N. Skovgaards Stamtræ har dybe Rødder i bornholmske 
Bondeslægter. De første Led i hans Anerække ser saaledes ud: 

Forældre: 
1. Niels Pedersen Schougaard, 1742-1823. 

Sandemandsgaard, 18' SIg., Knudsker. 
LØjtnant ved Dragonerne, Sandemand og Kirkeværge. Gift 
med 

2. Maren Kirstine Mortensdatter Munch, 1747-1818 

Bedsteforældre: 
1. Peder Hansen, ca. 171 0-17 55. 

Sandemandsgaard, 18' SIg., Knudsker. Gift med 
2. Anne Nielsdatter, fØdt ca. 1717. 
3. Morten Jespersen Munch, fØdt 1711. 

Bukkegaard, 27' SIg., Nyker. Gift med 
4. Walborg Bentsdatter, født 1707. 

Oldeforældre: 
1. Hans Pedersen, født ca. 1682. 

Sandemandsgaard, 18' SIg., Knudsker. Gift med 
2. Karen Zandersdatter, ca. 1679'-1733. 
3. Niels Jørgensen, ca. 1686-1738. 

Sose, 7' Vdg., Vestermarie. Gift med 

145 

4. Beritte Thorsdatter, ca. 1681-1742. 
5. Jesper Hansen Munch, 1677-1760. 

St. Munkegaard, 32' SIg., Aaker. Gift med 
6. Maren Andersdatter, ca. 1680-1755. 
7. Bent Jørgensen Klov, ca. 1679-1760. 

Tornby, 62' SIg., Klemensker. Gift med 
8. Kirsten Hansdatter. 

I Fortalen til Bornholms Saga Side IX skriver Skovgaard at 
Landsdommer Hans Jørgen Skovgaard og han er af sa~me 
Slægt, idet Landsdommerens Far er en Bror til hans Oldefar. De 
l!nder~ø~elser,. de~ ligger til Grund for ovenstaaende Opstilling, 
gIver ImIdlertId mtet Holdepunkt for et sådant Slægtskabs
forhold. 

De-?- 17' M~j 1816 blev P. N. Skovgaard i Aalborg viet til 
Cathnne Mane Lehmann, der var født i København 31/7 
179~; hendes Forældre Martin Lehmann og Hustru Johanne 
Mane fØdt Todt boede i St. Pedersstræde, hvor Faderen drev 
et Skomagerværksted. Efter hans tidlige Død i 1796 giftede 
Moderen sig paany 1~05, medens den ældste af Ægteparrets to 
DØt~e, C.athnne Mane, kom til Aalborg til sin Faster Anne 
Mane ~ltsabeth Lehmann, gift med Johannes Diderich Frisch, 
fhv. LØjtnant og Postmester i Aalborg. 

Cat~rine Marie Lehmann, der døde i København 19/4 1865, 
havde I Ægteskabet med Skovgaard tre BØrn, Anne Marie Skov
gaard, fØdt 1819, Hans Skovgaard, fØdt 1822, og Niels Skov
gaard, fØdt 1826. BØrnenes senere Skæbne er ubekendt. 

V~d p. N. S~ovgaards Død den 17' Juni 1838 siges det, at 
han I læng~re TId efter indbyrdes Overenskomst har været sepa
reret fra sm efterlevende Enke med Hensyn til Bord og Seng. 
Bo.ghandler Lundh i Aalborg averterer Dødsfaldet og faar i 
SkIfteretten overdraget Boets Værdier, der andrager godt 18 
Rdl. mod at paatage sig Omkostningerne ved Begravelsen. 

. Peter Nikolaj Skovgaard fik i Vuggegave ikke alene store og 
Sjældne Evner, men ogsaa en Sindets Natside, hvis destruktive 
Kræfter han var ude af Stand til at beherske. De rige Løfter, 
der som en straalende Stjerne lyste over han første Ungdom 
formaaede han aldrig at opfylde. ' 

L. Schrøder skriver i den tidligere citerede Bog: Grundtvigs 
Barndom og første Ungdom Side 117 om Skovgaard: 
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»En ung Mand, der lovede saa meget, blev til saa lidt. Men 
_ han vil dog aldrig glemmes, saa længe Mindet lever om 
N. F. S. Grundtvig. 

Der er mange LevnedslØb, der som Skovgaards synes at være 
rent mislykkede, men som dog omfatter en Time, da de fik 
Betydning for det snævre eller det store Samfund, de tilhØrte. 
Skovgaards Forhold til Grundtvig fik en afgørende Betydning 
for den nordiske Digters og Historieskrivers Udvikling ..... 
Han nedbrød Skrankerne, som havde hindret Grundtvig i at se 
ind i den nordiske Middelalders store Historie, og han aabnede 
paany hans øje for Verdenshistorien. Han hjalp ham til at faa 
fat paa et bogligt Arbejde, der virkelig var en Forberedelse til 
hans Fremtids Liv«. 

Hertil kan føjes, at Skovgaard med sin Bornholmsbeskrivelse 
har givet os Oplysninger af blivende Værdi om Forhold og Til
stande paa Bornholm ved Overgangen til det 19' Aarhundrede. 

Ki:.d,r: 
Hof- og Stadsrettens Voterings- og Domsprotokol med Bilag. 
HØjesterets Voterings- og Domsprotokol med Bilag. . 
Dansk Kancelli 2' Departements Kopi- og Brevbøger med Bllag. 
Kirkebøger, Folketællingslister og øvrige til Slægtsforskning alminde
ligt anvendte Arkivalier. 
Harald Jørgensen: Trykkefrihedsspørgsmålet i Danmark 1799-1848. 
1944. 

Et bornholmsk stednavn 

Af H. K. Larsen 

I værket »Bornholms Stednavne«, udgivet af Stednavneud
valget 1950-51, finder man s. 105 navnet Lappetræ Kilde. 
Dette navn eller et lignende har muligvis engang været brugt; 
men ud fra det af Stednavneudvalget anførte kan derom intet 
sikkert vides. Kilden eksisterer ikke mere, og navnet er for 
længst gledet ud af befolkningens erindring. Det findes så vidt 
vides kun optegnet et eneste sted, nemlig på et »hjemmelavet« 
kort over Aakirkeby, indheftet i et eksemplar af Thurahs Born
holms Beskrivelse, som har tilhØrt amtmand Joh. ehr. Urne og 
af ham er forsynet med en mængde håndskrevne tilfø jelser i 
marginen (Ny kgl. Saml. Fol. 726). Der står imidlertid ikke 
Lappetræ Kilde. Stedet ser således ud: 

Det er hidtil blevet læst: Lappetre, en Kilde. 
Nu må navnet Lappetre -:- ikke blot som navn på en kilde, 

men i det hele taget - forekomme enhver Bornholmsk-kender 
mærkeligt, ja, usandsynligt, og anspore til en undersØgelse. Man 
lægger da straks mærke til, at »kommaet« er uforholdsmæssig 
stort og formet som en nedstreg i et langt s, og ved hjælp af lup 
og tilstrækkelig kraftigt sidelys ses da også et svagt pennespor 
efter den ellers usynlige opstreg med nedadbøjet spids. Det er 
ikke et komma, men et langt s. Der står ikke Lappetre, en, men 
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Lappetresen, som straks lyder lidt sandsynligere. Senere er med 
svagere skrift (og mag. Aage Rohmann siger: med anden slags 
blæk) tilføjet ordet Kilde, som atter er overstreget, og neden 
under er tilføjet: ell. Pengekilden. 

Dermed er al mystik og mærkelighed hævet. Man forstår, at 
tegneren (eller amtmanden) har fundet tilføjelsen Kilde nød
vendig, da navnet ikke i sig selv viser, hvad det er, der bærer 
det sjældne navn, og det er lige så forståeligt, at han atter har 
strøget det, for at det ikke skulde give anledning til J?isfor
ståelse angående selve navnet. Desuden blev det overflødIgt ved 
tilføjelsen Pengekilden. 

Det var læsningen af navnet; så kommer tydningen. 
Trods fejllæsningen har Stednavneudvalget fundet ud af, at 

der gemmer sig et træ i navn.et, skønt man vist ingen s~ed~r 
eller tider har skrevet træ med e. Desuagtet er det sandsynhgvIs 
rigtigt, idet træet nok har været forsvundet og glemt allered~, 
da kortet blev tegnet (o. 1766), ellers var der vel kommet ni 
at stå Lappetræsen. Det lyder ganske vist heller ikke tilforlade
ligt i bornholmske Øren; men når man tager i betragtning, 
hvorledes bornholmske navne dengang såvelsom nu behandles 
af penneførerne, så bliver det i hØj grad troligt for ikke at sige 
selvfølgeligt, at kilden har heddet Lappatræzan. Ikke blot ~an 
vi »kendes ved« et sådant navn; men dets skrevne form matte 
traditionsmæssigt netop blive som optegnelsen. I »Bornhol~s 
Stednavne« kan man finde masser af tilsvarende fordanskmn
ger, både gamle og nye. De forekommer ~n ikk:~fagmand for
kastelige, da de ofte gør navnet ukendehgt. KJlpan, Bækkan 
(Bechs mØlle), Hælten (halvdelen), Mælbiddanj (Mellemstyk
ket) skrives henholdsvis Kipen, Bækken, Helten, Melbidde. 

Dernæst må det dog vist kaldes uforsvarligt - selvom nav
net Lappetræ let leder tanken hen på Kr. Nyrops afha?-dling 
om Kludetræet (»Dania« I) - ud fra denne afhandlmg at 
slutte at det formodede træ »har været et såkaldt »Kludetræ«, 
et tr~ med et stort hul eller en spalte, eller hvor nogle grene 
danner en port«, hvorigennem man førte de syge mennesker 
o. s. v. Hele denne passus gentages af August F. Schmidt i 
»Bornholmske Samlinger« 32. bind (s. 43), hvad der yderligere 
slår den mere end tvivlsomme hypotese fast som tilforlade-

~~~. o' 

Virkeligheden er nok snarere den, at her pa Bornholm Ikke 
kendes et eneste kludetræ i ovennævnte betydning, men der-
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imod en 10. helligkilde foruden de 9 af August F. Schmidt 
nævnte. Det var ikke træet, men kilden, der var helsebringende, 
og Kr. Nyrops afhandling om træer kan ikke finde anven
delse her. 

Den, som kender lokaliteterne og byens kummerlige vand
forsyning i gamle dage, må antage, at vandet i bemeldte 
»kilde« nok egnede sig bedst til udvendig brug, til sår, bylder 
og hudsygdomme, og at et tilfældigt ved kilden voksende træ 
kunde bruges som stativ, når lapperne skulde hænges til tøne. 

Et kludetræ, i hvis grene der blev ophængt klæder som 
offergaver, vilde aldrig på Bornholm blive kaldt et lappetræ, da 
klædningsstykker umulig kan betegnes som lapper. Derimod 
binder vi »her på landet« netop en lap om en bullen finger. 

Hvad får vi så ud af dette glemte og kun eet sted optegnede 
navn? Sandsynligvis dette: at præsteskabet ved kapitelskirken 
har fået »helliget(' denne vandsamling (hvorfor ikke beholde 
pengene hjemme!), at der nok i kortere eller længere tid er 
valfartet til stedet, og at lapper i træets grene gav anledning til 
navnet, men at der i Øvrigt ikke var andet mærkeligt ved træet 
end det, at det voksede ved kilden. Om kilden har haft et navn, 
eller hvad den i så fald hed, derom ved vi intet. Men efter at 
valfarten efter reformationen, om ikke før, var ophørt, har 
vandhullet fået det om ringeagt talende navn, måske med be
vidst eller ubevidst hensigt eller som reaktion mod den gamle 
overtro. 

Alt dette sidste er kun gisninger, men formentlig bedre 
underbyggede end det, at gøre det ganske uskyldige træ til et 
kludetræ på den undergØrende kildes bekostning. 

»Kildens« vand er formodentlig afledet til kloakken eller til 
Doktordammen på den anden side vejen. 

Nu ligger sygehuset og overlægeboligen på hver sin side af 
stedet for den gamle sundhedsbrønd. 
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Gudens hjem og troldens hule 

Stednavnet Gudhjem og andre stednavne 

Af J. Nielsen 

I. 
Bornholm har mange mærkelige stednavne. Tag nu f. eks. et 

navn som Dødningegabetl ). Det er et navn på et gab i et gam
melt dige på grænsen mellem udmarken og Langensgaards grund 
i Nylarsker Sogn. Peter Thorsen mente, at de døde i oldtiden 
blev ført gennem dette gab for at blive brændt på en grav
plads. Da gravpladsen var fra overgangstiden mellem bronze
og jernalder, mente Peter Thorsen, at stednavnet var meget 
gammelt, og at »vort sprog«, som han sagde, »IØd her saa langt 
tilbage«. 

Eller tag et par navne som »Hellig Hågen« og »Be' Guden«. 
Det første er navn for en sten i Bodilsker HØjlyng. Den stål 

lige øst for vejen, som løber forbi AnhØj. Peter Thorsen for
tæller om den, at den modtog hilsen af de forbikØrende: man 
tog huen af, idet man kørte ind efter lyng eller tørv. Undlod 
man at hilse, blev man straffet. Stenen lod da tåge falde over 
den formastelige, så han blev vildfarende og ikke kunde finde 
ud, eller der kom noget i vejen med hans læs. 

Det andet navn gælder en stor flytblok i Ibsker (nu bort
sprængt). Den lå således, at »man derfra havde Udsigt mod 
Nordost mellem et Par KlippehØjder ud til Søen paa det Sted, 
hvor Solen stod op paa Sommerens længste Dage«, fortalte 
Peter Thorsen. 

Vi kan tilfØje: Bornholm er ikke ene om sådanne navne. Om 
en skånsk eg Gylde fortælles, at den som Hellig Hågen modtog 
hilsen af de vejfarende og meddelte dem sin velsignelse - hvis 

') i Bornholms Stednavne, I, s. 184: Dødingegabet. 

Bornholmske Samlinger, 34. Bind, Rønne 1955

www.vang-hansen



152 

de da hilste. - Og i Ostergotland i Vastra Harg fandtes et 
"Bonegudens berg«. For dette tog mændene huen af, og kvin
der nejede. 

Når man ser på sådanne navne, er man tilbøjelig til at kalde 
dem interessante. Man har jo der meget gamle navne, tror man. 
Og nogle af dem er måske endda at betragte som levn af tid
ligere tiders gudetro. 

FØrst ved nøjere eftertanke indser man sin fejl. Navnene er 
nok interessante, men ikke blot fordi de er gamle. Heller ikke 
den omstændighed, at de er minder om gammel gudsdyrkelse, 
er nok til at gøre dem interessante. Et navn eller ord fra vor 
egen tid og tro kan være fuldt så værdifuldt. Det kommer alt 
sammen an på de mennesker, på den tid og de begivenheder, 
der har præget ordet eller navnet. Hvis et navn rummer noget 
karakteristisk eller typisk for et menneske eller for et bestemt 
fænomen, hvis det rummer noget centralt for opfattelsen af en 
bestemt sammenhæng, da kan det siges at være interessant. 

Nævner jeg ordet samaritan, vil ingen være i tvivl om, at det 
er et betydningsfuldt ord, der har almen interesse. - Men tænk 
så på, hvad det ord var før Jesu tid - navn på nogle af jøderne 
foragtede mennesker og intet andet. 

Eller lad os betragte ordet Gebal. Det er navn på en kystby i 
FØnikien. Hvis man nu arbejder intenst med FØnikiens historie, 
kan det være meget vigtigt at vide, at byen Gebal (ordet er 
semitisk og betyder simpelthen bjerg) importerede papyrus 
fra Ægypten og solgte det videre, og at den var særlig kendt 
herfor. Men får man at vide, at byens navn af grækerne skreves 
Byblos (Biblos), og at grækerne af bynavnet dannede et adjek
tiv: biblion med betydningen "det, der kommer fra papirbyen«, 
så ser man, at bynavnet har mere end speciel interesse: ordet 
biblion er i flertal s formen biblia brugt om det gamle og det 
nye testamentes bøger. Og det er således kendt af os alle. 

II. 
Gudhjem er et af de navne, man har tillagt både hØj ælde og 

hedenskab. Det ord gud, der deri findes, skulde være den gude
kraft, der fyldte verden, før kristendommen gjorde den til en 
jaget uvætte. Hele navnet skulde så hentyde til bygden omkring 
gudehovet eller måske snarere til den bygd, der er helliget 
guderne eller står under deres beskyttelse. 
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Den svenske stednavneforsker J. Sahlgren har imidlertid et 
andet syn. Navnet Gudhjem er efter hans mening kristent. 

I en artikel i Svenska Landsmål (1953-54) har han vist, at 
ordet Godheimr (el. Godheimar) hos Snorre i Ynglingasaga 
betegner "det store Svithiod«. Odin siges efter døden at skulle 
fare til Gudhjem. Traditionen om Gudhjem som en Odinsbolig 
går dog længere tilbage end til Snorre. Allerede i 10. årh. fin
der vi den hos Egil i digtet "Sønnetabet«. 

Modsætningen til Gudhjem betegnes ved ordet Manheimar. 
Det betyder altså ikke "det store Svithiod«, men blot "dette 
Svithiod«. 

Godheimr har, mener Sahlgren, sikkert aldrig været brugt 
om menneskeboliger. I 18. og 19. årh. var der svenske lærde, 
der mente, at det svenske navn Gudhem var opkaldt efter et 
" afgudstempel «. 

Sahlgren gør derefter antallet af nordiske Gudhjem-navne op. 
Det viser sig, at der er i alt 9 sådanne og lige mange i hvert 
land (Danmark, Norge, Sverige) for sig. 3 af disse navne er 
hæftet på klostre eller på klostergods i Cistercienserordenens 
eje; 3 er navne for gårde, der har tilhØrt kirker. Af de sidste 3 
er det ene navn betegnelse for en fri gård. Denne er imidlertid 
opkaldt efter Gudhems kloster i Vastergotland. Sahlgren næv
ner som støtte forskellige eksempler på, at adelsmænd har ind
ført vandrenavne på deres gårde (f. eks. navnet Rosendal). De 
to resterende navne findes i bygder, hvor ellers ingen hem
navne findes, og de er altså sikkert opkaldelser. Blandt disse to 
sidste er vort bornholmske Gudhjem. Sahlgren anser det for at 
være opkaldt efter det jyske Gudum kloster (Jylland). 

Vi sagde før, at navnet Gudhjem var kristent efter Sahlgrens 
mening. Dermed menes, at dets første led hentyder til de krist
nes Gud, og at navnet som helhed taget er en hjemlig oversæt
telse efter fremmede forbilleder. Sådanne navne var almindelige 
som klosternavne o. år 1100 i Frankrig og Tyskland. Navnet 
Gudhjem kan derfor betragtes som et klosternavn, der er lånt 
fra Tyskland. Det er dannet i tilslutning til tyske klosternavne 
begyndende med Gatt -. Måske har man også tænkt på hjem
lige navne som f. eks. Tunhem (i Sverige, navn på en by, der 
grænser til det svenske Gudhem i Skaraborgs lan; byen var ve) 
klostrets moderby). 

Sahlgren understreger til sidst, at det er meget almindeligt, at 
klosterfolk låner vandrenavne. Landskrona har således navn 
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efter det tyske Landeserone syd for Mainz ved Rhinen' og 
Naantali ved Abo (af Nådendal) er opkaldt efter klostret Gna
denthal. 

III. 
Hvorfra stammer denne klosterlige skik at kalde klostre 

(eller kloster- og kirkegods) for Guds hjem? Herom meddeler 
Sahlgren intet. -

Jeg har tænkt mig, at udgangspunktet kunde være Jakobs 
~røm, som vi læser om i 1. Mosebog kap. 28. Jakob er på vej 
ul Karan, da han kommer til en helligdom, hvor han overnatter. 
Han tager en af stenene som hovedgærde og lægger sig til hvile 
~er. ~m natten ser han i drømme en stige, der rækker fra jord 
ul hImmel, og på hvilken Guds engle stiger op og ned. Gud 
selv står i drømmen foran Jakob og velsigner ham. - Da 
Jakob vågner, udbryder han: Sandelig, Gud er på dette sted 
og jeg. vidste det ikke! - Han blev angst og tænkte: Hvor for~ 
f~rdehgt er dog dette sted! Visselig, her er Guds hus, her er 
lumlens POrt! - Næste morgen tog Jakob den sten, han havde 
brugt som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og gØd olje 
over d.en .. Derefter !Sav. han stedet navnet Bethel. FØr hed byen 
I.uz, ulføjes det. TIl SIdst lover Jakob Gud, at den rejste sten 
skal være Guds hus, og at han vil give tiende af alt hvad Gud 
giver ham. ' 

o Som man. ser, e~ det omt~lte »Guds hus« ikke nogen kirke, 
sadan som VI nu VIlle være tIlbøjelige til at mene. Det er i ste
det navn for en stenstøtte, hvori gudekraften bor. For såvidt 
er ~i med ~en .middelalderlige betegnelse Gudhjem tæt ved 
o!dudens; thI mlddel~lder~ns navn Gudhjem gjaldt jo i nogle 
tIl.fælde jord.en eller jordejendommen; et Guds hus i antik og 
mIddelalderlIg forstand kan altså opfattes som en indviet ejen
dom. Men derfra er der naturligvis ikke så langt til kirken. I 
Bjernede Kirke (Sjælland) er der indmuret en frådstenstavle 
hvis f?rdybede romanske majuskler giver oplysninger om kir~ 
kens tI~bhvelse. Tavlen siger, at Ebbe Skjalmsøn og hans hustru 
RagnhIld her byggede den kirke, som Sune Ebbesøn senere 
oprejste i sten til ære for Gud, St. Maria og St. Laurentius. I 
tavlens. latinske tekst bruges samme ord om byggeforetagendet 
(»oprejste«), som V~lgata, den gamle latinske bibeloversættelse, 
bruger om J~kobs VIrksomhed, da han »oprejste« en stenstøttc. 
Hver gang, jeg har betragtet denne indskrift, har jeg tænkt på, 
om der mon her skulle være en forbindelse. _ 
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De mennesker, der skabte navnet Gudhjem, har vel læst 
deres bibel på latin. De har for så vidt haft den fordel frem for 
os, når de læste om Jakobs drØm, at ordene var umiddelbart 
forståelige for dem (om indholdet af deres tekst så svarede til 
originalens, er en ganske anden sag). Guds hus og himlens 
port! Det var, hvad de fandt, og det lod sig oversætte. 

I vor bibel finder vi ordet Bethel: han kaldte dette sted 
Bethel; fØr hed byen Luz. 

Og ordet Bethel forklares i den danske bibel i en fodnote. 
Det sættes der lig Guds hus, og det rummer i virkeligheden også 
to hebraiske ord med denne betydning. Læseren kender første 
led igen fra navnet Bethlehem (bet = hus; 'el = gud; læhæm = 
brØd). 

Navnet Bethel har i hellenistisk tid været så kendt, at det 
blev omdannet til det græske ord baitylion og brugt i alminde
lighed om indviede stenstøtter. 

Også af dette vil man altså se, at det giver god mening at 
opfatte Gudhjem som et vandrenavn. Det var meget tidligt 
internationalt. 

Bethel og Gudhjem! Et interessant perspektiv. Bibel for 
blot. Vore nationale drØmme om hedensk gudsdyrkelse og 
offersted, om »blod i lunden«, og hvad ellers den digteriske 
fantasi har skabt, giver vi afkald på. Men det bedes bemærket, 
at vi kun handler således, fordi vi mener derved at komme til 
(og være kommet til) en bedre forståelse af stednavnet, ikke 
fordi vi ønsker at sætte nogen anden drøm i stedet. 

Et arbejde (med et stednavn), der blot manifesterede sig som 
en udskiftning af den ene drøm mod den anden eller som en 
udveksling af national stolthed mod religiØs forfængelighed, 
ville der jo ikke være vundet meget ved. 

IV. 
Det modsatte af Gud er djævel, siger vi. Tidligere sagde man 

også trold og mente dermed Guds fjende. I det gamle Beowulf
kvad, der efter hvad der menes er forfattet af en gejstlig, tales 
der meget om Gud, men også en hel del om hans fjende og 
dennes venner, de mange mindre trolde. Særlig uhyggelig er en 
trold Grendel, som Beowulf nedlægger. 

Gud har et hjem, en himmel, på jorden kirker og klostre, 
hvori han bor. Trolden derimod har en hule. Det hed i gamle 
dage en bund, hvor han gemte sig og gerne også gemte andre, 
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spærrede dem inde. Han kunde f. eks. forgøre et menneske og 
spærre det ind på et sådant sted. Det stednavn, der står som 
modsætning til Gudhjem, er derfor navnet Trollebotn. Det kan 
være en fjord eller en dal, hvor man kan blive spærret inde, 
hvor terrænet går opad og spærrer for udsigten. Bornholmsk 
har Bundvej, Bundstræde og Bundtarmen, hvor bund har netop 
denne betydning. Også på Sjælland har vi dette navn i GanlØse 
Bund, en dal af beskaffenhed som lige før sagt. Andre danskf 
eksempler er Vemmingbund og FØlle Bund. Men et Trollebotn 
har vi ikke i Danmark. 

Troldens hule kan have navn efter beskaffenheden af det 
sted, hvor den findes. Den kan derfor hedde bund (med ordet 
trold sat foran til angivelse af bundens tilhØrsforhold). Andre 
navne for den er vig: Gandvig, land: Bjarmaland, eller thaul 
(»Thule«). 

Hvad vig betyder i den nævnte forbindelse er ikke ganske 
klart. Tolkningerne af dette led er meget forskellige. 

Det sidste navn Thule kender vi alle. Nu taler vi om det 
yderste Thule, men oprindelig var thaul (som formen er i 
flere stednavne) navn for et sted af samme beskaffenhed som 
det, der betegnes med ordet bund. Navnet er meget brugt, sær
lig i Norge, men kendes også fra Finland (TolO). 

Også et finsk navn hØrer herhen: Pohjola. Heltene iKalevala, 
Finlands nationalepos, drager til Pohjola for der (efter den 
sydlige version af digtene) at hente en skøn mø. I Pohjola her
sker en troldkvinde. 

Men troldehulen kan også have navn efter det, der sker i den: 
at mennesker spærres inde, fortrylles (trylle er afledt af trold). 
De bliver gjort til slaver. 

I det gamle testamente optræder en ond trold: Farao. Læserne 
er måske ikke vant til at betragte ham således, men det er de 
gamle israeliters synsmåde. Farao var både en historisk person 
og samtidig alt ondt i verden: en trold. Denne trold holdt 
som bekendt israeliterne fangne i en krog af verden i lang tid 
og slap dem først ud, da deres gud kraftigt gik i brechen 
for dem. 

Den hule (eller krog af verden), hvori trolden Farao befandt 
sig, plejer vi at kalde for Ægypten. Vi ønsker nemlig altid et 
historisk perspektiv. Men for de gamle israeliter var Ægypten 
både det land, vi kender fra geografi og historie, og en trolde-
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hule. Det viser det udtryk, de brugte om Ægypten: trællehuset. 
Jeg har ført dig ud af Ægypten, ud af trællehuset, siger Jahve 
gang på gang iflg. det gamle testamentel). 

Jeg tænker mig, at det er dette trællehus, der går igen i vore 
nordiske stednavne Trælleborg. Dette er, som Gunnar Knudsen 
har vist, et vandrenavn. Og det vilde ikke være urimeligt, om 
det som vi har tænkt os det om Gudhjem, havde sit udspring 
i bibelen. Trælleborg er nu navn for en Fække steder i Dan
mark (og Norge). Det berømteste af dem er Trælleborg på 
Sjælland, hvis beliggenhed er en sådan, at det for den sags skyld 
godt kunde have heddet Trollebotn. Jeg har tænkt mig, at 
Trælleborg måske oprindelig kunde have været navn for en 
borg beliggende i en krog, hvor man var skjult (sådan som 
f. eks. med Trælleborg ved Slagelse). Senere blev det så brugt 
om også andre voldsteder. 

Den svenske stednavneforsker J. Sahlgren har engang sagt, 
at der var en forbindelse mellem navnene Trojaborg og Trælle
borg. Det har senere ikke været muligt at få at vide, hvori 
denne forbindelse bestod. 

Da Trojaborg imidlertid er navn for en labyrint (altså et 
sted, hvor man kan blive indespærret, og hvorfra man måske 
ikke kan finde ud), er den søgte forbindelse måske at finde j 

den opfattelse af navnet Trælleborg, vi lige har givet et udkast af. 
Om nogle af de ovf. omtalte navne for troldens hule gælder, 

at de er navne for helligstedet (samtidig med, at de er navne 
for almindelige jordiske steder). Den »rejse«, der omtales til 
disse steder, er egentlig ingen rejse i rummet, men udtryk for 
en omklædning, en indvielse og renselse, der gik forud for den 
religiØse oplevelse, eller var som en forberedelse til den. Om 
dette også gælder Ægypten, ved jeg ikke. Men »rejsen« fra 
Ægypten ser jo mistænkelig ud. Og påskefesten skal, som man 
ved, fejres af deltagere, der har sandaler på fødderne,. sta~ i 
hånd bælte om livet - i det hele af mennesker, der er 1 reJse
klæd~r. Der er vel her tale om en indvielse til den egent
lige fest. 

1) Måske hænger det almindelige hebraiske ord for Ægypten sammen 
med et ord der betyder »snævert sted«. For så vidt kunde vi i dette 
have en pa;allel til vort nordiske bund; navnet er dualis og gør i det 
hele et ejendommeligt indtryk. Men det er usikkert, hvordan dette skal 
opfattes, og også mindre væsentligt. 
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»Rejsen« fra helligstedet er heller ingen rumlig færd, men 
en tilbagevenden til det hverdagslige liv. Derfor lægger man 
nu rejseklæderne og de prydelser, man har båret. 

At vi, som her foreslået, finder to navne for hellige steder 
som modsætninger - Gudhjem og Trollebotn -, er ikke så 
mærkeligt. Trollebotn er middelalderligt; hvad der før kristen
dommen var gud i middelalderen, det blev efter dens komme 
til trold. 

Navnet Trælleborg opfatter jeg derimod som et rent litte
rært lån fra bibelen. 

Snorre stillede, som vi har set, Godheimar og Manheimar op 
som modsætninger. De to navne forholder sig til hinanden om
trent som ordene himmel til jord; desuden er ingen af dem 
egentlige stednavne. Vigtigst er dog den omstændighed, at de 
indeholder ordene for gud og menneske stillet op som mod
sætning. Snorres tanke er altså ikke antik, men kristen; thi i 
antikken (dette taget som et kulturelt begreb) var guder og 
mennesker ikke modstandere, men guder og mennesker stod 
sammen mod dæmoner, jætter og trolde. 

Den virkelige modsætning til navnet Gudhjem er ordet 
Bund ( og de dermed ensbetydende navne, der er virkelige 
stednavne). Thi dette modsætningspar giver udtryk både for 
den antikke modsætning mellem guder, mennesker og dæmo
ner og for den dermed beslægtede middelalderlige modsætning 
mellem gamle og nye guder ): mellem guder, mennesker og 
trolde, men således, at troldene nu var identiske med bygdens 
eller landets gamle guder. 

Bornholms historiske samfund 

Af j. Klindt-jemen og Th. Lind 

Den 15. august 1953 holdtes generalforsamling på Hotel 
Hammershus. Ca. 50 medlemmer var mØdt. Tandlæge H. C 
Holm, RØnne, valgtes til dirigent. Formanden aflagde beret· 
ning om det forlØbne år, i hvilket 33. bind af »Bornholmske 
Samlinger« var udsendt, og meddelte, at U. Sa1chows »Militær
beskrivelse over øen Bornholm« vilde blive sendt medlemmerne 
som næste årsskrift. Kassereren aflagde regnskab for året 1/4 
1952-31/3 1953 og meddelte, at 33. bind af »Samlingerne« 
havde kostet 3336 kr. Foreningen havde haft den glæde at 
modtage tilskud fra Undervisningsministeriet: 700 kr., Natio
nalforeningen Bornholm: 500 kr., RØnne byråd: 100 kr., Born
holms Spare- og Lånekasse: 150 kr., Bornholms Låne- og Dis
kontobank: 100 kr., Knudsker sogneråd: 25 kr., Nyker sogne
råd: 25 kr., Svaneke bank: 25 kr., Pedersker sogneråd: 10 kr., 
i alt 1635 kr. - Efter tur afgik: civilingeniØr J. Klindt-Jensen, 
apoteker A. A. Harild, bankbestyrer E. Kofoed og lektor 
Aa. I. Davidsen; alle genvalgtes. Ligeledes genvalgtes som 
revisor pantefoged MØller Lau. - Under sidste punkt: Even
tuelt drøftedes nødvendigheden af at indføre medlemskort. 
- Efter generalforsamlingen ledede formanden en rundtur i 
Hammershus ruiner. 

Den 21. august 1954 holdtes generalforsamling på RØnne 
vandrerhjem. Inden generalforsamlingen holdt civilingeniør 
J. Klindt-Jensen i kastellet et foredrag om dette og viste rundt 
i kastellet og dets omgivelser. Ved indgangen blev det gamle 
smukt bevarede regulativ for opførsel (banden o. m.) i krudt
tårnet oplæst. Der var udsendt adgangskort til medlemmerne, 
og der blev rettet en særlig tak til Bornholms kommandant, 
oberst C. P. Thomsen, der havde givet tilladelse til dette besøg. 
- Til generalforsamlingen var mødt ca. 40 medlemmer. 
Landsretssagfører J L. Wichmann, Neksø, blev valgt til diri, 
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gent. Formanden meddelte, at Salchows Militærbeskrivelse 
vilde udkomme i efteråret. Kassereren oplæste regnskabet for 
året 1/4 1953-31/3 1954 og meddelte det glædelige, at for
eningen havde modtaget 1700 kr. i tilskud (mod 1635 kr. 
forrige år), nemlig fra Undervisningsministeriet 700 kr., Na
tionalforeningen Bornholm 500 kr., RØnne kommune 100 kr., 
Nylars kommune 25 kr., Klemensker kommune 25 kr., Ruts
ker kommune 25 kr., østermarie kommune SD kr., Bornholms 
Spare- og Lånekasse 150 kr., Neksø Sparekasse 100 kr., Sva
neke Bank 25 kr. - Efter tur afgik: lektor Lind, statsskov
foged Seier og førstelærer Skovgaard, som alle genvalgtes. Lige
ledes genvalgtes som revisor pantefoged MØller Lau. - Efter 
generalforsamlingen oplæste pens. politibetjent C. J. E. Aaker
Iund et til foreningen indlØbet bornholmsk brev fra trykkeri
leder Stangegård, København. 

Den 20. august 1955 holdtes generalforsamling i Nylars 
samlingshus. Der var mødt ca. 50 medlemmer. Tandlæge H. C. 
Holm, RØnne, valgtes til dirigent. Formanden omtalte i sin be
retning, at foreningen i år havde 50 års jubilæum, og meddelte. 
at hØjesteretssagfører Teist havde oplyst ham om de nærmere 
omstændigheder ved foreningens stiftelse ved at overlade ham 
en kopi af et brev fra sin far, daværende toldinspektør på Born
holm, cand. jur. F. Jørgensen, som var den, der tog initiativet 
til Bornholmsk Samfund. Brevet lyder: 

»1 Aftes Kl. 8 samledes paa Toldkontoret efter Indbydelse 
af mig og Adjunkt Holbech: Bille Brahe, Borgm. Olivarius, 
begge Rectorerne Kofoed, Overlærerne Øllgaard og Tryde, 
Adj. Holbech og sørensen og Dr. Kabell. 

Jeg holdt et lille Foredrag om en Egn. Historie i Ribe Amt, 
og derefter dannede vi »Bornholmsk Samfund«, der skulde 
udgive 1 a 2 Bind aarligt af »Bornholmske Samlinger« (om 
Øens Historie, Sprog, Flora, Handel og Skibsfart, Memoirer 
m. m.). Vi paaregnede ca. 500 Medlemmer a 2 Kr., som for 
Pengene faar disse Bind. 

Saa valgte vi unge Rector Kofoed som Formand, til Næst
formand valgtes jeg. I Bestyrelsen: Olivarius, SØrensen og Hol
bech. Den vil supplere sig med Folk fra hele Øen og udsende 
et Opråb.« 

Den 29. maj 1905 er altså foreningens stiftelsesdag. Med 
undtagelse af rektor Holbeck, der endnu lever i København. 
88 år gammel, er alle stifterne døde, Fru rektor Koefoed, hvis 
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afdøde mand, »den unge rector Kofoed«, blev valgt til for
mand og var det til sin død, var til stede ved generalforsam
lingen. 

Formanden omtalte derefter foreningens virksomhed i det 
forløbne år og meddelte, at Salchows militærbeskrivelse var ud
sendt i 1954, og at Bornholmske Samlinger bind 34 agtes ud
sendt til efteråret. De 500 medlemmer, man havde påregnet 
ved stiftelsesmødet, havde man endnu ikke nået; medlemstallet 
er nu ca. 400, hvoraf ca. 110 i RØnne, ca, 130 på det Øvrige 
Bornholm og ca, 160 i det Øvrige Danmark. - Kassereren 
uplæste regnskabet for året 1/4 1954-31/3 1955 og meddelte, 
at trykningen af Salchows militærbeskrivelse havde kostet c~ 
4.312 kr" og at der i tilskud var indkommet 1.460 kr., nemlig 
fra Undervisningsministeriet 700 kr., Nationalforeningen Born
holm 500 kr., RØnne kommune 100 kr" Bornholms Spare- og 
Lånekasse 150 kr., Pedersker kommune 10 kr. Sekretæren op
lyste, at det sædvanlige cirkulære til kommuner og banker i år 
var udsendt efter regnskabsårets slutning, hvorfor en del af 
disse tilskud først var begyndt at indkomme nu. Der synes sta 
dig at være stigende interesse for foreningen, og flere og flere 
giver tilskud. - Efter tur afgik civilingeniØr Klindt-Jens:n, 
apoteker Harild, bankbestyrer E. Kofoed og lektor Aa. I. DaVId
sen; alle fire blev genvalgt, ligesom revisoren, pantefoged 
MØller Lau, genvalgtes. - Sekretæren, civilingeniØr J. Klindt
Jensen, forelagde et forslag om stiftelse af en ærespris. Fo~sla
get blev vedtaget med den tilføjelse, at der også burde indstlftes 
en pris for arbejdet på bevarelsen af den bornholmske dialekt. 
Vedtægterne kom til at lyde således: 

Bornholmsk historiske Samfunds ærespris, stiftet i anledning 
af foreningens 50 års jubilæum 1955: Æresprisen består i et 
signeret eksemplar af samfundets publikation for det pågæl
dende år og ledsages af en begrundelse. Den kan gives til per
soner eller institutioner, 

Der uddeles hvert år, for så vidt egnede modtagere kan fin· 
des, fire ærespriser, nemlig: 

l. for historisk virksomhed vedrØrende Bornholm. 
2. for bevarelse af kendskabet til den bornholmske dialekt. 
3. for bevarelse af det bornholmske landskab (herunder også 

skabelse af nye forhold, der understreger det bornholmske 
landskab), 
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4. for bevarelse af den bornholmske arkitektur (herunder også 
skabelse af nye bygninger, der føjer sig ind i den gamle arki 
tektur eller i landskabet). 

Uddelingen af ærespriserne bestemmes af bestyrelsen. Beslut
ningen skal være enstemmig og skal holdes hemmelig indtil 
generalforsamlingen. Den pågældende inviteres med til denne. 

Under sidste punkt: Eventuelt blev det foreslået at udnævne 
rektor Holbeck til æresmedlem af foreningen, hvilket blev 
vedtaget, ligesom det vedtoges at meddele udnævnelsen tele
grafisk. 
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