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Bornholmske haver og havedyrkning 
gennem vexlende tider 

Af havearkitekt Johannes Tholle. 

Det mørkner om Havernes Bede, 
hvor stille Levkøjerne gror 
imellem de dybblaa Lavendler, 
- et spædt og undseeligt Kor -
blØdt blafrer Stokrosens Bændler. 
Stokroser gror om hvert Hus 
i det havindlullede Leje .... 

Jørgen Vibe, 1921 

I. Skønt Danmarks havebrug i hovedsagen må betragtes som 
udsprunget af det klosterhavebrug, som i den katolske tid dre
ves af munkene og deres lægbrødre, ville det være helt urime
ligt at gå ud fra, at der i hvert fald ikke har været antydninger 
af havebrug at finde hos disses forfædre i hedenskabets tid. Ved 
deres madtilberedning har de brugt (omend kun et minimum 
af) vilde urter og frugter, ligesom de har brugt sådanne til 
hjælp i sygdomstilfælde. Dette kender vi bl. a. fra de fund, der 
er gjort. 

Og sålænge landet har været beboet, har nordboerne fundet 
deres bopladser omgivet af adskillige slags træer, buske og ur
ter, hvoraf der netop har kunnet bjærges frugter og rødder eller 
andre plantedele, som man gennem erfaringen har fundet nyt
tige, og som man da har kunnet benytte i dagliglivet. Det be
rettes, at Kraka bed i et løg for ikke at være fastende, og efter 
slaget ved Stiklestad (31/8 1030) gik en kriger, der havde fået 
et spydstik i maven, til en »klog« kone, som gav ham et lØg at 
spise, for at hun af lugten kunne erfare, om spydet var trængt 
ind i tarmene. Foruden lØg har man også før dette tidspunkt 
brugt tang som krydderi på maden 1, - en plante, der som be
kendt indeholder livgivende salte og ligesom lØgene er i kurs 
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den dag i dag, omend på anden måde. LØgene har i begyndel
sen været at finde som vilde plantedele og i skovbrynene og 
andre steder formentlig været lette at få fat i, - tangen kom 
selv til menneskene i fjorde og vige, hvor de slog sig ned. 

Men voxede bopladsens beboere i antal, steg kravene til livs
fornødenheder, og efter at jægerfolket er blevet bosiddende, er 
det sandsynligt, at man tidligt har fået den tanke at knytte de 
vilde, krydrende og lægende urter og buske nærmere til sig. 
Ligesom man har taget den vilde byg ind til dyrkning, har man 
også indrettet porseagre i den grå oldtid 2 , og man var mindre 
udsat for farer under hjembjærgningen af planteprodukterne, 
når man dyrkede planterne nær bopladserne, hvor man også 
kunne have dem under opsyn og skærme dem imod de vilde 
dyr såvelsom imod de omstrejfende tamdyr, hvoraf navnlig 
svinene nok kunne tænkes at ville berøve menneskene adskilligt 
af det, man havde tiltænkt sig selv. 

Af trang til at have disse planter nær ved bopladsen og gen
nem arbejdet med at hegne disses voxepladser må man tænke 
sig, at de første spirer til havedyrkningen opstod, i form af det, 
vi har benævnt krudgårde, altså primitive gro- og dyrknings
steder, protyper på bondehaver. Hvorledes og i hvilket om
fang dette skete, og hvad man ellers har dyrket i dem, kan vi 
kun have vage forestillinger om; men vi har lov at gisne fra 
den viden, man ellers har erhvervet sig om oldtidsfolkenes pri
mitive liv i almindelighed, og fra hvad der indirekte kan erfares 
herom. Foruden de allerede nævnte lØg og pors er det vel ri
meligt at tænke sig, at man også har taget skovenes og sletter
nes syre og kokleare ind, og i hvert fald i et hØjere Norden har 
kvan også været blandt de først dyrkede urter, og ret tidligt har 
man da tillige også på mindre områder givet sig til at dyrke 
ærter, bønner, hØr, gulerødder og kålrabi, efter at man havde 
lært den romerske verdens vaner at kende. 

Egentlige minder om oldtidshaver har vi ganske naturligt 
ikke, idet bl. a. havernes materiale og indhold (planterne) jo i 
almindelighed er noget ubestandigt i betragtning af tidens 
udstrækning. De ældste minder om havedyrkningen er stort 
set dem, vi har i vort sprog, hvor de gamle betegnelser gård og 
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have lever og bl. a. i forbindelserne kålgård og abildhave giver 
os en ide om, hvad der har voxet i forne tiders haver og har 
karakteriseret dem. 3 

Som haver har existeret i århundreder, har man altså også i 
fortiden måttet skaffe sig nogen erfaring for, hvorledes plan
terne skulle dyrkes, og man har fundet ud af, at når de behand
ledes på den og den måde, eller når man udvalgte bestemte 
planter, fik man også bedre frugter, end om man lod tilfældig
hederne råde. I et primitivt havebrug har man rent ubevidst 
taget visse hensyn til arvelighed og ydre påvirkninger, uden at 
man klart har kunnet se alle årsagsforbindelserne; men de under 
skiftende kår og krav gjorte erfaringer er nedfældet i hævd
vundne regler, hvorefter planterne i haverne da er blevet dyr
ket. I dette arbejde har manden og måske særligt kvinden til
bragt mange stunder, ligefra stæren lod sine første fløjt lyde, og 
til efterårets fugletræk sagde, at nu stundede vinteren til. Her 
vovede man sig ud ved den hellige julekvæld, når det i en 
senere tid hed sig, at frugttræerne skulle signes og ombindes 
med halmbånd, og her hentede man planterne, som var varsler 
om liv og død, når sankthansurterne blomstrede under loftet, 
og den fredhellige hyld 4 derude blomstrede til krydderposens 
forsyning, og man læste af tegnene i måne og stjerner om, 
hvornår der skulle sås eller podes og hØstes. 

Sådan og på mange andre måder er havedyrkningens historie 
blevet et ikke uvæsentligt kapitel af folkemindernes store bog, 
og dette gælder naturligvis også for Bornholms vedkommende. 
Selvom der lejlighedsvis har været skrevet noget om de born
holmske haver 5 , har nogen større udredning af dette emne al
drig været trykt, og da der bl. a. i den af forstander Stephan 
Nyeland (1845-1922) skabte samling findes adskilligt ellers 
ukendt om havebruget på Bornholm og ChristianSØ m. fl., er 
dette her benyttet tilligemed en del trykte kilder til en samlet 
oversigt, der dog i hovedsagen kun løber til omkring år 1900. 

II. Ældre vidnesbyrd om bornholmske haver. 
Mens man i Danmark ellers har mangfoldige litterære kilder 
til belysning af fortidige haveforhold, således blandt andet 
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Kancelliets Brevbøger efter 1551, kongelige brevbøger og ad
skilligt andet foruden spredte notater i klosterlitteraturen, så er 
oplysningerne for Bornholms vedkommende desværre meget 
fattige. Dette kan bl. a. skyldes de stærkt skiftende og særlige 
tilhØrsforhold, som Bornholm i lange perioder havde overfor 
kongeriget, kongemagten, bisperne og fremmede magter, og det 
skyldes den kendsgerning, at Øen ikke har haft nogen klostre. 
Det er derfor ikke uden grund, at en forfatter i 1944 skrev, 
at skulle man læse i en bog om Bornholms havebrug, måtte 
det være naturens egen bog, man benyttede. 6 Dette gælder i 
hvert fald fra størsteparten af tiden før år 1700. Endvidere er 
det vanskeligt at finde ud af, i hvilket omfang de for det Øvrige 
Danmark ellers givne påbud og love har kunnet gælde og er 
blevet efterlevet på Øen, f. ex. i dette tilfælde de krav om 
plantning af pil, humle og frugttræer, som siden år 1446 gen
tagne gange er udstedt og fornyet 7 ; dog turde de mange pile
træer på Øen være et vidnesbyrd om, at i hvert fald denne del 
af forordningerne i nogen grad er blevet efterkommet, og der 
kendes da også exempler på, at det er blevet pålagt amtmanden 
at efterse, om bønderne nu også plantede det forordnede antal 
pil og humle m. m. 8 Senere forekomst af og brug af humle 
turde pege i samme retning. 

Men læser man iØvrigt i naturens egen billedbog, finder man 
bl. a. på Hammershus en rig flora af kalmus i den lille dam 
ved hovedporten, ligesom den findes ved Kalbygaard i Aker, -
og kalmus har i ældre tider været en yndet lægedomsplante. 
Af andre planter, der kan henføres til forne tiders dyrkning af 
have- eller lægeplanter, kan nævnes lØvstikke, hjertensfryd, am
bra, malurt, sæbeurt, balsam, spanskkørvel, mesterrod, bulme
urt og kulsukker. Man må nok antage, at den haveinteresserede 
Peder Oxe (dØd 1575), som ejede 30 bornholmske gårde, har 
indfØrt nye planter og havedyrkningsmetoder til Øen, og des
uden har de søfarende folk naturligvis hjemført eet og andet 
fra sydens lande, - byernes haver bærer i vore dage mindelser 
om, at sådanne interesser i forbindelse med gunstige voxekår 
har kunnet give mange af dem et særligt og yppigt, sydlandsk 
præg. Hvor langt tilbage sådanne særpræg iØvrigt kan konsta-
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teres, er så en anden sag, og det kan være vanskeligt at sige 
noget herom, - i hvert fald må man ikke tage det som et 
absolut kriterium for, at der ikke har været noget sådant sær
ligt ved de bornholmske haver, når der i en oversigt over, hvad 
der af planter etc. karakteriserer de danske byer og lokaliteter 
i 1678, ikke nævnes noget om Bornholm, skønt der nævnes 
lokaliteter som KØge, Roskilde, Stevns, MØn, Bogense m. fl. 
for deres særlige kulturer og haver9 . 

At der i hvert fald (selvfølgelig) har været haver i disse 
tider, og at de også har været at finde i et sådant omfang, at de 
har berettiget til omtale og beskyttelse i legale forskrifter, vid
ner fra 2/1 1699 en vedtægt fra RØnne og NexØ om. Den er 
praktisk talt enslydende for de 2 byerlO, og i 2 paragraffer gør 
den rede for straffebestemmelser, overfor hvem der forbryder sig 
imod freden. I paragraf 9 omtales de, som tager torn eller gærd
sel fra bymarkerne eller af havegærder i byerne, og i paragraf 
11 omtales de, der går i godtfolks haver i byen og træder hul 
i gærderne eller river grene af træerne itu og »stiæler frugten 
bort«. Specielt siges det om tjenestedrengene, at hvis de eller 
andre stjæler frugt i nogen mands have, skal de sættes i hals
jern i 3 timer. 

Til disse oplysninger om haver i byerne kan føjes antegnel
serne i amtsskriver C. Horns skiftedokument. ll Amtsskriveren 
døde 8/1 1736, og i dokumentet anføres en del haver i RØnne, 
idet der skrives: 

En Hauge Norden Strædet, som gaar fra Gaardens østre 
Grændse, langs med velbaarne Frk. Rosenkrantzes og Byeskri
ver Monsieur Bruuns Hauge, fra et VandlØb igjennem sal: 
Amtsskriverens og SØren Skomagers Længe. 

Derudi nogle smaa Frugtetræer med een Fiskedam samt til
hØrende Dobbelt Stengierde ud mod Strædet til Niels Jønsen 
og Madtz Lars Hauge med een laasefast Laage for, 24 Slette
daler. -

Til det som iØvrigt vides om disse og andre byhaver kan føjes, 
at det menes, at nogle af RØnnes ældste træer skal stamme fra 
denne tidsperiode, således især de gamle morbærtræer i kom
mandantens og amtmandens haver. 12 Også hospitalet i RØnne 
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har haft sin have, og der foreligger en detailleret beskrivelse 
af denne fra året 1729. Det hedder her: 13 

Haugen der østen for er med forsvarlig og velholden Steen
Gierde, Synden og østen omkring; Hvilken Plads udi øster 
46 Skrit, den Vestre Side 42 Skrit, den Nordre og Syndre 
Side hver i ligemaade 42 Skrit deromkring, inden og næst 
Gerdet er nyelig sadt 29 Pæle og er der paa Pladsen en stor 
Ask samt 16 Skov Abild-Stammer til at pode udi; og er 6 
Piile Vesten for Huuset paa Gaden; I ligemaade i Haugen 
forefandtes et lidet Kielde-Hull opkast at tage Vand af, og 
videre i saa maade forefandtes ikke .... -

At i hvert fald på denne tid også på Bornholm de foran 
omtalte bestemmelser om pligtplantning af pil og humle m. m. 
har været gældende, tør udledes af ordren til amtmand Urne 
af 1740 om at han skal efterse: 1) om beboerne lægge vind 
på opsætning af stengærder, 2) om pileplantning, 3) om indret
ning af humlekuler, 4) om bistader, og 5) om dyrkning af 
kålhaver. Det oplyses, at der 1742-63 skal være plantet det 
anselige antal af 128,145 stk. piletræer. 14 Yderligere kan 
anføres om humledyrkningen, at L. Thura (1756) siger, at 
»Humle voxer aleneste i NexØe«, mens Svanekes byvang er 
berømt for sin frugtbarhed. Her avles der kommen, og inde i 
denne by har der fordum været et kær, men det var nu blevet 
opfyldt af frugtbare haver og det kaldes diget. 15 De mange 
humlehaver i NexØ stod på mere end een måde i forbindelse 
med det Nexø-bryggeri, hvis Øl ikke for intet blev berømt for 
at kunne tage kampen op imod rostocker-Øllet. 15, 16 

Men det var ikke blot til Øl, man brugte planter som humle; 
man brugte også adskillige tillægemedicin, og man har brugt 
dem op til vore dage. Det hed sig endog, at de bornholmske 
lægeurter hØrte til de kraftigste, som kendtes i landet. 15 Af de 
særligt brugte var hyldeblomster, malurt, bukkeblad, alantrod, 
angelica, agrimonia (agermåne), liljekonval, syren, timian, 
kamille, tusindgylden, vejbred, pæon, pileurt og stolthenriks
brandbæger. Og man havde farveplanter som engeskær, skarn
tyde og pileurt. Der nævnes vilde jordbær, hindbær, blåbær, 
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bØllebær, brambær og tyttebær. Af »vilde« træer nævnes birk, 
elm, ask, benved, eg, el, enebær og avnbøg; men Øen skulle 
kun have een eneste bøg, nemlig i Melsted. Desuden nævnes 
asp, tjørn, slåen, roser, hassel, lind, lØn, pil og 2 slags røn. 
Bærrene af axel rØnnen brugte bønderne i pØlser i stedet for 
rosiner, hvorfor de i købstæderne kaldtes bonderosiner, og da de 
mest voxede ved haverne, må det forudsættes, at de fornemme
lig har været plantet og dyrket der. 15 

Kort efter Thuras ovenfor citerede beskrivelse udkom Pon
toppidans, i hvilken det fremhæves, at NexØ har mange små 
humlehaver, og at der hØstes megen god humle i egnen der om
kring. 17 ForØvrigt siger etatsråd Urne på denne tid, at: 14 

NexØ Øl, 
Svaneke Frugthaver og Kommen, 
Hasle Gulerødder, og 
RØnne smukke Piger, 

ifølge et gammelt ord er det, der karakteriserer de nævnte 
byer, og stemmer det, har det jo ikke stået så ringe til med 
havedyrkningen i hine tider. Og det anførte om gulerødderne 
i Hasle kan suppleres med en antegnelse hos Thura, hvori det 
hedder,15 at »De Slags Rødder som hos os kaldes Mor-Rødder 
eller GulerØdder. . . voxer ingensteds i Landet af saa god Smag 
og i saadan OverflØdighed som her, hvorfore og næsten hele 
Landet med dette Slags Rødder herfra forsynes«. 

Som endnu et vidnesbyrd om, at man dog også interesserede 
sig for frugttræ dyrkning kan anfØres Thuras beretning om,15 
at »Spindel-Orme« undertiden gør stor skade i haverne, især 
på æbletræerne, »hvilke de holde sig meest til«, selvom de også 
går på skovæblerne. Han fortæller om en mand på landet, som 
fandt på at indsamle en del af disse orme og brænde dem »til 
Pulver«, - efter at have kommet dette pulver i vand havde 
han »besprængt« træerne og dermed fordrevet de øvrige orme. 
Også Ørentviste og myrer siger han gør stor skade, og i denne 
forbindelse nævner han især skade på frugttræsorterne Calville 
og Passe pommes rouges. 15 Thuras planer og perspektiver vid
ner også om haver i RØnne især ved stranden, men dog også 
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inde i byen, foruden at der er havelignende tofter til hvert hus 
i Hasle, Svaneke, NexØ og Akirkeby, men k'lll få træer und
tagen på ChristiansØ. 

For RØnnes vedkommende har vi også oplysning om adskil
lige andre haver,18 f. ex. ved Rosengården, som tilsammen 
med bygningerne i 1736 vurderedes til 782 sletdaler, og som 
formentlig ikke helt har båret sit rosen-navn med urette. Fra 
dennes have skal det i 1752 være opponeret, på hvilken tid de 
forskellige blomster er plukket, således er røde og hvide og blå 
levkøjer, røde nelliker, gule violer (gyldenlakker), rosmarin, 
vikke og lupin plukket så sent på året som 25. november, og 
året efter noteredes der så tidligt som 22. februar udsprungne 
dorthealiljer, - notater der nok kunne vidne både om, at der 
var betydelig interesse for havedyrkning, og at det milde klima 
har lokket blomsterne tidligt frem og holdt dem længe i blomst. 
Fra samme by tales der om Hans Hjorts købmandsgaard, hvis 
have senere skal være anslået til at rumme 2900 m 2, ligesom 
der tales om, at der antagelig før 1723, da landsdommer Rasch 
døde, har strakt sig store haver ved skråningerne ned imod 
stranden, »saaledes Nord for Vestergade Dommerehaven, som 
Ejeren endnu i 1860 lejede ud i Smaaestykker til Dyrkning af 
Køkkenurter. « 18 

Om havedyrkningen ved Hammershus må man antage, at 
denne er gået i glemme sammen med at slottet er gået i for
fald; men der menes dog både at have været haver ved lade
gården og har været indrettet 2 rum til en gartner på slottet. 19 
Endnu i 1757 noteres der haveanlæg ved en synsforretning, idet 
det hedder,20 at ... langsmed Murene findes indgærdede Hau
ger, som efter vores SkiØnsomhed kan sættes for en Tønde 
Sæds Jord, derhos ligger en Dam og en BrØnd, der findes og 
endnu 12 a 16 Træer staaende; udenfor den inderste Port lig
geren Dam og ved den yderste Port er og en Hvælving af 
Mur Steene og derhos ligger en liden Frugt-Hauge .... -

De foran omtalte andre kulturplanter, som endnu findes på 
stedet, står nu tilbage sammen med ruinen som levende min
desmærker over noget, der ikke er mere. 
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III. Det ældste havebrug på Ærteholmene. 
Selvom øgruppen Ærteholmene frembyder mindre mulig

heder for havedyrkning end de frodige dele af Bornholm, fordi 
grundfjældet på de fleste steder går til overfladen, er der dog 
også fra naturens side lejret noget muld her og der, og på 
Græsholmen forefindes naturlig kratvegetation. Det menes der
for heller ikke at være rigtigt, når det almindeligt antages, at 
der kun har kunnet skabes havedyrkning ved hjælp af muld, 
som er fragtet over til øerne, 2 1 og særlig har der været nogen 
havedyrkning på Christiansø. Ganske vist skal en major Schor 
have fragtet jord og græstørv til Øen i årene 1734--41 og har 
fået udbetalt 2200 rigsdaler af RØnne amtstue derfor, og også 
ved anden lejlighed er der fragtet muld derover. Men dette har 
dog nok mest været til embedsmændenes haver, og det berettes 
at i øens første fæstningsår førte man ligene til Gudhjem for 
at få dem i jorden. 

lØvrigt hedder det 1762, at man har en del haver på Chri
stiansø med frugttræer og fornøden kål og urter, og på Græs
holmen skal der allerede 1688 være blevet indviet og beplantet 
en kirkegård, mens ChristiansØS morbærtræer fØrst er plantet 
i 17-tallet, måske i den første halvdel. 

Fra 1756 fortælles det 1 5, at kommandanten har 2 haver, 
der er omtrent 50-100 skridt i firkant og har adskillige frugt
træer. De andre embedsmænd har hver 1 eller 2 haver, ja »fast 
enhver gemen Soldat og Matros« har sin have, som imellem 
klipperne er opfyldt af muld og omgivet af stengærder. Disse 
haver forsyne beboerne med fornøden kål og urter, så de ikke 
behØve at hente disse ting fra Bornholm. 

I en omfattende beskrivelse af Ærteholmene fra 1808 for
tæller en »KØbenhavner« bl. a. fØlgende om haverne: 22 

Ertholmene ere aldeles Klippe og oprindeligen Skjær af 
Granit eller Kampestene, og ChristianSØ hØiner sig mod syndre 
Side til 40 Fod over Vandets Overflade. Mod Nord skraaner 
den ned, og er lig med Havet. Jorden er i sin Tid bragt over fra 
Bornholm, og har med Aarene formeret sig saaledes, at der er 
flere smaa og større Haver. En temmelig stor Have hØrer til 
Commandanten med flere Frugttræer, hvoriblandt tvende hØje 
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store Figentræer, hvorpaa Figenerne hver Sommer blev aldeles 
modne og satte endog for anden Gang Figner, der var saa store 
som Valnødder; men disse faldt af ved Vinterens Komme. Der 
var ogsaa et Morbærtræ, der gav modne Bær. Desuden var der 
flere Espalier Vinranker, der ogsaa havde modne Druer. Jeg 
sendte Fader hjem engang en Æske med Morbær, Druer og 
Figen, der var aldeles modne. I Haven var et Lysthuus. -

Forvalter Siersted havde anlagt en endnu større Have med 
Pavillon. Begge disse bag det benævnede »Mindet« anlagt af 
Frederik V i sin Tid med Lindetræer, der nu ere store og 
skyggefulde. Flere mindre Haver haves af Øboerne ude i Klip
perne. I disse Haver plantedes alle Sorter Kjøkkenurter, der 
kom til største Fuldkommenhed, især LØg og Sellerirødder. 
Denne Frugtbarhed hidrørte fra den Varme, som Klippen un
der den ringe Masse Jord hele Aaret igjennem bibragte den, og 
gav den tidlige HØst. 

Paa Frederiks Ø i Præstens Have var et gammelt stort Mor
bærtræ, der hver Aar bar en Mængde Morbær, som nu Marker 
har . 

. . . . . Jeg havde kjøbt af en Øboe en ham tilhØrende lille 
Have oppe paa Klipperne [rimeligvis den af Stephan Nyeland 
lejede have »Sydvesten«s nedre firkant} ved den hollandske 
MØlle. Under en saadan Øboe Have forstaaes et Rum af hØist et 
Par Hundrede Kv. Alen, der er udjevnet og belagt med et hØist 
6-8 Tommer dybt Lag Jord og Grus, omgivet med et Sten
gjærde af lØse Sten. Den var beliggende mod Syd og forsynet 
med en rødmalet DØr, hvorpaa jeg med hvide Bogstaver lod 
male »Souvenier du Slid« til Erindring om Bekjendte paa Syd
kulIen af Bornholm. Der blev anlagt forskjellige Smaabede, og 
deri saat Gulerødder, Selleri, LØg, Persille m. m. Alle disse 
Haveurter trivedes til Fuldkommenhed og særdeles ved den 
Varme, der fra Klippen udstrømmede gjennem det tynde Jord
lag; men vøndes maatte der ofte og næsten daglig, da den store 
Søe, »Guds Forsyn«, laa tæt ved Haven. Udmærkede Selleri og 
store LØg sendte jeg herfra til Forældrene. -

Det kan tilføjes, at der siden fremvoxede en lille lund, som 
kaldtes »Kongens Have« og havde anselige træer. Her samles 
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øboerne efter gammel skik sankthansaften med smørrebrØd 
i det grønne, hvorefter børn og voxne lege forskellige frilufts
lege. Den skal være anlagt af kong Frederik V omkring 1760, 
og 1771 anlagde kommandant Strib alt lunden, som ligger mel
lem Kongens Have og »Kommandanthaven«.21 

IV. Omkring 1800 og videre frem. 
Selvom det af noget af det fØlgende utvetydigt fremgår, at 

havedyrkningen i hine tider ikke har været det, man kunne 
vente af en ellers frodig ø, vidner dog nogle aftægts- og fæste
breve om, at der alligevel på landet har været noget, som man 
har holdt ved med fra ældre tid, derunder både plantning af 
pil og dyrkning af humle og ærter. 

Et fæstebrev fra Gildesgården i Knudsker fortæller således 
1780,23 at der af gården årligt bl. a. skal svares 4 tønder godt 
Øl og l pund tobak, og der skulle årligt plantes 10 piletræer. 
Desuden skulle der opelskes frugttræer, og hvad der på grun
dens skovbund ellers kunne opelskes. 

Og i en At!tægtskontrakt fra 1804 for en H. J. Wiinberg i 
dd d 24 29 Sandvig (kaldet »undentagskontrakt«) he er et" at 

der årligt skulle leveres bl. a. 2 skæpper ærter og 2 pund god 
humle foruden nogen byggryn m. m. 

Om de nævnte 2 kulturer (tobak og humle) siger en beret
ning fra 180425 bl. a., at tobaks avlen på Bornholm for 30 år 
siden var almindelig, men at den derefter atter var ophØrt. Der 
dyrkes humle til husbehov, men pors bruges endnu til Øllet. 
Kartofler dyrkes, og kun i haverne, mens hver gård dyrker 
hamp og hØr. Kommen dyrkes kun ved Svaneke. I det hele 
taget dyrker bornholmerne efter beretterens opfattelse kun deres 
haver mådeligt. De har grønkål og hvidkål til husbehov samt 
ved Hasle specielt gode gulerødder, der kaldes barkena-roer. 
Også lØg, persille, selleri, rØdbeder og agurk dyrkes dog, men 
meget er »overvoxet« med nælder, skræpper og vild kørvel 
(som kaldes hundekejs). Kun »de Store«, nemlig embedsmæn
dene og de anseligste borgere i købstæderne, har statelige ha
ver med blomster. Af frugttræer har man »almindelig Abild«, 
pære, blomme og kirsebær ved hvert hus, »men simple er de«, 
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og der laves most af æblerne. I de »fine« haver findes jord
bær og hindbær, og i Rutsker noteres et kæmpeæbletræ af sor
ten Askæble eller Kommenæble, som måler 2'6" i tværmål 
(c. 73 cm). Dette træ skal i gode frugtår have kunnet give 20 
tdr. frugt. I Øvrigt hævdede forfatteren, at beboerne lærte me
get af at læse J. P. Prahls Agerdyrkningskatechismus (efter 
Bornholms Agerdyrkningsmaade. 1777.) 

Fra de første år af 1800-erne har vi en udmærket oversigt og 
skildring2 5, både for havedyrkningen i almindelighed og i de 
forskellige egne samt for enkelte kulturer, f. eks. af humle, to
bak m. fl. Vi citerer nedentående først det, der berettes om 
havedyrkningen. Således fortæller byfoged Wiborg: 

Havevæsenet er i Almindelighed i meget slet Tilstand. En 
Bonde kan have en halv Skjeppe Land indhegnet til Have. Her 
finder man en Gulerod, en PØlseurt, en Smule GrØnkaal og, i 
den senere Tid, nogle faa Kartofler. Af Lugning har jeg for 
min Deel aldrig seet Spor i en Bondehave, og hvor Kartoflerne 
hyppes, skeer det mestendeels med Hænderne. Hist staaer et 
suurt Kirsebærtræ; Kræft har allerede fortæret de to Trediedele; 
her beklager et kroget Pæretræ Stormens Ubarmhjertighed, og 
støtter sit hældende Liv paa en afskaaren Balkon; saaledes alting. 
Der er ikke Spor til Orden, ikke Kjendetegn til Plan, og dersom 
det var gjørligt, burde den bornholmske Bonde, lig hi in holland
ske Maler, skrive over Indgangen: »Dette er en Have.« Jeg ven
der øjet fra denne sØrgelige Gjenstand for at kaste et Blik paa 
Havevæsenet i RØnne. Her er adskillige, og har været endnu 
flere, ret vakkre Haver. Commandantens, Strandings-Commis
sionair Tonnis Rasches og Kjøbmand Hans Anker Koefoeds for
tjene især at anmærkes. Intet beviser i hØjere Grad Landets 
Frugtbarhed end Rasches Have ... i denne Have har den smi
lende Natur dannet sig et eget Eden ... Saa stor Blomkaal som i 
Rasches Have, har jeg aldrig seet, end ikke paa Amagertorv i 
KjØbenhavn, saa tidlige Havesager af ethvert Slags, frembringes 
ingensteds paa Bornholm uden her; ingensteds seer man saadan 
Træeskole, og ingensteds saa dejlige Frugter af alle Slags. 

Haverne i RØnne frembringe og en stor Mængde Blomster. 
Ved disses Opelskning udmærker sig især Blomstervennen, 
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Toldkasserer Heiberg .... Asparges og Jordbær frembringer og 
RØnne i Overflødighed, og disse herlige Sager nyder man i en 
Mængde, som man i Almindelighed ikke kj ender til paa andre 
Steder. Jeg maae med alt dette dog tilstaae, at Kjøkkensager 
kunde produceres i større Mængde og bedre end nu sædvanli
gen skeer; Rød- og Hvid-Kaal forskriver man fra Amager hvert 
Efteraar i stor Mængde, og Guleroden kjØber man fra Hasle, 
hvor man avler den i Overflødighed, og hvorfra man kjører den 
læsviis til RØnne og forhandler den paa Gaderne. Madame Ar
mand er den eneste i RØnne, som sælger Havevexter .... -

By- og herredsfoged C. Jespersen, NexØ, anfører for Søndre 
Herreds vedkommende ligeså trØsteslØse ting. 2 5 

Bondens Have er almindeligen ikke større end 1, 2 il 3 Skjep
per Land, for StØrstedelen begroet af Græs, og forsynede med 
gamle mosbegroede Æble- og Pæretræer; dog have nogle få 
BØnder lidet større Haver, med enkelte taalelig gode Frugttræer, 
hvoraf de undertiden sælge et Par TØnder Frugt. Grønkaal, 
Pedersillie, Purløg, GræslØg og Timian ere de Kjøkkenurrer, 
BØnderne plante; dog ikkun til eget Huusbrug. Ogsaa sees paa 
meget faa Steder Hvidkaalshoveder, men ikkun saare smaae. 
Stikkelsbær eller Ribs bruges ikke til Viin eller Eddike. 

Frugttræer fra de kongelige eller andre Planteskoler, har 
ingen her faaet .... -

En lille smule bedre lyder det fra Bornholms østre herred, 
idet det anføres, 2 5 at 

Vel er Haugevæsenet i østre Herred ikke i den Forfatning, 
det kunde og burde være, men det er dog her videre end anden
steds paa Bornholm. Imidlertid gives der kun saare faa Haver 
af henimod en Skieppelands StØrrelse .... Hvad Svaneke Kjøb
sted angaaer, da er den egentligt Træfrugternes Hjem her paa 
Landet .... -

H vad humled yrkningen angår siger beretningerne bl. a.: 2 5 

Humleavlen er og ubetydelig, ihvorvel den i det sidste Par 
Aar er i Vesterherred noget tiltaget. Naar man undtager Nexøe 
og Egnen deromkring, hvor der avles den meste og bedste 
Humle paa hele Øen, have faa BØnder ordentlige Humlehaver. 
Den forrige Præst til St. Ols, Hr. Landt, har ogsaa formedelst 
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Humleavlens Forbedring gjort sig fortjent af Bornholmerne. 
Landsdommer Rogert har en god Humle-Have ved sit Tusculan 
i Tornebye. BØnderne have af disse og nogle flere lært at dyrke 
den ret vel. ... Told Inspecteur Lohmann har paa Rahbekke
gaarden anlagt en skjøn, men liden Humlehave, hvoraf han i 
Aar har havt god Fordeel, og som allerede har begyndt at virke 
paa Knudskirke Boerne. Vor Fogh i Nyelarsker fortjener ogsaa 
at nævnes med Hæder for sin Humleavl .... -

Fra sØnder herred siges det,2 [) at 
BØnderne dyrke her ikke Humle, yderst faa undtagne, som 

have en saare liden Plads dertil i deres meget indskrænkede 
Have. Et Par Steder voxer den her vildt i Skovene; men ikkun 
i enkelte Buske, hvor den snoer sig op mellem Torn og Hæssel. 
I Billegrav i Pedersker Sogn, findes saadan Humle. NexØe er 
det Sted her paa Landet, hvor, saavidt vides, den meste Humle 
avles; og dog er her ikke mange Humlehaver .... -

Som forklaring på den ringe udbredelse af humle kan anfØ
res,2::; at man ofte brugte malurt i stedet, ja endog bukkeblade. 

Om tobaksavlen fortælles det, at der omkring 1780 var en 
svensker, Carl Møller, der i nogle år i Tejn dreven stor avl, og 
at den derfra bredte sig en del, men ikke kunne klare sig, og 
efterhånden ophØrte tobaksdyrkningen helt på Øen. 

For kartoffelavlen lå det sådan, at den dog udbredte sig, men 
endnu var ret sjælden, og det var endnu den gang en opgave for 
embedsmænd og andre at lære folk at spise og dyrke dem. Det 
hævdedes, at de trivedes bedst i Allinge og Sandvig og ved 
havet i de nordøstlige herreder, fordi man der kunne afsætte 
dem til forbisejlende skibe. 

Der var kloge folk, som i disse tider efterlyste en præmiering 
af havedyrkning som et middel til fremme af interessen derfor. 
En sådan har også været praktiseret i hine tider, og når det ikke 
er resulteret mere end i nogle få uddelinger, kan dette jo være 
en indirekte bekræftelse på, at der i hvert fald endnu ikke i 
disse tider har været noget at præmiere for fremragende indsats 
på området. 

De kendte præmieringer er sket af Det kgl. danske Landhus
holdningsselskab, og præmierne har været som fØlger: 2 () 

21 

Ar 1808 gaves til husmand og skomager Christen Pedersen i 
Vestermarie sogn 3 rdl. Han havde i det nævnte år anlagt sig 
en have på 108 alen i omkreds, og i den havde han foruden 
humle, kål og køkkenurter avlet 8 tdr. kartofler. Af de i haven 
plantede træer var allerede da de 9 frugtbærende. 

Ar 1812 gaves en belønning på 25 rdl. til Jesper Munck i 
Aakirkeby som belønning, fordi han i en del år med meget 
held havde anlagt humlehaver på landet og ville fortsætte med 
dette arbejde. 

Ar 1838-39 fik husmand Anders Andersen Juul i Klemens
ker en belØnning, fordi han af sin lod havde opbrudt sten, der 
var sat i diger, og desuden havde han indhegnet og med frugt
træer og vilde træer beplantet en tønde land bygsæd. 

For 1861 tildeltes et sølvbæger til gårdmand Joseph Espersen 
af 1. vornedgård i Pedersker sogn for en masse plantning og 
for virke til træplantningens fremme, »idet han i de sidste 10 
Aar har solgt c. 30.000 Planter aarligt, deriblandt endeel for
ædlede Frugttræer.« 

For 1862 meddeltes, at gårdmand Hans Hartvig Lund (dan
nebrogsmand) i RØ er »gaaet forud for sine Samtidige i at for
bedre sin Eiendom«, - således var han bl. a. den første i sog
net, som dyrkede rodfrugter, hvidkål m. m. på marken, havde op
ført 1830 favne stengærder, beplantet 4Y2 td. land med fyr, 
gran og lærk, anlagt levende hegn og ved sin gård anlagt en 
god frugthave osv., hvorfor han fik selskabets 3die SØlvbæger. 

Samme år påskønnedes gårdejer, sandemand Lars Peter Munch 
i St. Ibs sogn med et agtelsesregn, fordi han foruden diverse 
plantninger havde anlagt en have på 1 td. land. 

Og fra 1865 fremdroges gårdejer Jørgen Adolphsen af 2. 
selvejergård i 0stermarie sogn samt hans bror, Anders A. De 
havde bl. a. foretaget tilplantning af 15-16 tdr. land, hvortil 
var medgået ca. 100.000 planter, og ved gården havde de to 

frugthaver, »hvoraf den ene er større, og hvor Frugttræerne 
staae i god Væxt og ere vel vedligeholdte. I denne Have findes 
ogsaa Planteskole, især af Frugttræer, hvoraf Eieren i mange 
Aar har kunnet forsyne dem, der attraaede at anlægge Frugt-
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haver.« Brødrene fik Landhusholdningsselskabets 2. sØlvbæger, 
forsynet med begge navne. 

Endnu havde Øen dog ikke fået sin virkelige havepioner ; 
men han var født 1840 og omtales ofte senere. 

V. Almueskolerne og havekolonierne. 
SpØrgsmålet om at fremme den almindelige havedyrkning 

især på landet har foruden de allerede foran berørte områder 
(pligtplantning og præmiering) også været kædet sammen med 
undervisningen af børn og uddannelse af lærere ved almuesko
lerne. Allerede i Christian den Sjettes forordning om skoler på 
landet hed det (1739), at der til ethvert skolehus skulle lægges 
en tilstrækkelig kålhauge, og selvom dette var et led i lærernes 
avlØnning, kom det også til at betyde noget, fordi man derigen
nem fik lejlighed til at praktisere havebrug. I slutningen af 
1700-erne og begyndelsen af 1800 optoges havedyrkningen som 
undervisning på seminarierne, og det blev (f. eks. 1806) pålagt 
seminaristerne at anlægge haver hos bønderne i nærheden. Des
uden sagde instruktionen for lærerne ved almueskolerne (1806), 
at lærerne skulle belønne de børn, som udmærkede sig ved flid 
og sædelig opførsel, ved at undervise dem, som havde lyst og 
evne dertil, i at plante, pode og »udføre andre deslige Hauge
dyrknings-Sysler«. Endelig optoges bestemmelserne i skoleloven 
af 1814 om opmuntring af børnene, og skolelæreren skulle ha' 
en have på Yz tillskp. land, og denne kunne tages af gade
jorden. Noget exakt exempel på, hvad disse ting har betydet 
på Bornholm, haves desværre ikke, men som et led i bestræbel
serne for fremme af almuehavedyrkningen i hine tider kan de 
dog ikke forbigås. Bestemmelserne er iØvrigt senere faldet ud af 
skolelovgivningen, og undervisning af børn i havedyrkning sker 
nu på anden basis i skolehavearbejdet. 

Det andet arbejde, som er sat over disse linjer, er indretnin
gen af havekolonier, og dette arbejde gjordes for at afhjælpe 
fØlgerne af arbejdslØsheden i byerne. 

I 1826 udsendte det danske cancelli en opfordring til fattig
bestyrelserne i Danmark om, at de skulle sørge for indretning 
af kolonihaver i byerne, beregnet for uformuende og trængende, 
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som måtte reflektere derpå. En lang række byer gjorde, som det 
var Ønsket, - andre lavede en forfærdelig masse vrØvl og sa
boterede sagen 2 7. 

For Bornholms vedkommende gik det sådan 2 8, at byerne 
her naturligvis også fik den nævnte opfordring i 1826, men 
man gjorde intet. Ej heller reagerede man overfor opfordringen 
til at indsende beretning om sagen, da dette i 1828 blev kræ
vet af dem. FØrst i 1831, da man atter var afkrævet en beret
ning, fremkom denne, og det var en omstændelig historie, der 
fortalte, at man intet havde foretaget sig. Indberetningen var 
forfattet af Cl. Jennsen på direktionen for Bornholms købstæ
ders fattigdirektioners vegne, og den siger bl. a., at årsagen til, 
at der ikke er givet nogen indberetning, er den, at man ikke har 
ment, når der intet var foretaget, at behØve at indsende beret
ning. Og man formente, at en indretning af havekolonier på 
Øen ikke ville have den tilsigtede virkning, nemlig at skaffe 
fattigfolk beskæftigelse. Det var nemlig sådan, sagdes der, at 
(undtagen RØnne) har næsten enhver mand (endog de meget 
uformuende) sit eget hus eller en hytte med en lille have til, og 
heri dyrker de kål, kartofler m. v., ja, endog fiskerhytterne er 
der større eller mindre haver ved, og avsætningen af havesager 
er derfor ikke fordelagtig. Dog har pastor Balle i Aker ladet for
kynde, at uformuende mænd kunne få et stykke af den såkaldte 
Smålyng til anlæggelse af haver, og der meldte sig 3-4. Men 
foretagendet synes dog ikke at være kommet i gang. Der til
føjes yderligere, at »der i nogle Kjøbstæder ere temmelig store 
saakaldte Lykker, altsaa Indhegninger, som skjønt de besiddes 
af driftige ikke uformuende Mænd, dog kun almindeligt bruges 
til Græs, fordi Afsætningen af Havesager er saa godt som 
ingen.« Endelig anføres det, at der i NexØ dyrkes en »Del Kar
tofler og Kommen samt Humle, men denne sidste Vare er i de 
senere Aar saaledes falden i Pris, at det nu næppe svarer Reg
ning at dyrke den.« 

Således kom der ikke dengang noget ud af spørgsmålet om at 
indrette havekolonier, men at der dog i tiden før 1860 har væ
ret sådanne i RØnne, fremgår af det foregående, uden at 
det dog har været muligt at konstatere forbindelsen mellem 

Bornholmske Samlinger, 36. Bind, Rønne 1958

www.vang-hansen.dk



24 

disse haver og de her omtalte bestræbelser. Det var under helt 
andre vilkår, at der et århundrede senere opstod havekoloni er 
i byerne. 

VI. Fra amtsbeskrivelsen 1839. 
Til oplysning om den økonomiske stilling af landets forskel

lige egne udarbejdedes af historikeren Fr. Thaarup et omfat
tende værk, der for Bornholms vedkommende udkom 183929 . 

Af denne omfattende beskrivelse om småt og stort skal citeres 
nedenstående angående haver og havedyrkning. 

Der fortælles bl. a., at den tidligere tobaksavl ved Tejn er 
helt ophØrt, men at humle er temmelig almindelig i bønder
haver, men mest i det små. I NexØ haver og dens omegn dyrkes 
mest. Medicinske planter dyrkes nu ikke, men engeskær bru
ges til farvning. 

Og så hedder det iØvrigt i avsnittet om havedyrkningens 
stilling: 

Som det stod sig med Havebruget for 30 Aar siden 25, nem
lig: at det i Almindelighed hos Landboerne var yderst slet, og 
at man blot ved Præstegaardene og i adskillige Kjøbstædhaver 
kunde glædes ved at see nogen Havekultur, saaledes er det om
trent endnu. 

. . .. Forbedringerne ere i det Hele kun ringe; den væsent
ligste Forandring er, at Kartoflerne, ved at være blevne ud
bredte og at have paa mange Steder overgaaet til at være Mark
frugt, have efterladt Plads i de smaa Haver til anden Havevæxt. 
Da værende By- og Herredsfoged, Assessor Viborg, skrev, 
for saavidt RØnne og Vester Herred angaaer: »En Bonde kan 
have en halv Skjeppe Land indhegnet til Have. Her finder man 
en Gulerod, en PØlse-Urt, en Smule Grønkaal, og nogle faa 
Kartofler. Af Lugning har jeg for min Del aldrig seet Spor i en 
Bondehave, og hvor Kartofler hyppes, skeer det mestendeels med 
Hænderne. Hist staaer et surt Kirsebærtræ, Kræft har allerede 
fortæret de to Trediedele; her beklager et kroget Pæretræ Stor
mens Ubarmhjertighed, og støtter sit hældende Liv paa en af
skaaren Balkon; saaledes alting. Der er ikke Spor til Orden, 
ikke Kjendetegn til Plan, og dersom det var gjØrligt burde den 
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bornholmske Bonde, lig hin hollandske Maler, skrive over Ind
gangen: »Dette er en Have.« Jeg vender øjet fra denne sørge
lige Gjenstand, for at kaste et Blik paa Havevæsenet i RØnne. 
Her er adskillige og har været endnu flere, ret vakre Haver. 
Commandantens, Strandings-Kommissionær Tønnes Raseh's, 
og Kjøbmand Hans Anker K%ds fortjene især at anmærkes. 

Ved Raschs Have var Bevis paa hvad den omhyggeligste 
Pleje formaaede. - »Man forestille sig en Have tæt nede ved 
Havet, anlagt i den lØse Sand, der maaske har et Underlag af 
Kul, og altsaa efter sin Natur er den ufrugtbareste, der er til, 
udsat for Vindenes dødgjØrende Aandedræt, og i denne Have 
har den smilende Natur dannet sig et eget Eden, i denne Have 
har hun udstrøet sin Velsignelse, der overgaaer al Forestilling. 
Denne frappante Kontrast har ofte bragte mig endog til at lee. 
Saa stor Blomkaal, som i Raseh's Have har jeg aldrig seet, end 
ikke paa Amagertorv i Kjøbenhavn, saa tidlige Havesager af 
ethvert Slags frembringes ingensteds paa Bornholm uden her. 
ingensteds seer man en saadan Træskole, og ingensteds saa dej
lige Frugter af alle Slags.« - »Haverne i RØnne frembringe og 
en stor Mængde Blomster. Ved disses Opelskning udmærker 
sig især Blomstervennen, Toldkasserer Heiberg. I hans mørke 
Bolig smiler en evig Vaar, og det er som om hans Blomster 
aldrig afflorerede. Saadanne Mænd bevise ved deres Exempel, 
hvad Lyst, Flid og Omhu kan udrette. Asparges og Jordbær 
frembringer og RØnne i Overflødighed, og disse herlige Sager 
nyder man i en Mængde, som man i Almindelighed ikke kjen
der til paa andre Steder. Jeg maae med alt dette dog tilstaae, at 
Kjøkkensager kunde produceres i større Mængde og bedre end 
nu sædvanligen skeer. Rød- og Hvid-Kaal forskriver man fra 
Amager hvert Aar i stor Mængde, og Guleroden forskriver man 
fra Hasle, hvor man avler den i Overflødighed, og hvorfra man 
kjØrer dem læssevis til RØnne og forhandler dem paa Gaderne.« 

Fra Sønder Herred skrev daværende By- og Herredsfoged, 
siden Amtmand, Jespersen: »Havedyrkningen er her særdeles 
slet. De fleste BØnder og Husmænd kjøbe Gulerødder, og tildels 
Hvidkaal, af Skippere og Andre, der bringe samme fra Kjøben
havn. Bondens Have er almindeligen ikke større end 1, 2 til 3 
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Skjepper Land, for største Del begroet med Græs, og deri gamle 
mosbegroede Æble- og Pære-Træer; dog have nogle få BØnder 
lidet større Haver med Frugt .... Grønkaal, Petersillie, Purløg, 
GræslØg og Timian ere de Kjøkkenurter BØnderne have, dog 
ikkun til eget Husbrug. Ogsaa sees paa meget faa Steder Hvid
kaalshoveder, men ikkun saare smaa. « - "Landets Beliggenhed 
synes at opmuntre til Havedyrkning. Med en god Vind kan 
man paa 5 til 6 Dage komme herfra til St. Petersborg, og endnu 
i kortere Tid til Riga, og andre russiske Havne, hvor Frugter 
almindeligen betales meget dyrt. « 

Af hvad fra Landets andre Egne da blev berettet, bliver her 
blot at uddrage: "Svanike Kjøbstad er egentlig Træfrugternes 
Hjem her paa Landet. Man har der forhen viist og endnu viser 
Frugttræerne en særdeles Opmærksomhed, og foruden at endel 
Frugter sendes til Kjøbenhavn afhændes meget til forskjellige 
Kanter af Landet. « 

Idet jeg nu beretter, hvorledes jeg 1836, altsaa i 3 Aartiender 
senere, fandt Haverne her paa Landet, nævner jeg først Major 
Pedersen (siden død), som en Mand blandt hvis forskjellige 
Fortjenester af Landet ogsaa er den, at han ved Exempel af sin 
egen Have i RØnne, og ved den velvilligste Raadgivelse ved 
andre Havers Anlæg, eller Udvidelse og Dyrkning, har havt 
megen Indflydelse paa Forbedringer i denne Henseende. 

Blandt dem af RØnnes Haver, der yde skjønne og gode Have
produkter, nævner jeg fremdeles: Kommandantens, Hr. Oberst 
v. Hoffmanns (der forhen var i Tønnes Raschs Eje, og ovenfor 
blev nævnt); Haven der udgjør det store Torvs nordlige Linie, 
hvilken stedse er holdt under den omhyggeligste Dyrkning. 
Amtsforvalterens Justitsraad Sehesteds, Præstegaardens, D'Hrr. 
Johnsons og Winsløvs Haver. Ogsaa skulle Kancelliraad Gorm's 
og Krigsraad Gørde's Haver, naar Ejerne længere have besiddet 
dem, blive at tælles blandt de gode paa Landet. 

Gaaer man udenfor Rønne ere de Haver, som især maa næv
nes: de ved Nylarsker og Bolsker Præstegaarde, den ved Frede
riks Stenbruds Inspektørbolig, hvilken af InspektØren, Kam
merraad Petersen, er udvidet og omhyggeligt fremelsket, den 
ved Holtzførsterboligen ved Almindingen, de ved Hr. Brix's 
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Stammehæk af lind foran bindingsværkshus i RØnne. 

Gaard Risenholm i Nyker Sogn, Hr. M. Stender's Gaard i Cle
mensker Sogn, Kammerraad Joch. Jespersens Gaard, Kannike
gaarden i Bolsker Sogn, Kaptajn M. Lind og hans SØn, Leute
nant og Landmaaler Lind, begge i Olsker Sogn, maa endnu næv
nes blandt Landets gode Havedyrkere. Degnen i Bolsker Hr. 
Schou er ogsaa en flittig og god Havedyrker, og han fortjente 
vistnok UnderstØttelse til at virke paa Havekulturen ved at 
kunne give Undervisning, gjøre Anlæg af Planteskole, føre 
FrØhandel o. s. fr. 

En Have-Elsker tilskrev mig under 9. Decbr 1836 saaledes: 
"I de senere Aar have Flere faaet Træer fra det kong!. Rente
kammers Planteskoler; jeg er selv på samme Maade bleven for
synet, men Æble- og Pæretræerne ere ikke efter Ønske. Kirse
bærrene ere derimod ret gode. « 

Til Frugttræernes Bedste vil den af det bornholmske Efter
slægts-Selskab tagne Beslutning tjene, at der for dets Regning 
skal besørges gode Frugttræer indkjøbte fra den kongl. Rente
kammers Planteskoler, for igjen at overlades til Indkjøbsprisen, 
uden Tillæg af Fragt eller anden Omkostning. (Bekendtg. af 

10/4 1839). 
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Jeg skulde tro, at en ung dygtig Handelsgartner, der med til
strækkelig Driftskapital nedsatte sig ved RØnne, vilde, naar han 
kunde erhverve sig en Jordejendom kjøbt, finde en fordelagtig 
Næringsvej i god Afsætning af Haveproducter, og ved FrØ
handel. -

Til den foran anførte oversigt kan fra midten af 1800 anfø
res,12 at endnu på denne tid figurerer bl. a. humle i aftægts
kontrakterne, og det må derfor formenes, at den også stadigt 
har været dyrket. Men kartofler er nu også kommet til. Således 
hedder det 1843 i en aftægtskontrakt fra Vestermarie sogn,30 
at der årligt skal leveres 2 tØnder kartofler og 1 pund hjemme
avlet humle foruden 2 skæpper kogeærter samt 1 tdr. 4 skp. 
fedeærter og lY2 lispund skættet hØr. Nogle få år senere 
(1855) anføres i aftægtskontrakten for Melstedgaarden i 0ster
lars,31 at der også her skal leveres årligt 1 pund hjemmeavlet 
humle. 

Og som en morsomhed fra midten af 1800-tallet kan lige
ledes anføres, at RØnne da havde fået sit Tivoli, der af svenske 
besøgende fandtes at rumme tætte plantninger og fordringsløse 
bygninger samt behagelige hvilepladser, 32 - også et udslag af 
datidens havekultur. 

Fra Christiansø foreligger fra omtrent samme tid en ret ud
førlig oversigt over havedyrkningen og andre lignende forhold 
hvori det hedder,B3 at vintrene og forårsfrosten 1837--40 
havde Ødelagt meget af det, der ellers trivedes så vel. Abrikos
blomsterne ødelagdes af nattekulden og kirsebærtræerne an
satte frugt, men den faldt af, og de andre træer satte nok få og 
slette frugter, men hele hØsten mislykkedes. lØvrigt voxer 
træer som elm, axelbærrøn, ahorn, hyld og tildels ask og rØn 
frodigt, - hyld breder sig ved selvsåning, og tjørn er der en 
mængde af. Guldregn voxer af frø i haverne. I haverne er en
årigt ukrudt det besværligste og almindeligste foruden løve
tan~. Haveblomster som reseda, ridderspore, adonis, violer og 
bellIS breder sig så kraftigt, at de bliver besværlige og manglen 
på sangfugle og mosvitter er måske årsagen til, at sommer
fuglelarver findes i mængder og ødelægger gulerødder, jord
bær m. fl. Her tilses yderligere: 
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Enhver familie eier i Almindelighed en Have ): en indheg
net Plads med Jord, der enten er nogenlunde horizontal eller, 
ved at anlægges terrasseformigt, kan blive det. Embedsmæn
denes Haver ere, som begribeligt, størst, med bedre Jord. 
Kun faa fØlge med Embedet, de fleste gaae ved Salg og Kjøb 
fra Formand til Eftermand. Deres Størrelse kan anslaaes til 
at variere mellem 1000 og 2000 Kvadratalen. Mere end dob
belt saa stor er den ene af Commandantens Embedshaver, der 
for en stor Deel er beplantet med Træer, som rigtignok ei 
ere store, men dog her afgive en sand Prydelse. Denne Have, 
der tidligere var Privateiendom (beplantet med Træer af Com
mandeur Wulff) blev 1839 kongelig Eiendom, hvis Dyrk
ning og Nytte tilhØrer Commandanten, medens Embedsmæn
dene have stadig Adgang, og Folkene, saavidt vides efter Frede
rik d. 6tes egen Bestemmelse, om SØn- og Helligdage. 

Et af de frugtbærende Træer, der voxer godt, er Morbær
træet, hvoraf store Exemplarer findes i flere Haver, og som i 
varme Sommere skulle kunne bære overordentlig rigeligt; men 
der kunne jo rigtignok gaae flere Aar hen, uden at dette ind
træffer. Denne Træets gode V æxt kan maaskee tilskrives den 
lØse Jord, der tillader Rødderne frit at udbrede sig vidt om
kring; der er saaledes i 14-16 Alens Afstand fra et Træ fun
det tommetykke Rødder. 

Stikkelsbær bære kun lidet, ofte slet ikke, ligesom Ribs, 
Hindbær derimod lykkes godt, sandsynligvis paa Grund af 
den sildige Blomstring, medens Ribs og Stikkelsbær ligesom 
Frugttræer tage Skade af Foraarskulden. 

Ogsaa Jordbær bære meget godt, dog ikke alle Sorter lige 
godt; bedst synes de forskellige Sorter af Skarlagenjordbærret 
at passe for Stedet her; de større Arter, som Daeton og Ananas 
bære kun meget lidt. Jordbær og Hindbær ere saaledes de 
eneste Frugter, man med Sikkerhed kan gjørre Regning paa, 
dog ei uden at anvende behØrig Pleie og Vanding. Da Jorden 
paa Grund af sin lØse, sandede Beskaffenhed, Mangel paa 
Regn og den hyppige Blæst saa hurtigen udtørres, er Vanding 
meget nødvendig, og det saa stærkt og saa ofte, at man andre 
Steder ei gjør sig Begreb derom. 
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Blomstrende Buske have hidtil været saa godt som ube
kjendte, naar undtages de almindeligste: Syren, Jasmin (Phila
delphus) , Sneebolle, Guldregn. De fleste Blomster voxe godt i 
den fede Jord, naar de blot ei behØve særdeles megen Varme 
og Læ. Hvad der kan ligge henad Jorden, enten i FØlge sin 
egen Natur, eller nedkroges, staaer sig derfor bedst. 

De fleste Haveurter trives. Rød- og Hvidkaal dyrkes dog 
ei, da de efter ældre Beboeres Sigende ikke skulle lykkes. 
Det Samme gjelder i de fleste Aar om Savoikaal. At Gulerødder 
ødelægges af Orme er allerede omtalt; til Vinterbrug maae de 
derfor kjøbes paa Bornholm. Blomkaal er ei lige god hvert 
Aar, men skal kunne være overordentlig stor og god. Sellerier 
trives godt, ligesom Petersilie, Rødbeder, Ærter ogsaa, men 
med mere end een Udsæd pleier der ei at være Held. Kartofler 
dyrkes ikke af Mangel paa Plads. LØg, især Skalotter voxe godt 
i den fede sandede Jord. Agurker slaae undertiden feil. Rha
barber er begyndt at blive dyrket til at træde i Stedet for 
umodne Stikkelsbær og synes at vinde Bifald. 

Almuens Haver tage sig ved en omhyggeligere Dyrkning 
fordeelagtigen ud i Sammenligning med BØndernes paa Born
holm. Deres Antal kan anslaaes til henved 70; de fleste ere 
smaa: 100 til nogle IOD Kvadratalen er den almindelige Stør
relse. Heri dyrke de nogle Hyacinther, Tulipaner, Perleblom
ster (Muscari botryoides), Aurikler, Roser, Gyldenlakker og 
enkelte andre Blomster. Vigtigere er Haven dem dog til Urter: 
GrøO'kaal, Skalotter i stor Mængde, Porre, Petersillie (Top), 
KØrvel og undertiden Selleri (Top) og Pastinakker. Almindelig 
begaas den Feil at plante for tæt: Hensigten at spare Jord op
naaes ei, tværtimod, da Planterne forkues, behØves mange 
flere, end naar de plantede i større Afstand, ere kraftigere. 

Forfatteren slutter med at sige, at dette er, hvad han har 
kunnet få ud af iagttagelserne fra årene 1837-40, og han ind
rØmmer, at de er forskellige fra det foran angivne om de syd
europæiske frugter (og det i nærværende efterfØlgende om 
samme), men han tør ikke avgøre, om de varme somre eller de 
sidste års kolde forår må anses for at være normalt eller »som 
Afvigelse fra RegIen«. 
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Den fra anden side nævnte Estring siger (1869),34 at både 
embedsmændene og de andre husbeboere nu har småhaver, 
hvorfra havesager fås til fornødenhed, og der ses også enkelte 
frugttræer. Det interessante er dog især, at man i embedsmæn
denes små haver har kunnet få sydeuropæiske frugter som vin
druer og andre, - det er varmen og læet fra klipperne, som 
giver mulighed for i den sparsomme muld at dyrke disse ting, 
som Øen også siden har været berømmet for. 

VI. Præmiering af havedyrkning 1872-94. 
Den foran beskrevne uddeling af præmier fra Landhushold

ningsselskabet, der for Bornholms vedkommende ikke beviste 
større interesse for havedyrkningen, ebbede iØvrigt for hele lan
dets vedkommende ud, navnlig i perioden efter tyverne. Man 
viste ikke noget initiativ i retning af at uddele belønninger og 
lod sagen gå sin gang. Myndigheder og særligt interesserede 
havde imidlertid gjort den erfaring fra de tidligere foretagne 
præmieringer, at disse virkeligt kunne blive til et incitament for 
videre foretagsomhed, og man anså det derfor også for at være 
af betydning, om der atter blev iværksat uddeling af præmier. 

Det lykkedes da også at realisere en sådan tanke. På statens 
finanslov for 1872/73 var der blevet ansat et beløb på 10.000 
rdl. til præmiering af ypperligt dyrkede husmandslodder, og da 
Selskabet til Havedyrkningens Fremme efter andragende af 9/4 
1842 havde fået godkendt, at der af dette belØb ansattes 1000 
rdl. som opmuntringspræmier for sådanne husmænd, som havde 
dyrket deres lodder (eller dele deraf) på havemæssig måde og 
i denne anvendelse af jorden lagt fortjenstfuld dygtighed, ind
sigt og flid for dagen, kunne selskabet, som senere blev til Det 
kgl. danske Haveselskab, i 1872 påny give sig til at uddele præ
mier for en indsats på havedyrkningens område. 3 5 Præmierne 
uddeltes amtsvis og i småportioner, og uddelingen forestodes i 
det første år for Bornholms amts vedkommende af amtmand 
P. Holten og førstelærer A. Hjorth i RØnne samt proprietær J. 
Jespersen til Almegaarden. Da de trykte beretninger om disse 
præmier rummer en mængde stof om såvel personer som fore
tagender, skal der i det fØlgende gives udførlige citater herfra. 
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I 1872 uddeltes de første 2 præmier, og blandt de første næv
nes da den senere så bekendte havepioner for Bornholm, som 
startede med en præmie på 20 rdl., og som siden atter og atter 
fik præmier. Denne var Hans Christian Kofod på Graneli i 
Aker sogn, født 1840'. Det siges om ham på dette tidspunkt, at 
han har vist megen ihærdig udholdenhed i kamp med en ufrugt
bar og stenet jord og i dens benyttelse til havekultur, og det 
tilføjes, at hans driftige virksomhed, der både omfatter dyrk
ning af køkkenurter og andre havesager, er i stadig fremgang. 

Den anden i dette år præmierede var Hans Ambrosen på 
Seiersgaard i Knudsker sogn. Han fik 10 rdl. Hans lod på Illz 
td. Id. er vel dyrket med forskellige haveprodukter, og udbyttet 
deraf har været nok til, at han af 2 års indtægt har kunnet 
betale købesummen for jorden (60 rdl.). Han havde også sendt 
nogle produkter til en udstilling, og der blev de belønnet med 
6 rdl. 

For året 1873 meldte der sig ingen reflektanter til præmie
uddelingen, hvorfor der ingen uddeling fandt sted. Under for
sæde af de samme ovennævnte herrer fandt der 1874 en ny ud
deling sted, og først på listen figurerer igen Hans Christian 
Kofod, som nu får et diplom foruden de 20' rdl. for dette år. 
Der fortælles, at hans have nu er 2 tdr. Id. stor (erhvervet 1866 
og 1867), tildels indtaget af HØjlyngen og dengang hovedsage
lig bevoxet med lyng. Nu er de 3 fjerdedele kulegravet og ha
vemæssigt benyttet. Resten er klipper, men i revner mellem 
disse dyrkes stenplanter og nåletræer. Han dyrker køkkenurter 
til eget brug og jordbær og buskfrugt for salg, ligesom han har 
plantet 260' frugttræe .... Han har også en planteskole på Yz td. 
Id., og heri tiltrækkes trugtvildlinger, som han poder, frugt
buske, hegnsplanter, lætræer, »sirtræer« og skovtræer. I 1874 
er der herfra solgt 30'0.000 stk. Han driver også noget anlægs
gartneri med pasning af haver, og derfor er den nævnte tiltræk
ning af planter til dette brug overordentlig fordelagtig for 
ham. Alt arbejde udføres af ham, hans hustru og IO-årige sØn, 
og de benytter spade, greb og hakke. 

Af andre præmieringer fra 1874 har man opsynsmanden ved 
anlægene omkring RØnne, Hans Peter Didriksen, som tildeltes 
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10 rdl., og graverkarlen på RØnne Søndre kirkegård, Niels Han
sen Pihl, der ligeledes fik 10 rdl. Det siges om disse 2 hus
mænd, at de har hver for sig ved de dem tillagte forretninger (t je
nester) udvist så megen dygtighed i havekultur og så megen 
sans for god benyttelse af de midler, denne kultur byder, at ud
valget ikke har næret betænkeligheder ved at uddele de nævnte 
belØb, så meget mere, som der ikke havde meldt sig værdigere 
konkurrenter. 

For årene 1875, 1876 og 1877 bestod bedømmelsesudvalget 
af amtmand P. Holten, førstelærer og inspektØr A. Hjorth ved 
borgerskolen samt landinspektØr M. Lund, alle af RØnne. 

I 1875 tildeltes husmand Peder !psen på 16. selvejergårds 
grund i Pedersker sogn både selskabets diplom for dyrkning af 
køkkenurter og 40 kr. kontant. Han dyrkede en havelod på 3 
skp. land med spade og greb, og i en tredjedel deraf dyrkede 
han kommen, der havde givet en tønde frø til værdi af 42 kr.; 
desuden havde han avlet sennep for 12 kr. og 10 tdr. gulerød
der til 50 kr., mens der i resten af jorden var avlet kål, kålrabi, 
lØg og andre køkkenurter. Af lØg var der avlet 1Yz td. Dels til 
eget brug, dels til salg opelskedes planter af kål, kålrabi og 
runkelroer. 

Husmand Niels Peder Holm af Stenseby i Bodilsker sogn 
fik 20 kr. Hans lod var på knapt 3 td. 1., og han havde selv 
drænet, grøftet og tildels kulegravet denne. 2700 kvadratalen 
var beplantet med gode frugttræer og buske, 700 kv.-al. an
vendes som urtehave, og resten er udlagt i 6 skifter. 

Husmand Jens Jespersen Marker på 46. selvejergårds for
tov i Vestermarie sogn fik 20 rdlr., fordi han i mange år havde 
udfoldet en stor virksomhed med at anlægge og passe folks 
haver, beskære frugttræer osv., og han havde bidraget »ikke 
lidet« til almindelig træplantning på øen. Endelig fik arbejds
mand C. Pedersen i RØnne 10 kr. til opmuntring i lignende 
anledning. 

I 1876 har vi igen pioneren Hans Christian Kofod, der nu 
får 40 kr., og det tilføjes til de tidligere beretninger om hans 
virksomhed at han »til Deels med egne Hænder har opført et 
lille Væxthus« samt anlagt nogle mistbænke og iØvrigt fortsat 
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sin plantningsvirksomhed. Hans jord havde i 1875 givet et 
overskud på mere end 650 kr., hvori ikke er medregnet fami
liens forbrug af egne havesager. Selskabets diplom + 25 kr. 
tildeltes i dette år husmand Hans M. Ambrosen på Frydenlund 
ved RØnne for dyrkning af køkkenurter. Han dyrkede de al
mindelige kØkkenurter, hvoraf især gulerødderne gav godt ud
bytte, samt tidlige kartofler. 

Husmand Peder Hansen Kofod på 1ste selvejergårds fortov 
i RØ sogn fik 15 kr. Han havde i 15 år i sin fritid opdyrket en 
have på 1800 kvadratalen, hvorfra han årligt solgte for 40-60 
kr. frugt. Han havde kommen mellem frugttræerne og havde 
et udbytte på 3 tdr. kartofler. Han havde desuden opelsket en 
lille skov og i denne af podede, vilde stammer fået gode frugt
træer. 

I 1877 præmieredes igen husmand Peder Ipsen på 16. selv
ejergård i Pedersker. Han fik selskabets diplom + 40 kr. 

For 1878 og 1879 ledes bedømmelsen af amtmand, kammer
herre Holten og i 1880 af formanden i Bornholms landøkono
miske Forening, proprietær Otto Jespersen, Splitsgaard. 

Der faldt fØlgende præmier i 1878: plantør Kofod fik sølv
medalje og diplom, - 1879: husmand P. Ipsen 40 kr., _ 
1880: plantØr Kofod 20 kr., husmand Peder Hansen Kofod 20 
kr., husmand Peter Jensen i Nyker sogn 20 kr., husmand Au
gust Nielsen i Nylars sogn 10 kr. og husmand Jens Jespersen 
i Vestermarie 10 kr. 

Fra året 1881 begyndte man at offentliggøre mere omfat
tende beskrivelser over de forhold, der lå til grund for de 
enkelte præmieuddelinger, og i det fØlgende skal der gives 
enkelte exempler herpå, idet der fortrinsvis gengives beretnin
gerne for den største præmietager hvert år, såfremt denne da 
ikke allerede tidligere er omtalt. Disse præmieringer er da 
som fØlger: 

1881. 

Plantør H. C. Kofod, Graneli, 40 Kr. 
Husmand Morten Beyer Dahl, østerlarsker, 10 Kr. Lodden 

4Y2 Td. L., Haven 3 Sko L. middelgod Jord. Denne er drænet 
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og gravet til 18 Tommers Dybde, indhegnet med Lægter, uden
for hvilke der er plantet TjØrn samt Popler til Læ. Der forefin
des 30 unge Æble- og Pæretræer, 5 Blommetræer og en Mængde 
Ribs-, Stikkelsbær- og Solbærbuske samt en Del ældre Træer, 
der ere podede. Mellem Plantningen dyrkes forskjellige KjØk
kenurter. Lodden er drænet, behandlet med Spade til Roer, 
samt delt i 7 Skifter, hvoraf 1ste Skifte bærer Rug, 2det Bland
sæd og Roer, 3die Byg, 4de og 5te KlØver, 6te Havre og 7de 
Halvbrak .... 

Husmand Andreas Peter Rasmussen, Aaker, 10 Kr. 

1882. 
BØrnehjemsforstander Hans Lind, Aakirkeby, 30 Kr. og Di

plom. Lodden er 1 Y2 td. L. g. M., meget stiv og tung Lerjord 
med Sandstensunderlag i 3 a 4 Kvarters Dybde - Y2 Td. 1., 
der fortrinsvis benyttes som Urtehave, er paa alle fire Sider 
indhegnet med en Tjørnehæk (3 Planter pr. løbende Alen). 4 
Alen indenfor denne er mod N ord og øst plantet en Række 
Elmetræer med 1 Alens Afstand mellem Planterne. Imellem 
TjØrn- og Elmerækken er plantet 2 Rader Pil. Plantningen er 
udført i Foraaret 1881. - Dræning lader sig vanskelig udføre, 
skjønt der kunde være god Grund dertil, da hverken selve Lod
den eller de tilgrænsende Lodder have tilstrækkeligt Fald til, 
at Vandet kan afledes. Kulegravning er kun udført paa Træ
plantningens Plads. Paa Grund af, at der kun findes 5 a 6 
Tommer Muld og derpaa stiv, fast Ler, anses det ikke for hen
sigtsmæssigt at kulegrave til alm. Plantekultur. I Fjor kjøbtes 
100 Dværggrundstammer, som okuleredes, men mislykkedes 
næsten ganske, vist nærmest paa Grund af, at Podekvistene 
vare daarlige. Sidste Sommer er atter okuleret med meget fine 
Sorter af Æble-, Pære-, Blomme- og Kirsebær. Af Frugtbuske 
er plantet 140 samt 200 Jordbær, alt i de fineste Sorter. For
uden det nævnte Y2 Td. L. er Resten af Lodden - 1 Td. L. -
inddelt i 6 lige store Skifter, der i Aar give fØlgende Afgrøder: 
lste Gulerødder - paa Grund af det tynde Muldlag mest Ka
rotter. 2det og 3die Hvidkaal (fornemmelig Brunsviger- og 
Amagerkaal). 4de Hvede, for Størstedelen fodret op, Stubben 
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derefter til Dels omgravet og besaaet med Byg og Vikker. 5te 
Rug, til Dels opfodret grøn, Stubben efterhaanden omgravet 
og besaaet med Vikkerhavre, 6te Rodfrugt: Runkelroer, Kaal
rabi og Kartofler. - 1ste Skifte, der i Fjor paa Grund af util
strækkelig GjØdning og sen Plantning kun gav 1000 gode 
Hvidkaalshoveder, er i Aar ikke gjødet. 2det Skifte, der i 
Fjor anvendtes til Staldfodring, har faaet Staldgjødning, i et 
Forhold som svarer til 50 Læs pr. Td. L. 3die Skifte fik 1Y2 
Td. Kalk umiddelbart førend Kaalen plantedes og i Juni Maa
ned vandedes Kaalen med en Opløsning af 80 Pd. Salt og 20 
Pd. Soda. 4de Skifte fik 300 Pd. Kalkmergel, 5te Skifte gjØde
des med StaldgjØdning efter 30 Læs pr. Td. L., og 6te Skifte 
gav i Fjor fra Maj til November Føden til 2 Køer (Rug, Hvede, 
Vikkehavre, Spergel o. s. v.), 3die Skifte gav 20 Tdr. Gule
rødder, og endelig gav 4de Skifte yderligere 50 Tdr. Rowe. _ 
Hele Lodden gav i Fjor foruden tilstrækkelige Grønsager til 
egen Husholdning, der bestaar af c. 20 Mennesker, fØlgende 
Urter, der afsattes ved Salg i Aakirkeby: 500 Blom-, Rød-, 
Spids- og Savojkaal a 10 Øre - 50 Kr., 700 Hvidkaalshoveder 
a 10 Øre - 70 Kr., 5 Tdr. GulerØdder a 4 Kr. - 20 Kr., 
andre Havesager (LØg, Porre, Ærter o. s. v.) 30 Kr., Kaal, 
Blomster og Roeplanter 30 Kr. I Alt 200 Kr. - Udgifterne 
havde i samme Tidsrum været: Indkjøb af Træplanter 60 Kr., 
Kalkmergel og Fejeskarn 10 Kr., Hestearbejde 25 Kr., Red
skaber 10 Kr., FrØ og Sædekorn 25 Kr. - I Alt 130 Kr. _ 
Nettoudbyttet har altsaa været 70 Kr., men det maa her erin
dres den betydelige Del Havesager, som forbruges i den 
store Husholdning, samt for en stor Del FØden til KØerne og 
Svinene (Kartofler, Gulerødder og Grønt). I Aar og fremdeles 
vil Lodden ventelig give et større Udbytte. Navnlig tegner 
Hvidkaal og Gulerødder meget godt, saa at der temmelig sik
kert tør ventes paa de to Skifter med Hvidkaal - Y2 Td. L. _ 
mindst 3000 gode Hoveder og af Gulerodskiftet - 1/6 Td. L. 
- 40 a 50 Td. Karotter. - Det bemærkes, at da Ejeren for 
2Y2 Aar siden overtog Ejendommen, var Jorden i hØj Grad 
forsømt, saa gjennemvævet med fleraarigt Ukrud - Kvik, 
Tidsler, Svinemelde o. s. v. - at den kun med stor Vanskelig-
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hed lod sig plØje og grave. Nu er den for største Delen renset, 
men for at faa Magt med Ukrudtet maatte der endnu i Fjor 
anvendes en Del Hestekraft, som dog har været mindre i Aar, 
og som efter Hensigten fuldstændig skal afskaffes. 

Husmand Ole Peter Ancher, Nyker, 30 Kr. -

1883. 
H. C. Kofod, Egeby (og Graneli), Aaker Sogn, 40 Kr. 
Ole Peter Hansen, Pedersker Sogn, 20 Kr. Haven er 11;4 

Skp. 1., sandmuldet Overlag og Sand, til Dels Lerunderlag. Ind
hegningen af Jærntraad og Læplantningen Baandpil, Kurvema
gerpil og Poppel, plantet i 2 Rader. Jorden er drænet og reol
gravet. 20 Sorter Æbletræer, 12 do Pæretræer, 10 do Frugt
buske af Stikkelsbær, Ribs, Solbær og Jordbær ere plantede. 
Jorden benyttes fornemmelig til Planteskole for Frugttræer og 
Buske, og 1;4 Skp. L. til KØkkenhave. 3 Læs Kompostgødning 
til Køkkenhaven og 4 Læs til Planteskolen anvendes hvert 
Aar. Haven eller Planteskolen er egentlig først anlagt sidste 
Foraar; af den Grund har der næsten ingen Indtægt været 
endnu. 

Udgift: 

Indkjøb af Frugttræer og Buske .................. 27.40 
Grundstammer til Forædling 300 Stk. a 5 Øre pr. Stk. 15.00 
FrØ- og Læggekartofler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Læplanter .................................... 10.50 
Hegnet med Opsætning ........................ 80.00 
Gravning og Rensning ......................... 30.00 
Dræning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 

Summa: 184.900re 

Gartner Lauritz Andersen, RØnne By, Præmie 20 Kr. 

1884. 
Ole Peter Anker, Nyker Sogn, Præmie 25 Kr. Haven er 

1100 Kv. Al. Overlaget bestaar af et 4 a 5 Tommer tykt Lag 
fint Sand, derunder fast Gruslag paa 7 a 8 Tommer og derun-
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der atter Sand og Grus. Hele Lodden gav forrige Aar en Ind
tægt af: for Hvidkaal 90 Kr., Gulerødder 400 Kr., Charlotter 
130 Kr., BØnner 11 Kr., Persille, LØg og Selleri 14 Kr., Ærter 
10 Kr. og FrØ 40 Kr. Produkterne er for det meste afsatte i 
RØnne. - Alt er udført med megen Orden og Tænksomhed, 
og man maa forundres ved at se de overordentlig frodige Have
urter paa saa simpel Jordbund, hvilket vidner om Flid og grun
dig Indsigt i Havedyrkning. Præmieret 1882. 

J. A. Hammer, Aaker Sogn, Præmie 20 Kr. 
Husmand Peder Hansen, Nyker Sogn, 15 Kr. 
Jens Svenstrup Munk, Vestermarie, 10 Kr. 
Per Espersen Lund, Gudhjem By, 10 Kr. 
August Nielsen, Nylarsker Sogn, 10 Kr. 

1885. 
Husmand Ole Peter Anker, 40 Kr. 
Husmand O. P. Hansen, Pedersker, 20 Kr. 
Husmand Jens Andersen Hammer, Aaker, 15 Kr. 
Husmand Peder Hansen, Nyker, 10 Kr. 

1886. 
Mathilde Sommer, NexØ, 30 Kr. 1 Skp. 1., meget simpel 

Jord, Grusunderlag med ca. 1 Kv. Muld, indhegnet med Læg
ter; som Læ er plantet forskjellige Frugttræer. Haven er gravet 
og gødet og i Øvrigt opdyrket i Løbet af de 2 sidste Aar. Den 
henlaa tidligere som almindelig Agermark. Det bemærkes, at 
Hus og Jordlod ejes og drives af Faderen, Parcellist Poul Som
mer, men Haven er overladt Datteren til egen Afbenyttelse. 
Det er en særdeles smuk, vel holdt og fornuftig benyttet Have, 
som gjør hende stor Ære. 

Skovopsynsmand og PlantØr Olaus Julius Hansen, Nyker 
Plantage pr. Aarsballe, 20 Kr. 

Husmand Niels Nielsen, Vallegaardshusene pr. RØnne, 20 Kr. 
Snedker Johan Jensen, Olsker, 10 Kr. 
Husejer Jens Kure, Tein-Olsker, 10 Kr. 
Jens Jespersen Marker, RØnne, 20 Kr. 
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1887. 
Husmand Jens Svenstrup Munk, Vestermarie, 30 Kr. ca. 

3000 Kv. Alen Have, drænet, reolgravet og mærgiet. Her er 
gjort store Fremskridt, siden Manden fik Præmie i 1884. 

Mathilde Sommer, Paulsker, 15 Kr. 
Husmand Hans Hansen, Klemensker, 15 Kr. 
Husmand Anders Pedersen, Hundshale i Aaker Sogn, ID Kr. 
Husmand Jacob Peter Nyboe, Klemensker, 10 Kr. 

1888. 
Husmand Jens Christian Bistrup, Hasle, 25 Kr. AnSØgeren 

har anlagt en stor ny Have, som var fortrinlig holdt og tegnede 
til i Aar at give meget stort Udbytte af alle Slags Haveurter, 
ligesom ogsaa den egentlige Huslod var vel holdt og tildels an
vendt til FrØavl. 

Husmand Jens Anker, Nyker, 25 Kr. 
Husmand Per Johan Johansen, Povlsker, 15 Kr. 
Jomfru Mathilde Sommer, Paulsker, 15 Kr. 
Husmand Hansen, Knorrenborg ved RØnne, 10 Kr. 

1889. 
Avlsbruger Peter Jensen, RØnne Byvang, 40 Kr. 
P. Hansen Enke, Aaby, Nyker, 20 Kr. 
Husmand Hakon Andersen, Gudhjem, 20 Kr. 
Smed Lauritz Vilhelm Kure, Ypnestedgaard pr. Svaneke, 

10 Kr. 
1890. 

Husmand Jens Ancher, Sorthat, pr. Nyker, 30 Kr. og Di
plom. 6 Skp. L. Han har ikke alene Æren af sin egen Have, 
men ved hans Vejledning og Exempel er der trindt omkring 
opstaaet en Del vel dyrkede Husmandslodder og KjØkkenhaver. 

Husmand Niels Pehrsen, Snogebæk pr. NexØ, 20 Kr. 
Arbejdsmand Chr. Gotfr. Nielsen, Svaneke, 20 Kr. 
Snedker Johan Jensen, Udmarksminde, 20 Kr. 
Mathilde Sommer, NexØ, 20 Kr. 
Møller Adolf Hagedorn, Gudhjem, 10 Kr. 
Husmand Hakon Andersen, Gudhjem, 10 Kr. 
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1891. 
Husmand Pehr lohan Johansen, Rispebjerg pr. NexØ, 30 Kr. 

Manden, der er simpel Daglejer og mest sysler med sit eget i 
Fritiden, har i sin 5 Skpr. Land store Have paa Toppen af 
Rispebjerg alle Slags Frugter og Buske, og kan paa Forlangende 
nævne latinske Navne paa hver enkelt korrekt. Han er et Stykke 
af en Original, hvorom hans Besvarelser af det udsendte Sche
ma giver flere pudsige Prøver. 

Med dette år ophØrer beretningerne om haveselskabets præ
mieringer af en værdifuld indsats på havedyrkningens område, 
og det er værd at lægge mærke til, at den oprindeligt kun for 
husmænd beregnede præmiering siden udstraktes også til andre, 
samt at der er adskillige præmietagere, som går igen fra gang 
til gang. De har været virkelige pionerer, som med rette har 
henledt opmærksomheden på sig og på deres gerning. De har 
hver for sig ydet en indsats, der foruden at gavne dem selv 
også har gavnet havesagen på Bornholm og dens Østlige småøer, 
og adskillige af navnene vil også findes i de efterfØlgende 
afsnit. Også senere er der sket præmiering af veldyrkede haver; 
men det er så nyt, at det endnu ikke er blevet historie, hvorfor 
det her skal forbigås. 

V. Omkring århundredskiftet 1900. 
Blandt Bornholms og Ærtehalmenes mest entusiastiske 

havefolk må fremhæves forstander Stephan Nyeland (1845-
1922) - ikke fordi han her indenfor denne del af riget har 
ydet større indsats på dette felt, for det har han ikke, - hans 
manddoms gerning lå på havebrugshØjskolen Vilvorde ved 
Charlottenlund, men fra 1905 boede han dog i Gudhjem, og 
nogle år senere flyttede han til ChristianSØ, hvor man stadig 
med stolthed fremviser hans have. Han 36 nåede at indsamle en 
uhyre mængde stof om havedyrkningens historie og standpunkt 
i Danmark, der som ubearbejdet materiale opbevares i Landbo
hØjskolens bibliotek. Han har ikke mindst om vore Østlige øer 
et udmærket materiale, hvoraf vi gengiver de væsentligste bi
drag fra personer, der selv har kendt forholdene og af selvsyn 

kan skildre dem, - det være 
sig sjældne træer og kultu
rer som også dagliglivet og 
haverne. Han fortæller om 
smukke haver hos Kures 
enke og fisker Holm i Sal
tuna, ligesom han gengiver 
tre forskellige overleveringer 
for fremkomsten af de man
ge morbærtræer. Disse 3 er: 
l) at de skulle stamme fra 
en befaling fra Christian V, 
2) fra et strandet skib, og 
3) fra plantning ved Schwe
der Kettingk, da lybækker
ne regerede landet, - nogen 
sandsynlighed for, at den 
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ene teori er bedre end den Svingkuglespil i have i Sandvig. 

anden, gives neppe. 
De i det efterfølgende gengivne beretninger om havedyrk

ningens stilling stammer både fra amatørhavedyrkere og andre 
samt fra gartnere, og idet de alle er udarbejdet på grund af 
Stephan Nyelands forespØrgsler til de pågældende og indsendt 
et af de sidste år i halvfemserne, danner de i en mosaik et tem
melig godt billede af havedyrkningens stilling, sådan som den 
var umiddelbart før århundredskiftet. 

Idet vi begynder med NexØ, fortæller en embedsmand om 
forholdene der: 3 7 

Da jeg i Aaret 1869 kom her til Byen, fandtes her en Del 
større GræslØkker paa c. l Td. L. inde i Byen, ja selv i dens 
Midte og næsten en lille Have til hvert Hus. Nu er disse Græs
løkker formindskede, idet der er blevet bygget meget og anlagt 
Haver ved de nye Huse. Men Havebruget har hidtil i det væ
sentlige bestaaet kun i at dyrke saa mange KjØkkenurter, som 
man havde Brug for, samt lidt Blomster. 

Dog findes her 25 a 30 store Haver, hvoraf nogle ere anlagte 
som Lysthaver og andre kun som Nyttehaver. I alt kan man 
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nok sige, at her findes nogle 
Hundrede større og mindre 
Haver. 

Her er tre Gartnere, af 
hvilke Gartner Bjerregaørd 
er den største. Her er en For
skjønnelsescommittee, jeg 
er Formand for. I 1882 be
gyndte vi at beplante 2 Td. 
L. Vest for og lige op til 
Byen; men det var vanske
ligt paa Grund af den tarve
lige Grund. Det blevet pænt 
lille Anlæg med Spadsere
gange, Rosenbede og Busk
grupper. 

Omtrent samtidigt begynd-
Vindebrønd i Sandvig. te Byraadet at beplante et 

Areal paa 20 Tdr. L. Syd for 
Byen. I dette er anlagt Gange og sat i Forbindelse med den 
ældre Lystskov. Her fandtes ved Bodilsker en sjelden Konge
bregne, men den er bortfØrt af Plantesamlere paa 2 Exemplarer 
nær Dog skal den findes ved Hammershus. 

Her er Torvedag Fredag, hvor Byens Gartnere og andre fra 
Omegnen og de andre Byer give Møde. - . 

Den i det ovenfor gengivne gartner Martin Jensen BJerre
gaørd var født på Mors 23/6 1853 og ha~de startet sit ~artneri 
under beskedne forhold i 1880 og arbejdede det op til et af 
øens betydeligste. 3 8 Han døde 16/12 1932, og sØnnen, Martin 
B f 12/1 1895 fortsatte det. M. J. Bjerregaard bekræftede det 

., . 39 
ovenfor meddelte om havedyrkningen og tilføjede yderligere: 

Der er plantet endel Frugttræer i de senere Aar, Frugtavler
foreningen og dens Frugtudstilling have virket dertil. Der var 
første Gang Torv med Grønsager i NexØ i Juni 1880. . . 

1845 begyndtes der med Alleplantning ved tre forskjelhge 
IndkØrsler til Byen. Lind og Ahorn anvendtes. Byen bekostede 
det, og Træerne kom fra Hindholm paa Sjælland. Der fortsat-
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tes med Plantning paa Mosen og Galgebakken, hvor Byens 
Galge til da havde havt sin Plads. Det var Begravelsesplads for 
veludtjente Heste .... 

Af Frugttræer fra gammel Tid fandtes der kun saare lidt, da 
jeg kom til NexØ for 18 Aar siden .... 1846 kom den første 
Gartner til NexØ. Hans Navn var Hans Andersen Kaas. Han 
var da en gammel Mand og virkede i 11 Aar. Han dyrkede 
Grøntsager og handlede dermed. Tidligere byttede og fik man 
fra Naboer, naar man ikke havde selv. 

Enkelte større Haver dyrkedes med Humle, og man ser endnu 
nogle Rester fra den Tid. Man dyrkede i gamle Dage Humlen 
paa en egen Maade, idet man saaede Hundekeis (Vild KØrvel 
eller Falsk Skarntyde) imellem Humlen, som da slyngede sig 
op derad. Naar Hundekeisen kom i Blomst, traadtes den ned, 
og først da sattes Stænger til. 

I Slamraskoven var der i sin Tid Frugtplantninger, da de davæ
rende Ejere havde Interesse derfor. De trivedes godt, men nu ere de 
overvoxede. Kirsebærtræerne ere dem, der have klaret sig bedst. 

En lille Have Yz Mil her fra Byen ejedes af Smed Larsen, der 
blev kaldt den "botaniske Smed« på Grund af den store Plante-

Gærde af sandsten omkring NexØ kirkegård. 
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Gammelt morbærtræ ved 
Holms hotel, NexØ. 
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med mange forskjellige Frugter; 
vinde Jord til Kornavl. 

samling, han havde i sin 
Have. Han havde aldrig 
gaaet i Skole, men havde 
sjeldne Evner. Læste og over
satte flere Sprog, skreven 
nydelig Haandskrift. Han 
kjendte Planternes Voxested 
i Egnen, saa Botanikerne 
søgte ham. Han klippede 
altid sine modne Kirsebær 
af, da han ved at rive dem 
af skadede Knopperne for 
næste Aar. Han var en stor 
Særling, men satte Planter
ne hØjt. 

Navnlig i Langede her ved 
NexØ skulle indtil omkring 
1840 have været langt flere 
og større Frugthaver end nu 
men de ere ryddede for at 

De gamle Morbærtræer i NexØ ere tre, hvoraf det ældste er 
mindst 200 Aar. Det staar i Farver W. Pedersen Have. Brand
directeur Jespersens, der har kjendt det fra sin Ungdom, kunde 
ikke see nogen Forskjel paa det fra sin Barndom og nu til sin 
Død omtrent 80 Aar gI. Et andet Morbærtræ findes i Haven til 
Holms Hotel. Det var i sin Tid en stor, gammel Kjøbmands
gaard i Familien Munchs Eje. - Endelig staar der et stort 
Morbærtræ i en Have nær ved Kirkegaarden, men det er noget 
yngre, om end det største. De bære alle tre Masser af store 
Frugter. -

Af andre træer i NexØ fremhæver gartner Bjerregaard: val
nøddetræet i frk. Dams have på Hallandsåsen, lindetræerne 
ved posthuset og i bryggergården. 

Fra RØnne meddeles der fØlgende:4o 
RØnne har mange Haver, hver Familie har i Reglen sin 

Have. I mange af dem dyrkes der kun Kjøkkenurter og Kartof-

Mindetavle i 
træ for 
amtforvalter 
Jensen, som 
grundlagde 
anlæget uden 
for Rønne 
kirkegård. 
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ler. Der er egentlig sket mere Fremskridt i Byens Omegn, idet 
mange Husmænd dyrke Grøntsager til Salg i Byen. Mange 
Haver ere i Aarenes Løb blevne til Byggegrunde. De, der ere 
igjen, blive holdte bedre, og der er plantet en Del Frugttræer, 
hvoraf Pærer og Kirsebær trives bedst, Æbler og Blommer min
dre godt paa Grund af Jordunderlaget, der ligner Ahl. 

I de senere Aar er her dyrket en Mængde Asparges og Jordbær. 
Større Haver findes ved Kommandantboligen, Amtmandsboligen, 
Præstegaarden, Apotheket, Latinskolen. Private Haver foruden 
Apotheker Fisehers, der ere store, ere Dams Hotels Have og 
DampmØller Tobiesens. Cand. Eriksens Have er Y2 Td. L. stor. 
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De stynede piletræer fra markgærder og havehegn er rykket ind på 

kirkegården i RØnne. 

Ved Gaatdene Sejersgaard, Almegaard og Buskegaard i 
Knudsker Sogn findes store velholdte Haver. 

Anlæget ved SØndre Kirkegaard er fra 1863, og Anlæget 
paa Lille Torv skete 10 Aar senere. 

Af de store Haver, som laa ved Stranden, er der kun een til
bage, som tilhører cand. jur. Hoffmcmns Enke. Can~. Erik.sens 
store Have anlagt paa Markjorderne tilhØrer nu HØJskolehJem
met. Der findes en stor Seqoia gigantea (Wellingtoniana). 
Nogle sige, at en Bornholmer bragte FrØet til den med Skib 
fra Californien. Andre at den er plantet af Cand. Eriksen. 

Justitsraad Jensen, senere Amtsforvalter i Kjøbenhavn, har 
havt stor Indflydelse paa Havevæsenets Fremme i RØnne og 
havde meget med de offentlige Anlæg at gjøre. 

LandinspektØr Lind samlede og kjøbte en Mængde Have
væxter og gav dem til dem, der havde Interesse derfor, f. Ex. 

Dams Have. 
Der findes 5 Gartnere, af hvilke Gartner SØrensen og Gart-

ner Elberg ere de betydeligste . 
. . .. Grøntsager forhandles daglig paa Byens Torv. Især 

Omegnens Husmænd tilfØre Torvet det. I Frugttiden søges 

Torvet af BØnder fra hele 
Bornholm, og der er ofte 
rigelig Tilførsel af Frugt, og 
der er da livlig Afsætning 
af den tarvelige, billige Va
re, som gjerne er tilstede i 
større Mængder. God Frugt 
er der kun lidt af, og ringe 
Efterspørgsel er der efter 
den. Dog seer man bedst 
paa Torvet, at der er stadige 
Fremskridt. 

Foruden de mange præg
tige Orchideer .... der fin
des i Masse nærved Rand
kleven og de mange Breg
ner . . .. findes der mange 
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dyrkede Planter, af hvilke Vindebrønd i gård i Sandvig. 
nogle nævnes her iflg. Hr. 
Lærer [i Bodilsker søndre skole} Bergsteds Optegnelser 1880. 

Af Liljer findes Lilium bulbiferum og L. candidum meget 
almindeligt, endvidere L. martagon, L. tigrinum, L. Calcaedoni
cum m. fl, FritilIaria imperialis og F. meleagris, Botryoides, for
skjellige Sisgringium arneps, Endymion, Scilla italica, Tulipa 
gesneriana i Masser. Alle disse sidste findes forvildede, ligeledes 
Ornithogalum. Der findes forskjellige Funkia, og Agapanthus 
umbellatus findes ogsaa i Haver. - Galanthus nivalis er der 
Masser af, ligeledes Leocojum vernum. Narcissus poeticus og 
Pseudonarcissus og JonquilIer i Masse. Mængder af Iris, Crocus 
og Gladiolus, især communis, der er forvildet, men GI. ganda
vensis dyrkes ogsaa. Humle findes meget forvildet. Primula og 
Aurikler findes i Masse, baade i Haver og forvildede; Centaurea 
mon tana dyrkes i Haver, forskjellige Rudbechia og Gaillardia 
ligeledes. Telekia cordifolia og forsk. Solidago, Achillela Ptar
mica fl. pI. og Bellis perennis i Mængde, Vinca minor og V. 
major, Hydrangea hortensis, blegrød og bIa a og H. paniculata. 
Melissa og Mentha, forskellige Omphalodes verna, Polemonium 
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coeruleum, forskellige Phlox, Physalis Alkegengi; Veronica, 
mange Sempervivum, Telepium og Saxifraga. Anemone japo
nica, Ranunculus aconithifol f I. pI., Adonis vernalis og Eran
thi s hyemalis. Trollius europæus og T. asiaticus, Heleborus, 
forsk. Aquilegia, baade dyrkede og forvildede, Pæonia, Del
phineum, ligeledes Papaver nudicaule, Corydalis spectabilis, 
Viola tricolor og V. cornuta, Bryonia alba; Dianthus barbatus, 
Lychnis calcedon, og en Mængde Dianthus caryophyllus baade i 
Stue og Have; Malva moschata, Althea rosea, Hypericum caly
cium, Geranium, baade i Haver og vilde, Geum cocc. og Spirea 
filipendula. Gyldenlak og LevkØj overvintrer ude. Af etaarige 
Planter dyrkes alle de almindelige i Haverne og nogle ere for
vildede. Der er dejlige Potteplanter i Stuerne, særlig Levkøjer 
og Gyldenlak formerede ved Stiklinger. 

Af Træer og Buske: Pinus Cembra og P. Strobus, Picea 
orientalis, Abies Nordrnanniana, Taxus baccata, Salisburia 
adianthifoI., Thuja og Chamaecyparis, Cryptomeria jep. m. m. 

Af Birk findes flere; Daphne Mezereum i Haver, Hyppophae 
er plantet ved Hammershus, Buxbom i Haver, Hedera Helix 
overalt, Liriodendron, Berberis vulgaris, Mahonia, Lind, Rham
nus, Cotoneaster, Kerria m. m. f I. Vilde Æbler og Pærer ofte 
indplantede; Ptelia og Rhus i Haver; Rosa pimpinellifol., R. 
lutea, R. pomifera, Provenceroser osv. 

Om Gudhjem og omegn fortælles: 41 

I Gudhjem er der et godt Morbærtræ i KjØbmand Jørgen
sens Have. Det er over 60' Aar gI. og er plantet af Adolf Niel
sen. En Aflægger deraf findes paa Melstedgaard, det er 40' Aar 
gI., og paa Damaskegaard et, der er 60' Aar. 

I Gudhjems nærmeste Omegn er der i de sidste 40' Aar anlagt 
c. 30' Frugthaver ved BØndergaarde og mindre Landejendomme. 
Initiativet dertil skyldes Pastor Bruun, Sognepræst for 0sterlars 
og Gudhjem 1843-58. 

Der er ingen egentlig store Haver, men en Mængde Smaa
haver, hvoraf mange ere anlagte paa Klipperne ved Paaførsel af 
Jord baade i Gudhjem og Melsted. Ja, næsten hvert Hus har 
sin Have, som især er smuk om Foraaret med Masser af Tuli
paner og Primulaer. 
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Havegærde af kløvet granit i Gudhjem. 

Der er et pænt Anlæg omkring Kirken, som Kirkeværge 
Jensen har stor Ære af. Plantagen ved Byen, der er 50' Td. L., 
er smuk plantet, oprindelig med Naaletræer. Der er en Gart
ner i Byen. 

I Melsted findes det eneste gamle BØgetræ [nu blæst om] 
paa Bornholm. -

Sammesteds fra hedder det yderligere: 42 

I Gudhjem i J. Chr. Dicks Have (Bakkehuset) findes et 
stort rankt ca. 30'0' årigt Pæretræ (Stenpærer) ved Udhusets 
Gavl ved Stengærdet. Det maaler i BrysthØjde 7'6". Samme
steds er et af de gamle saakaldte Suræbletræer, hvis Frugter 
holde sig, til der er Frugter igen .... 

Der har ligget en dejlig Have ved Hammers gamle Præste
gaard. Denne har lidt meget ved Stenbrud og Byggeri; men der 
er endnu mægtige Buxbom og Taxtræer. Bygningen er fra 1692. 

I Liibechertiden blev der plantet meget; saaledes staar der et 
gammelt Pæretræ, der maaler mere end almindelige i Gaarden. 
Kaalgaarden paa Gaarden omtales 1550'. Paa Tydskegaard paa 
Vejen til RØ fra Gudhjem staar en Lind fra Liibechertiden. Den 
har i sin Tid været stevnet og klippet. Den maaler 14' ved 
Roden og 11' i BrysthØjde. Paa Wallensgaard ved Vejen fra 
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Gudhjem dl Aakirkeby ikke 
langt fra denne levede Sve
der Kettingk, som fik Gave
brev paa Gaarden af Kong 
Fr. II, den 13. April 1565. 
Han omgav den med kost
bart Gærde og plantede c. 
3000 Træer. Endnu findes 
to store sammenplantede 
Lind ved Havegjærdet, der 
danne et Lysthus, og en stor 
Lind foran Gaarden. Denne 
Lind maaler 10' i Omkreds. 

Fra Aakirkeby hedder 
det: 43 

I Aakirkeby findes der kun 
tre Haver af Betydning, hvor
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af den ved Præstegaarden er Have- og gårdinteriØr i Gudhjem. 

en gammel Have med endel 
gode Frugttræer og en stor Rosensamling. Frk. Dams Have er 
det smukkeste Lystanlæg. Dr. Karlsens Have er ogsaa smuk, men 
ny. Endvidere findes der et Anlæg om den techniske Skole, 
som er smukt. 

Hr. L. Kofoeds Have i Nybro besøgte jeg ofte med Eleverne 
[fra VilvordeJ paa Tourene dl Bornholm. Der var en god Sam
ling af Planter. Smukke Lysthuse lavede af Hr. Kofoed selv og 
beklædte med Sten. Der var aparte Stærehuse, Flagstang, Ga
lionsfigurer, alt anbragt med megen Smag blandt de smukke 
Planter. Masser af Mennesker glædede sig over dem. Haven der 
er dannet af en stor Lerkule, som er opfyldt af dlkjørt Jord. 
Arealet er c. 3 Skp. L .. Der er foruden Frugttræer og Frugtbu
ske mange smukke Sirtræer og Sirbuske. Der er Springvand og 
Stengrotter. Ja trods den ligger paa et fladt Terrain er den en 
af de interessanteste og smukkeste Haver paa Bornholm. 

I 0sterlars Sogn, hvortil Gudhjem hØrer, er en Del Frugtha
ver med store Træer, der give tarvelig Frugt. Kobbegaardens 
Have ligger paa en Skrænt med AalØb igjennem. Der er Spring-
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vand, og Arealet er Y2 Td. L. 
Hr. Stenberg har havt me
gen Umage med den og har 
Glæde deraf. -

Fra Allinge:44 

I Allinge kjendte man c. 
1870 kun Dyrkning af de 
aller almindeligste Havesa
ger, og GrØnkaal var den 
eneste Kaal, man dyrkede. 
Agurker og Græskar dyrke
des kun lidt, og Ærter og 
BØnner, Salat, Spinat, Radi
ser og Rhabarber vare helt 
eller næsten ukjendte. Have
jordbær dyrkedes sjeldent. 
Dog gik det fremad, saa 

V inde brønd i gård i Sandvig. Agurker nu dyrkes i alle 

Haver. Dyrkningen af tid
lige Kartofler er taget meget til, og mange dyrker langt flere 
Blomster. Der er ligeledes gjerne plantet Frugttræer og Frugt
buske til Husbehov; men Frugttræerne trives mindre godt i Al
linge paa Grund af Jordunderlaget. 

I Omegnen ser man sjeldent en Gaard eller et Hus uden der 
jo er indlagt et Stykke dl Have med enkelte unge Frugttræer 
og Frugtbuske. I flere af disse Haver findes Frugttræer c. 30 li 
40 Aar gamle. - Havesager bringes fra Omegnen til Byen og 
forhandles af Dyrkerne, idet de gaa fra DØr til DØr og fal
byde dem. 

Før dyrkedes her endel Humle, men nu sjeldent. 
Af Træfrugt sælges endel til Stenhuggerne paa Hammeren og 

til Touristerne. 
Det ældre Anlæg ved Hammeren paa Skraaningen indad 

mod Land har flere sjeldne Træer og Buske. Ved Blanchs Ho
tel er et pænt Anlæg, og Dr. DanchelIs Have paa en øde Strand
bred ved Allinge er ejendommelig. -

Fra Hammeren hedder det: 44 
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Kampestensmure omkring RØnne kirkegård. 

Ved BesØget paa Hammeren hos Hr. Vieland 1/7 1908 be
søgte vi Haven paa Hammersholm, der i sin Tid ejedes af Hr. 
v. Koefoed. 

Der var ved Dammen med de gamle Ege Rest af en gammel 
Tjørnehæk, og de ryddede Stød vare der endnu. Der maa have 
været et gammelt Indelukke eller maaske rimeligere i sin Tid 
en Have. Der var ellers gammel Have paa den sumpede Plads 
V. for Hovedbygningen. Der var regelmæssig Firkant med luk
ket NØddegang om og Hundreder af Planter .... -

Fra Svcmeke: 45 

Byen Svaneke er kun gaaet smaat frem i Havebrug i de sid
ste 40 Aar, og man kan vel nok sige, at først da Stormfloden 
13. Novbr. 1872 ødelagde Haverne her, og der blev anlagt 
nye Haver, og der blev Dampskibsfart på Østkysten af Born
holm - at det gik fremad. 

Byen har udvidet sig en Del og her er flyttet flere velhavende 
Familier hertil, som have bygget Villaer og ladet anlægge Ha
ver. Kjøbmand Holsts Have er den største og een af de ældste. 
Hr. Storms Have een af de yngre, men smukkeste. Syd for Byen 
er der det gamle Anlæg, plantet ved Hjælp af Etatsraadinde 
Kofoeds Legat (1857). Dette Anlæg er 2Yz Td. L. Det var for-

53 

Gærder af kløvet sten materiale om have i Svaneke. 

sømt i lang Tid, men afdØde Borgmester Grønlund tog sig 
deraf, ligeledes Læge OlivMius og Dyrlæge ]iirgensen. Der 
blev hugget ud og anlagt Gange m. m. Der blev plantet LØv
træer istedetfor Gran. 

Lerkulerne Syd for Kirken bleve beplantede 1882. 1890 blev 
der plantet Allee ad Aarsdalevejen. Syd for søndre MØlle paa 
Frennemark blev der ogsaa beplantet. 

Den største Beplantning er dog Beplantningen fra Gryne
bækken nordvest for Byen ved Listedvejen mod øst ind over 
Hammerslet op til Byen, saa vidt som Klipperne tillode det. 
De fØrste 2 Td. L. bleve beplantede 1881, og det fortsattes til 
1888. Det er Granskov med Lærk og Fyr, og der er hugget 
ud i Tide. Meget er ogsaa plantet i He1vedesbakkerne. Hr. Ko
foed (Frennegaard) og Ipsen (Brændesgaard) ere fortjente 
deraf. Kapt. RØmer (Gyldensgaard) har en smuk Have og lige
ledes afdøde Sandemand T hor Westh, der havde stor Interesse 
for Havebruget og altid opmuntrede dertil. 

Egentlig Gartnere er her ingen af; dog er der et Par Mænd, 
der dyrke Urter til Salg ved Listedvejen og få meget ud af den 
grusede Jord. 
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Gammelt valnøddetræ, Svaneke. 

Dyrlæge ]iirgensen har kun en lille Have, men det utrolige i 
den, og han har en særegen Gave til at faa Folk til at plante. 
Han har Hovedæren for Plantageplantningen, hvorfor der er 
rejst en Mindesten. Der er et Torv med Grøntsager, og en 
enkelt Gang kommer der Vogn fra de andre Byer med Blomster. 

Morbærtræet i Lars Petersens Enkes Have er stort, - den 
sværeste af de henliggende Stammer er 4' i Omkreds, og hvor 
Stammen samles er Omkredsen 6'6",' 

Allerede 1821 omtaltes Jeppe Holsts skjønne Haveanlæg, da 
han havde BesØg fra Hovedstaden paa Grund af Havnen, han 
gav Penge til at faa indrettet. -

Fra Hasle og Omegn: 46 

I Hasle er Havevæsenet i Fremgang, der er i Reglen Have 
til Husbehov ved Husene. De nØdvendigste KjØkkenurter dyr
kes og Resten til Kartofler. Familierne bytte Havesager, saa 
der menes ikke at være Brug for Ganner. -

1891 kjøbte Byen et Areal udenfor dens Grund. Der havde 
været en Del af det beplantet før, men det var Ødelagt af Folk, 
der blandt andet brækkede Grene af etc. Der er i de sidste Aar 
udplantet en 800,000 Planter og gjentagende plantet, da Alt 
ikke vilde trives i den daarlige Jordbund. Der er anlagt en 
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Vinranker på hustag, Sandvig. 

Planteskole. FØrstelærer Siersted har været virksom og utrætte
lig for det Anlæg. 

Den tidligere berømte Avl af Gulerødder i Hasles Omegn 
er omtrent ophØrt, da de nu avler ligesaa godt andre Steder. 
Der kommer imellem en Vogn til Byen fra RØnne med Jord
bær og Potteplanter o. l. 

Der er mange pæne Smaahaver; men ingen udmærke sig 
særligt. 

Der plantes endel Frugttræer nu, især af Medlemmerne af 
F rugtavlerforeningen. 

Der er gode Frugthaver ved Samsingsgaard og Skovgaard, og 
en Husmand A. Clausen paa HØjlyngen ved Splitsgaard har næ
sten hele sin Lod som Have og har baade god Frugt og Urter ... 

Vinranken i Brænderigaarden tilhØrende Hr. T. Kofoed Lar
sen var (c. 1898) 40 Aar gI., og den havde da en Omkreds af 
Stammen ved Roden paa 3'3". Knap en Fod fra denne forgre
ner den sig med fire Hovedgrene, og senere i mange Side
grene. Den dækker paa Taget c. 196 Kv. Alen. Vinen, som 
laves deraf, er god. 

Vinranken i den gamle Borgmestergaard er stærkt tilbage
skaaren og maaler c. 3'. Hr. Hjorth meddeler, at Planten var 
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kommen fra Tyskland med en SØmand, vistnok Jeppe Jørgen 
Ipsen. 

Vinrankerne hos Frk. Ipsen er vist de ældste. Der er to 

paa Gaden, men den ældste er i Gaarden. Dens Rodmaal var 
paa Stammen knap 3', men den stod under daarlige Forhold. 
Den antages at være 100 Aar. Er den plantet før Jeppe Jørgen 
Ipsens Tid, kan den som opgivet være c. 150 Aar, da den er 
i Tilbagegang. Den tykkeste Vinrankestamme paa Gaden var 
2'4". -

Som slutning paa denne oversigt skal anføres nogle nota
ter fra 
Christiansø: 47 

Den Have som nu (1898) Capt. With har, med den hØje 
Stenmur omkring, var engang Commandantens Have. Syd
vesten, den store yderste Have, som Stephan Nyeland har, var 
AuditØrens Have. - Den Have lige overfor Kongens Have 
var Forvalterens. Præstens nuværende Have var den Gang 
Skolehave. Præstens Have laa da paa FrederiksØ, da Præsten 
boede der til 1881. Doktorhaven er den samme som nu. Den 
Have, som Fru Kajser nu har, tilhØrte den Gang Komman
danten og kaldtes »Rosenhaven«. Den store Have for Enden 
af Gaden, som Overlods Due havde, var dengang Capt. Dams 
Have. -

For en fuldstændigheds skyld skal fra en artikel nogle år 
før48 anføres en rosende omtale af ChristiansØs mange sten
gærder og nette haver, som er anlagt på enhver plet, der yder 
læ, - og fra en artikel nogle år senere,49 hvor man i et uden
landsk fagblad kalder kommandantens have for en »Paradis
have på en nordisk klippeØ«. Samme have er iØvrigt ofte om
talt. 5 o 

Af andre enkelte haver er f. ex. præstegårdshaven i Peders
ker,51 og haven ved Kofoedsgaarden i 0stermarie 5 2 tidligere 
omtalt i nærværende årbog. 

VI. Glimt fra 1900-erne. 
Uden at skulle forsøge på at føre den havernæssige udvik

ling ajour, bl. a. fordi det da ikke bliver historie, men akruelle 
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Det gamle figentræ i Gudhjem, ældre billede. 

forhold der fortælles om skal der dog i dette afsnit gives nogle 
glimt af, hvorledes forholdene har udviklet sig, og for at kunne 
gøre dette med sandhed, må der atter henvises til plantØr Hans 
Christian Kofod (eller Kofoed), og vi må kigge et øjeblik til

bage før 1900'. 
Som allerede nævnt var han født 25/6 1840, og i en meget 

ung alder begyndte han at interessere sig for HØjlyngens dyrk
ning og tilplantning og havedyrkningen. Ved selvstudium 
nåede han en forbavsende viden om det, han havde mest brug 
for, og ved et enestående og stærkt påskønnet arbejde fik han 
bygget sin store havebrugsvirksomhed op omkring hjemmet 
»Graneli«, og folk valfartede dertil for at se og lære, og ejeren 
var utrættelig til at fortælle og forklare. 53 På hans initiativ 
dannedes da i 1889 Bornholms Haveselskab som en afdeling 
af det da også nyligt dannede Østifternes Haveselskab, og 
Kofod var den selvskrevne formand i denne forening og 
leder af dettes arbejde. For at få gang i det praktiske arbejde 
uddannede han en stab af vandrelærere (el.-gartnere), som 
sendtes ud til medlemmerne for at beskære deres frugttræer og 
hjælpe dem med deres haver, og arbejdet lykkedes over al 
måde for ham. Han kunne allerede i 1907 notere som sin og 
sagens resultat, at hvor man 40 år før indenfor flere mil ikke 
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Vedbend på hus i Sandvig. 

kunne se andet end lyng, kan man nu kun se nogle få hundrede 
alen, inden øjet møder »yndige Hjem med hyggelige Haver« 54 

og mellemliggende enge, ager og skove, og i 1912 kunne man 
af en statistik konstatere, at af landets amter var Bornholms 
det, hvor der var flest frugttræer i forhold til dyrket areal og 
haveareal. 54 I 26 år ledede Kofod Bornholms Haveselskab 
med megen dygtighed og energi. Der arrangeredes udstillinger, 
afholdtes kursus og foredrag, og selskabet blev en af de største 
afdelinger indenfor Østifternes Haveselskab. I 1915 fratrådte 
Kofod, blev selskabets æresmedlem, og i 1923 afgik han ved 
døden, hædret foruden med de foran omtalte talrige præmier 
og diplomer med dannebrogskorset (1884) og fortjenstmedal
jen i SØlv (1920) samt en stor venneskare, som stiftede et fond 
med navnet »Granelifonden«, der hvert år uddeler belØnning 
til mennesker, som har arbejdet i Kofods ånd med at rydde 
udmark, plante skov og smykke Øen med haver, og som hvert 
år afholder en fest i Kofods gamle hjem. 53, 55 

Efter Kofod fulgte andre som havedyrkningspionerer, hvor
iblandt kan nævnes plantør Julius Hansen (Bolsterbjerg), hvis 
haveanlæg på kuperet terrain år for år besøges af talrige men
nesker. Der ansattes i 1917 en havebrugskonsulent (Hans Niel-
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Hegn af stablede sandstens
skaller, NeXØ. 
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sen), og i trediverne kom 
kolonihavesagen til øen. I en 
oversigt fra 1920-erne53 be
rettes det, at Bornholm i 
gode frugtår har overskud af 
frugt, der afhændes i Køben
havn og lejlighedsvis også i 
Norge. RØnne var da øens 
hovedmarked for frugt, og 
leveringerne kom fra de pri
vate haver. Fra haver fra an
dre dele af øen solgtes der 
sjeldnere frugt, og om vin
teren indførtes der uden
landsk frugt. Der fandtes da 
en frugthave ved så godt 
som alle hjem, som rådede 
over tilstrækkelig jord, men 
de fleste haver var små. I et 

på denne tid undersøgt antal (129) haver var der 5616 frugt
træer, deraf 2500 blommetræer, og i 1920 anlagdes der en for
sØgshave i Aker for at undersØge lokale frugtsarters værdi. Pas
ningen af haverne var ved haveselskabet søgt organiseret for de 
1400 medlemmer ved antagne gartnere, og helhedsindtrykket 
var endnu på dette tidspunkt sådan, at der var adskilligt at rette 
og forbedre, før det kunne kaldes helt tilfredsstillende. 

I krigsårene (1940-erne) fik kolonihavesagen medbør, og 
især i byerne udlagde s der betydelige antal haver, hvoraf RØnne 
og Hasle har permanente kolonier. fi3 Særligt i småbyernes små 
haver er der desuden en mængde blomster, ligesom der også 
er mange planter indenfor vinduerne. 53 Et karakteristisk og fra 
det Øvrige land afvigende præg har haverne dels ved de ofte 
benyttede stengærder af klØvede naturstensmaterialer, dels ved 
de mange for andre så sjeldne exemplarer af valnød, morbær, 
figen og vindruer, hvis frugter man nyder godt af. Ved gen
opbygningen af RØnne har de ansvarshavende haft et klart blik 
også for dette og har plantet traditionsprægede træer uden at 
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Nyttehaver fra krigsårene, RØnne. 

beregne sig udgifter derfor. Ligeså har man her også lagt vægt 
på at bevare og udvikle det særpræg, der ligger i de små mur
indhegnede havegårde, som iØvrigt i moderne boligbyggeri 
efterlignes i den såkaldte atrium-bebyggelse. 

Særprægede motiver fra nutiden, som besøgende og turister 
ikke mindst lægger mærke til, er i vore dage både de talrige 
stengærder, - granitsten i småbyerne og sandsten især i NexØ 
samt ude på landet, - og de mange måder, hvorpå man 
espalierer vinranker, vedbend og endnu flere planter, der ledes 
helt op på taget. Og så de mange vinde- og vippebrønde i gårde 
og andre steder, - altsammen motiver, der er knyttet både til 
bor~~olmsk natur og materialer og til en smuk vedligeholdt 
tradltlon. Det er gammel og tillige moderne havekultur i 
bedste forstand. 

Gartneriet er nu udviklet betydeligt, og i en oversigt fra 
trediverne38 er der beskrevet fØlgende gartnerier og gartneri ske 
virksomheder. 

Brødrene Andersens gartneri i Allinge, påbegyndt 1929, 
M.-J. Bjerregaards handelsgartneri i NexØ, grundlagt 1880 
og omtalt foran, 
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Conrad Christiansens han
delsgartneri i Gudhjem, 
grundlagt 1925, 
»Frydenlund«, Haslevej 
64 i RØnne, grundlagt 
1914 af Svend Hansen, 

f. 18/12 1885, 
Hallelyst planteskole og 
handelsgartneri i Allinge, 
grundlagt 1887 af Mou

ritz Christian Kofoed, f. 
24/6 1857, 
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C. H. RØnne Hansens han- Vindebrønd, Sandvig. 

delsgartneri, Byledsgade i 
RØnne, grundlagt 1929 af Carl Henry RØnne Hansen, f. 29/8 
1905, 
C. M. Hansens handelsgartneri i Hasle, grundlagt 1900 af 
Christian Mathias Hansen, f. 5/7 1871, 
J. P. Hansens handelsgartneri, Akirkebyvej, RØnne, grund
lagt 1858 som Bornholms første handelsgartneri af Rasmus 
Nielsen Sørensen, f. 15/2 1830, d. 29/11 1922, 
A. S. Jensens handelsgartneri, Lobbæk, grundlagt 1929 af 
Anker Sode Jensen, f. 14/3 1905, 
»Kirkekilde« i 0stermarie, grundlagt 1929, ejes af Charles 
Adelsen Jørgensen, f. 17/8 1895, 
P. A. Kofods blomsterhandel og gartneri i Akirkeby, grund
lagt 1922 af Peter Andreas Kofod, f. 10/2 1887, 
Ch. Kyhns blomster- og frugtforretning, Torvegade 4 i RØnne, 
grundlagt 1917 af Christian Kyhn, f. 31/3 1890, 
Karl Kyhns handelsgartneri, Byledsgade i RØnne, grundlagt 
1914 af ovennævnte, 
H. P. Larsens handelsgartneri, Sønderalle i RØnne, grundlagt 
1/10 1902 af Hans Peter Larsen, f. 7/10 1876, 
Anlægsgartner Svend E. Larsen, begyndt 1933, f. 20/2 1910, 
A. D. Lindgreens handelsgartneri i Tejn, grundlagt 1923 af 
Alfons Daniel Lindgreen, f. 25/5 1901, 
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Hans Markmans handelsgartneri i Gudhjem, grundlagt 1913 
af Hans Markman, f. 27/10 1887, 
E. Nielsens handelsgartneri, NordØstvej i RØnne, grundlagt 
1915 af Ernst Nielsen, f. 18/2 1891, 
Frederik Nielsens handelsgartneri i RØnne, grundlagt i By
vangen 1907 af Frederik Nielsen, f. 20/7 1887, 
H. Pedersens handelsgartneri, Byledsgade 40 i RØnne, grund
lagt i Nyker 1901 af Hans Pedersen, f. 1879, d. 1932, 
O. H. K. RØmers handelsgartneri i Svaneke, grundlagt 1907 
af Ole H. K. Rømer, f. 27/2 1868, 
»Skovminde« i Nylars, grundlagt 1908 af Alfred Vesth, 
f. 23/12 1881, og 
Østerborg i Robbedale, grundlagt 1906 af Christian O. 
Jensen, f. 24/9 1879. 
At beskrive disse virksomheder eller efterfØlge deres forret

ningsmæssige udvikling har ligget udenfor nærværende histo
riske udredning, ligesom de enkeltes biografier ikke er ført 
a jour. Men som havebrug og gartneri i den almindelige ter
minologi ikke helt kan skilles ud fra hinanden sådan er det 
også i dagliglivets praxis, at de arbejder hånd i hånd, og ingen 
af de 2 parter kan undvære den anden, den producerende 
ikke forbrugeren og den udøvende ikke producenten. 

I tilknytning til denne gartneriske virksomhed kan det næv
nes, at RØnne i slutningen af forrige århundrede på privat ini
tiativ fik udført spadserestier, og at det nuværende lystanlæg er 
opstået dels ved at nogle af byens møddinger der blev fjernet 
og stedet omdannet til anlæg, dels ved at kommunen i 1913 
overtog den derværende østre kirkegård, der lagdes sammen 
med det fornævnte efter plan af landskabsgartner Edv. Glæsel. 
Den senere kommunegartner H. P. Didriksens far, der var 
havemand, forestod tilplantning. Til disse arbejder medgik c. 
12.000 kr. I efteråret 1933 udgravedes en sø, og arbejdet udfør
tes som beskæftigelsesforanstaltning for 6.000 kr. Den første 
kommunegartner, ovennævnte Didriksen, døde IO/U 1928 og 
efterfulgtes af Carlo Andersen (f. 29/1 1902). 

Om kirkegårdene kan berettes, at den gamle kirkegård om
kring kirken nedlagdes 1828 (sidste begravelse), østre benyt-
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tedes fra 1839 til 1913, og SØndre kirkegård er anlagt 1813 og 
gentagne gange udvidet. 

I Hasle har man Hasle plantage på c. 56 ha, i Allinge-Sand
vig lystanlæget »Danchells Løkke«, der stammer fra en af kom
munen i 1907 købt lægehave på c. 1,7 ha. - Svaneke har 3 
lystanlæg (Sydskoven på 14 ha, Nordskoven på 22 ha, anlagt 
c. 1880, og Byparken på 2 ha, anlagt 1918-19'). 

VII. Lokale frugtsorter. 
Af havernes planteverden er træerne dem, som mest for

mår såvel i exteriØret som i interiØret at give haverne et præg, 
og træerne kan selv ofte fremtræde som personligheder, ja, de 
enkelte arter og typer afviger sådan fra hinanden, at mangfol
dige er lette at kende fra hinanden uden nogen botanisk viden. 
At frugttræerne ofte vil være dem, der står mennesker mest 
nær og bliver dem, som de holder mest af, er klart af mange 
grunde, og også disse kan ofte ses langt omkring og kan præge 
gård og have på en udmærket måde. Det er et særkende for 
bornholmsk byggeskik, at mange steder domineres gårdsplad
sen af et stort træ, det være sig en valnød, en kastanje, et 
pæretræ eller et morbærtræ eller andet, som står foran stue
huset og ofte danner et hvælv over gårdspladsen. 5 6 Det skal 
ikke dermed siges, at noget lignende ikke også kan findes i det 
Øvrige land, bl. a. på øerne, men man har dog fornemmelsen 
af, at den i Skåne så udprægede tradition til at plante et 
vårdtræ (et træ som beskytter) ved hus og gård også ligger til 
grund for plantning af træer ved de bornholmske h jem, det være 
sig på landet som i byerne, - og vi har jo ligefra folkeviser
nes tid bevaret noget af det, der ligger iverslinierne: »Der 
står en lind i min faders gård!« 5 7 Derfor får frugttræerne ved 
hjemmet en særlig betydning, som rækker lagt ud over det 
praktisk-økonomiske og langt ind i det etiske, i folketradi
tion og folketro. Det er dejligt, at man har holdt ved denne 
ting, og det er påskønnelsesværdigt, at den er ført videre også 
under nutidige forhold, som omtalt foran vedrørende genopbyg
ningen af RØnne. 

Det er flere gange foran omtalt, at man har podet vilde abild 
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fra (eller i) skovene og derved fået gode frugtsorter til dyrkning, 
og man har desuden selv sået kærner og derved fået sorter, 
som man har syntes om, har dyrket og udbredt ved fortsat 
formering. Dette er sket for alle egne af vort land, og sådan 
har også Bornholm fået sine lokale frugtsorter, der er regi
streret, beskrevet og vurderet af sagkyndige. Uden at tage 
dyrkningsmæssige eller brugsmæssige hensyn til sorternes 
værdi skal der i det fØlgende bringes noget af det materiale, 
som den store pomolog C. Matthiesen (1841-1929) har fun
det og registreret. 5 8 Vi holder os til den vigtigste frugtsort og 
bringer de lokale sortSnavne i alfabetisk orden. 
Aakirkebyæblet, tiltrukket af parti kulier Due i Aakirkeby. I 

1918 var træet 4 år gammelt og bar 74 æbler, som vejede 
11 kilo. Det bærer frugterne i klynger. 

Ane Grete, tiltrukket af avlsbruger H. 1. Hansen i Nexø. 
Askeæble, almindelig udbredt og anerkendt spiseæble, der be

nævnes sådan på 0stbornholm, og dette er måske det ældste 
navn. Ellers hedder det Kommenæble. 

Bakkeæble er fremkommet af et henkastet kærnehus og fundet 
i Sandbakkerne ved Dueodde, hvor det står i Degnegårds 
have. 

Bornholms grå Reinet stammer fra Otto Hansen, Sjimlevejen, 
Bodilsker. 

Bornholms Kalvil stammer fra frøtræ, som ejes af en mand 
ved navn Skov i skoven ved Bodilsker. 

Dyndegaards æble stammer fra gården Dyndegaard i Rutsker 
sogn, hvor det dyrkes under dette navn. 

Gavlæble, stammer fra Aagaard i Pedersker sogn. 
Grandumburer, stammer fra skoven i Bodilsker sogn. 
Granegaardsæble, stammer fra et gammelt træ i Granegaardens 

have i Nyker sogn ved Mæby holdeplads. 
Hallelystæble er et frøæble fra Sandvig, har bl. a. været ud

stillet i Arhus. 
Hullebæksæble, stammer fra H. Vestie i HuUebæk, Nyker sogn. 
Hønseæble er »selvplantet« i en have ved stranden mellem 

klipperne i Udmarksminde ved Allinge. Var 5-6 år, da det 
første gang i 1905 bar frugt. 
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Inge KØies æble, stammer fra en kerne, som blev sået i en 
urtepotte i MålØv på Sjælland og ført til Bornholm af fru 
KØie. Vokser hos kunstmaler Ernst Køie i Melsted. 

!omfrugaardsæble stammer fra ]omfrugaarden i Bodilsker sogn, 
men træffes også andre steder på øen f. ex. iSnogebæk. 

Klintbyæble, stammer fra Store Bukkegaard i Aker sogn. Kaldes 
også Rødraner - et navn som dog også tillægges flere rød
stribede æbler på Bornholm. 

Kofoeds æble, stammer fra Skovgaards have i Bodilsker sogn. 
Kommenæble, se Askeæble. 
Kulekrigsker, træffes flere steder på 0stbornholm, og på Skov

gaard skal der være tre. 
Lejleplug, findes i mange bornholmske haver. Det mærkelige 

navn kan oplØses i to dele: lej le, som betyder Ølbimbel, og 
plug, som betyder told eller prop. 

Limensæble, er opelsket af frØ af Hans Andersens kone i Li
mensgade for 65-70 år siden (midten af 1800). 

Melstedæble, havde sit modertræ stående i fru Signe Hansens 
have i Melsted, og hendes far havde lagt en del æblekærner, 
og af de fremvoxede træer har denne vist evne til at gro i 
det rene flyvesand. 

Møllegaardsæble, er en ældgammel sort, men kun lidet ud
bredt. Modertræet stod i en have på MØllegaard i Nyker 
sogn, og det var utvivlsomt sine 200 år, da det blev ryddet 
på grund af alderdomssvækkelse. I samme have er iØvrigt 
fundet endnu et hundredårigt træ. 

Møllegaards Navnløse, havde sit 100 årige modertræ stående i 
samme have i Nyker sogn. Det tåler at lade frugterne falde 
til jorden uden skade, hvorfor man ikke plukker dem af. 

Nøkkeæble, hØrer hjemme i Bodilsker sogn. 
Plæneæble, er fremkommet i »marken« i sandbakkerne på 

Dueodde. 
Snogebæk Guldreinet, stammer fra Niels Pedersens have i 

Snogebæk. 
Rundter, stammer fra Skovgaard i Bodilsker sogn. Man siger 

om det, at det ikke bliver gammelt, fordi det smager så 
godt, at man snart gør en ende på det. 
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Rødraner, se Klintbyæble. 
Sjimleræble, stammer fra Otto Hansens have, Sjimlevejen, 

Bodilsker. 

Skovgaardæble, har hjemme i Skovgaards have, Bodilsker sogn. 
Skrædderæble, stammer fra Store Bukkegaard i Aker sogn. 
Slamraæble, stammer fra Otto Hansens ovennævnte have 
Sortegaardsæble, havde modertræet stående på et gærd~ ved 

Sortegaarden i Ibsker sogn, tilhØrende gårdejer Jakobsen. 
Store Bukkegaards æble, stammer fra gården af samme navn. 
Styrsgaard Vinterkalvil, stammer fra et meget gammelt og 

stort træ ved gården Styrsgaard i Ibsker. Det har årligt båret 
10-20 tdr. frugt. 

Sursænkegaards æble, stammer fra Lille Sursænkegaard i 
Knudsker sogn. 

Vellensbyæble, stammer fra snedker Markers have i Vellensby 
i Nylars sogn. 

Ærteæble, stammer fra 0stbornholm, og navnet skal stamme 
fra, at æblet er så godt at koge gule ærter med. 

Af pæresorter har man Svanekepæren og Flaskehalser. Og så er 
der Bornholmsk Kæmpeblomme, udbredt fra Mathiesens 
planteskole i KorsØr . 

. Disse næv~te sorter af frugter, som er indgået i den dag
llge husholdnIng og årets drift af haverne, tæller med i det 
mosaikbillede af havedyrkningens udvikling, som vi her har 
villet. sætte sammen. Og til dette må som det sidste føjes den 
mosaIk, som udgør frilandsdyrkningen af figen. Nok er der 
også andre steder i landet, hvor man forsøger sig med denne 
sydeu:opæiske kultur, såsom på de sydlige Øer (f. ex. ÆrØ), 
men 1 hvert fald i vinteren 1955/56 frøs disse træer ned til 
jorden eller gik helt ud, så da røg det års hØst. Og derfor er 
det med rette, at det anføres, 59 at Bornholm (m. Christiansø) 
danner en undtagelse vedrørende det formålstjenlige i at dyrke 
figner paa friland. 

På Bornholm har man nu for år siden fundet ud af at ved 
at tage fra af de pressede smyrnafigner, som fås i handeien som 
en delikatesse, har man kunnet få unge planter, der tålte det 
særlige klima på denne ø - og (hvad figura viser) her har 
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Gammelt figentræ i Gudhjem, jevnfr. fig. 16. 

kunnet yde modne frugter, netop fordi eftersommeren er så 
varm på øen og varer så længe. Det er nuomstunder navnlig 
ved Gudhjem, at denne særlige kultur har kunnet lykkes i ha
verne, og efter milde vintre kan der hØstes overvintrede frug
ter, foruden at man dernæst også hØster sommerfrugter. Figner 
sætter nemlig frugter to gange i årets løb. De velvoxne træer 
ved mure og gavle har ofte ydet betydelige antal frugter, og 
deres relativ store omfang har lokket fotografer og andre be
undrere. At det dog også kan gå galt her, viste vinteren 
1941/42, hvor alle figentræerne frøs ned til grunden, men 
mange af dem skød dog atter fra roden. 

Dette er denne særlige havekulturs lod på vore Østlige Øer 
- og det er iØvrigt en lod, som også andre havekulturer må 
indrette sig på. Det er spØrgsmålet om liv og døds afhængig
hed af vejr og klima - noget, man gerne kunne ønske at vide 
mere om på forhånd, så der ikke blev for mange forbiere i 
dispositionerne. Er det egentlig underligt, at de gamle for
søgte, om de i måne og stjerner kunne læse sig til den skæbne, 
der ville overgå de frø og poder, som de satte? Noget må man 
dog i hvert fald søge at holde sig til i dette evige spil om 
enhver - frøkim og spire, arbejde og virke, liv og død. 
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Text- og kildehenvisninger til bornholmske haver 

1. Minerva, april 1805, s. 11, 12. 
2. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark, 1931, s. 34. 
3. Om gård og have i de nordiske sprog, se bl. a. tidsskriftet 

Havekunst 1925, s. 80 ff. 
4. Om hyldens fredhellighed, se bl. a. Bornholmske Samlinger 

XXXIII (1953), s. 87. 
5. se bl. a. Bornholms Socialdemokrat 6/9 1919 og 

Bornholmernes Land II (1944) s. 163-68. 
6. Bornholmernes Land II, s. 163 ff. 
7. jevnf. Gartner-Tidende XXXXIII (1927), s. 311-13, 319-21. 

I Johannes Knudsens udgave for Bornholms historiske Samfund 
1926 af Rasmus Pedersen Ravns Borringholms Krønike 1671 med
deles s. 176: »somme Steds om Gaardene [er der] Pile, Aske, Aspe
træer og Hylder; var unødvendigt [vistnok skrivefejl for: Ønskeligt 
el. lign.} den høje Øvrigheds Mandat [Paabud} om Piler og Frugte
træer med Humle-Kuler at lægge, aarligen blev efterset.« 

8. Kilden er gået tabt, men stammer fra lensregnskaberne, Rigsarkivet. 
9. Suhm: Nye Samlinger til den danske Historie, III (Kbh. 1794), 

s. 187-88. 
10. ~jerge & SØegaard: Vider og Vedtægter, I (1904-6), s. 203-5, 

J~vnf. Aarsberetn. fra det kgl. Geheimearchiv, VI (1876-82), 
ullægss. 36. 

11. Bornholmske Samlinger, II (1907), s. 46. 
12. Iflg. optegnelser i Stephan Nyelands efterl. papirer, 

Landbohøjskolens bibliotek. 
13. H. de Hofman: Samlinger af Publique. Fundationer og 

Gavebreve, VIII (1762), s. 539--40. 
14. Amtmand Urnes samlinger i det kgl. bibliotek, s. 252-53, 342. 
15. L. Thurah: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse ... over 

Bornholm og ... Christiansøe (Kbh. 1756), s. 12, 28, 35, 151, 
154, 280 + tavler. 

16. Bornholmske Samlinger, XIV (1922), s. 83. 
17. Erich Ponroppidan: Den danske Atlas, III (1767), s. 207. 
18. Bornholmske Samlinger, XIII (1920), s. 9, 12, 60-61. 
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19. iflg. oplysninger fra Nationalmuseet. 
20. Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personalhist., IV 

(1868-69), s. 336-7. 
21. Bornholmernes Land II, s. 341 ff. 
22. M. C. Bech: En kjøbenhavns k Grosserers Ungdomserindringer 

1787-1816 (Kbh. 1910). 
23. Bjerge & Søegaard: Vider og Vedtægter, I (1904-6), s. 213-14. 
24. Bornholmske Samlinger, XXXIII (1953), s. 136. 
25. Samlinger. Udgivne af det Bornholmske Selskab for Efterslægten 

(Kbh. 1806-10), s. 197, 199,201,204,210,211,212,213,215. 
26. Det kgl. d. Landhusholdningsselskabs skrifter, efterretninger og 

årsberetninger, anf. år. 
27. se nærmere Nationaltidendes aften-kronik 9/8 1936 og 

Gartner-Tidende XXXXIV (1926) s. 618-9, 626-29. 
28. Danske Cancelli, 2. departem. brevbog m. bilag nr. 2636--40 

m. fl. 1838, Rigsarkivet. 
29. Fr. Thaarup: Bornholms Amt samt ChristiansØ (1839), 

s. 49, 167, 207-10. 
30. Bornholmske Samlinger, XXXIII (1953), s. 140. 
31. sammesteds XXVIII (1942), s. 76. 
32. C. G. Brunius: Konstanteckningar under en res a till Bornholm 

år 1857. Lund 1860. 
33. Have-Tidende, VII (1841), s. 337--45. 
34. Bornholmske Samlinger, XXIX (1943), s. 6. 
35. Beretning om Uddeling af Præmier til Husmænd for havernæssig 

Anvendelse og Dyrkning af deres Huslodder. 1872 ff., anf. år. 
36. Stephan Nyeland: Et Hundredaarsminde 1845-1945. Kbh. 1945. 
37. iflg. postmester A. Engel, 1898, Stephan Nyelands efterl. papirer, 

Landbohøjskolens bibliotek. 
38. Danske Gartnerivirksomheder, II (1935), s. 1129 ff. 
39. iflg. gartner M. J. Bjerregaard, Stephan Nyelands efterl. papirer. 
40. iflg. skoleinsp. Hjorth og landinsp. Lund, stds. 
41. iflg. toldinsp. Bohn og toldrnedhj. MØrch, stds. 
42. iflg. Kofoed RØmer, stds. 
43. iflg. L. Kofoed og St. Nyeland, stds. 
44. iflg. gartner Kofoed, Allinge, stds. 
45. iflg. dyrlæge Jiirgensen, stds. 
46. iflg. optegn. i St. Nyelands efter l. papirer uden særlig kildeang. 
47. iflg. fyrinsp. Albrechtsen, stds. 
48. Illustreret Tidende 1872. 
49. Gartenschonheit 1923. 
50. Bornholmske Samlinger, X (1916), s. 32. 
51. sammesteds, XII (1918), s. 31. 
52. sammesteds, XIII (1920), s. 181. 
53. Bornholmernes Land II, s. 167. 
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54. Danmarks Frugtavl, 1925, s. 169 ff. 
55. se om H. C. Kofoed bl. a. Vore Haver 1886, s. 171, 

Gartner-Tidende 1920 s. 113, Haven, årg. 20, s. 129, og årg. 23, 
s. 125-26, Jul paa Bornholm, 1944, s. 37-39, 
Østifternes Haveselskab 1888-1938, s. 78 ff. 

56. Bornholmernes Land I (1944), s. 213, 259 ff. 
57. Gartner-Tidende å. 70, s. 469 ff. 
58. C. Matthiesen: Dansk Frugt, I-III (1913-24). 
59. Nord. iH. Havebrugsleksikon, 5. udg. I (1945), s. 575-76. 

Ruts Kirke og Rønne 
Af Agnes Hansen 

RUTS KIRKE 
Forord 

Dette Arbejde er udført i to Tempi, idet jeg for adskillige 
Aar siden lagde det hen, da jeg betragtede det som færdigt -
uden at jeg dog tænkte paa at udgive det. 

Aar 1956 genoptog jeg det, idet jeg nu mente, at Bevis
kraften kunde blive ret god, hvis jeg - hvad jeg hidtil havde 
undladt - gennemgik]. W. Mannhardts Beretninger om Maj
træsfestligheder efter den engelske Almanakudgiver Hone's. 
FØrst herved er Arbejdet blevet tilfredsstillende for mig selv. 

Jeg har ogsaa fundet det formaalstjenligt at oversætte Hone's 
Beretninger til Dansk. Med Vilje har jeg oversat helt ordret, 
og den gamle Sprogstil er ladet helt uændret. 

Navnet Rydzkjerketurn for en af de »22 bornholmske Folke
danse«, samlede og udgivne af H. P. Koefoed (1928) - er 
for mig et vægtigt stedligt Vidnesbyrd for, at Navnet Ruts 
Kirke har haft Betydningen Majtræs Kirke. 

o 

Betyder Ruts Kirke Majtræ-Kirke? - Jeg tror det. 
Den tyske Arkæolog]. W. Mannhardt har skrevet et Værk, 

Antike Wald- und Feldkulte. Der Baumkultus der Germanen 
(1875). - Kap III. § 5 handler om Majtræer. Herunder for
tælles meget om Majtræsskikke - ogsaa i andre europæiske 
Lande end de germanske. I hans Oversættelse til Tysk - »The 
Every-Day Book, And A Key To The Almanac, By William 
Hone« - findes en Beretning om to Majtræer i London. 

Her fØlger i min Oversættelse denne Beretning, Bind I. 
spalte 555: 

Majtræet ved St. Andrew Kirke: 
»Om det engelske Majtræ er dette at bemærke. En Forfatter, 
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som før er citeret, siger, at ved NordvesthjØrnet af Gammel
port-Kvarteret (Aldgate ward) i Leadenhallstreet, stod den lyse 
og smukke Sognekirke St. Andrew, med en Vedføjelse, for at 
kendes fra andre Kirker af det Navn, af »the Knape« (= 
Knappen, Spiret), eller »undershaft«, og saaledes kaldet St. 
Andrew Undershaft, fordi det fra gammel Tid hvert Aar paa 
Majdag om Morgenen blev brugt, at et hØjt eller langt Skaft 
eller en Majstang blev sat op der, i Midten af Gaden, foran den 
sydlige DØr af den nævnte Kirke, hvilket Skaft eller Stang, naar 
den var sat paa Enden og fastgjort i Jorden, var hØjere end 
Kirketaarnet. Jeffrey Chaucer har, idet han skriver om en for
fængelig Pralhans, disse Ord, hentydende til den nævnte 
Stang: Rigtig godt løftet og hØjt du bærer dit Hoved, ... som 
om du vilde bære det store Skaft paa »Corn-hill«. 

- Dette Skaft blev aldrig nogen Sinde rejst, siden (den) 
onde Majdag, (saadan kaldet af en Opstand, som blev gjort af 
Lærlinge og andre unge Personer imod fremmede i Aaret 
1517), men den nævnte Stang blev lagt paa langs over DØrene 
og under et Skraatag paa en Række Huse, og Alleygate (Alle
gyde) blev efter Skaftet kaldt Shaft-alley, (som hØrte til »Ro
chester-bridge«'s Besiddelser). - Det blev der, som jeg lige 
sagde, hængt paa Jernhager, og det hængte der mange Aar, 
indtil under Kong Edward d. VI. 1552 en vis sir Stephen, 
Værge for St. Katherine Christ's Kirke under sin Prædiken om 
Pauli Kors, sagde, at dette Skaft (denne Stang) var gjort til et 
Afgudsbillede, ved at kalde St. Andrew Kirke med Tilføjelsen 
Undershaft, han foreslog derfor, at Kirkens Navn maatte blive 
forandret. 

Denne Prædiken i St. Pauls Kirke gjorde en saadan Virk
ning, at paa den selv samme Søndag Eftermiddag samlede Na
boerne og Ejerne af den nævnte Bro, over hvis DØr den nævnte 
Stang havde ligget, efter at de havde spist til Middag (for at 
stramme sig op), mere Hjælp, og med stor Anstrengelse løftede 
de Skaftet fra Hagerne, (hvorpaa det havde hvilet to og tredive 
Aar), dernæst savede de det i Stykker, hvorpaa enhver tog for 
sin Part saa meget, som havde ligget over hans DØr og Udsalgs
bod, d. v. s. hele Længden af hans Hus. 
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Det var et stort Maal for nogle af de mere strenge blandt 
vore tidlige Reformatorer at undertrykke FornØjelser, særlig 
Maj træerne, og disse Folkets »Afgudsbilleder« blev taget ned, 
naar Iveren blev heftig, og rejst op igen, naar den blev mere 
kØlig, indtil, efter forskellige Oprejsninger og Nedtagninger, 
Almuens Yndlinge blev behandlet med fØlgende Forholds
regler af Parlamentet d. 6. April 1644: "Overhuset og Under
huset bestemmer endvidere, at alle Majtræer, som er eller Øn
skes at blive rejst, skal tages ned og fjernes af Politiet ... og 
Kirkeværger for Sognene, hvor de end er, og at ingen »May
pole« herefter maa stilles op... inden for dette Kongerige 
England ... « 

Altsaa, ned kom alle Majtræerne, der var tilbage.« 

St. Andreaskirken kaldtes St. Andrew Undershaft, hvilket 
Navn jo skal betyde St. Andrew Kirke. Den oprindelige Be
tydning er »under Shaft«, paa Dansk »under Stang«. - -
O. Rygh (N. G. (1898), Indledning (S. 16), Præpositions
navne) skriver: »Ogsaa i Middelalderen findes Gaarde ikke 
sjælden nævnte med (saadanne) Præpositionsnavne som Ho
vedform, og i nogle Tilfælde ses Præpositionen allerede den
gang at være vokset sammen med Hovedordet til et, sprogligt 
noget uregeiret, sammensat Ord. Man finder saaledes i de 
gamle Jordebøger og Breve Gaarde kaldte »i Undirasi«, »i 
Undirbjorgum«, »a Vatnamillum«, »i under Aase«, »i under 
Bjerge«, »paa (til) mellem Vande« ... Meningen med Navnet 
Undershaft var, at eftersom Majstangen ragede op over Kirke
taarnet, maatte Kirken kaldes »under shaft«, »Undershaft«. 
I Middle-English Dictionary. Containing Words Used By 
English Writers To The Fifteenth Century. By Francis H. 
Stratmann (Oxford 1891) findes Ordet shaft ikke. I New
English Dictionary On Historical Principles. The Oxford Eng
lish Dictionary (1888) findes »shaft« ... a pole (Stang), Flag
stang, især en Majstang. 

Stangen kaldes »a high or long shaft«. Disse to Ord betyder 
ikke det samme. I English Dictionary on Historicai Principles 
(1914) findes: high, Adj. (Tillægsord) = »hØjt anbragt« -
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»forlænget fra en HØjde«, »fuldendt, udført, fra en HØjde«. 
Dette kan kun betyde, at et hØjt Skaft betyder en Stang, som 
man faar til at rage hØjt op ved at anbringe den oven paa en 
HØj, medens et langt Skaft havde tilstrækkelig Længde, saa 
at her ikke behØvedes nogen HØj. Det ser altsaa ud, som om 
man til Tider har haft en kunstigt udfØrt ForhØjning til Stan
gen, til andre Tider ikke. 

St. Andrew Kirke kaldes ogsaa the knape. Dette Ord findes 
f. Ex. i de gamle skandinaviske Sprog. Paa Middelengelsk kal
des det cnap. Det forklares som »den rundt formede Udsmyk
ning, kugleagtig eller noget fladtrykt, der er anbragt paa et 
Spidstaarn, paa Spirets øverste Top«. 

Majtræet ved Stranden (i London): 
Her fØlger nu Beretningen om det andet Majtræ i London 

(Sp. 556). 

»Et berømt Majtræ ved Stranden, som ti Aar forud (for 
Parlamentsforbudet mod alle Majtræer, 1644) var blevet be
sunget i hØjtsvungne Versemaal, synes at være »faldet« forud. 
Digteren siger, (her fØlger et ret langt Digt om dette Majtræ). 
Herfra har Mannhardt to Navne for dette Majtræ: »the road 
af peace« - og »the rod«. (Det maa her bemærkes at i det 
Exemplar af Every-Day Book (1826), som jeg har' benyttet, 
staar rod of peace, og - anden Gang - rod). »Allerede 1634 
beklages »Undergangen« af Majtræet paa Stranden (HjØrnet 
af Katharinenstrasze), der var saa hØjt som Clarkenwells Taarn 
og smukkere end nogen Stad, noget Sogn eller nogen Gade i 
Landet havde det. Hele Sognet gik i Gang med at pynte »the 
road af peace« - og alle de lystige Junkere dansede omkring 
Træet - the rod - i een Klynge sammen med muntre Piger. 
Da Restaurationen under Karl II ogsaa genindførte Maj træ
erne, blev paa Bekostning af Kirkesognet i Aaret 1661 ogsaa 
»the maypole« paa Stranden atter oprejst paa den gamle Plads, 
men større og pragtfuldere. Det var 134 Fod hØjt, blev med 
Musikledsagelse med et Banner i Spidsen i 2 Stykker ført til 
det samme Sted, og da Landsby tømrerne endnu ikke var fær
dige dermed, af 12 Søfolk med alt Værktøj bragt til Vejrs, 
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sammenføjet og fastgjort med Jernlænker og 6 Ankere. I Top
pen var et Purpur-Banner med Kongens Vaaben anbragt. 
FØrst holdt Maurerdansere, derefter Mængden Dansen under 
Træet. Dette blev over et halvt Hundrede Aar staaende paa 
den samme Plads og blev ved alle festlige Lejligheder smykket 
med Faner, Flag, Guirlander og Blomster, indtil det Aar 1717 
blev skænket til den store Astronom Newton, for i Wanstead 
i Essex at tjene som Støtte for den dengang største Kikken i 
Verden. (Hane a. a. O. I. 279-280. II. 330).« 

The rod (-road) af peace betyder vel det fredede Træ, til 
denne Kategori hØrte alle Majtræer (Majstænger). Mannhardt 
nævner et Sted Exempler paa Træer, der brugtes som Majtræer: 
Eg, BØg, Lind, Hyld, Pæretræ, Gran. »... I hedensk Tid 
(S. 39) har det fonrinsvis været Træer i hellige Hegn, som har 
været unddraget almindelig Skovhugst. Men ogsaa senere ved 
Landenes Opdyrkning finder vi, at visse Træer var beskyttet 
imod at blive fældet af enhver Deltager i Opdyrkningen. At 
hugge dem om var forbudt ved Kapitalstraffe. . .. I Sverige 
taler man om visse fritrad (Fritræer), som ikke maa blive hug
get om, »thi Beboerinden af Træet (han som bor i tradet) 
vil ikke hugges om«. Disse Oplysninger om fredede Træer fin
des hos Mannhardt, Kap. L, § XI.: Baumseele. - Denne Træ
ets Sjæl er ogsaa »Vegetationsdæmon«, beskyttende Aand for 
al anden Plantevækst. Det er denne Tro paa Træets livgivende 
og beskyttende Kraft, der ligger til Grund for Majtræsfestlig
hederne i Middelalderen. Man kan altsaa kalde disse »Frei
baume«, fredede Træer, der nød Menneskenes Beskyttelse gen
nem Vedtægter. Jeg antager, at den Skik, som Mannhardt om
taler Kap. III., § 5, at Sognet skulde betale Sognefogden Penge 
for Træet, og at Sognets unge Mænd, naar de ankom til den 
Gaard, eller det Sted, hvor Majtræet skulde rejses, blev mod
taget med en »Freitrink«, en Drik 01, netop hænger sammen 
med Betegnelsen af Majtræet som Freibaum, et fredet Træ. 

Foruden »road af peace« og »rod«, fra 1661 »may-pole«, 
findes i Every Day-Book II. (Sp. 572) under Overskrift May 
et Digt af Geoffry Chaucer, den store engelske Digter, f. 1340 
i London, af hvilket jeg afskriver to Vers: 
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This slender rod of leaves and flowers, 
so fragrant and so gay, 
produce of spring's serener hours, 
peculiarly is May. 

This slender rod the hawthorn bears, 
and when its bloom is o'er, 
its ruby berries then it wears, 
the songster's winter store. 

Denne slanke Gren af LØv og Blomster, 
saa duftende og saa kæk, 
Produkt af Foraars stille Timer, 
er særegen for Maj. 

Denne slanke Gren bærer Hvidtjørnen, 
og naar dens Blomstring er forbi, 
da bærer den de ru Bær, 
Sangerens Vinterforraad. 

Det er sandsynligst, at her er Tale om en Hvidtjørnegren, 
sat paa en Stang og benyttet som Majtræ. Jeg har medtaget 
Digtet for at vise, at Ordet rod har været en almindelig fore
kommende Betegnelse (her for Gren). Til Sammenligning med 
Indholdet af ovenstaaende Digt fremhæver jeg fra Mannhardt 
Kap. III., § 5 (S. 172): Form for Majskikken i Oberbaiern: 
»Gennem hele Oberbaiern holder stadig en ærlig Landsby me
get paa et smukt, i festligt Optog hentet Majtræ for hele Sog
net ... Ved Siden af Udsmykningerne (Faner, Vaaben, Kranse, 
Indskrifter) har Majtræet ogsaa væsentlige uundværlige Be
standdele, saaledes ... , den grønne Grantop hØjt oppe, der 
skal minde om, at vi ikke staar foran en død Stang, men foran 
et levende Træ fra den friske Skov ... « Det ses her tydeligt, 
at Stangen, den afskrællede Stamme eller store Gren, pyntet 
med samme Stammes - eller Grens - Top kaldes »Træ«, 
»Majtræ«, og man ser tydeligt, at det ligefrem kræves, at dette 
Majtræ skal regnes for et levende Træ. - Vender vi nu til-
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bage til ovenstaaende Digt, ses det ogsaa her, at Hvidtjørne
grenen regnes for Symbol for hele Hvidtjørnen. Dette kan igen 
sammenholdes med, at Navnet Majstang i alle germanske 
Lande vekslede med Navnet Maj træ. 

Mannhardt taler Kap. III. (S. 247) om en Skik i det nord
lige Oldenburg, som bestaar i, at en Gren fra et Træ, mest 
HvidtjØrn, kaldet Werpelrot, smykket med Baand og Blomster 
og i Spidsen med Æbler og Kager, af unge Mennesker hem
meligt blev kastet ind ad Vinduet til deres Kæreste, eller om 
Eftermiddagen af BØrn til Bekendte. Det skete den sidste Dag 
i Aaret. 

Werpelrot (nedertysk Werfrute) betyder altsaa Kastegren. 
Her ses altsaa rot i Betydningen Gren - paa tysk Grund. 

Her fØlger en Række Oversættelser af det omhandlede Ord: 
An Anglo Saxon Dictionary. By Bosworth: rod, rode, f. a rod, 
pole .. , Da »rod« betyder pole, kan det altsaa oversættes ved 
Kæp, Stav, Stang. 

Wb. der ostfriesischen Sprache, I. Ten Doornkaat Koolman 
(1882), rut eller rute, Kvist, Vaand. rode, rote, rot; ro (roe), 
Kvist, Træstang (Maalestang). Mittelniederdeutsch, rode, Kvist, 
som Stang paa Møllevingen (Maalestang). - Norw.-Dan. 
Etym. Wb. Falk og Torp: Rode (dansk, om et vist Længde
og Flademaal) er fra mnd. rode, Stok, ungt Skud, Stang, Maale
stang; ahd. Ruota, f. ruta, Plante. - Otto Kalkar, Ordbog til 
det ældre danske Sprog (1300-1700). (1893) rode (isl. 
roda) , Maalestok. 

Hvorfor kaldes Træet ved St. Andreas Kirke i London ikke 
Mayshaft, Majstang, og Kirken »under Mayshaft«? Og hvorfor 
kaldes det andet Majtræ i London ikke May-road eller May
rod? - Vi lægger Mærke til, at det sidste Træ efter 1661 kal
des Maypo1e. 

Den julianske Kalender blev anvendt som den officielle 
Tidsregning i Landene, efterhaanden som de antog Kristen
dommen. Men denne Kalender med dens 12 latinske Maaneds
navne var meget lidt kendt uden for Kirkens Omraade. Den 
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blev hovedsagelig en Kirkekalender. I Danmark saa vel som i 
andre Lande uddelte Biskopperne haandskrevne Meddelelser 
til Præsterne om Aarets Helligdage, hentede fra Kirkekalen
deren. -

Her skal nu omtales forskellige germanske Kalendere, som 
brugtes i Middelalderen og endda ofte langt senere, idet jeg 
henviser til »Nordisk Kultur XXI., Tiderakningen av Martin 
p. N. Nilsson, Prof. vid Lunds Universitet«: »N. Beckman, 
Islandsk och Medeltida Skandinavisk Tiderakning« . ....--- Ud fra 
dette Værk søger jeg at vise, hvorledes Maanedsnavnet Maj 
saa godt som ikke er kommet ud i Befolkningen i Landene. 
Aaret inddeltes herefter i Uger paa 7 Dage. Samtidig var der 
en Todeling af Aaret i et Sommer- og et Vinterhalvaar. Som
merhalvaaret begynder en Torsdag omkring Midten af April, 
Vinterhalvaaret en LØrdag omkring Midten af Oktober. Begge 
Halvaar bestaar af 6 Maaneder a 30 Dage. 

Norge. »1 Norge begyndte Sommerhalvaaret d. 14. April 
(altsaa efter Kirkekalenderen) ... Med den 14. Oktober be
gyndte Vinterhalvaaret.« 

Sverrig. »Fra svensk Omraade findes Vidnesbyrd om, at 
Sommeren og Vinteren begynder efter den norske Regel.« 

»If. islandsk Tidsberegning (Dokumenterne herom hidrører 
fra Slutningen af 12. Aarh.) begynder første Sommermaaned 
8. April (dette er dog ikke normalt; sædvanligvis begynder 
den 9-15). Anden Sommermaaned begynder undertiden 8. 
Maj (men det sædvanlige er 9-15). 

1. Sommermaaned gaar fra 8. April, eller fra 9-15 April, 
til 8. Maj eller 9--15 Maj.« Begge Maaneder, April og Maj 
fra den julianske Kalender. - Hvis det kunde tænkes, at 
de af Kirken i dens Dokumenter brugte latinske Maaneds
betegnelser nu og da kunde finde Vej ud i Befolkningen -
og det skete vel nok af og til - vilde der have været en særlig 
Lejlighed dertil, naar det gjaldt Sommerhalvaarets d. v. s. Som
merens, Begyndelse, Aarets dejligste Tid, som alle saa hen til. 
Men naar denne ikke indtraf 1. Maj (altsaa ikke faldt sammen 
med Kirkekalenderens 1. Maj), var det næsten udelukket, at 
Maanedsnavnet Maj kunde komme frem paa Island. 

81 

»Den første Sommermaaned havde to Navne: gaukmanudr 
og sadtid (Gøgemaaned og Saatid); vi mØder dem kun i Snor
res Edda. Derimod findes Dokumentation for, at gauksmessa 
er Navnet paa 1. Maj, som indtraf under denne Maaned.« 

»Den danske Maanedsrække lyder efter ældre Almanaker og 
Ole Worm (1588-1654): 1. Glugmanet, 2. Blidernanet, 
3. Tor-, 4. Fare- (eller Faare-), 5. May-, 6. Skærsommer-, 
7. Orme-, 8. HØst-, 9. Fiske-, 10. Sæde-, 11. Slagte-, 12. 
Christ-.« - FØrst omkr. 1600 synes »Maj« at være begyndt 
at faa Indpas i Danmark. 

Fra »Folklig Tiderakning, av Martin P. N. Nilsson« anfører 
jeg (i min Oversættelse): »Der findes en Skildring af den sjæl
landske Bondes Maade at regne Tiden i Slutningen af 1700-
Tallet, som er saa karakteristisk, at den let kan meddeles i sin 
Helhed som Optakt til Behandlingen af vort Emne.« - For
fatteren fortsætter nu paa Dansk: »Naar Bonden taler om Ti
den, da nævner han næsten aldrig Maanederne, men han hen
fører alt til Aarstiderne og de dermed i Forbindelse staaende 
Forretninger. Gaar Talen derfor ud paa forbigangne Ting, da 
indtraf de enten ved Vaardagen eller paa TØrveskærstiden eller 
i HØhØsten eller i HØsten eller efter HØsten, eller Vinteren. 
Skal Bonden gaa til en endnu nøjere Bestemmelse, holder han 
sig endnu ligesom fordum i Katolicismens Tid til de bekend
teste Helgendage enten Valborg-dag eller St. Ols-, o. s. fr., thi 
med Tal, denne Maalestok paa Folks Kultur, er Bonden ikke 
meget for at befatte sig. Undertiden hØrer man ham, og naar 
han er kommen til den Alder, i hvilken Mennesket først rig
tigt begynder at beskæftige sig med Religionen, indrette sin 
Tidsregning efter Indholdet af den ved Gudstjenesten anord
nede Bibellæsning; saaledes sagde derfor hin Bonde: vi havde 
allerede den Gang Evangeliet om den rige Mand inde (vi var 
over 1. SØndag efter Trinitatis), andre sige blot: vi havde den 
rige Mand inde. 

Hvad der også har bidraget til, at Navnet Maj ikke var 
kendt i Landenes Befolkning, var, at den katolske Gejstlighed 
havde Modvilje mod dette Navn, der i hedensk Tid var blevet 
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baaret af den græsk-romerske Frugtbarhedsgudinde Maja, hvor
for Kirken havde indført Navnet Marie-Maaned (efter Jesu 
Moder) i Stedet. 

Trykte Almanakker kom frem i Europa omkr. 1450. I Løbet 
af 16. Aarh. synes de flere Steder i Europa at være begyndt 
at udkomme aarligt. Det er disse Almanakker, der indfører de 
latinske Maanedsnavne, og dermed Navnet for 5. Maaned, 
Maj, i Kredse af Landenes Befolkning. 

Da de foruden kalendariske og astronomiske Opgivelser for 
et bestemt Aar, eller en Periode af Aar, ogsaa indeholdt meget 
Stof bestemt til Underholdning eller til praktisk Nytte, blev 
deres Udbredelse efterhaanden stor. 

FØr Almanakkernes Tid har man altsaa ikke kunnet bruge 
Sammensætningen Maj-rut, Maj-rot, May-pole, Maj-spær, Maj
stang o. s. v. i germanske Lande. 

(Her har vi altsaa Svaret paa, hvorfor man ikke kunde 
kalde St. Andrew Kirke i London for St. Andrew under May
shaft, og den ved Stranden Mayroad eller Mayrod [of peace). 

For Danmarks Vedkommende har man først kunnet begynde 
at bruge Sammensætninger som Maj + Stang = Majstang 
omkr. 1600, thi, som det fremgaar af ovenstaaende Oplysnin
ger om Tidsregningen, vandt de latinske Maanedsnavne kun 
langsomt Indpas. 

Om Majtræskikkenes Alder siger Mannhardt (Kap. III., § 5, 
S. 160: Maibaum): Paa første Majdag, til Pinsen ... finder i 
tyske, vestslaviske, engelske, franske og andre keltiske og ro
manske Landskaber Indhentningen og Udplantningen af Maj
træer Sted. Denne Skik ses allerede i Dokumenter fra den tid
lige Middelalder (13. Aarh.) som traditionel. 

Om det samme Spørgsmaal faar man nogen Underretning 
hos Troels-Lund (D. L. i N., Bog II, S. 168): »Flere af Dati
dens historiske Forfattere, bl. andre Arild Hvitfeld, meddeler 
en Beretning om, hvorledes det gik til, at Valdemar Sejr Aar 
1226 mistede Liibæk. I FØlge deres Fremstilling lokkede Bor
gerne paa Skt. Valborgs Dag den danske HØvedsmand ud af 
Borgen ved Løftet om at ville vælge ham til Majgreve ... Selv 
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om denne Beretning er helt igennem urigtig ... « - Forfatte
ren henviser ogsaa til F. C. Dahlmann: Geschichte von Dane
mark I. 386 (Hamburg 1840), der giver den samme Beretning. 
Dahlmann anfører selv, at denne Historie fortælles fra flere 
Sider i Tyskland, f. Ex. Deecke: »Grundlinien zur Geschichte 
Liibecks (S. 21).« 

Selvom Historien erklæres for en Fabel, er den dog ikke 
uden Betydning. Den vilde ikke kunne være fremkommet, 
hvis der ikke havde været det Grundlag at bygge paa, at Maj
træer paa den Tid var almindelige. 

Man ser undertiden den Paastand fremført, at man aldrig har 
haft Majtræer paa Bornholm. 

Mange Beviser fastslaar, at man adskillige Steder i Danmark 
op imod vor Tid vilde kunne sige det samme (om Mangel paa 
Erindring om nogen Sinde at have set eller hØrt om Majtræer). 
(Se Troels-Lund, D. L. i N., Bog VII, Kap. V). 

Kalkars Ob., 1300-1700 (se ovenfor) nævner intet »rod« = 
Knop, Kvist (Stang). Om »rod«, nutidigt Dansk »Rod«, findes 
en Artikel, der indeholder nogle Udtryk om Kviste og Blade, 
der skyder frem fra Roden, hvoraf man - synes jeg - kan 
uddrage, at disse Skud og Kviste paa en særegen Maade hØrer 
med til Roden, saaledes at Benævnelsen rod ogsaa omfatter dem. 
Det vilde også være mærkeligt, om den tidlige Middelalder 
ikke skulde have haft en Betegnelse for disse levende Dele af 
Træet, som de forskellige tyske Dialekter og Engelsk har haft 
i samme Tidsrum: rod, rode. 

Man kan maaske antage, at Grunden til, at »rod« = levende 
Dele af Træet over Jorden, ikke findes i denne Ordbog, er, at 
det omkr. Aar 1300 har været forældet, saaledes at det, skønt 
brugt dialektisk i forskellige Egne af Landet, ikke er kommet 
frem i det skriftlige Sprog. Man maa jo erindre, hvor lidt Spro
get i det hele taget kom frem i Skrift - og det endda langt hen 
i Middelalderen; og Ordet har da helt været glemt. 

Jeg antager altsaa, at Bornholms Majtræer er blevet kaldt 
»rod«. - Hvorledes kan nu Skikken at rejse Majtræ ved St. Mi
chels Kirke være fremkommet? Det var omtrent samtidig med, 
at Valdemar Atterdag blev Konge i Danmark, at hanseatiske 
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Købmænd i stort Antal viste sig paa Bornholm. Deres Sprog 
Mnd. (ca. 1200--ca. 1500), en direkte Fortsættelse af as fik 
stor Indflydelse paa det danske Sprog, ligesom Hanseatern~ fik 
stor Indflydelse paa Sæder og Skikke i Danmark, især paa Val
demar Atterdags Tid. Det kan tænkes, at det er igennem dem, 
at den, vel nok meget sjældne Skik at rejse Majstang foran en 
Kirke, kom hertil. Efter Stednavneudvalgets Fortegnelse over 
Kirkens Navne gennem Tiderne prØver jeg nu at forklare disse. 
De to første Dokumentationer er fra 1490, Sancti Michelssogen, 
og 1491, RØs kirke soghen. Jeg mener, at dette »RØs« er dan
net af rod, rode (= Stang, (Maj)stang) paa samme Maade som 
RØthna (1433) og Rødne (1555) er dannet af Rothna og 
Rodne. Jeg henviser derfor til Slutningen af Artiklen om RØnne. 
Konsonanten d er i den senere Middelalder altid blødt d efter 
Vokal. - I Ordene rod, rode er d altsaa blØdt d. Dette d 
kunde være j-agtigt (Br. N. II. § 307), ogsaa paa Bornholm. 
Jeg antager nu, at følgende Udvikling har fundet Sted: det 
j-agtige blØde d har omtrent virket som et »i« og bevirket For
andring af det umiddelbart foran staaende o til ø, hvorefter det 
er faldet bort. Det er vel muligt, at Grunden hertil har været, at 
»s« i Ordets Slutning har været stemt; herom staar hos Br. N. L 
§ 45 Anm. L »muligvis er z i nogle Haandskrifter .. (og) i Udlyd 
Tegn for stem s (jf. nuværende bornh. z, Br. N. DD. 110)«. 
Hvis dette har været Tilfældet, og d var blevet staaende, vilde 
der altsaa have været to stemte Lyde lige efter hinanden; dette 
har man villet undgaa, derfor er d faldet bort. Men det var 
meget uheldigt, eftersom det herved skjultes, hvad Ordet be
tØd: rod, noget som var kendt af alle og enhver. Jeg udtaler 
dette saa bestemt, fordi det er Udgangspunktet for min Fortolk
ning af Navnet Rutsker. 

Denne Form uden d forsvinder da ogsaa if. de senere Doku
mentationer lige saa snart, som den er kommet. Næste Gang, vi 
støder paa Navnet (1555), lyder det: Rødsker og - Rodsker. 
Dette »Rodsker« skal - antager jeg - betragtes som en sam
vittighedsfuld Fastslaaen af, at Rod dog skal betyde Stang, og 
Rodsker (Maj)stangkirke. I samme Dokument kaldes Kirken 
ogsaa Rødsker. Fra nu af forsvinder »0« i Dokumenterne. Dette 
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behØver dog ikke at være ensbetydende med, at det ikke har 
været fastholdt af mange Mennesker i daglig Tale. Men hen i 
det 16. Aarh. giver den Uensartethed og Usikkerhed i Stave
maade sig til Kende, som var karakteristisk for den Tids Dansk. 
Vokalerne skifter mellem ø, y (og som jeg antager, o). Denne 
Overgang (Lydlukning) er meget almindelig (Br. N. L § 143: 
»l en Række Tilfælde foreligger Overgang fra de mere aabne 
( .. ) Vokaler til de tilsvarende mere lukkede( .. ) :ø blevet 
til y, o blevet til u, .... )« - 1651 har vi Ridtzkier, (Br. N. 
L § 132, S. 200): »Usikkerheden i Artikulationen og Forskel
lighederne inden for Dialekterne har .. , især fra Middel
alderens sidste Aarhundrede, ført til Usikkerhed i Skrivemaa
den, navnlig til en Sammenblanding af i og y, der tillige har 
en palæografisk Aarsag i Ligheden mellem ij og y, samt i 
den i latinske Haandskrifter almindelige Brug af y for i og om
vendt.« - A. P. Adler (PrØve paa et bornholmsk Dialektlexi
kon, 1856) nævner en Række Ord, i hvilke y udtales som i. 
I disse Stavemaader findes tre Steder en Sammenhobning af 
-dtz-. 

Formen Ruths-, første Gang nævnet 1671 (samtidig med 
Formen Rutsker-), har »th«. Vi er her i det 17. Aarh., »Den 
Nyere Tid«, i sproglig Henseende den næste Periode efter Af
slutningen af den »Middeldanske« (omkr. 1525). Her gælder 
th og t for det samme ligesom i Nutidens Dansk. Denne Form 
med u kan dels skyldes en Paavirkning fra Visitatsbogen 1621: 
Ecclesia Rutziana, »Ruts Kirke« (latiniseret Form), dels kan 
den være paavirket af Formen Rodsker fra 1555. 

Ved Latinisering kunde ikke bruges y, ø, der aldrig fandtes 
i Latin. Det kan imidlertid tænkes, at denne Latinisering skal 
opfattes som et bevidst ForsØg paa gennem u i Rutziana at 
fremdrage en Form med u, der fører tilbage tilo - i Rodsker, 
en Form, der - som den eneste - viser Ordets Betydning: rod = 
Stang, Kvist, »Træ«. Lydlukning paa dansk Grund af o til u 
har fundet Sted (Br. N. L § 143). Navnet Rodsker senere un
dertiden Rudsker, har maaske - skønt ikke ko~met frem i 
noget Dokument - været brugt i daglig Tale hist og her i Sog
net og paa Øen; derved gjordes det berettiget at bruge denne 
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latiniserede Form, hvorved den ene Skrivemaade, den med u -, 
der fører tilbage tilo i Rodsker (1555), støtter denne, med u 
(1621) og omvendt. Det er forØvrigt ganske mærkeligt, at 
nævnte Visitatsbog ved Siden af Ecc1esia Rutziana har Ryds
kircke. Det kunde se ud til, at disse to Stavemaader er Udtryk 
for to forskellige Tænkemaader, af hvilke den ene var ligetil, 
idet den var traditionel: naar Navnet gennem et ret langt Tids
rum var blevet udtalt og skrevet med Vokalen ø og y, burde 
man ikke gaa bort fra disse to Tale- og Skrivemaader. Den 
anden Betragtningsmaade hvilede paa en sproglig-logisk Lyst 
til at fremdrage Navnet i gammel Form. Man vidste rime
ligvis, at Vokalen u var kommet af o, og man vidste, at dette o 
havde været dokumenteret i 1555, hvilket vil sige, at Navnet 
har været udtalt med denne Vokal baade før og efter dette 
Aarstal. 

Man maa antage, at de to Former fra 1671, Ruths- eller 
Rurs-, er et Udtryk for en bevidst Støtte for dette Synspunkt. 
Det gik imidlertid anderledes, end man havde ventet. Formen 
Ruts kom ikke til at pege hen imod en Forstaaelse af Navnet, 
men førte tværtimod til en tydelig Misforstaaelse af det, idet 
der nu træder en moabitisk Kvinde, Ruth, frem for Bevidst
heden (en Kvinde omtalt i det gamle Testamente) som den for
modede Navngiver for Kirken. 

Det er rimeligt at antage, at Stangen ved St. Michaels Kirke 
(Ruts Kirke) har været Midtpunkt for Majfestlighederne 1. 
Maj (eller Dagene deromkring, naar LØvet var sprunget ud). 
Men den har sikkert ogsaa været brugt som Midtpunkt for 
Festlighederne St. Michaels Dag 29. Septbr .. Paa denne Dag 
har der i katolsk Tid været holdt to Messer i denne Kirke, een 
i Anledning af, at Kirken var indviet til St. Michael (da alle 
Kirker i katolsk Tid hvert Aar holdt Kirkeindvielsesfest for den 
Helgen, til hvem de var viet), og en anden, ogsaa for St. Mi
chael, der kaldtes HØstmesse. Naar Menigheden i St. Michaels 
Sogn havde overværet de to Messer, var det naturligt at holde 
HØstfest i den fri Natur. 
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Paa Rutsker Kirkegaard ser man to mærkelige smalle, aflange 
HØje, dannede af Jord og store Natursten og tæt sluttende sig 
til det gamle Klokketårn. Det ses tydeligt, at de er kunstigt dan
nede HØje. De er tilsaaede med Græs, og paa den ene staar to 
LØvtræer. Skulde disse to HØje være Rester af en HØj, hvor 
Majtræet har staaet? - eller kan man snarere tænke sig, at der 
har ligget en MajhØj uden for Indgangen til Kirkegaarden, 
maaske til hØjre? - maaske endnu lidt længere derfra? 

Fra »22 Bornholmske Folkedanse« (1928), samlede, beskrev
ne og udgivne af H. P. Koefoed, fremhæver jeg: Ryskjerketurn, 
Kjælaflikkara-turn, Ajle-majns-totur, Stasturn, Sekstur rundt og 
Ryiggjaturn. Fælles for disse Danse er, at de bærer Navnet Tur
danse. Disse Danse beskrives; der anføres, hvorledes de skal 
danses. Kun til een af de 22 Danse er der anført Text, til de 
andre er kun Melodien angivet. Melodien til Ryskjerketurn er 
den samme, som bruges til den kendte Sangremse: 

Silden koster fire Mark og to, 
Silden koster fire Mark og to, 
Fire Mark og to, fire Mark og to, 
Men saa skal Silden ogsaa være rigtig go' 
Fire Mark og to, fire Mark og to, 
Men saa skal Silden ogsaa være rigtig go'. 

Om Folkedans har »Store Nordiske Konversationslexikon« 
(1917) efter en RedegØrelse for dens Brug i gammel Tid, for 
dens senere gradvise Hendøen, baade hvad Dans og Melodi 
angaar, og for dens Genoptagelse i Nutiden ved Hjælp af mundt
lig Overlevering, fØlgende Slutbemærkning: »Der holdes Folke
dans-Opvisninger i Forbindelse med Riden Sommer i By, Dans 
om Majstangen og de andre gamle Skikke, der hØrer sammen 
med disse smukke og morsomme Danse.« Folkedansene betrag
tes altsaa her som staaende i Forbindelse med »Riden Sommer 
i By« og Dans om Majstangen, og hermed siges det, at Ryskjer
keturn har staaet i Forbindelse med en eller anden Form for 
Majfest paa Bornholm, oprindeligt, som Navnet angiver ved 
Ruts Kirke. 
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Eftersom Dansen kaldes Ryskjerketurn (Eental), maa man 
maaske antage, at der kun har været danset den ene Dans ved 
Ruts Kirke. Det kan formodes, at Dansen, da Majstangen ved 
Ruts Kirke ikke mere blev rejst, gik over til at blive anvendt 
ved Aarets Fester i Rutsker Sogns Gildeslav, hvorved dens Navn 
er blevet bevaret. 

Da hvert af Bornholms 15 Sogne havde sit Gildeslav og Gil
desbo, hvor man dansede i Danseladen - eller ude paa Gildes
valen, ligger det nær at mene, at det har været de samme Danse, 
der blev benyttet overalt paa Øen, og at Ryskjerketurn paa den 
Maade er blevet almindeligt kendt. 

Det Sted, hvor Gildet i hvert Sogn holdt sine Sammenkom
ster, benævnes »Gildeshuset«, »Gildesboet« eller »Gildesgaar
den«. Den eneste af disse Bygninger, som eet Sted synes at have 
dannet en Undtagelse, er den i Rutsker Sogn, hvis Navn if. 
»Bornholms Stednavne« (S.234) lyder: Kb 1689 »i Gildis
huszet«; Panum 1830 p. 36. »Ruthskirke-Gildesboe«. - Tan
ken henledes uvilkaarligt paa et ganske særligt SammenhØrs
forhold mellem Kirken og dette Gildesbo. 

Ved Benævnelsen Rutskirke-Gildesboe (Stednavnsudvalgets 
Bog om Bhs. Stn.) er anført Navnet Panum. 

J. S. N. Panum (f. 1792, Regimentschirurg 1816-1828 ved 
Bornholms Milice) fortæller i sin Bog »Beskrivelse over Born
holm eller Bornholms Vejviser« om en Tur fra Hasle til Ruths
kirke-Gildesboe og Ruths Kirke:« ... Turen gaar lige ud i 
Nord fra Hasle, man passerer Frigaarden og drejer enten til 
højre eller Nord paa. FØlge vi den sidste Vej, komme vi forbi 
Ruthskirke-Gildesboe over en ... Dal tæt ved samme, nemlig: 
Dalen ved KuremØllen, .... « 

Jeg sammenholder hermed en Bemærkning om Gildesboerne 
fra samme Bog: »Tillæg til Bornholms Vejviser« (S.43); her 
skriver Panum: »Hos Schougaard findes anført at Gildesboerne 
ere ved en Kongelig allernaadigst Resolution af 26. Juli 1739 
blevne bestemte til BØrneskolers Oprettelse i Landet; skøndt det 
nu snart er hundrede Aar siden at den Resolution er udkom
men, er det mig ei bekjendt, at det deri befalede er udført.« 
Panum fortsætter: » ... , at de (denne som andre velgjØrende 
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Lovgivninger) bleve her, ved en forskjellig Anskuelse, maaske 
i og for sig selv undskyldelig og tildels grundet paa, mueligen 
ubetvingelige Omstændigheder, ikke satte i Kraft.« -

I Hæftet »Paa Bornholm (1951), RejsefØrer med 14 Special
kort« findes lidt S.V. for Ruts Kirke angivet en MØlle. Lidt 
N.Ø. for denne findes angivet »Skole«. Afstanden fra Skolen til 
Ruts Kirke er meget lille. Hvis man nu, idet man holder sig 
til Panums Meddelelse om, at Gildesboerne if. kgl. Resolution 
1739 skulde bygges om til Skoler, antager, at Bestemmelsen dog 
er blevet gennemført nogle Steder paa Bornholm, saa at Skolen 
her har faaet sin Plads paa Gildesgaardens Grund, eller tæt der
ved paa den Jord, der hØrte til Gildesboet, kommer man til det 
Resultat, at Kirke og Gildesbo har ligget meget nær hinanden. 

I »To Fortællinger fra Bornholm« ved A. P. Adler, Dr. phil. 
(1856): »Rokkestenen« (en Novelle, som foregaar paa Kr. 
d. 2.s Tid 1522) beretter Forfatteren om nogle Personer, der 
skal »til Gilde« i Rutsker Sogn (S. 20). Han taler om et stort 
Træ, »der var Centrum i Samlingspladsen«. - Desuden siges: 
»Gilderne eller Forsamlingerne af Sognene paa St. Hansdag, 
Pintsedag og Michelsdag vare den Gang mere almindelige end 
nu.« (S. 8). Nu gør A. P. Adler slet ikke Fordring paa, at For
tællingen skal betragtes som historisk, og det lidet han skriver 
om Gildets Forløb, forekommer mig ogsaa at ligge noget fjernt 
fra, hvad man ellers hØrer om disse Fester i Gildesboerne. Men 
jeg har medtaget det, fordi her nævnes et stort Træ, der var 
Centrum i Samlingspladsen, og dette kan jo tyde paa, at Adler 
har hØrt Folk tale om, at saadanne Træer - eller Stænger - i 
Middelalderen har været rejst paa Gildessletten. 

Har Betegnelsen rod, rot, rut været brugt fra gammel Tid om 
Majtræer andre Steder i Danmark? Jeg er stødt paa to Navne, 
som tyder herpaa: 
1) St. RushØj (V. 424, Trap). Tisted Amt. Revs Hd., Bodum 

og Udby Sogne. 
2) Rusted Vandml. (V. 83, Trap) (1664 Rodsted MØlle). 

Viborg Amt, Lyby og Grindeslev Sogne, NØrre Hd. 
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1) St. RushØj. Dette kan vel sammenstilles med Rusted Vandml 
idet Trap opgiver Navnet fra 1664, Rodsted. Rusted er he;~ 
efter kommet af Russted, som igen er kommet af Rutsted. 
RushØj er kommet af RutshØj. Disse Forandringer er skete 
ifølge de Regler for Lydforandringer, som er anført under 
Emnet Ruts Kirke. - Herefter betyder - mener jeg _, 
Rusted VandrnI., VandmØllen ved (Maj)træhøjen eller 
(Maj)træshØjen; St. Rushøj: Store (Maj)træshøj. 

Troels-Lund giver (Dagligt Liv i Norden i det 16. Aarh., 
Bd. VII, S. 165) en Benævnelse for Majstang paa MØen. Han 
siger: '" »Majtræet« var blevet til en »Majstang«. - Det er 
denne sidste Form for Majtræ, som nu er den brugelige, hvor 
Skikken har holdt sig i Norden. Saaledes beskrives det for 
60 aar siden paa Møen, hvor selve Navnet »Majtræ« allerede 
synes at være gaaet i Glemme, idet det kaldes for »Spæret«: 
»Tvende stærke Ryttere vælges til at føre " Spæret« , der er en 
5-6 Alen lang Stage med anbragte Tværstænger, overalt om
snoet og behængt med alle KulØrer Baand, Flitterguld, brogede 
Silke- og BomuldstØrklæder ... « 

Det forekommer mig rimeligst, at Navnet Spær er det op
rindelige, idet Spær er et gammelt nordisk Ord. Dahl og Ham
mer, Dansk Ordbog for Folket, har: Spær L (on. spjorr, n.; 
oldd. spiær; mnt. sper) , (foræld. og poet.) Spyd, Lanse ... 
Spær II .... (on. sperra, f.; mnt. sper; ... ) 1) Tagspær, Sparre; 
2) en 5-6 Tommer tyk TØmmerstok af Gran el. Fyr; ... _ 
Samme Ordbog: Spir (æl. d. spir(e), on. spira, f., Stilk, Rør, 
tynd Træstamme. 

Jeg tror, at det Navn for Majtræ, Spær, som Troels-Lund 
her angiver som Navn for Majtræerne paa Møen, skyldes en 
Sammenblanding - fra gammel Tid - af de to Ord Spær og 
Spir(e), idet on. spira, f. havde Betydningen »tynd Træstam
me«. Det findes ret ofte anført i germanske Beretninger om 
Majtræer, -stænger, at man til dem brugte en tynd Træstamme, 
tilspidset foroven og omvundet med LØv og Blomster. Paa 
Møen har man altsaa holdt fast ved det gamle Ord Spær. 
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Her fremføres nu tre Etymologier, der angaar, ikke alene 
Ordet (Maj) Træ, ogsaa det levende Majtræ, f. Ex. Lind, men 
ogsaa Ordet Træ i Almindelighed: 

1) Triibner, Deutsehes Worterbueh (1936): Rute ... »Man 
setzt idg. ret - rot -, rot, Stange, dunner Baumstam, an und 
vergleieht aslav. ratiste, ratoviste, »Lanzenschaft« ... lat. retae, 
»Baume im oder am Flusz« .,. Dette kan sammenholdes med, 
at Majstangen jævnlig beskrives som slank, tynd Træstamme. 
Man sammenligne ogsaa hermed det ovenfor af Troels-Lund 
angivne Navn for Majtræ paa Møen, Spær, der bl. a. betyder 
Lanse. Endelig oversætter Trubner rute - eller rettere: sam
menligner det - (gennem lat. retae) med »Træer ... « 

Selvom det ikke kan siges, at Trubner her bruger »Rute« 
i Betydning et levende Træ, maa man dog regne med, at disse 
»Baume« i eller ved Floden (ad hvilken de altsaa skal Høtes) 
ikke er Træstammer, men Stammer, som man har ladet beholde 
Grene og Kviste. 

2) Jacob u. Wilh. Grimm, Deutsches Worterbuch (1893, 
Sp. 1566): rute, als bezeichning die starken baume, aus wel
chen die Huge1 einer windmuhle gebildet werden. 

3) Mnd. Wb., Lubben, opgiver, at de stærke Stænger, hvortil 
Sejlet paa en MØllevinge er fæstet, kaldes rute. Men Grimm 
har her noget ganske andet, at de stærke, levende Træer, hvoraf 
disse Stænger dannes, kaldes rute (Sp. 1566), der mittelalter
liehe riese tragt eine ruote, eine stange, als waffe. 

Her ses det, at Ordet rute har været brugt i Middelalderen 
i Betydningen Kastespyd, Lanse, som Kæmpen i middelalder
lige Sagn bærer som Vaaben. 

Alle disse tre Etymologier har »rute« som Emne, og de for
tæller alle - antydningsvis - at »rute« engang, maaske i me
get gammel Tid, har betegnet hele Træet. 

Rutsbjerg. 

Mon Rutsbjerg, Nyker Sogn, ikke skal sammenholdes med 
Navnet Ruts Kirke? Jeg har ganske vist udtalt den Mening, 
at de bornholmske Majtræer har været rejst ved Gildesboerne, 
men det kan vel tænkes, at der foruden ved Gildesboerne en-
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kelte Steder paa Øen, som fandtes særligt egnede, har været 
holdt Festligheder med Majstang som Midtpunkt. Rutsbjerg 
ligger tæt ved Grænsen til tre andre Sogne; fra disse - i alt 
fire - Sogne kan det tænkes, at Folk har været fælles om 
Festligheder ved et Majtræ paa dette hØjtliggende Sted, f. Ex. 
Midsommerfesten. 

(Navnet synes at kunne sidestilles med RushØj, Tisted Amt, 
Revs Hd., omtalt ovenfor). Men der melder sig en anden 
Forklaring paa Navnet, som snarest kan tænkes at være den 
rigtige. Har der i hedensk Tid paa Ruts Bjerg været en hellig 
Lund? Og har man fra Nyker Sogn og de tre tilstØdende Sogne 
hvert Aar till. Maj hentet LØv hjem til de stedlige Majstænger? 
Saadanne festlige Optog til Hest med Majløv herfra kan nok 
have givet Anledning til Navnet Ruts Bjerg. - Man maa hu
ske, at »rut« ikke alene har betydet Træ og Stang, men ogsaa 
Gren og Kvist. Stangen, hvortil Grene og Kviste blev fastgjort, 
opbevaredes ofte fra Aar til Aar. 
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1525. Oldnordisk ca. 800-ca. 1100 - på Bornholm til ca. 1200 
- betegnes som Gammeldansk i videre Forstand. 

A. P. Adler, To Fortællinger fra Bornholm (1856). 
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I. S. N. Panum, Beskrivelse over Bornholm eller Bornholms Vejviser 
(ca. 1825). . .. C" W d 

Francis H. Stratmann, Middle-Enghsh DlCtlOnary. ontammg or s 
Used By English Writers To The ~ifteent~ <:eneury (Oxford 1891). 
New-English Dictionary On Histoncal PrmClples. The Oxford Eng
lish Dictionary (1888). 
English Dictionary On Historical Principles (1914). 

H. P. Koefoed, 22 Bornholmske Folkedanse (1928). 
Triibner Deutsches Worterbuch (1936). 
Jacob u: Wilh. Grimm, Deutsches .. Wiirterbuch (1893). 
Liibben, Mittelniederdeutsches W orterbuch. 

Forkortelser. 

mnd. = Mittelniederdeutsch (Hanseaternes Sprog). Desuden mne. 
Middelnedertysk) . 

Mnd. Wb. = Mittelniederdeutsches Wiirterbuch. 
as. = asachs., Gammelsaksisk. 
oe. = Old·English. 
an., anord. = Altnordisch, Oldnordisk. 
ahd. = Althochdeursch, GammelhØjtysk. 

RØNNE (ROTNA) 
Forord 

Man støder ikke sjældent paa det Forhold indenfor de skan
dinaviske Sprog - og videre indenfor andre germanske Sprog, 
at nogle Grupper Stednavne, som nu til Dags ligner hinanden 
meget fra Land til Land - og som aabenbart ogsaa .betegner 
det samme fra Land til Land, ogsaa har meget stor Lighed -
baade hvad Stavemaade, Udtale og Indhold (Tydning) angaar 
- med Stednavne fra fjernere Sprog, altsaa ikke-germanske 
Sprog, og hvad der er meget vigtigt, denne Lighed hvad. Sta
vemaade og Betydning angaar gælder ikke alene Nutiden, 
men gaar over de germanske Sprogs Oldtid (fra omkr .. 800--: 
omkr. llOO eller hen i det 13. Aarh.) endnu længere tilbage l 

Tiden. 
Noget, som man imidlertid altid maa regne med i Spro?ene, 

er, at der gennem Tiderne har fundet Betydningsforskydntnger 
Sted i Ordene. 

Jeg har i mit ForsØg paa Tydningen af RØnne (Rotna) især 
brugt en dansk-norsk Ordbog af to Nordmænd, I:I. S,. Falk, 
norsk Filolog (f. 1859), Professor i germansk Ftlologl ved 
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Universitetet i Kristiania, og Alf Torp, norsk Sprogforsker, 
(1853-1916), Professor i sammenlignende Sprogforskning 
og Sanskrit ved Universitetet i Kristiania. Bogen er etymolo
gisk, affattet paa Tysk. 

Man ser ved Gennemgangen af en Mængde dansk-norske 
Ord, hvorledes Forfatterne fører dem tilbage gennem Gam
meldansk, Gammelnorsk og Gammelsvensk - og videre gen
nem andre gammelgermanske Sprog: Angelsaksisk, Saksisk, 
Gammelfrisisk, desuden GammelhØjtysk (ogsaa gennem disse 
Sprog i Middelalderen). 

Men de to Forfattere sammenligner ogsaa disse germanske 
Ord med de tilsvarende i Gammelslavisk Litavisk Latin 
Græsk, undertiden Bulgarsk, Irsk - ja g~ar ikke ~jælden~ 
over til Indogermansk, Sanskrit og Persisk - idet deres Ar
bejde hviler paa den sammenlignende Sprogvidenskabs Grund
lag. 

Som man ved har lige siden Danskeren Rasmus Rask og 
Tyskeren Jakob Grimm Sprogforskere arbejdet ud fra den For
udsætning, at i alt Fald næsten alle europæiske Sprog har fæl
les Udspring og Udspring fælles med Indisk. I Indien var 
Sanskrit et levende Sprog, Folkets Talesprog, indtil ca. 200 
Aar f. Kr., da det forsvandt som Talesprog, men gik over til 
at blive Skriftsprog. 

o 

Jeg har nu i foreliggende ForsØg prøvet ud fra tre Ord fra 
ovennævnte Værk at sandsynliggØre den Mening, jeg har om 
Navnet RØnnes Oprindelse. 

Da mit Arbejde bygger paa Ordet Rod som tilgrundlig
gende for Navnet Rotna, finder jeg det nødvendigt at begynde 
med at fremføre tre Etymologier i min Oversættelse fra et 
Værk skrevet paa Tysk af Hj. Falk og Alf Torp: Norwegisch
Danisches Etymologisches Worterbuch (Heidelberg 1910). 

Etymologierne er: 
I. Rod (Planterod), svensk rot, oldnordisk rot f. (hvoraf en

gelsk root); germansk Stamme wr6t = indogermansk vrad, paa 
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latin radix »Rod«, græsk raditsch »tynd Stav«. Hertil Aflyds
formen vrad paa latin radius »Stav«, græsk radamnos »ung 
Kvist«, radinos »slank«. Den svageste Rodform vrd, paa go
tisk walirts »Rod«, græsk ritza »Rod« (af vredi), gammelirsk 
frem »Rod« (af vrdmo): se Urt. Indogermanisk Rod vrid 
»hæve sig, vokse« af samme Betydning som verdh, paa San
skrit vardhate »hæver sig, lader vokse« ... Af den latinske 
Stamme (gennem tysk Wurzel = dansk Rod) Betydningerne 
»basis for en Magt« (i Matematiken) og »Grundelement i et 
Ord« (i Sprogvidenskaben). 

N aar der ovenfor er nævnet: den svageste Rodform, menes 
hermed Grundelementet i et Ord, = Ordets Rod. 

Il. Urt, svensk ort, oldsvensk yrt, oldnordisk urt f. (sentold
nordisk jurt er middelnedertysk Laaneord) = angelsaksisk 
wyrt (engelsk wort) , gammelsaksisk wurt, middelnedertysk 
wott, wurt, gammelhØjtysk wuttz, identisk er gotisk walirts f. 
»Rod«, hvilken Betydning ogsaa forekommer ved angelsak
sisk wyrt og midde1hØjtysk wftrz. En Sammensætning med 
walu- »Stav, Kvist« er angelsaksisk wyrtwala »Rod«, mid
delnedertysk wortele (hollandsk wortel), gammelhØjtysk 
wurzala (nyhØjtysk wurzel). En Afledning er gammelsaksisk 
wurtia »wurze«, middel nedertysk worte, wurte, middelhØj
tysk wurze; dertil Aflydsformen gammelsaksisk wirtia, mid
delnedertysk werte, middelhØj tysk wirz(e): se Urt III. - Nær
mere under rod, der er en Aflydsform. 

III. Urt (dansk = Øl-urt), norsk vørter (dialektisk ogsaa 
vyrt, vørt) , svensk vort, oldnordisk virtr n., vorte (warze), 
svensk vårta, oldnordisk varta = angelsaksisk wearta (engelsk 
wort) , gammelfrisisk warte, middelnedertysk warte og wratte 
(hollandsk wrat) , gammelhØjtysk warza (.. ,). Ordet bliver 
sædvanligvis stillet ved Siden af den indogermanske rod verd, 
hæve sig, vokse (se I. Rod og II. Urt). -

I disse tre Etymologier betegner »gammel« som første Led 
i Ordene altid Tidsrummet omkr. 800-omkr. 1100, underti
den omkr. 1200; - »middel« - engelsk »middle« - Tiden 
omkr. 1100-omkr. 1500. 

Fra disse tre Etymologier fremhæver jeg fØlgende Ord: 
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I. »Rod«. Substantiverne Rod, Urt, Stav, og Verberne »hæve 
sig, vokse«, »hæver sig, lader vokse«. Her nævnes baade idg. 
Navneord vrid og idg. Udsagnsord vrid. 

Il. »Urt«. Substantiverne Rod, Stav, Kvist. - Urt er det 
oprindelige, Rod en Afledning deraf. 

III. »Urt«. Verberne »hæve sig, vokse«. 
Jeg antager nu, at Ordet Rod ved en Betydningsforskydning 

er blevet overført paa Oldtidens Forsvarsindhegninger, Vold
borge, idet man har overført Betydningen »hæve sig«, »vokse« 
og »hæver sig«, »lader vokse«, (om Planteroden) paa disse 
Værn - enten der var Tale om isolerede, stejle Klipper (Bak
ker), der i sig selv bød tilstrækkeligt Forsvar, eller man yder
ligt forbedrede Værnet ved at rejse en Vold (Indhegning) paa 
dens øverste Flade. Jeg tager altsaa Udtrykket »lader vokse« i 
Betydningen bygge (en Vold). 

Armin Tuulse giver i sin Bog »Borgar i Vasterlandet. Ur
sprung och typurveckling under medeltiden« i Afsnittet »Forn
nordiska folkborgar« (S. 30) en Fremstilling af, hvordan disse 
Borge i Germanien og Landene omkring østersøen var indret
tet. »På svensk a fastlandet hnner man ca. 700 borgar.« 

BØjning af rot (Gammelnordisk) uden og med Artikel, altsaa 
ubestemt og bestemt Form: 

Bental Flertal 
Nævnef. rot rot-in røtr-nar 
Genstandsf. rot rot-ina røtr-nar 
Hensynsf. rot rot-inni rotum-num (bl. til rotunum) 
Ejef. rotar rotar-innar rota-nna (bl. til rotna) 

(min Bem.). 

(BrØndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik II. (S. 374): 
»Svind af en hel Stavelse kan fremkomme ... " hvor den svin
dende Konsonants Nabovokal staar i Infortis.«) (d. v. s. tryksvag 
Stilling. Min Bemærkning). 

Den Antagelse, at Navnet Rotum ogsaa har været brugt om 
Voldborgen Gamleborg i Almindingen i Forbindelse med Lille
borg, om Herredet og om Byen, endda hen i Middelalderen, 
samtidig med Navnet Rotna, begge Navne naturligvis i de til 
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enhver Tid brugte Udtale- og Staveformer, bekræftes efter min 
Mening stærkt, naar man ser paa et hollandsk Kort over Born
holm og Ertholmene. Paa Kortet staar »trykt i Holland 1584«. 
Dette Kort har Navnene: Rottum, Santwyk, Suank, Nex og 
Heszel. - ForØvrigt udviser Kortet den Pudsighed, at Born
holm er vendt paa Hovedet, saadan at »Hamerhuis« staar længst 
nede, omtr. Side om Side med NexØ, og Rottum er anbragt nord 
for Heszel. Et andet Kort, trykt i Holland 1629, er et Dan
markskort og tilegnet Kristian d. Fjerde. Paa dette Kort er 
Rottum anbragt nord for Heszel. ... ',' .... Under begge Kort 
er paaskrevet »Falske Bornholmskort fra 1584 og 1629.« 

Rotum, Rottum betød: i-paa-fra Volde(ne). En saadan Sted
betegnelse, hvor Hensynsf. Flerr. af Ordet er brugt som Stedets 
Navn, der jo ellers almindeligvis staar i Nævnef. (Eental eller 
Flertal) er enten blevet brugt i Forbindelse med ovennævnte 
Forholdsord i-paa-fra og lyder saaledes »i Rotum«, »paa Ro
tum«, »fra Rotum«, de saakaldte Præpositionsnavne, eller og
saa uden disse Forholdsord, staaende alene, og i nØjagtig sam
me Betydning. De stod altid uden Artikel, altsaa ubestemt. Op
holdt man sig i Voldene brugtes Udtrykket »i, paa - Rotum«. 
Rejste man fra Voldene, brugtes samme Form, »Rotum«. Hvis 
der derimod var Tale om Bevægelse, Retning hen imod et Sted 
(her Voldborgene) brugtes Ejefald, Flertal med Artikel, altsaa 
bestemt Form; man brugte Udtrykket at rejse, gaa, ride, køre til 
rotanna, senere rotna. -

O. Rygh taler i Indledningen til Bogen »Norske Gaardnavne« 
om begge Former for Præpositionsnavne. Navnene paa-um er 
langt de hyppigste. Her nævnes dog (S. 13) Flertalsord i Geni
tiv. Dette vil svare til, at man i Danmark har sagt: at rejse til 
rota (til Voldborge), ubestemt Form (uden Artikel). Om man 
har brugt Formen, ved jeg ikke. 

I Snorre Sturlasons »Gylfaginning« (13. Aarh.) nævnes en 
Valkyrie, Rota, der ligesom de to andre Valkyrier, Verdande og 
Skuld, rider gennem Luften og efter Odins Befaling leder Sla
gene og kaarer de Helte, der efter hans Vilje skal til Val hal. 
Denne Rota nævnes dog ikke andre Steder end her. Dette Værk, 
skrevet af Snorre, der selv var Skjald, og skrevet i Digtform, 
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er at betragte som et Læredigt for Skjalde i Skjaldekunst. Det 
indeholder en Mængde Ord og Navne, som er Omskrivninger, 
»Kenninger«, af andre Ord, f. Ex. Hroptr i St. f. Odin; Fafner's 
Leje, d. v. s. Guld, Saarvæde, Blod. 

Det er fristende at antage, at dette Rota kan betragtes som 
en Personifikation af Ejef. Flert. af Rot, identisk med Vold
borge's (eller maaske Slagmarker's). - (1929) English PIaee
Narne Societi. VI. Udgiver A. Mawer og F. M. Stenton, Sted
navnene i Sussex L (S. 311) Younsmere Hundred (= Herred) 
findes et Navn: Rottingdean - dean - den: lille, snæver Dal. 
Det nævnes mange Gange fra 1086, 1230...... til 1675: 
Ratenden. Som Forklaring staar »The valley af Rota's people«. 
»For the pers. name Rota, Rooting«.. . .. Dalen (vel Slagmar
ken) for Rota's Folk. For Personnavnet Rota, Rooting; man 
kan formode, at dette -ing er det samme som det -ing, vi ken
der fra Olddansk, og som af mange opfattes som »Efterkommer 
af« -. Herefter kan vel Rooting betyde Rotas SØnner, hvilket 
svarer til Rotas people. 

Er Formen Rotanna, Rotna i Betydningen »til Rotanna« 
ikke blevet brugt som Navn for Voldene, er der imidlertid en 
arrdei1 Betydning af Rotna - i Forbindelse med herret -
der tidligt er kommet i Anvendelse, det er den i Nutiden gæl
dende Ejefald: »Voldborgenes (Herred)«. 

Herredsinddelingen var indført i Slutningen af 10. Aarh. 
Efter nogles Mening fik Herrederne allerede da deres Navne. 

I »Danmarks Riges Historie« siger Johs. Steenstrup (Bd. 1.) 
om Herredsnavne: »Herrederne have ofte faaet Navn efter 
ejendommelige Naturforhold. Kjær Hd. i Sønderjylland og li
geledes Kjær Hd. i Vendel omfattede Omraader der vare fyldte 
med Kær og Engstrækninger .... Et »Bjerg Hd.« findes baade 
ved Munkebo Bakker paa Fyn og ved Hallandsaas i Skaane 
(S. 453 f.). Men endnu en Ejendommelighed er værd at be
mærke. Vi finde flere Gange, at en HØj har givet et Herred 
Navn, uden at der ved denne synes at have ligget nogen Bebyg
gelse, saaledes hed det nuværende Refs Hd. i Thy RefshØg Hd., 
Hasle Hd. ved Aarhus HaslØg (min Bemærkning: Hasl+hØg), 
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V rads Hd. ved Horsens V razhØg Hd .. Der kan vel ikke være 
Tvivl om, at det er TinghØjen eller Herredskredsens Forsam
lingssted, som har givet Herredet Navn. I Øvrigt peger Navnet 
ofte hen paa et hØjtliggende Punkt inden for Herredet, saaledes 
have RØnnebjerg HØjder ved Landskrona, hvorfra der er en her
lig Udsigt over Sundet, givet Rynæbyærg Hd. Navn. I alt Fald 
enkelte af disse Højdepunkter synes, som alt sagt, at pege hen 
paa Herredets Forsamlingssted. - Hvad der hyppigst er erin
dret ved Herredets Navn er imidlertid den By, som var Midt
punkt for Herredet eller hvor Livet i dette mindre Samfund 
rørte sig stærkest. Om Halvdelen af de 200 Herreder i Dan
mark gælder det, at de have Navn efter den By, hvor i den 
kristne Tid en Sognekirke blev bygget« (S. 454). 

Den sidste Tilføjelse kan vel siges at modbevise den Opfat
telse, at RØnne By har faaet Navn efter Herredet. Alt det fore
gaaende støtter imidlertid min Antagelse. Jeg tror, at Johs. 
Steenstrup her mener Landsbyer, der jo alle er meget gamle, 
medens Købstaden RØnne først nævnes ved dette Navn 1327, 
da den lige var blevet Købstad. Det er da ogsaa en almindelig 
Mening, at Navnet Rotna Hd. er kommet i Brug straks ved 
Indførelsen af Herredsinddelingen - saa vel som de andre Her
redsnavne. 

Gamleborg i Almindingen har if. Stednavneudvalgets Angi
velse af dens Navn gennem Tiden (S. 155) ogsaa heddet Store
borg: 1676 Stor bore; 17. Aarhundrede Storre och Liden 
Borg; 1746 Gamle Borg. Navnene Storeborg og Lilleborg 
findes ogsaa i RØ Sogn for to Rester af Voldborge, der lig
ger ret nær hinanden. Men at »Storre og »Liden Borg« næv
nes sammen i en Fortegnelse over Gamleborgs Navne, kunde 
tyde paa et SammenhØrsforhold i den Tid, da Borgene var i 
Brug. Det samme gælder vel ogsaa nævnte Store og Lilleborg 
i RØ Sogn. Herefter kan man tænke sig, at der forud for det 
Lilleborg, der omsluttede det Stenhus, som Kongen havde ladet 
opføre, og som blev ødelagt ved et voldsomt Blodbad Aar 1159, 
har været en Voldborg (maaske endda med slet ingen Vold), 
der kaldtes Lilleborg, og som virkede i Forbindelse med Gamle
borg. 
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Ved en Gennemgang af Navnene for RØnne Hd. og Byen 
RØnne (Stednavneudv., Bornholms Stednavne, RØnne) er jeg 
kommet til den Overbevisning at de Navne der ender paa -ne 
alle betyder Rotna (Slutvokale~ -a fra oldn~rdisk Sprogperiod~ 
er tidligt blevet til -e, i Skrift betegnedes det undertiden -æ). 
Endelsen -en, der undertiden forekommer, og Endelsen -n be
tyder -um (smlgn. rotum i oldnordisk (olddansk) Sprogpe
riode). 

De ældste Skrivemaader, Rodneherret (1236) og Rodne 
(1277), har d (haardt d), hvis Udtale laa tæt opad Udtalen af t. 
Dernæst fØlger nogle Stavemaader (Latin): Rotne-, Rotnæ-, .. 
Rotnæ- (fra 1303,1321, 1322). De er fra latinske Dokumenter, 
men de maa vel kunne regnes for en tro Efterligning af born
holmsk Udtale i den oldnordiske Periodes Slutning, (man reg
ner, at den oldnordiske Sprogperiode paa Bornholm varede til 
omkr. 1250), altsaa, mener jeg, af det rotanna-, der er blevet til 
rotna- (rotna Hd.), der efter min Mening betyder Voldborgenes 
Herred. I samme Tidsrum findes to Skrivemaader med »th«' 
i denne Forbindelse kan der gØres opmærksom paa en Bemærk~ 
ning hos Br. N. II. § 301. S. 134, hvor Forfatteren i sin Behand
ling af »th« S. 133 efter at have talt om th = blØdt d siger: »jf. 
dog th for t eller hårdt d i sæx, lothe, ruthæ, Planten Rude« 
(min Bem.). Paa denne sidste Bemærkning stØtter jeg den 
Mening, at i de ovenfor nævnte »Rothneherret«, »Rothneher
rid«, der har »th«, betyder dette »th« »t«, saaledes at Navnene 
altsaa kan gælde for et »Rotneherret, Rotneherrid«. Naar man 
iagttager dette, vil man vist erkende, at disse to Navne, her med 
nØjagtig samme Stavemaade som Oldtidens Rotna, er de bedste 
Sandsynligheds beviser - fra Begyndelsen af ældre Middelalder 
- paa, at min Tydning af RØnne (Rotna) er rigtig. 

De hanseatiske Dokumenter har ogsaa »th«-Formen, om hvil
ken det gælder, at th i deres Sprog, mnd., allerede i 13. Aarh. 
var blevet til d, haardt d. (Agathe Lasch, Mnd.e Grammatik, 
1914). Udviklingen skete naturligvis ikke paa een Gang i alle 
de nordtyske Landskaber; men vi forstaar, at de forskellige 
Benævnelser for Byen i Hansisches Urkundenbuch (fra 14. 
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Aarh.) med »th« kan erstattes med Rodna, RØthna (1433) 
med Rødna; 1412 findes Rotna. 

Dernæst findes en Række Former med d paa bornholmsk 
Grund - ogsaa med t. Aar 1598 træffes første Gang - i Kong 
Valdemars Jordebog - Navnet RØnne, senere samme Bog 
(1664) RØne, RØnne, senere i et andet Dokument igen RØne, 
RØnne. Fra nu af har Formen RØnne fuldstændig sejret over de 
andre Former. - Der har i middelalderligt Dansk fundet en 
Overgang Sted af »t«, der er blevet til »haardt d«, og den er ind
traadt tidligt foran n, ... (se Br. N. II. § 301). Som alle
rede sagt, var t i det olddanske rotna blevet til d (det» haarde« 
d, f. Ex. »d« i Ordet »da«). Dette d i Rodna har givet en Ud
tale, der ikke laa ret langt fra t i Rotna. - »Efter stemt Lyd be
tegner th altid blØdt d« (Henrik Bertelsen, Dansk Sproghistorie I. 
S. 25). Eftersom th i Navnet Rothne staar efter stemt Lyd, nem
lig efter Vokalen o, har det altsaa betegnet d (det »blØde« d). 
Rothne og tillige Rodne (flere Gange) har altsaa if. H. Bertel
sen været udtalt med blØdt d. 

Br. N. siger Bd. II., § 390: »Spiranten d svinder navnlig i 
fØlgende Tilfælde, foran en likvid Konsonant, l, n (?) og ... « 
(Br. N. anfører nu, hvorledes disse Svind er at betragte som 
en fortsat Udvikling, idet nØjagtig de samme Svind havde 
fundet Sted i Begyndelsen af den oldnordiske Sprogperiode. 
Man lægger Mærke til, at Forf. sætter? ved Svind af d foran n. 
Dog giver han - som jeg synes - et tydeligt Exempel paa, at 
d er svundet foran n, nemlig i Bynavnet Swithning(i), et By
navn, der forekommer flere Steder (egl. Sted, hvor Skover af
brændt, jf. svidningr afbrændt Strækning og Swethninghæ 14. 
Aarh .... blevet til Swininge, Swinninge ... ). 

Man ser her, at i det ene Tilfælde er der efter det bortfaldne 
th blevet eet n tilbage i Navnet, i det andet Tilfælde et »langt« 
n = nn. Dette svarer jo til, at Rodne i enkelte Tilfælde er ble
vet til RØne, men ellers til RØnne. 

Henrik Bertelsen nævner i Dansk Sproghistorie I. (S. 26): 
oldn. vatn: middelda. watn, wadhen, vanth. 

Fra Br. N. II., § 307, anfører jeg nu: »Den fællesnordiske 
dentale Spirant d (altså blØdt d; min Bem.) er paa forskellig 
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Maade udsat for Svækkelse, idet den dels kan falde bort (se 
§ 390, § 402), dels dialektalt (i Jysk, Københavnsk) aabnes til 
j; ogsaa et j-agtigt d forekommer, og selv Sjællandskens og 
Rigssprogets d artikuleres almindeligt ikke mod Tænderne, 
men mod Gummen og den forreste Del af Ganen ... «. 

At ogsaa et bornholmsk blØdt d, i dette Tilfælde th, kunde 
aabnes til et j, findes der imidlertid Exempler paa: »Skaansk
Bornholmsk fæjla, fithla, Violin (fydlæ ... Espersen), (Br. N. 1. 
§ 159, S. 268)«. 

Jeg tænker mig nu, at de i Listen forekommende Navne 
Rodne, i lang Tid før 1598 (RØnne) har været udtalt med 
»bIØdt« d. Dette blØde d er blevet aabnet til j, der (i Lighed 
med i) har kunnet give, hvad man kunde kalde i-Omlyd eller 
en Forandring af o til ø. Udtalen har i lang Tid været Rojne, 
som er blevet til RØjne. Samtidig eller efter kort Tids Forløb 
er der sket det, at j (d) enten faldt bort, hvorved der fremkom 
et »RØne«, eller ogsaa blev det staaende og dannede sammen 
med n et dn, der er blevet til nn; man bruger ogsaa herom det 
Udtryk, at d var i svækket Stilling foran n. 

Paa denne af mig formodede »j«-Omlyd, foraarsaget af det 
j-agtige d, bygger jeg min Opfattelse af Dannelsen af Nav
net RØnne. 

Med Hensyn til det vigtige Spørgsmaal, om »-en« kan regnes 
for Hensynsfald, Flert., altsaa = den ovenfor nævnte Endelse 
-um, bemærkes flg. I Gammelfriesisk havde Hensynsfald, Flert., 
f. Endelserne -im, -em, -um, -on. Det kan herefter tænkes, at 
-en er en Art Sammenblanding af -em og -on, brugt i Ældre 
Middeldansk. Til Støtte for denne Opfattelse kan følgende 
tjene. Johs. Steenstrup beskæftiger sig i »Indledende Studier 
over de ældste danske Stednavnes Bygning« (909), S. 296, 
med Spørgsmaalet, hvorvidt -um er et Hensynsfald eller = 
heim (min Bemærkn. = Hjem eller Sted). Han fortsætter 
(S. 297): »Man kunde vel (endog) tænke, at de nordiske Sprog 
havde oprindelig kendt en egen Kasusform ... « Steenstrup an
fører nu fra en Afhandling herom af Rudolf Kogel (Paul und 
Braune, Beitrage zur Gesehichte der deutsehen Spraehen XIV. 
95 ff.), hvorledes Navne som Franken, Sehwaben, Hessen stam-
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mer fra Hensynsfald af Navnene paa disse Landes Beboere, og 
paa samme Maade, siger Kogel, er Stedsbestemmelser som 
Hohenlinden, Siebeneiehen, Bergen at forklare. Steenstrup fø
rer altsaa Kogel i Marken for, at -en er = um. Overført paa 
Navnene, der har Endelsen -en i Listen over de gamle Navne 
for RØnne, vil det sige, at f. Ex. Rotten betyder Rottum. 

Rotum er blevet til Rottum idet der i en Række Tilfælde 
skete Overgang fra de mere aabne Vokaler til de tilsvarende 
mere lukkede. o i Rotum er blevet til o i Rottum. Dette korte 
o krævede en Fordobling af Konsonanten t til tt. Samtidig 
skete her en Forandring af Udtalen, idet de gamle lange Voka
ler var mere lukkede end de tilsvarende gamle korte. Den lange 
lukkede Vokal o blev altsaa til en kort og mere aaben Vokal. 
Udtalen af o i Rottum blev »aa«-agtig. Se Slutningen af Artik
len »Rytterknægten«: langt ø er blevet til kort y; her er Vo
kalforkorrelsen vist, idet y er betegnet y. 

RØ. RØ Sogn. 

Ligesom Rottum - eller Rotna - Herred fik Navnet, fordi 
der var to Voldborge, saaledes skyldes Dannelsen af Navnet 
RØ Sogn (RØ) den Omstændighed, at dette Sogn har omfattet 
et Flertal af Voldborge: Borgen eller Borrehoved, Storeborg 

og Lilleborg. 
Voldborg (rot) , Flertal Nævne'Cald rØrr (langt Ø) -
Det har i førkirkelig Tid heddet røtr soken, røtrsoken, og 

dette Navns to Bestanddele har fra .gammel Tid været regnet 
for et sammensat Navn. Dets Omdannelse til »RØ Sogn« er 
sket paa en af flg. Maader: 

1. »r« i RØtrsoken er faldet bort foran s. Moritz Heyne, 
Kurze Laut- und Flexionslehre der altgermanisehen Dialeete 
(1880) skriver under Artiklen »Altnordische Konsonanten« 
(S. 141) om »r« (i min Oversættelse): 

»Bortfald af r ved Assimilation træffer r ... Den ikke hyp
pige Forbindelse »rs« er tilbøjelig til at blive til »ss«: thurs 
(Kæmpe), ogsaa thuss.« . 

(Min Bemærkning: thurser = Turser, Jætter = Gudesag
nenes Jotuner i Jotunheim. I Dansk Ordbog for Folket (1914) 
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findes Ordet Tosse (ældre d. tosse, Bjærgtrold, Taabe, ogsaa 
tus(se) ... oldnord. thurs, thuss ... (Fæ) ... M. H. nævner ogsaa 
et »bersi« (BjØrn), ogsaa bessi). On. thorskr el. thoskr, m. 
Torsk. 

Røtrsoken er blevet til røtssoken, som er blevet til røzsoken 
if. den almindelige Østnordiske Regel, at tS skrives z. - rØz
soken blev straks til røzoken, røsoken (idet »z« senere beteg
nede »s«). 

Eller II.: »r« er som midterste Konsonant i Konsonantgrup
pen trS bortfaldet. 

Heraf har man senere, baade i Tale og Skrift, adskilt Be
standdelene til »RØ Soken«, hvorved det isolerede RØ er blevet 
til et selvstændigt Navn. 

Stednavneudvalget: Bornholms Stednavne, RØ Sogn: »24/2 
1548 Hiib 166: »Rørsoken«. Dette er den eneste Dokumenta
tion her af et »rørsoken«, men det forekommer mig, at man 
bør mærke sig den. Den taler efter min Mening ret vægtigt 
for, at Navnet er et oprindeligt »røtr«. 

Hist og her i Sognet eller udenfor har der været en eller flere 
Personer, til hvis Mening man har laant Øre - den Mening, 
at skulde Navnet endelig i nogen Maade ødelægges, var det 
mere rigtigt at lade »r« blive staaende i Udtalen. Derved be
holdt det den for »røtr« mest karakteristiske Lyd. 

Det talte Sprog er jo det levende, Skriften kan blot søge at 
kopiere Udtalen. Grammatiske Regler staar i Tjenesteforhold 
til det levende, talte Sprogs Krav. Jeg tror, at den Sprogtendens, 
som er manifesteret i dette eneste Dokument: »rørsoken«, skyl
des et Minde, en Overlevering om, at Navnet egentlig var 
»røtr«. 

Man hØrer ofte fremhævet, at medens de andre Sogne be
nævnes -kersen, f. Ex. Rutskersen, Aakersen, Øster-Lars-kersen 
o. s. v., kaldes dette Sogn aldrig Røkersen, men RØsen, RØ 
Sogn. - Dette viser efter min Mening noget meget betydnings
fuldt, nemlig, at det aldrig har været opfattet som et Navn, 
der skulde sidestilles med de andre Sognenavne. (Naar man 
een eneste Gang - i det 17. Aarh. - ser Benævnelsen RØe
kirspel, hvilket betyder RØe Kirkesogn, maa Stavemaaden be-
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tragtes som en Fejltagelse, maaske fremkommet ved, at nogle 
enkelte Mennesker - efterhaanden flere og flere - brugte 
en Analogidannelse med de andre Sognenavne. Herved kommer 
vi til den Slutning, at dette »sogn« slet ikke har været brugt 
i Betydningen Kirkesagn, men at Navnet skyldes Minder fra 
førkirkelige Tider. M. K. Zahrtmann, Borringholmerens Histo
riebog I (1934) skriver om dette Emne (S. 67): »Borringhol
merne selv byggede sig ind gjennem Middelalderen et Sognefor
svar op. Da Hedenaids paa Slægt- og Frendskab grundede Stam
meflok søgte Sognebaand med Nabostammerne til fælles Forsvar, 
skimtes Sognet dannet i sit tidligste Omrids. En fast Skikkelse 
tog det, da Kristentroen midtsamlede det om Sognekirken, i hvis 
Stenbygning det himmelske Værn indgik en Tvillingforening 
med det jordiske Forsvar. Tilbage i Oldtiden gik muligvis ogsaa 
Sognegildet, der samlede alle bosatte Sognemænd, Gaardejerne, 
Fæstebønderne og Husmændene, baade dem med og dem uden 
egen Jordavl, som Gildebrødre. (S. 71): Ingen middelalderlig 
Gildeskraa kendes nu ud over lemlæstede Stumper ... « (Heraf 
ses) at i Middelalderens Sogneforsvar indgik Bavner, Skyts
volde og Vejbaner, at Sognets Mandskab stod i en Fænnike, 
indøvedes paa Mynstringer under Sognets Myndighedsmænd 
og havde at holde Sogneskytset og de Øvrige Forsvarsmidler i 
god Stand. Men i hvilket Tidsafsnit mellem 1200 og 1500 
Forsvaret havde faaet denne Skikkelse, kan ikke læses ud af 
Gildesskraaerne .. , Sogneskytset gemtes i Kirketaarnene ... 
Bavnerne var sikkert tagne i Arv fra Oldtiden, Skytsvoldene 
var rimeligvis Brystværn langs Sognestranden, hvortil Ad
gangsveje skulle holdes ryddelige. Hvert Sogn synes at have 
haft sin Sognefænrik og sin Fane med Sognets Mærke vel i 
den Skikkelse, som gjenfindes i Sogneseglene.« 

If. Zahrtmann ses, at de enkelte Sogne allerede iHedenolds 
Dage var begyndt at danne et Sogneforsvar op, og at her var 
Tale om Fællesskab i dette Forsvar med andre Sogne. I dette 
Fællesskab mellem Sognene, hvad Forsvar angik, har maaske 
»røtr zogen» haft sin særlige Opgave, bestaaende i at bemande 
de tre Voldborge i Sognet og sørge for deres Vedligeholdelse. 
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Rytterknægten 
Rytter er kommet af røtr (med langt Ø) (røtr i dette Tilfælde 

de to Voldborge, Gamleborg og Lilleborg), (se Brøndum Niel
sen, Gammeldansk Grammatik I § 220, § 221): § 220 »Ny
udviklet Vokal (Støttevokal).« 

»Ved Støttevokal forstaaes det Forhold, at en Vokal udvikles 
af en stemt Konsonants Stemmetone, hvilket næsten kun sker 
i Konsonantgruppe. Denne saaledes udviklede Vokal kaldes 
Støttevokal (Jespersen Fon. 491: Snyltevokal, Kock: Parasit
vokal) ... Støttevokal findes i stor Udstrækning i urnordiske 
Indskrifter, derimod ikke i de ældste vestnordiske Haandskrif
ter. I Gammelsvensk og Gammeldansk er den almindelig«. 

§ 221: »Støttevokal udvikles især foran og efter r, i mindre 
Grad ved l og n. Hvor en af disse Konsonanter som Del af 
Konsonantgruppe staar efter en Vokal, udvikles Støttevokalen 
efter Konsonanten; staar den efter en Konsonant udvikles Støtte
vokalen foran den (d.v.s. mellem Konsonanterne)«. 

Harry Andersen, Oldnordisk Grammatik (1946) § 42: »Støt
tevokal findes omkring 1300 (nyislandsk .. .)«. 

Denne Regel overfører jeg nu paa Ordet røtr: Konsonanten 
»r« er en Del af Konsonantgruppen tr og staar altsaa efter 
Konsonant (d.v.s. efter »t«). Støttevokalen udvikles foran »r« 
(efter »t«, d.v.s. mellem Konsonanterne). I dette Tilfælde har 
vi altsaa: røtr blevet til røter. - (Brøndum Nielsen: »Støt
tevokalen betegnes i ældre Haandskrifter i Almindelighed med 
æ, senere med e«) ... (»Gennemført indenfor hele Sprogom
raadet er kun Støttevokal foran postkonsonantisk, udlydende, 
r (. .. føtær)«. 

(Min Bemærkning: føtr, Fødder bliver altsaa til føtær). 
Brøndum Nielsen: »I dette Tilfælde fremtræder dog i de 

ældste Haandskrifter endnu undertiden Former uden Støtte
vokal«. 

Dette røter er imidlertid blevet til ry ter iflg. en Regel om 
Lydlukning. (Se Brøndum Nielsen samme Bog § 143): »1 en 
Række Tilfælde foreligger Overgange fra de mere aabne (lave, 
sænkede) Vokaler til de tilsvarende mere lukkede (hØje, 
snævre): ø blevet til y. 
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Udviklingen gælder baade lange og korte Vokaler, for de 
førstes Vedkommende dog især ved Vokalforkortelse (langt e 
blevet til kort i, o.s.v., de gamle lange Vokaler var mere lukkede 
end de tilsvarende gamle korte) ... «. 

I dette Tilfælde har vi altsaa langt ø blevet til kort y. 
Dette korte y krævede imidlertid en Fordobling af Konso

nanten »t« til »tt«, »Rytterknægten«; RØtrknægten (»RØtrkul
len«, som Navnet ogsaa har lydt) er blevet til Rytterknægten. 

Fra et stort Værk: Nomina Geografica Neerlandica, Geogra
fiske nederlandske Navne = Nederlandske Stednavne, anfø
rer jeg fra IV, Del et Navn, der synes at have nær Tilknyt
ning til Emnet for mit Arbejde. Det staar under Overskrif
ten: Friese Plaatsnamen. F. Buitenrust Hettema (1899). Det 
lyder Aar 1481: to Rottena. Beliggenhed Scoterland: 

Rotne (Rutne) (1408) 
Retzword (981) 
Ruthne (1132) Rottum in Scoterland 
Rotne (1408) 
to Rottim ... to Rottena. 

Der følger en ret lang Tekst om Emnet. Jeg har dog ikke 
kunnet finde nogen Tydning af Navnet. Aar 1400 nævnes 
et Convent (et Kloster i N esse), hvortil en Henvendelse sker 
fra »ons luden bi Wolden« (fra os Folk ved Volden). Den 
ældste Form for Navnet, Retzword, har jeg prøvet at undersøge 
og er gennem Ordbøger kommet dertil, at det bestaar af to 
Led, Ret (Reet) + word. Friesche Naamlijst. Johan Winkler 
(1898). Reed, Reedt. I Formindskelsesform Reeds. Redwerd, 
Redward, Redewert, Reedwert. Under Reed: Frisisk Ord for 
en lille og smal Vej ... Klaes, Piets-reed (min Bemærkning: 
Klaes og Piers er Mands-Fornavne) smal, kort Vej, under Bjerge. 
I en anden Ordbog (?) staar, at Ordet betyder Vej, ad hvil
ken man kan køre, ride, gaa op ad en Vej paa en Bakke. 
- Ordet word (werd) har endda adskillige andre Former. Det 
betyder en - mindre - Indhegning. Saa vidt jeg har set, be
tyder det altid i Friesland Indhegning mod Oversvømmelser. 
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Disse Indhegninger er altid beliggende ved Havet eller ved 
UdlØbet af en større Flod. Retzword betyder formentlig Ind
hegning, hØjt beliggende, hvortil en Vej fører op. Saadanne 
Indhegninger lignede i Flodtid ofte smaa øer. At Indhegnin
gen ofte har været en Vold, synes utvivlsomt. Dette kan vel 
sammenholdes med, at Henvendelsen til Klostret i Nesse sker 
fra Mennesker »ved Volden«. Jeg ved ikke, om disse Ind
hegninger foruden at tjene som Værn mod Oversvømmelser 
ogsaa i Krigstid eller urolige Tider har tjent som Værn eller 
Tilflugtssteder. De senere Navne Rothne, Ruthne, o.s.v. min
der jo meget om de gamle Betegnelser for RØnne: Rottum, 
Rotna o.s.v. Brugt i Ufredstider - eller ikke - har Nav
nene dog det til fælles med de bornholmske Navne, at der i 
begge Tilfælde er Tale om Indhegninger. 

Selvom mine betragtninger over Navnet R6tna (Rottum), 
Rytterknægten og RØ, som jeg synes, maa kunne staa for en 
nærmere videnskabelig Kritik, bliver dog tilbage det Spørgs-
maal: Findes disse Navne da kun paa Bornholm, ikke i det 
øvrige Danmark eller i andre germanske Lande foruden Fries
land? Herril maa jeg udtale som min fulde Overbevisning, at 
det gør de. - Aabenraa Amt, Felsted Sogn (Lundtoft-Vis Her
reder) Trap IX. 459) findes 

I. »Rottehoved« - Dette sammenligner jeg med Borreho
ved i RØ Sogn, Knudshoved paa Fyn. Rottehoved forklarer 
jeg saaledes: Rott+Bindevokalen »e« (som er meget alminde
lig anvendt i Gammeldansk)+hoved, smlgn. Borr+e+hoved, 
Stangeland (Stang+e+land), HØnsestige (HØns+e+stige). 

II. Rottenborg (Trap VI. 335), Viborg Amt, Salle og Skød 
Sogn. (Hovlbjærg Hd.). Rottenborg kan maaske forklares: Rot
ten (= Rottum) +borg. 

III. Rotterdam (Trap VI. 280), Viborg Amt, Levring Sgn. 
(Lysgaard Hd,). Rotterdam kan maaske forklares: Røtr+dam. 

IV. Rotholme (Trap X. 930) ø. Assels Sogn. (MorsØ Hd.). 
Til Sognet hØrer en Del af Øerne Rotholme. (Rot, Ental Næv
nefald = Borg). 
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V. Vedel Simonsen har i sin Bog: Borgruinerne i Danmark 
Bd. II (1835) en Forregnelse over disse. Heriblandt Navnet 
Rotborg. Men han nævner intet om, hvor den har ligget, lige
som han heller ikke nævner Beliggenheden for nogen af de 
andre Borge i denne Forregnelse. 

Stednavneudvalgets »Sjællands Stednavne« (1932): 
I. RØnnebæk Sogn, Hammer Hd., RØnnebæksholm, ø. Flak

kebjærg Hd., RØnnebækshuse. RØnnede, V. Egede Sogn, Ty
bjærg Hd. 

Fra Jylland, Bregnet Sogn, ø. Lisbjerg Hd.: 
I. Gammel-RØnde, Hse. (Min Bemærkn.: RØnnede, anta

gelig RØnne+de (smlgn. Egede, Vangede, Mosede, Fuglede 
m. fl.). 

II. RØnde, Landsby (min Bemærkn.: sikkert Forkortelse af 
RØnnede). 

III. RØnnen, ø. Vis toft Sogn. Mols Hd. (Min Bemærkn.: 
antagelig Forvanskning af et »RØnne+Øen«. »RØnneØen« kan 
være blevet trukket sammen til RØnnen). 

Fra Fyen, Odense og Svendborg Amt. Roholm, ø. Bjærge 
Hd. Munkebo Sogn. Da »R6t« ofte i forskellige germanske Dia
lekter har Formen »ro« har jeg ogsaa medtaget dette. 

Stednavneudvalget, Sjællands Stednavne. 
I. Rytterbjærget, Hse = Huse, Lynge Sgn., Alsted Hd. 
II. Ryttermose, Hse, Græsted Sgn., Holbo Hd. 
Fra Jylland, Randers Amt (kun Fortegnelse over Navne): 
RytterhØj, Hammelev Sgn., Djurs N. Hd. 
Viborg Amt, Ryttergaard (40), Rytterhus (155) (min Be

mærkn.: Paa Bornholm findes »Ryttergaarden« i Nærheden af 
Rytterknægten) . 

Om disse »Rytter«-navne kan jeg kun udtale Formodning, 
navnlig da jeg ikke er lokalkendt. Hvis der ved en Bakke har 
ligget en Mose - som kunde tjene til yderligere Forsvar sam
men med Bakken, enten den nu var forskanset eller ikke -
kunde begge hver for sig bære Navnet r6t, ja endda røtr, da 
begge var Del af det samlede Forsvar. Et Exempel, som kan 
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støtte denne Formodning, findes under Sjællands Stednavne 
lige ovenfor, nemlig Rytterbjærget ... 

Ryttergab, Dal, Bov Sgn., Aabenraa Amt. 
Rytterkule, Voldsted, Asserballe Sgn. Sønderborg Amt. (Min 

Bemærkn.: smlgn. hermed, at Rytterknægten, Bornholm, har 
heddet Rytterkullen). 

Johs. Brøndum-Nielsen, GIda. Grammatik 1. (1928) skriver 
under »Gammeldanske Lydudviklinger, Diftongering af lange 
Vokaler« (§ 186): »De mellemaabne Langvokaler gIda. e, ø, o 
diftongeres i de fleste nuværende danske Dialekter (delvis med 
Undtagelse af det nordlige Sønderjylland, Bornholm, Syd 
Skaane), i Almindelighed til ie, ye (yØ), ue (uo) ... « - Af 
disse Diftongeringer er det den af ø til ye, der har Interesse 
for Emnet, idet jeg fremfører den Antagelse, at i hele Dan
mark har et »RØ« - kommet af røtr - ligget til Grund for 
den Række danske Stednavne, der i den senere Tid kom til at 
lyde Ry, Rye. - Forudsætningen for, at Navnet RØ kunde 
dannes, var naturligvis den samme som paa Bornholm, at »røtr« 
fulgtes umiddelbart af Ordet Sogn. 

At denne Forandring ikke fandt Sted paa Bornholm (se oven
for) stemmer overens med, at Ordet lige fra de ældste Doku
mentationer havde Staveformen »rø«. Blandt Stednavnene Ry, 
Rye fremdrages: Rye Sogn, Volborg (Voldborg) Hd. ved Ros
kilde Fjord. Jorderne i Herredet er hØjtliggende og bakkede. -
Her var gode Betingelser for Anlæggelsen af - ikke een -
(mindst) to Voldborge (røtr). 

(Hos Brøndum-Nielsen er i dette ye »e« trykt med en særlig 
Type: et omvendt »e«, i kun halv BogstavhØjde). 

Gammel Ry ved Himmelbjerget, »omgivet af Himmelbjer
gets Lyng- og Skovbakker«. Den er, saa vidt jeg ved, ikke 
Sogneby. Men et Sogn i førkirkelig Forstand (jvnf. de ovenfor 
citerede Bemærkninger af Zahrtmann om Sogneforsvar fra 
»Hedenold«) kan have ligget her, selvom en anden Landsby 
nu er blevet Sogneby. 

I Fortegnelsen over gamle Navne for RØ Sogn, Bornholm, 
findes et RØrsoken. Dette Navn kan, tror jeg, sammenholdes 
med et RØrby Sogn, Holbæk Amt, Aarby og RØrby Sogne 
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(Ars Hd.) (Trap II" 523): »Tæt S.ø. for Uggerløse ses Re
sterne af en af den naturlige Banke »Borren« tildannet firsidet 
Voldbakke (ca. 18 X 75 M), der oprindelig har været omflydt 
af Vand paa de tre Sider. I Voldbakken er opbrudt to i Vinkel 
sammenstØdende Rækker af Kampesten ... Anlægget gaar sik
kert tilbage til en tidlig Middelalder. Efter Sagnet skal Borgen 
have tilhØrt en Hr. Ugge.« 

Dette Navn, RØrby (Sgn.), forekommer mig at være det 
bedst tænkelige Sandsynlighedsbevis for, at et Navn »RØr« 
som Forled i et sammensat Navn, kan være opstaaet af et 
»røtr« ... Det synes rimeligt, at en Hr. Ugge i noget senere 
Tid har valgt en forhenværende Voldborg, da han skulde bygge 
sin Borg. ForØvrigt kan man ogsaa tænke sig, at »Borren« i 
Hr. U gges Tid kun har været det, som forstaas ved en Voldborg. 

Gamleborg var i den sidste Tid, den gjorde Tjeneste som 
Tilflugtssted, forsynet med Vagttaarne, eet ved hver af de to 
Indgange. Jeg tænker mig, at hver af dem har baaret Navnet 
rot, f. og at dette rot er dannet ved Betydningsovergang af 
Navnet for Voldborgen. De hØrte med til Forsvarsanlægget, 
var at betragte som en Del af det. Maaske kan man forklare 
den Omstændighed, at et HØjdedrag, især hvor der ved Foden 
var en Mosestrækning, undertiden bar et Navn, hvis Form var 
Flertal, skønt man eller skulde have ventet Eental. Dette Spørgs
maal er behandlet i det under Emnet RØnne anførte Værk ud
givet af Mawer og F. M. Stenton English Place-Name Societi 
under The place names in Sussex. Hvis dette HØjdedrag har 
været befæstet - som en Voldborg, og der ved dens Indgang _ 
og maaske endda ved dens Fod, i det sumpede Mosedrag, har 
været anbragt et andet Vagttaarn, kan man maaske sige, at her 
var Tale om et Flertal af Forsvarsindretninger. - Dette kan 
ogsaa tænkes om de »Rytterbakker«, som jeg har nævnet for 
Danmarks Vedkommende, et Vagttaarn eller to ved Bakkens 
Fod kan, selvom der kun har været een Forsvarsindhegning 
paa Bakkekammen, have foraarsaget, at Flertalsformen, røtr, 
brugtes. 

En Støtte for, at saadanne Vagttaarne i Danmark har baaret 
Navnet rot, finder jeg i Ordet hrot, n. (Vergleichendes Wb. 
Der Gotischen Sprache, Siegmund Feist, 1939). Dette hrot for-
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klares ved et græsk Ord, der staves stege (Stige(?», og desuden 
forklares det ved Tag, Hus. 

Oldislandsk hrot,n. Tag, Tagrum, norsk rot, indre Tage. .. ), 
svensk Dialekt, rot, Underlag for Taget. Siegmund Feist anfø
rer nu i sin videre Søgen efter det tilsvarende Ord i fjernere 
Sprog bl. andre E. Liden, der nævner ... til nypersisk ... sara(y) 
e. .. Palads, jØdisk-persisk sarah, Forgaard, af ur-iransk srada er 
blevet indogerm. krado -. Der anfØres nu (efter L Carpen
tier, ... ) et græsk Ord, kresfugeton, der betyder Tilflugtssted. 

Vi ser, at dette Ord hrot,n. betyder Tag, Hus, paa fjernere 
Sprog Palads, Gaard, Tilflugtssted. Jeg antager nu, at hrot,n. 
er dannet ved Betydningsovergang fra rot, Vagttaarn, eller af 
rot, f. Voldborg, eller af rot, f. Rod. Ved denne Betydnings
overgang fra Vagttaarn (og Voldborg) til Hus (Palads, Til
flugtssted) har Ordet skiftet KØn, fra Femininum til Neutrum. 
Saadan Skiften fandt ofte Sted ved Betydningsovergang af et 
Ord; herved fik Ordet en anden BØjning. Der er den store 
Betydningslighed mellem hrot,n. .,. Hus, Palads,... og rot, 
Voldborg (og Vagttaarn), at de begge er Tilflugtssteder for 
Mennesker. 

Naar nu disse Voldborge, fornborger, som Armin Tuulse 
kalder dem, if. denne Forfatters Beretninger har været almin
delig anvendt i en Række europæiske Lande, maa man vel ogsaa 
tro, at en Betegnelse, som svarer til rot, har været brugt om 
dem, i alt Fald i nogle af disse Lande. Jeg nævner i Flæng 
Navne, som efter min Mening har den samme Betydning og 
saa vidt jeg kan se ogsaa sprogligt staar hinanden meget nær. 
GIda. gardh = Gærde, Have, Gaard, et indhegnet Stykke Jord, 
-gorod, som det andet Sammensætningsled i russiske Bynavne, 
og Hrad, Tjekkisk, Borg, - - Prags gamle Borg Hradschin 
var en gammel Konge- og Kejserborg. Man støder paa dens 
Omraade, i samme Øjeblik man er kommet over Broen, der 
fra Praha fører over Moldau. Bjergkomplekset er meget stort 
og hæver sig jævnt fra Moldaus Bred. Man kan her søge Lighed 
med begge Ord, hrot,n. og rot f., altsaa søge tilbage til et 
»Hrad«, som betyder Slot, Borg, Palads - eller et rot, som 
betyder Voldborg. I en Sammenhæng som denne, og ligeledes 
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i Sammenhængen for de tilsvarende Ord i andre slaviske Lande 
- hvor det omhandlede Ord i Nutiden altid betyder By, staar 
man overfor dette Spørgsmaal, om man skal søge tilbage til en 
Borg, et Palads - eller til en Voldborg, en Indhegning. 

Om Spørgsmaal, der berører de lige nævnte en Del, anfører 
jeg fra Vilhelm Thomsen, Samlede Afhandlinger L (1919). 
(S. 332): »Det Navn, hvormed Nordboerne beregnede det af 
deres Landsmænd besatte Omraade i det nuværende Rusland 
var Gardar, Flertal af gardr, en Gaa-rd, et indhegnet Sted, e~ 
Fæstning, eller Gardariki. Ordet er oprindelig beslægtet med 
russisk gorod, oldslavisk gradu »en (med Pæleværk befæstet) 
By«, der forekommer i alle slaviske Sprog; om Laan kan der 
derfor ikke være Tale. Da imidlertid der nordiske gardr ikke i 
og for sig betyder »By«, maa den ejendommelige Brug af dette 
Ord i Gardar og i Navne paa forskellige Byer i østen som 
Holmgardr, Kanugardr vel skyldes Indflydelse fra det nævnte 
slaviske Ord som Udtryk for de slaviske Byers karakteristiske 
Befæsrningsmaade. « 

Ved en EfterSØgning i Cesko-Nemecky-Slovnik Zvlaste. 
Frantisek St. Kott. Praha 1872-92. (Tjekisk-Tysk-Slovenisk 
Ordbog) for her at finde Sammenstillinger med de nordisk
germanske Ord, som mit Arbejde handler om, fremdrager jeg 
her nogle Ord, som viser en fuldstændig Overensstemmelse. 
Hrazeni, Indhegning, ... , Forskansning. 
Hradba, f. Indhegning, ... , Skanse, Fletværk. 
Hrad, f. Hvilested, Hønsestige. 
Hrada, ... , Bjælke, Stang,... HØnsestang ... 
Hrada,f .... , Havebed. 
Hradici, Befæstnings -. 
Hrad,n .... litavisk zardis (zahrada), Borg, Slot. 
Hrad,m. gradz, gotisk Have, Sanskrit grha,m. 
Hrazka, f. Hraze, ... , Lægte, Raft, lang, tynd Stage, Stakit. 
Hrazka, f. Ordet oversættes ved det tjekiske »strom«. Dette 

»strom« betyder paa tysk Baum, det levende Træ. Desuden 
betyder det Kvist, der ogsaa benævnes »ratolest«. (Træ har 
altsaa paa tjekisk to Betegnelser, hrazka og strom.) 

Hrazka, f. (et) Træ sammenstiller jeg nu, hvad Betydningen 
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angaar, med Gammelnordisk rot, f. Hvis man betragter begge 
Ord »hnizka« under eet, vil man finde samme Betydninger, 
som indeholdes i Artiklen (Falk og Torp): Rod, Gammel
nordisk rot. 
Paa tjekisk indeholder Ordet Hrizka altsaa baade Betydnin
gen »det levende Træ« og dets forskellige Dele, enten de nu 
er »levende« (Kvist), eller de er afhuggede til Forarbejdning. 

Jeg har tidligere udtrykt den Mening, at rot fra sin Oprindelse 
ikke alene betyder Roden (paa et Træ) men hele Træet -
ligesom jeg mener, at vrid (idg.) heller ikke alene betyder 
rot (Rod), men hele Træet. Det er til Støtte for den Mening, 
at jeg i Slutningen af mit Arbejde om Ruts Kirke har anført 
de tre Etymologier, af Triibner, Jakob u. Wilh. Grimm og 
Li.ibben. 

Rønne (Rotna). Tillæg 

An. rot, Rod, Ejefald Flertal ubestemt rota = Rødders (des
uden, som jeg har udtalt Formodning om = Voldborges, med 
underforstaaet Betydning Valkyrie). Betyder Rota nu ikke 
alene Voldborges, men ogsaa RØdders (Norne)? - Noget kan 
tyde derpaa ... 

De forskellige Afskrifter fra Middelalderen af Snorres Edda, 
der ikke er helt overensstemmende med hinanden, nævner i det 
Afsnit, der kaldes Gylfaginning, tre Norner, der i Finnur Jons
son's Oversættelse til Dansk kaldes »Gunn, Rota og den yngste 
Norne, der hedder Skuld«. Disse Norner »rider ogsaa stadig ud 
for at udvælge dem, der skal falde, og afgøre Kampe ... « -
Gunnr betyder Krig. - I et andet Haandskrift af Snorres Edda, 
oversat til Norsk af Anne Holtsmark, anføres: »Under Asken 
ved Brønden (min Bemærkning: = Odins Træ, Verdenstræet 
Ygdrasil ved Urdarbrønden, Urds Brønd) staar en vakker Sal, 
fra den kommer der tre MØer, som hedder Urd, Verdande og 
Skuld. Disse MØer bestemmer Liv for Menneskene, vi kalder 
dem Norner ... « Det synes utvivlsomt, at Urd svarer til Val
kyrien Rota. -

Troen paa Norner har været udbredt i andre germanske 
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Lande; ogsaa fra den græske Mythologi kendes de og kaldes 
Moirer eller MØrer. De regnedes for Skæbnegudinder, og der 
var tre. Enkelte Gange tænkes M. personligt optrædende, f. Ex. 
paa Valpladsen. Men i Reglen holder M. sig i Tilværelsens 
Baggrund i en ubestemmelig Hemmelighedsfuldhed. Der her
sker Uenighed om deres Magtomraade. - Paa Latin kaldes de 
Pareer. 

Den oldnordiske Urd vander Ygdrasils tre Rødder, der naar 
ned til hendes Sal, hvor hendes Brønd ligger. Hun skyller ogsaa 
Træets Grene. Efter dette kan hun betragtes som Norne -
maaske ogsaa Beskytterinde - for al Plantevækst. Hvis man nu 
skal regne Urd som identisk med Rota, betyder dette, at Rota 
ogsaa kan betragtes som N orne for eller Beskytterinde af al 
Plantevækst. - Usikkerheden m. H. t. Navne og Virkeomraade 
for disse Skæbnegudinder kan ikke forundre, naar man tager i 
Betragtning, at den samme Usikkerhed var til Stede i den 
græske Mythologi. 

I »Grundriss Der Germanischen Philologie«, H. Paul: »Deut
sche Friihzeit«, Josef Weisweiler, S. 104, findes flg. (min Over
sættelse): »Svarende til den ags. Wyrd og anord. Urdr bliver 
as. wurd »Skæbne, Hængning, Død« brugt personligt.« -
Angelsakserne har altsaa ogsaa haft en Norne (Skæbnegudinde), 
Sakserne ogsaa; hun hed hos de første Wyrd, hos de sidste 
Wurd. Hos Falk og Torp (S. 1335) findes Ordet Urd eller ur 
(norsk = Hob nedstyrtede Stene, stenet Grund), norsk Dial. 
ogsaa orde m. »Stenhob, stenet Mark«, Ældre Dansk ore »udyr
ket og ubeboet Land« (se Overdrev), svensk Dial, or, ora »ste
net SkovhØj eller øde Mark«, anord. urd f. »Hob nedstyrtede 
Stene under en Klippe« = as. wurth »faststampet eller brolagt 
Plads«, mnd. wort, wurt »hævet eller indhegnet Sted, ... «. 
Germ. Grundform worthi -, wortha, wertha -, egentlig vel 
»omgivende Værn« ... Til den samme Rod hØrer vraad. Jeg 
sammenligner nu Nornen Urds Navn med ovenstaaende Ord, 
specielt med anord. urd f. Dernæst sammenstilles følgende Ord 
fra Artiklen Urd: as. wurth ... , mnd. wort, wurt, hævet eller 
indhegnet Sted, med flg. Ord fra Artiklen Urt, Plante (samme 
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Forfattere) as. wurt, mnd. wort, wurt, ahd. wurz, (ahd. z svarer 
til t i de andre gammelgermanske Sprog). -

Man ser, at de samme Ord betegner Plante - og tillige 
hævet eller indhegnet Sted. 

Idet jeg nu mener, at de Ord, der indeholdes i denne sidste 
Artikel, (Urd s. 1335) staar nær det, som man forstaar ved 
Voldborg - og, som jeg mener, i adskillige Tilfælde har været 
identiske med »Voldborg«: Sted, egnet til Forsvar, ligger det 
nær at sammenstille dette Urt, Plante, med urd, Forsvarssted. 

Dette kan svare fuldstændig til Sammenligningen af r6t, Rod 
med Voldborg. 

Endvidere synes anord. urd, f. (Artikel Urd, s. 1335) at vise 
hen til anord. Norne, Urdr f. 
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• NR.SANDEGAARD 

~ 
• DALSH0J 
• SORTE MULD 

Korndyrkningens Udvikling paa 
Bornholm 

Af Hans Helbæk, Nationalmuseet. 

Der har i de senere Aar været udfoldet livlig arkæologisk Ak
tivitet paa Bornholm. Professor C. ]. Becker og Dr. Ole Klindt
Jensen har hver for sig taget vigtige Problemer op til Under
søgelse, og meget Materiale er herigennem blevet samlet til Op
lysning om Øens tidlige Kulturhistorie. Blandt andet har om
fattende Udgravninger bragt interessant Vidnesbyrd for Dagen 
om Fortidens Planteavl, det Erhverv, der var og stadig er Born
holms vigtigste. 

Det er almindelig bekendt, at Trækul kan holde sig meget 
længe. Det er faktisk uforgængeligt, sålænge det ikke udsættes 
for mekanisk Paavirkning eller hØjere Varmegrader. Dette gæl
der ogsaa alle andre Former for forkullet Plantestof, bl. a. Korn 
og FrØ. Naar man finder saadant Materiale under gunstige For
hold, f. Eks. i Lerkar, kan det være bevaret til de mindste 
Enkeltheder, Haar, Overfladeceller og andre minutiØse Detaljer. 
Derfor kan Fund af forkullet FrØ og Korn give forbavsende nØj
agtige Oplysninger, selvom det maaske er mange Tusinde Aar 
gammelt. Man ser undertiden fremsat, at Korn kan forkulle 
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uden videre ved at henligge i Jorden lang Tid, paa samme 
Maade som en Høstak kan komme i Brand af sig selv. Dette er 
ikke rigtigt. Korn vil raadne, selv i TØrv, hvis det ikke 
faar Lejlighed til at spire, med mindre der er Tale om meget 
tørt Klima som f. Eks. i Ægypten, hvor Korn blot tørrer ud 
og derefter er uangribeligt for Forraadnelsesbakterier. Man kan 
derfor altid gaa ud fra, at det forkullede Korn, vi finder i for
historiske Aflejringer, har været udsat for Varme. Kunstig Tør
ring og Ildebrande er de almindeligste Lejligheder, ved hvilke 
Forkulningen har fundet Sted. 

Ved tre Gravninger i Bornholms nordøstlige Kystomraade, 
NØrre Sandegaard i Østerlarsker Sogn og DalshØj og Sorte Muld 
i Ibsker Sogn, er der blevet fremgravet forkullet Plante
materiale. Sandegaard-Fundet tilhØrer 2. Aartusinde f. K, sand
synligvis ældre Bronzealder. De to andre Fund kan dateres til 
henholdsvis 1. og 5. Aarhundrede e. K Ved Inddragelse af endnu 
et Fund, Kornet fra det middelalderlige Lilleborg i Almindin
gen, er vi i Stand til at betragte Udviklingen i Bornholms Plan
tekultur ud fra fire Fikspunkter, der tilsammen dækker omkring 
2000-2500 Aar. 

Skønt vi kun ser Fortidslandbruget belyst gennem disse fire 
Glimt, afslØres en ganske klar Linje i Udviklingen. Der har 
gennem Tiderne været dyrket forskellige Kornsorter her i Dan
mark, men ingen af de i Dyssetiden indførte Sorter er i Kul
tur her i Dag. Der er ingen helt tidlige Kornfund til Raadighed 
fra Bornholm. Sandegaard er det ældste, men fra andre Egne 
af Landet ved vi, at de første BØnder dyrkede de tre Hvedearter 
Enkorn, Emmer og Dværghvede og en nøgenkærnet Form af 
seksradet Byg. Muligvis har ogsaa den avneklædte seksradede 
Byg været med fra Begyndelsen, i hvert Fald kom den hurtigt 
til, dog i Stenalderen i forholdsvis ringe Udstrækning. Toradet 
Byg er ikke paavist i Europa for Oldtiden. I Løbet af Bronze
alderen viser Havren sig, og Hirse forekommer, navnlig hen 
imod denne Periodes Slutning, med en vis Hyppighed over 
hele Landet. Endelig blev Rugen indført kort efter Kristi FØdsel. 

Forholdet mellem de forskellige Kornsorters Betydning har 
vekslet meget, og karakteristisk, fra Stenalderen til Middel-
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Fig. 1. Æbler fra Sandegaard. 4: 7. 

alderen. Der er Tale om to forhistoriske Kulminationsperioder 
i Kornavl, Jættestuetiden og Jernalderen. I den første, omkring 
2000 f. K., var Hveden, navlig Emmer, den dominerende Art. 
Byggen indtog en underordnet Stilling i Økonomien, og den 
avneklædte Form var i udpræget Minoritet. Sammenligner man 
hermed Situationen omkring Kristi FØdsel, viser det sig, at 
Hveden er forsvunden i de fleste Egne, hvorfra vi har Oplysnin
ger, og at den nøgne Byg er ved at forsvinde. Avneklædt Byg 
behersker Landskabet, idet Havren dog spillede en vis Rolle 
i Jylland. Hermed er imidlertid Grænsen naaet for den gamle 
Tid. Den nye, som vi i Virkeligheden befinder os i endnu, 
stiger frem gennem de to første Aarhundreder af vor Tidsreg
ning. NØgen Byg forsvinder helt, Rugen trænger frem, Havren 
stiger i Betydning, idet den avneklædte Byg stadig er den vig
tigste Kornsort. De faa Spor af Hvede, vi finder, er ikke læn
gere Enkorn og Emmer, men enten Dværghvede eller alminde
lig Hvede. Forskellen mellem disse to Former er ikke paafal
dende i Kærnerne og vanskelig at afgøre, men det er i hvert 
Fald en Form af Hvede hØrende til samme Gruppe som dem, 
vi dyrker i vore Dage. 

Dette er et generaliseret Billede af Udviklingen. Naturligvis 
forekom der hele Tiden lokale Afvigelser, baade som FØlge af 
Jordbundsforskelligheder og paa Grund af forskellige kulturelle 
Forbindelser med Udlandene. Man var jo i hØj Grad afhængig 
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af de naturlige Færdselsveje. Desuden er vort Billede nødven
digvis ufuldstændigt, fordi mange Egne endnu ikke har afgivet 
Materiale til Vurdering af disse Forhold. 

Vender vi os nu mod de bornholmske Fund, viser det sig, at 
den gamle Tid er repræsenteret af de to Fund fra Sandegaard 
og DalshØj. 

Planterester~e fra Sandegaard blev fundet i to flade Gruber 
i Undergrunden, hen over hvilke man i ældre Bronzealder har 
lagt en Stendækning, der hang sammen med en Begravelse. 
Gruberne indeholdt hovedsagelig overskaarne vilde Æbler, der 
var tørrede først i Luften og saa ved kunstig Varme. Det er 
gaaet galt med den sidste Del af Behandlingen, de har faaet for 
meget og er blevet uanvendelige til Føde. Maaske er de blot 
kastet i Gruberne som Affald, men det kan ogsaa tænkes, at der 
ligger en rituel Handling bag Nedlæggelsen i Forbindelse 
med Begravelsen. Hvad der i nærværende Sammenhæng har 
størst Interesse, er den Omstændighed, at der fandtes smaa 
Mængder Korn mellem Æblerne. 55 Kærner af Enkorn og 
Emmer, 2 Kærner af Dværghvede, 13 cm 3 nøgen Byg og en 
enkelt Kærne af Hirse. Kornet var temmelig medtaget, det 
synes som om man efter Nedgravningen har færdedes meget 
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paa Stedet og traadt i den lØse Fyld over Gruberne. Æblerne 
bar saaledes tydelige Spor af at være blevet mere eller mindre 
knust allerede i frisk forkullet Tilstand. 

Hirsekornet er det tidligste danske Fund af denne Plante, der 
er blevet dyrket i Syd- og Mellemeuropa siden Stenalderen. I 
den fØlgende Periode, yngre Bronzealder, viser den sig gennem 
Aftryk i Lerkar paa Bornholms Museum at have været alminde
ligt dyrket paa øen. Ogsaa i andre Landsdele var den udbredt 
som Kulturplante i denne Tid, og mange Steder holdt den sig 
ind i Jernalderen. 

Hvad de andre Kornsorter angaar, kan man betragte dem 
som typiske for Perioden - eller rettere sagt, logiske Eksponen
ter for den iØvrigt ukendte Tid mellem yngre Stenalder og 
yngre Bronzealder. Det er, hvad man vilde vente. Der burde 
maaske have været en Smule avneklædt Byg mellem de nØgne 
Kærner, men Fundet er saa lille, at det ikke er berettiget at 

Fig. 3. Emmer fra 

Dalshøi. 3 : 1. 
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drage altfor strengt systematiske Slutninger, navnlig ikke hvad 
Mængdeforholdet mellem Byg og Hvede angaar. 

At dømme efter de almindelige Erfaringer fra Jylland vilde 
man vente, at et første Aarhundredes Fund enten indeholdt 
meget lidt Hvede eller slet ingen, og at en eventuel Hvedeart 
vilde være Dværghvede. DalshØj-Fundet beredte imidlertid den 
Overraskelse, at det indeholdt betydelige Mængder af Hvede, 
og at det var Sten- og Bronzealderens vigtigste Art, Emmer. 
Denne Kornsort har her været dyrket for sig, og i Modsætning 
til andre danske forhistoriske Fund af samme Plante, har den 
vokset uden Indblanding af de to andre Hvedearter. 

lØvrigt bestod Fundet, der omfatter omkring 30 l. Korn, væ
sentligt af Byg. I de 2.85 1. Byg, der blev undersøgt Kærne 
for Kærne, fandtes kun 42 Eksemplarer af den nøgne Form, 
alt andet var avneklædt. Det er tydeligt, at nøgen Byg befandt 
sig paa Grænsen til Udslettelse her paa DalshØj. Ogsaa Kærne
størreisen viser, at denne Form har klaret sig meget daarligt selv 
i Egnens rige Jord. Den avneklædte Byg er den mest storkær
nede, vi hidtil har fundet, fra 4.76 til 8.24 mm lange Kærner, 
medens de nøgne Kærner, 4.03 til 5.31 mm lange, ikke er ret 
meget bedre end de, der et Par Hundrede Aar tidligere blev 
dyrket i det vestjyske Sandflugtsomraade ved Limfjorden. 

Rug blev ikke paavist i dette Fund, men der var en lille Ind
blanding af Havre i alle Prøverne. Det ser dog ud til, at Hoved
parten er den vilde Art, Flyvehavre, og at baade den og den 
»dyrkede Havre« har optraadt som Ukrudt. Hvis Havre havde 
været dyrket paa Gaarden, vilde en af de otte smaa og store 
Dynger Korn, der fandtes spredt over Stuegulvet, sandsynligvis 
have bestaaet af denne Kornsort alene. 

En Sammenligning med vort Indtryk af jyske Planteavlsfor
hold viser altsaa, at DalshØj-Fundet, hvad Hveden angaar, maa 
tilsluttes den gamle Tid. Paa den anden Side er Udslettelsen af 
nøgen Byg egentlig mere fremskreden end i de jyske Fund. 
Grunden er sandsynligvis en vis klimatisk Forskel. Hvedens 
konservative Stilling og Fraværelsen af Rug er i hØjere Grad 
et Resultat af de paa den Tid raadende Kulturforbindelser med 
Omverdenen, og disse maa jo nødvendigvis have været vidt for-

Fig. 4. Avneklædt 
Byg fra Dalshøj. 

3,' 1. 

123 

skellige fra Jyllands som FØlge af Beliggenheden. Man kan blot 
betragte en enkelt Indikator for Kulturkontakter, den forhisto
riske Keramik, for at faa et klart Indtryk af Bornholms Særstil
ling som Forbindelsesled mellem østeuropa og Sverige. 

De to Plantefund, der belyser hvad vi her har valgt at kalde 
Planteavlens nye Tid, Sorte Muld og Lilleborg, er trods en ind
byrdes Tidsafstand af omkring 800 Aar principielt ens. 

Omfanget af det i Brandtomten paa Sorte Muld fundne Plan
temateriale er meget lille, ikke mere end en lille Kopfuld. For
uden et Stort Antal UkrudtsfrØ bestod det af avneklædt Byg, ca. 
3 procent Rug, nogle faa Kærner af Dværghvede eller alminde
lig Hvede og en procentvis ca. 10 Gange større Indblanding af 
dyrket Havre og Flyvehavre, end vi fandt paa DalshØj. 

Vi ser, at avneklædt Byg stadig er den dominerende Kornsort, 
men at den nøgne Form er helt forsvundet. Emmer er blevet 
erstattet af en Hvede af den Gruppe, som i den fØlgende Tid 

Bornholmske Samlinger, 36. Bind, Rønne 1958

www.vang-hansen.dk



124 

blev eneraadende i Danmark. Rugen er omsider dukket op, og 
det er Rug af en vel udformet Type i Modsætning til den, 
der forekommer i Jylland i første Aarhundrede e. K, og som, 
lille og mager, nærmest må betegnes som en Ukrudtstype. Byg
gen er storkærnet og veludviklet. Om Havren kan vi ikke med 
Bestemthed afgøre, hvorvidt den nu blev forsætlig dyrket, eller 
om den stadig har været en tilfældig Indblanding. Der er dog 
Grund til at tro, at en større Del er den dyrkede Art. Kærne
størrelsen er noget bedre, og i Modsætning til DalshØj fandtes 
der kun en enkelt Avnebase af Flyvehavre, og dette Parti er 
ellers særdeles robust paa den vilde Art. 

Lilleborgkornet er aabenbart tilfældige PrØver af store oplag
rede Kornmængder, maaske Naturalskat indleveret paa den 
kongelige Fæstning, og vi kan derfor ikke lægge det til Grund 
for en Vurdering af Forholdet i Dyrkningshyppighed mellem 
Byg og Rug, som er de to vigtigste Bestanddele af Fundet. 
Trods de 800 Aar, der er gaaet siden Branden paa Sorte Muld, 
er der ikke sket nogen Forbedring i Byggens Kvalitet. Kærne
stØrreisen er omtrent den samme. Derimod er det paafaldende, 
saa stærk Udvikling Rugen har undergaaet. Sorte Muld Kær
nerne var maksimalt 6.59 mm. lange, i Gennemsnit 5.37 mm., 
medens Lilleborg Rugen er maksimalt 7.77 mm. lang og 6.06 
i Gennemsnit. Forklaringen paa denne Forskel kan være, at me
dens Byggen var aartusindgammel paa Bornholm og derfor i 5. 
Aarhundrede forlængst akklimatiseret, saa indeholder disse 800 
Aar indtil Lilleborg Rugens Tilvænningsperiode til Klima og 
Jord. Det maa her betænkes, baade at netop Sorte Muld Omraa
det hØrer til Øens bedste Jord, der skulde kunne frembringe lige 
saa gode Kærner af Rug som af Byg, og at der næppe har været 
Tale om nogen større Fremgang i Jordbrugsteknik og selektive 
Planteavlsmetoder i disse Aarhundreder. 

I Byggen var der et mindre Antal Havrekærner, men da de 
var avneløse som Følge af Forkulningen, kan man, ligesom ved 
de ældre Fund, ikke gøre helt Rede for deres Art. Nogle var 
for store til at svare til Flyvehavre, andre kunde derimod godt 
tilhØre denne Art. Man kan heller ikke vide, om disse Kærner 
er kommet i Byggen ved et Tilfælde efter Tærskningen, eller 

125 

om Havren var Ukrudt i Bygmarken. Det maa dog, trods mang
lende materielt Vidnesbyrd, anses for givet, at Havre forlængst 
hØrer til Bornholms normale Afgrøder midt i Middelalderen. 
Hvede forekom derimod ikke, og der er meget, der tyder paa, 
at Hvede i det hele taget ikke har været almindeligt udbredt i 
Danmark mellem Bronzealderen og nyeste Tid. 

Hermed er der givet et kort Overblik over de væsentligste 
Resultater af den senere Tids Studier af Kornsorternes Historie 
paa Bornholm paa Grundlag af arkæologisk Materiale. Der er 
dog ogsaa blevet dyrket andre Planter, men deres Spor er 
svagere. 

Hørren, der fra Begyndelsen vistnok blev dyrket i Danmark 
udelukkende for sine olieholdige FrØS Skyld, viser sig i Fundene 
i sidste Halvdel af første Aartusinde f. K De tidligste Vidnes
byrd i Jylland er Aftryk i førromersk Jernalders Lerkar, men 
to Aftryk af HØrfrØ i Lerkar paa Bornholms Museum viser, at 
Planten var kendt paa Øen allerede i Bronzealderen. Maaske er 
den saaledes, igen paa Grund af de Østlige Forbindelser, kom
met tidligere til Bornholm end til Jylland. Ogsaa iførromerske 
Kar viser Aftrykkene sig, og blandt Kornet fra DalshØj var der 
enkelte forkullede FrØ. Derimod ser vi ingen Spor af HØr i 
Sorte Muld. 

Ogsaa Sæddodder, en korsblomstret, der i vore Dage blot er 
Ukrudt i HØrmarker, findes i Kornet fra DalshØj, dog kun 
nogle faa FrØ. Disse er ganske smaa, men indeholder endnu 
mere Olie end HØrfrØ, og de blev almindeligt dyrkede i Jern
alderen, enten sammen med HØr eller selvstændigt. De tidlig
ste danske Fund af Dodder udgØres af Aftryk i jyske Lerkar fra 
yngre Bronzealder, og igennem førromersk og romersk Jern
alder forekommer den særlig hyppigt. Fra Maveindhold af 
Moselig ved vi med Sikkerhed, at FrØene af HØr og Dodder 
blev spist. Heller ikke Dodder fandtes i Materialet fra Sorte 
Muld. 

Sammen med Kornet fra Lilleborg opbevaredes en lille 
Klump forkullet, granuleret Materiale. Paa Etiketten stod »BØs
sekrudt«. Den botaniske Undersøgelse afslØrede det som en 
sammenbrændt Klump af DodderfrØ. De var tærskede og sig-
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tede for Skulpeklapper og andet grovere Indhold, saa man kan 
slutte, at de var bestemt til Menneskeføde, sandsynligvis i 
Form af Olie. Litteraturen omtaler ikke Dodder før i det 17. 
Aarhundrede, og da betragtes den kun som et besværligt 
Ukrudt i HØrren. I Hornemanns Flora (1806) anfØres, at den 
dyrkes adskillige Steder, og at FrØene bruges til Spiseolie og 
- navnlig - Lampeolie. Pressekagerne anvendes til Foder. 
Som Kuriosum nævnes ogsaa, at man har prøvet at blande 
FrØene i Brød, men Udfaldet af dette Eksperiment beskrives 
ikke. 

Der har hidtil kun været talt om de direkte dyrkede Nærings
planter. Man har imidlertid til alle Tider suppleret Afgrøderne 
med saadanne vildtvoksende Plantenæringssroffer, som Egnen 
bød paa og i det Omfang, som den økonomiske Situation kræ
vede. 

Som allerede nævnt bestod Sandegaard Fundet mest af Æbler, 
oprindelig henved 300 hele Frugter, men der er intet Holde
punkt for at tro, at de var dyrkede. Det er vilde Æbler, saale
des som vi finder dem overalt i Danmark i Dag. Det var ikke, 
hvad vi vilde kalde luksusbetonet FØde, de er sure og sammen
snerpende, men man har sikkert gennem alle Tider, indtil Frugt
avl kom i Gang, indsamlet dem som Tilsætning til Stivelses
ernæringen. De har jo den Fordel frem for saa meget andet spi
seligt, der kan samles i Skoven, at de ved simpel Tørring let kan 
gøres holdbare over lange Perioder, og den Teknik var de gamle 
Bornholmere fortrolige med. Allerede i Stenalderen tørrede man 
Æbler i Alperne og i Sverige - sandsynligvis ogsaa her. Det 
er paafaldende, at denne Form for Frugtkonservering synes 
at være gaaet af Brug alle Vegne inden Jernalderen. 

Der fandtes ogsaa Skaller af Hasselnødder imellem Æblerne 
i Sandegaard. Disse fede Frugter har været anvendt til FØde 
længe før Agerbruget blev indført, og vi samler dem jo endnu. 
De mest omfattende Fund er fremdraget i Forbindelse med 
Bopladser fra Mullerup Perioden (ældre Stenalder), og man ser 
endnu Hasselnødder nævnt i Litteraturen fra Middelalderen og 
senere som en ikke ubetydelig Eksportvare fra Danmark. 
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Naar Nøden stod for DØren, var der en Mængde Planter, der 
kunde afgive Erstatning og Supplement for svigtende Høst
udbytter. Vi ved fra Moseligenes Maveindhold og fra talrige 
Fund af brændte Planterester og Aftryk i Lerkar, at man i 
Jernalderen samlede og spiste FrØene af mange Ukrudtsplanter 
i Jylland. Ogsaa paa Bornholm har Tiderne vekslet, og det sy
nes, som om Folkevandringstiden, repræsenteret ved Sorte 
Muld Fundet, har været landøkonomisk vanskelig. Ganske vist 
indeholder ogsaa det rige Fund fra DalshØj Ukrudtsfrø, men 
kun i et beskedent Omfang, og alle FrØene er af Planter, man 
kan vente at finde i enhver primitiv Kornmark. Sorte Muld Fun
det indeholder imidlertid store Mængder af Ukrudtsfrø, forholds
vis 170 Gange saa mange som DalshØj Kornet. Der var endogsaa 
FrØ af flere Arter, der ikke forekommer i dyrket Jord, heller 
ikke i en første Aars Brak, og som maa være hentet fra udyr
kede Græsgange. De hyppigst forekommende Arter er nogle af 
Brakjordens almindeligste Planter: Blegbladet Pileurt, Snerle
pileurt, Hvidmelet Gaasefod og Fuglegræs. Endnu 34 Arter 
kunde bestemmes, blandt hvilke vi finder Kolbehirse. Dette er 
det eneste Vidnesbyrd om dens Eksistens i Danmark, men den 
har kun været her som indslæbt Ukrudt. Kornene er saa smaa 
og uregelmæssige, at det er klart, at Forholdene ikke har været 
gunstige for dens Dyrkning. I Polen har den derimod været i 
udstrakt Kultur. 

Grunden til denne Mangfoldighed af indsamlet Føde kan ikke 
uden videre paavises, men det er givet, at den er en FØlge af 
en Nødstilstand, Mangel paa Korn. Man kan daarligt forestille 
sig, at de rige Jorder omkring Sorte Muld skulde svigte saa 
katastrofalt, hvis der havde været Arbejdskraft nok. Den Tanke 
ligger nær, at Forklaringen maa søges i urolige sociale og politi
ske Forhold paa den Tid. Krig med deraf fØlgende Fraværelse 
af den arbejdsdygtige Del af den mandlige Befolkning eller 
Brandskatning kunde tænkes at medføre en Situation som den, 
Sorte Muld Fundet afspejler. Da Kornets Kvalitet er lige saa 
god som i DalshØj Fundet, er det ikke sandsynligt, at Ager
brugsteknikken er gaaet tilbage i de forløbne 3-4 Hundrede 
Aar i en saadan Grad, at Markerne blev saa voldsomt ukrudts-
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befængte, og et mærkbart Omslag i de klimatiske Forhold er 
heller ikke tænkeligt. Vi kan, som sagt, kun gætte, men den 
fremsatte Tanke støttes paa sin Vis af den Omstændighed, 
at Arkæologerne paa Sorte Muld fandt nedgravede Skatte af 
Guld og SØlv, hvilket traditionelt udlægges som Tegn paa Krig 
og Uro. Selvom vi ikke er i Stand til at datere Kornet og Skat
tene til nøjagtig de samme Aartier, tyder begge Dele dog paa, 
at Perioden som Helhed har været mindre fredsommelig end 
f. Eks. den Tid, da DalshØj Huset brændte. 

En Historiker vilde maaske mene, at dette Grundlag for Hi
storieskrivning er meget spinkelt, fire Punkter til Beskrivelse 
af henved halvtredie Tusinde Aar. Det maa imidlertid tages i 
Betragtning, at Planteavlen i Fortiden ændredes med stor Træg
hed, dels fordi Jordbrugsmetoderne ikke fornyedes, og navnlig 
fordi den først og fremmest er betinget af ethvert Steds Klima, 
og ogsaa fordi det Omraade, hvorfra de direkte Impulser kom, 
kun omfattede vort eget Kontinent eller mindre Dele deraf. Set 
paa Baggrund af den almindelige Udvikling kan Overgangen 
fra den gamle Tid til Planteavlens nye Epoke i de første Aar
hundreder betegnes som næsten pludselig. Vi kender i hvert 
Fald paa nuværende Tidspunkt intet Sidestykke til den. Endelig 
maa det understreges, at hvor spinkelt vort Materiale end er, er 
dette det bedste, der kan opvises her i Landet. Intet andet saa 
begrænset Omraade har afgivet saa mange og saa vel fordelte 
Holdepunkter for Vurdering af forhistorisk Planteavl, dæk
kende saa lang en Periode. Paa Langeland har vi overdaadigt 
Materiale til Belysning af Jættestuetidens skiftende Faser, men 
vi ved praktisk taget intet om Jernalderen. For Ringkøbing Amt 
ved vi vel saa meget, som man nogensinde vil faa at vide om 
Jernalderens tidligere Afsnit, medens Stenalderen er yderst spo
radisk oplyst. Det bør ogsaa fremhæves, at Sandegaard Fundet 
er det eneste danske brændte Plantemateriale, der kan placeres i 
ældre Bronzealder, og af andre Kilder til Oplysning foreligger 
kun et Par Aftryk af Korn. Paa samme Maade er Sorte Muld 
det eneste Glimt, vi kender, der belyser Forholdene midt i det 
første Aartusinde e. K 
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Kunde vi nu paa Bornholm gøre et tidlig neolitisk Plante
fund og et fra det 16--17. Aarhundrede e. K, vilde man sige, 
at vi ved saa meget, som man kan forlange uden Litteraturens 
Hjælp, om Bornholmsk Planteavls tidlige Historie. 

Nærmere Oplysninger om de her beskrevne Fund og om 
Kornsorternes Slægtskabsforhold, og yderligere Henvisninger 
til de arkæologiske Publikationer, kan søges i fØlgende Artikler 
af samme Forfatter: 

PRESERVED APPLES AND P ANICUM IN THE PRE
HISTORIe SITE AT NØRRE SANDEGAARD IN BORN
HOLM. Acta Archaeologica. Vol. XXIII. København 1952. 
SÆDDODDER OG KORN PAA BORNHOLM I DET 13. 
AARHUNDREDE. Bornholmske Samlinger XXXIII. RØnne 

1953. 

BORNHOLM PLANT ECONOMY IN THE FIRST HALF 
OF THE FIRST MILLENNIUM. A.D. 

i: O. Klindt-Jensen, Bornholm i Folkevandringstiden. Na
tionalmuseets Skrifter. Større Beretninger. København 1957. 
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Bag-å o »Marienlyst« 

Fig. 1. Kerneøkse. De to halvdele, der nøje passer sammen i bruddet, 
er fundet henholdsvis i 1949 og 1954 - altså med 5 års mellemrum. *) 

Siden jeg i 32. bind af »Bornholmske Samlinger«, 1949, ud
sendte min »forelØbige beretning« om mikrolitfund på Born
holm, har professor C. J. Becker i »Aarbøger for nordisk Old
kyndighed og Historie«, 1951, behandlet den bornholmske 
Maglemosekultur i sin helhed og omtalte også mine fund fra 
egnen omkring Muleby-å og Bag-å mellem RØnne og Hasle. 
Imidlertid har jeg fortsat mine indsamlinger af oldsager og 
foretaget supplerende undersØgelser; særlig har en af boplad
serne, Bag-å 0, Marienlyst, givet et stort og interessant ma
teriale, som på forskellig måde uddyber vort kendskab til den 
mesolitiske kultur på Bornholm. Jeg kaldte pladsen »Marien-

*) Dette billede er som alle de andre naturlig størrelse. 
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lyst« efter den lille ejendom, på hvis jorder den er beliggende, 
og den fik talbetegnelsen O (nul), fordi den lå nær ved pladsen 
Bag-å I, som jeg havde fundet flere år tidligere. Ejendomme
ligt nok fandt jeg frem til Bag-å O så sent som i 1943, fem år 
efter at jeg havde samlet den første mikrolit op på en mark ved 
Muleby å. Når jeg har valgt at skrive netop om Bag-å O, er det 
ikke blot, fordi den har givet et rigt udbytte af oldsager, men 
også fordi oldsagerne må siges at give et typisk mesolitisk bil
lede uden synderlig indblanding fra senere kulturperioder. Na
turligvis må overfladefund som disse bornholmske behandles 
med forsigtighed; men teknik og materiale kan også til en viss 
grad være rettesnor for oldsagers samtidighed, og ensartetheden 
i flintsagerne fra Bag-å O giver en betryggende fornemmelse af, 
at oldsagerne og affaldet tilhØrer en enkelt kultur, 5 små fliser 
af slebne økser samt en enkelt skraber fra neolitisk tid må be
tragtes som rent tilfældig indblanding i det store materiale, 
der inclusive affaldet omfatter i alt c. 6000 stykker flint. 

Gennem årene har jeg gravet små prØvehuller, og i 1955 
foretog jeg en større og grundigere prøvegravning, uden at det 
dog lykkedes mig at træffe noget uforstyrret kulturlag, selvom 
jeg kunne påvise enkelte af de grubelignende fordybninger i 
undergrunden, som Becker omtaler fra sine gravninger ved 
Melsted i nærheden af Gudhjem. Alle de oldsager, der frem
droges fra disse gravningers dybere lag, havde ganske samme 
karakter som dem, jeg i årenes løb havde indsamlet på over
fladen; der er derfor ingen grund til at tvivle om, at vi kan 
betragte Bag-å O som et rent og pålideligt fund. 

Fundet omfatter følgende: 
10 kerneøkser og spidsøkser 
2 kØlskrabere 

48 HØvl- og blokskrabere 
13 skælhuggede redskaber 
17 huul-skrabere af blokke 
46 save og knive 
26 stikler 
8 retoucherede, ubestemmelige stykker 

332 mikroliter 
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Fig. 2. Kerneøkse af Kristianstads/lint. 

24 mikrostikler 
1120 flækker (utildannede) 

592 spån- og flækkeblokke (uden tildannelse) 
62 »blokspidser« 
16 flækkeskrabere 
7 flækkespidser (= bor?) 

29 skrabere 
3 spån- el. skivespidser 

33 længdeafslag af blokke 
7 fod-afslag af blokke 
2 buede afslag (neolitiske?) 
1 retoucheret og slebent flintstykke 

16 Hintknuder 
22 stk. råmateriale (hele flintkugler) 

3610 stk. flintaffald. 
Kerneøkserne er næsten alle små og dårlige, af Kristian

stadsflint; en undtagelse er den store, smukke tværøkse, som er 
afbildet fig. 2. 

Kølskrabere. De to anførte stk. har jeg tidligere opfattet som 
kerneøkser; men de må nok udskilles som kØlskrabere (med 
særlig spids »snude«); de har begge en hvælvet, kølformet ryg 
og flad underside, men minder forØvrigt både i stØrrelse og 
teknisk udførelse meget om kerneøkserne. (Fig. 3). 

HØvl- og blokskrabere. Mellem de mange spån- og flække
blokke har en del fået særlig tildannelse langs slagfladen for 
at kunne tjene som skrabere og hØvle. Utvivlsomt har mange 
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Fig. 3. Kølskraber? 

ikke retoucherede blokke uden tildannelse været anvendt i 
samme Øjemed. 

Skælhuggede redskaber er udførligt omtalt i Beckers ovenfor 
omtalte afhandling. Ved Bag-å forekommer de i sikre og mindre 
sikre eksemplarer. 

Huul-skrabere af blokke kan muligvis være forarbejder til 
skælhuggede redskaber; dog forekommer det mig, at en huulæg 
er så tydeligt udformet på flere eksemplarer, at de må betragtes 
som en særlig gruppe. 

SctVe og knive foreligger i stort antal. (Fig. 4). Mange har 
den typiske mesolitiske finretouche, der ofte kun kan konsta
teres under lup. Andre har en mere grov tildannelse. De fleste 
er dannet af ret gode flækker, andre af runde eller uregelmæs
sige skiver. 

Fig. 4. Save eller knive. 
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Stikler (fig. 5) er flækker eller spåner, der ved det såkaldte 
»stikkelslag« forsynes med en stærk og skarp tvær-æg, der er 
velegnet til arbejde i hårde materialer som f. eks. horn og ben. 
Stiklerne fra Bag-å O er repræsenteret med mange typer af for
skellig stØrrelse og udformning. 

Mikroliterne. Samlet oversigt over de forskellige mikrolit
typer: 

Lancetter (fig. 5, a) 
Trekanter (fig. 5, a-e) 

75 stk. 
36 » 

Cirkelsegmenter (fig. 5, f) 24 » 

m. retoucheret ryg (fig. 9) 62 » 
m. sidespids (fig. 10) 5» 
»Zonhovenspidser« (fig. 12) 5 » 

Forskellige typer 11 » 

Ubestemmelige brudstk. 93» 
Forarbejder 21 » 

332 stk. 

heraf type b: 1 stk. 
» » c: 9 » 
» » d: 14 » 

» » e: 12 » 

Professor Becker nævner i sin afhandling, at alle de born
holmske mikroliter stort set kan indpasses i nogle ganske få 
typer. Helt så enkelt synes jeg nu ikke, man kan behandle mi
krolitmaterialet fra Bag-å O. 

Fig. 5. Stikler. Pilene angiver, hvor »stikkelslaget« findes. 
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De tre klassiske typer ses på fig. 6: Lancet (a), trekant (b, c, d 
og e) samt cirkelsegment (f). Jeg kan ikke dele Beckers opfat
telse af, at cirkelsegmenterne egentlig er at betragte som en 
slags lancetter. Netop fra Bag-å Q foreligger der et stort antal 
(24), hvoraf enkelte er så klart og smukt udformede, at de 
absolut intet har tilfælles med lancetterne. Med deres hØje, 
krumme ryg skiller de sig klart ud fra de slanke og spidse lan
cetter. Om cirkelsegmenternes anvendelse er det vanskeligt at 
danne sig nogen forestilling. De kan opfattes som småknive i 
slægt med de grØnlandske kvindeknive; jeg selv hælder dog 
mere til den anskuelse, at de er en slags fiskekroge, ophængt 
»midtskibs« med den buede side nedad og de udragende spidser 
skjult af madding, f. eks. en orm. (Fig. 7). Ved »bid« vilde 
mikroliten utvivlsomt sætte sig på tværs i fiskens gab og spid
serne virke som en slags modhager. 

Andre mikrolitformer, der efter min opfattelse heller ikke 
kan indrulleres i den snævre ramme, skal jeg længere fremme 
omtale. 

Flækker, utildannede, er overmåde talrige (1120' stk.). Af 
disse kan 50'0' betegnes som mikroflækker, 412 som mellem
store og 20'8 som »større« flækker, idet man dog må have in 
mente, at vi har at gøre med en mesolitisk MagIemosekultur, 
hvor alt er af beskedne dimensioner. 

a b c d f 
e 

Fig. 6. Mikrolit-typer. 

Spån- og flækkeblokke foreligger også i meget stort antal, 
i alt 592, uden særlig brugstildannelse. 

Blokspidser. Denne type vil blive omtalt i det følgende. 
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Flækkeskraberne forekommer i forskelligt udformede typer 
med forskellig skrabeæg. 

Skrabere af skiver og spåner, i alt 29 stk., er stærkt vari
erende i form og udførelse, lige fra små, runde typiske Magle
moseskrabere til tilfældigt udnyttede spåner og skiver. 

Fig. 7. Cirkelsegment som »fiskekrog«. 

Længdeafslag af blokke og fodafslag af blokke forekommer 
så talrigt, at jeg mener, de bØr nævnes særskilt. Da enkelte af 
dem muligvis har fundet anvendelse som skrabere el. lign., me
ner jeg ikke, de kan betegnes som egentligt affald; såvidt jeg 
ved har danske forskere ikke udskilt dem fra helheden som 
særlig gruppe; de er sagtens gået enten for blokke eller affalds
flint; men udenlandske forskere har været opmærksomme på 
afslagene (f. ex. Clark), og de kan sikkert også have deres be
tydning ved studiet af den tekniske fremgangsmåde ved til
virkningen af flintsagerne. 

Råmaterialet (Flintkuglerne). 
I min føromtalte beskrivelse af mikrolitfundene på Born

holm fremhæver jeg side 14 og 15 den store betydning, de små 
palæocene rullestenskugler af flint har haft som råmateriale for 
Bornholms mesolitiske befolkning. Størsteparten af mikroliterne 
er forarbejdet af kugleflint, mens de større redskaber som regel 
er lavet af den dårlige, hvidplettede Kristianstadsflint. 

I sin afhandling beskriver professor Becker indgående de for
skellige flintforekomster og anser de bornholmske oldsager for 
præget af de små kugler. 

Jeg har tidligere antydet det som en mulighed, at vi står over
for et specielt bornholmsk fænomen ved at se disse kugler an-
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vendt som råmateriale i Mesolitikum. Siden jeg antydede dette, 
har jeg haft lejlighed til at foretage forskellige underSØgelser 
for at søge denne mulighed bekræftet eller afkræftet. I en fod
note (103), side 166) omtaler Becker den belgiske Tardenoisien
plads Vossen i Brabrant, hvor det anvendte materiale så godt 
som udelukkende skulle bestå af kugleflint. Da jeg i foråret 
1955 var på en studierejse til Holland, benyttede jeg lejligheden 
til at aflægge et besøg i Bruxelles, hvor det omtalte fund op
bevares i Institut Royal des Sciences Naturelles, ligesom jeg 
foretog en udflugt til det nærliggende Vossem for med egne 
øjne at se såvel materialet som åstedet. 

Det var besynderligt at bemærke, at de rullestenskugler, som 
jeg i stort antal kunne samle op på de stenede marker ved Vos
sem, var ganske identiske med dem, jeg kendte fra Bornholm; 
men det var unægteligt ligeså besynderligt at kunne konstatere, 
at ikke en eneste af de belgiske kugler bar spor af at være kløvet 
eller bearbejdet af menneskehånd; det samme gjaldt materialet 
på museet i Bruxelles. Jeg havde nu på forhånd fået et lille praj 
om, at der måske var noget muggent ved det belgiske fund, idet 
dr. J. de Heinzelein fra det belgiske museum som svar på en 
henvendelse før min afrejse til Belgien havde henstillet, at jeg 
ikke citerede Vossemfundet, som havde været en del omdisku
teret, siden Leqeux publicerede det. 

Ved hjemkomsten til København foreviste jeg de belgiske 
kugler for professor Becker, der ganske delte min opfattelse, 
at kuglerne ikke havde været udnyttet af mennesker. Jeg sendte 
senere et af de mindre fund fra Bornholm ned til museet i 
Bruxelles, hvor man var meget interesseret i at kunne sammen
ligne det belgiske »naturværk« med det bornholmske kultur
produkt. 

Tidligere samme år havde jeg foretaget en rekognosceringstur 
i Skåne langs kysten fra Ystad-egnen til Kristianstad for at 
undersøge mulighederne for at træffe bearbejdet kugle flint på 
de kanter, og jeg havde skrevet til universitetet i Greifswald 
for at forhØre, om man fra det nærliggende Rugen kendte noget 
til udnyttede flintkugler. I begge tilfælde negativt resultat. I 
nærheden af Ystad og ved Helsingborg har jeg selv opsamlet 
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flintkugler, og fra den med de bornholmske fund nærbeslæg
tede boplads Sandarna ved Goteborg har jeg liggende kugler 
i min samling; men ingen af disse bærer spor af at have været 
tilhugget af menneskehånd; for Sandarnas vedkommende er 
dette så meget mærkeligere, som der også på dette sted synes 
at have været ret bart om brugbar flint. 

I foråret 1958 havde jeg på en studierejse til Holland og 
Tyskland lejlighed til at aflægge besøg på de arkæologiske sam
linger i Biologisch-Archaeologisches Instituut i Groningen og 
Gottorp slot i byen Schleswig, og begge steder fik jeg adgang 
til et betydeligt mesolitisk materiale fra studiesamlingerne i 
depoterne, men ingen af stederne fandt jeg noget spor af de 
tertiære rullestenskugler af flint. 

Efter dette at dømme synes det altså at være overvejende 
sandsynligt, at rullestenskugler som råmateriale i mellemsten
alderen er et rent lokalt, bornholmsk fænomen. 

Blokspidser. 
Ved gennemgang af det store antal flintblokke - i alt 602 

stk. - for at finde frem til blokhØvle og blokskrabere, kunne 
jeg ikke undgå at lægge mærke til, at et ret stort antal af dem 
synes at have en særlig tildannelse, noget, jeg ikke tidligere 
havde hæftet mig ved. Fra den flade, hvorfra flækker og spåner 
er slået, synes bevidst udformet en ret kraftig spids, ofte med 
fin retouche langs begge sider. Ved stikprøver i Nationalmu
seets mesolitiske studierum fandt jeg disse blokspidser, som jeg 
kaldte dem, repræsenteret i flere af de ældste fund, således i 
den ældste Brommekultur (28 stk.), i BØllundfundet (27 stk.), 

Fig. 8. »Blokspidser«, tildannet af de tertiære rullestenskugler. 
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hvorimod de synes at forekomme mere sparsomt i Holmegård
og Sværdborgmaterialet. I de ældre fund synes blokspidserne 
at forekomme med ca. 8 % af samtlige blokke. Fremtidige 
iagttagelser må klarlægge, om disse blokspidser er at opfatte 
som særlige, bevidst udformede redskaber, der kan have haft 
en lignende anvendelse som stiklerne. (Fig. 8). 

Særlige mikrolitformer. 
Uden for de traditionelle typer, lancetter, trekanter og cirkel

segmenter falder efter min opfattelse et ikke ubetydeligt antal. 

, " I , 

Fig. 9. Mikroliter med stejlt tilhugget ryg. 

Særlig talrigt forekommer en gruppe, som kan betegnes som 
»mikroliter med tilhugget ryg«. Selvom enkelte af dem nok kan 
indlemmes under kategorien »forarbejder« til mikroliter, så 
bliver der dog tilbage et ikke ubetydeligt antal, der utvivlsomt 
må opfattes som særlige - eller brudstykker af særlige mikro
liter. Mens de traditionelle mikroliter - med undtagelse af en 
del cirkel segmenter - er formet af spinkle, flade flækker, så 
er de fleste stykker med tilhugget ryg ret grove og svære, hvor 
tilhugning langs ryggen har fundet sted. Typen kendes fra flere 
udenlandske mesolitiske og palæolitiske kulturer og må utvivl
somt udskilles som en gruppe for sig. Fig. 9 viser et udvalg af 
disse mikroliter. 

,\ 
/ ~ 
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Fig. 10. Mikroliter med »sidespids«. 

Fig. 10 viser en type, som kan benævnes »mikroliter med 
sidespids«. Typen er ret sjælden; men ganske tilsvarende styk
ker foreligger fra forskellige mesolitiske fund, således f. eks. 
i det tidligere omtalte fund fra Sandarna (Niklasson, fig. 39, 
nr. 4 og 5), i BØllundfundet (Vebæk, fig. 13, nr. 13, 15 og 16) 
samt i flere tyske og franske fund. Denne type opfattes sikkert 
af mange forskere som forarbejder til traditionelle mikrolit
former; men Niklasson omtaler den udtrykkeligt som »mikro
liter med utttrbetad sidospets«. 

Endvidere foreligger der en del flækker med fin retouche 
ved spidsen, fig. 11; disse må sagtens kaldes bor; muligvis har 
de også kunnet anvendes som knive, idet den retoucherede 
»ryg« har dannet et bekvemt leje for en finger. 

Fig. 11. Mikroliter med tilhugget spids. 
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Endelig minder de i fig. 12 afbildede stykker påfaldende om 
de såkaldte »Zonhovenspidser«, kendt fra tyske og belgiske 
kulturer. De har alle en ret svær, stejlt retoucheret ryg, mens 
den modstående langside er tynd og skarp. Den ret svære ryg 
på alle stykkerne modsiger, at de skal kunne opfattes som for
arbejde til f. eks. trekantmikroliter. De har sikkert været over
måde brugbare småknive; som pilespidser har de ligeledes været 
anvendelige. 

Fortæller dette materiale nu noget nyt om Maglemosekultu
ren på Bornholm? Både ja og nej. Professor Becker fremhæver 
de bornholmske funds påfaldende lighed med to jyske fund, 
det tidligere citerede BØllund i Vestjylland og Søndre Hadsund 
i Nordjylland. Særlig BØllundfundet minder på mange områder 
påfaldende om de bornholmske, og ganske interessant er det at 
lægge mærke til, at råmaterialet for størstedelen her udgøres 
af runde flintesten, selvom de tertiære rullestenskugler mangler; 
både oldsagstyperne og den tekniske udførelse har stor lighed 
med de bornholmske fund. De primitive, dårlige kerneØkser 
træffer vi igen i det omtalte Sandarnafund, og fra Henninge 
Bostalle ved Agerod i Skåne er der i Lunds historiske museum 
fremlagt et par eksemplarer, der både i materiale og udførelse 
synes identiske med de bornholmske. 

Men ellers synes jeg, at de bornholmske mikrolittyper, der 
afviger fra de kendte vestdanske former, mere peger henimod 
de mellemeuropæiske Tardenoisienkulturer eller endog imod 
den ældre Sauveterrienkultur, hvis redskabsinventar har stor 
lighed med det bornholmske. Fremtidige undersøgelser og sam-

Fig. 12. Mikroliter med tilhugget sidekant. 
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menligninger vil utvivlsomt klarlægge, om vi skal betragte den 
disk Maglemosekultur eller - hvad jeg er mest tilbøjelig til at 
bornholmske mesolitiske kultur som en nuance inden for nor
antage - som en nordisk udløber af mellemeuropæisk Tar
denoisien. 

Gennem årene har jeg modtaget støtte fra undervisningsmini
steriet og fra overretssagfØrer L. Zeuthens fond, som jeg her
med bringer min tak, og uden hvilken støtte det ikke ville have 
været mig muligt at afslutte mange års studier med dette lille 
arbejde. 

Valby gI. skole pr. Helsinge 1958. 

Holger Kapel. 
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Udgravninger på Bornholm 1816-24 

Af Ole Klindt-Jensen 

I begyndelsen af det 19. årh. oplevede oldforskningen en 
mægtig fremgang. Bag denne udvikling stod ikke blot en række 
fremragende mænd, men en almindelig interesse, som bl. a. 
romantikken fremhjalp. Det er en tid, da sagnene endnu lever 
hos menigmand, og da traditionelle tolkninger brydes med 
en videnskabelig indstilling. Ikke mindst ved at bevare mange 
træk fra sagnoverleveringen er datidens meddelelser af inter
esse. Oldtidsminderne kaldte således både på fantasi og viden
skabelig stræben. 

For den nøgterne betragtning blev det efterhånden klart, at 
udgravning var et vigtigt middel til at nå videre frem. Allerede 
i slutningen af det 18. årh. havde man forsøgt at udgrave hØje 
for at få videnskabeligt udbytte, og i 1807 skreven lærd om 
mindesmærkerne: »Man maatte først nØie undersøge deres indre 
Struktur for saavel af denne som af deres udvendige Udseende 
at abstrahere Regler, hvorefter man nogenlunde kunde bedøm
me deres Alder.« 

Rationel var også en tolkning af oldsagerne ud fra etnogra
fiske paralleller. Flintøkser var ifølge sagnoverleveringen tor
denkiler, der sad i spidsen af lynene. De vilde senere hen kunne 
afværge lynbrand og anden ulykke. Man passede vel på disse 
mærkelige sager, når man fandt dem. IfØlge en lærd fortolkning 
skulde de derimod være symboler på Thors magt. Nu jævnførte 
C. ]. Thomsen dem med stenøkser, som var erhvervet hos pri
mitive folkeslag, og som var skæftede og tydeligt nok brugt 
som redskaber og våben. Det var også Thomsen, som grup
perede oldtidsfundene i tre kategorier, den ældste fra en sten
alder, den næste fra en bronzealder og den yngste fra en før
kristen jernalder. Blandt de betydningsfulde fund, som han 

Bornholmske Samlinger, 36. Bind, Rønne 1958

www.vang-hansen.dk



146 

Fig. 1. Biskop Fr. Munter. 

lige før 1820 lagde til grund, var gravfund fra Urnekullerne 
ved Hasle. 

Med Thomsen er vi i den kreds af forskere, som skulde få 
afgørende betydning for studiet af de danske fund og mindes
mærker fra oldtiden. Han var 1816 blevet sekretær ved »Den 
kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring«, der stiftedes 
1807 på initiativ af professor (senere biskop) Munter. Kom
missionen skulde bl. a. indsamle oldtidsfund og søge oldtids
minderne i landskabet fredlyst. Også på Bornholm blev der i 
årene umiddelbart efter 1807 fredet karakteristiske minder, 
en bautasten ved Sct. Peders kirke og en anden, »Hellig 
Kvinde«, ved BØlshavn. Begge står endnu. 

Nogle få år senere blev kommissionen imidlertid for alvor 
engageret i et arbejde på Bornholm. 

Det var igen biskop Munter, som tog initiativet og som vakte 
interesse for sin sag hos en række fremstående mænd. Vi vil 
kort se på denne kreds, før vi betragter deres beretninger. 

FØrst lidt om Fr. Munter, Sjællands biskop, datidens store 
lærde mand. På lange rejser og ved dybsindige studier var han 
blevet fortrolig med de humanistiske videnskaber, lige fra nu-
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mismatik til teologi, fra koptisk til arkæologi. Som møntkender 
havde han en stor privatsamling, og det stemte ham utvivlsomt 
til velvilje, da han på sin visitats til Bornholm i 1816 fik for
æret nogle opplØjede romerske mønter, bl. a. en stor sjælden
hed i guld fra den senromerske kejserinde Justa Grata Honoria. 

Han stiftede på Bornholm bekendtskab med bl. a. komman
danten, oberstløjtnant P. M. Hoffmann, holtsførster Hans RØ
mer, Almindingen, sandflugtskommissær Peder Dam Jespersen, 
provst Johan Jensen og landinspektør J. Jansen og gav dem 
impulser til at gå videre med oldforskningen. Selv gav han sig 
til at undersøge grave i Urnekullerne syd for Hasle, en virksom
hed som provsten fortsatte efter kommissionens anmodning i 
1817. Denne gravplads var allerede kendt i 1805-6, og her
redsfogeden i Hasle havde i 1808 indsendt en kort indberetning 
til generalstabsofficeren Salchow om gravene med skitse. Til 
Munters beretning, som bringes nedenfor, kunde føjes et kort 
og en lille plan over en rØse, udført af R. Mourier. Flere old
sager fremkom i disse år ved småudgravninger. 

Foruden Urnekullerne besØgte Munter andre oldtidsminder; 
bl. a. fik han den tanke, at rokkestenene i Almindingen var 
orakelgivere fra oldtiden. Den lærde biskop kendte en række 
paralleller i Europa, som han anfører i sin indberetning til old
sagskommissionen. Og dette uddyber han ved hjemkomsten i et 
foredrag i Videnskabernes Selskab, publiceret i Antiqvariske 
Annaler 1820 med billeder, som loltvivlsomt er udført efter de 
modeller i brændt ler, som Jansen indsendte. 

Og Jansen fik lyst til at virke videre. Han var en af de mange 
landmålere, som fra 1816 gik i gang med matrikul-opmålingen 
på Bornholm. Han boede hos RØmer, underviste dennes sØn 
og fik i 1820 gennemført en stor opgave med oldsagskommis
sionens og kommandantens støtte. 

Jansen fattede den plan at udgrave hØje. Oldsagskommissio
nen indvilgede i at betale diæter og kørsel, medens komman
danten - efter kommissionens anbefaling - stillede arbejds
kraft - den bornholmske milits. Det virker måske overra
skende, men Hoffmann havde ved anden lejlighed sat soldater 
til civilt arbejde som at udbedre veje og uddybe Svanekes havn. 
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Fra sit inspektionsbesøg i sommeren 1820 fortæller oldsags
kommissionens sekretær C. J. Thomsen, hvordan arbejdet var 
lagt til rette. Selv deltog han ikke i undersØgelserne, men fulgte 
dem med tilfredshed; og efter gravningernes afslutning afleve
rede Jansen en nydelig beretning til kommissionen med mange 
planer og tegninger, der gør den til et vigtigt dokument. Den 
har ikke hidtil været kendt, idet den i forrige århundrede blev 
lånt af et af kommissionens medlemmer og nu er opbevaret ved 
dennes papirer i Det kgl. Bibliotek. Den fortjener at kendes. 
Således har Jansen iagttaget, at der kan være tidsfølge for grave 
i hØje. Han aftegner en langdysse, som nu er helt fjernet; i det 
hele er hans undersøgelse af oldtidsanlæggene præget af sam
vittighedsfuld nØgternhed, en velgØrende indstilling blandt de 
ofte ret fantasifulde tolkninger fra denne tid. 

I så henseende er en anden udgraver og beskriver af oldtids
minder, landinspektør Lund, stærkere præget af sin samtid. Han 
besøgte Bornholm i 1819 for at undersøge tørv, men fik inter
esse for mindesmærkerne. Det er karakteristisk, at han skaffede 
sig underretning om den folkelige overlevering og omhygge
ligt noterede ned, hvad hans hjælper ved udgravningen af en 
hØj mente om fundforholdene. Det er unægtelig ikke så lidt for
bavsende. Man må imidlertid anerkende Lunds store flid. Han 
har tegnet mange oldtidsminder, som ellers er gået tabt, der
iblandt en bautastensgruppe på StenshØj i Vestermarie (fig. 15), 
og han forstod, at de firkantede stenindramninger ved Roels dal 
har omsluttet forlængst opgivne agre (fig. 14). Adskillige gamle 
udtryk og sagn læses i hans optegnelser. 

Lund havde kun nået at gennemgå vestre og nØrre herreder; 
han fik trykt en subskriptionsliste for at få berejst østre og 
sydlige herreder, men havde ikke held med sine bestræbelser 
og døde kort efter. 1824 overdroges hans manuskript til Old
sagskommissionen. 

Den sidste udgraver på Bornholm, som skal omtales, er ingen 
ringere end kronprinsen, Christian Frederik, senere Christian 
VIII. Hans dagbog er trykt i dette tidsskrift (bd. XIV, 1925, 
s. 2), selve udgravningsberetningerne i Antiqvariske Annaler 
(bd. IV, 1827, s. 379 og s. 474), hvori han røber sig som en 
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skarp og nøgtern iagttager. Der kom godt udbytte af besøget, 
og han sørgede for at få flere vigtige oldtidsminder - bl. a. 
bautastenssamlingen i Gryet - opmålt. Kronprinsen havde 
ikke tiltro til Miinters rokkestensfortolkning, men lod dog som 
supplement til biskoppens billeder af Almindingsstenene de to 
rokkestene i Paradisbakkerne aftegne. 

Hermed følger de upublicerede beretninger, indledt af en 
hidtil ikke offentliggjort meddelelse fra Svaneke, nedskrevet 
o. 1750, om guldfund i denne egn. Den illustrerer den traditio
nelle holdning på Bornholm over for oldtidsfundene før det 
rationelle arkæologiske virke. 

Bilag 1. 
Gamle meddelelser om guldfund nedskrevet i Svaneke o. 1750 

(i Nationalmuseets II. afd., arkiv). 
I Aaret 1726. Boede en Mand her i Byen ved Navn Sander 

Dich som om Foraaret ved Middags Tiid, da han ikke vilde 
tage hjem, laa paa sin Pløyede Jord og gav sine Hæste Foder, 
blev han og hands Plovkjørere Var en heel Deel Mynter Guld, 
sankede i en Hast en Deel op, men i det samme begyndte de 
at tale, og da forsvandt det alt og var ikke mere at faae, end 
det de ud i en Hast bekom 1. Bemeldte Ducater bleve vexlede 
af sao Hr. Niels Hjort2 og Jacob Kofod. 

For omtrent 20 Aar siden fandt en Mand ved Navn Niels 
Nielsen, da tjenende hos Herr Jacob Prahl3 , ved det han skulde 
kjØre til Byen en Morgen, da det havde regnet stærk om Nat
ten, 3 Guldringe af temmelig StØrrelse4 paa en Ager, kaldet 
Fule Sangs Ageren. 

En Borger her i Byen ved Navn Tønnes SØrensen [har} for 
nogle Aar siden fundet 2de Guldringe, den ene sammenlagt 
som et Stykke Kabel-Reeb, de to Parter af temmelig Tyklighed, 
men den mellemste af en ganske fjin Guldtraad som ligger mel
lem de andre tvende. Nok foruden har han fundet to Stykker 
Guld meget tynde i aflang Skikkelse med et Menneske Corpus 
til Kjendetegn derpaa 5 . 

En Mand ved Navn Lars Christensen, ellers kaldet ThØye 
Larsen, fandt efter Ploven en Guldstang noget over Y2 Alen 
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lang i Tykkelse som en Tobaks Pibe Stilk som blev leveret til 
Byfoged Stenbæk [l739-47} og af ham oversendt til Kjøben
havn, og bemeldte Mand blev foræret af Majestæten 30 Rdl. i 
FindelØn. 

En blind Mand ved Navn Ditlef Thiesen kom fra Marken 
gaaende om Foraaret da de pløjede og som han var tØrstig, bad 
han den der lede ham ved Haanden at føre ham hen til de der 
plØjede for at bede om en Drik Øl, som skede, og ved det han 
blev lidet siddende, ragede han med sine Hænder omkring i 
Mulden og faar en meget rar Ducat. 

Albert Hey i Listed har og engang ved Hændelse fundet en 
Ducat. En Mand ved Navn Kræsten Frandsen en. Med mange 
flere som jeg ej kan faa Efterretning om eller kan erindres 
saaledes findes de fleste Aar nogle, end og i Aar fundet en, 
foruden tvende smaae aflange Stykker Myntet Guld. Sligt Guld 
findes alle Tider ved en Hændelse eller saakaldet Slumpe Lykke 
eller sommetids af umyndige BØrn, thi vil man for Alvor søge 
eller gjøre sig Umag derfor findes intet, end og i Aar skal være 
fundet en Ducat og tvende smaa Stykker Guld, men af hvem 
det er fundet veed jeg ikke. 

Bilag 2. 
Fr. Munters indberetning til Oldsagskommissionen om 

resultater af bornholmsrejsen i 1816 

(i Nationalmuseets I. afd., arkiv). 

Antallet af Fortidens Steenmonumenter er ikke stort paa 
denne øe. Men nogle iblandt disse ere af hoy Vigtighed. 

Især tvende saakaldte Rokkestene, i Almindingen paa det 
Bierg, som kaldes Rytterknægten. 

Den første og største er paa Biergets og Øens hoieste punkt, 
mellem Munkedalen og Abildholzdalen. Den er en stor uregel
mæssig-parallelopipedalsk Masse, saavidt jeg skiØnner, af Gra
nit, som ligger paa en næsten med Jord bedækket flad Klippe 
der rimeligviis hØrer til Bierget selv, og er noget forhoyet der 
hvor Overliggeren berører den. Bevægelsen iværksættes let af 
een Mand, der er fra N. til S. omtrent % Tomme. Dimensio-
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Fig. 2. Kort af lansen over en del af Almindingen med de tre rokkesten. 
Afstanden mellem nr. 1 og nr. 2 er 567 alen, mellem nr. 2 og nr. 3 
25 alen (afbildning af stenene: Antiqvariske Annaler III, 1820, Tab. II, 
fig. 2 a-f)· 

neme ere: Længde 12'. Brede 4'6". HØyde eller Tykkelse 
4'18". Faa Skridt derfra ligge svære Granitblokke i N.V., 
hvoraf den nærmeste maaskee har været et Alter. Landmaaler 
Ltn. Jansen, som var med mig, har lovet mig et Model af dette 
Monument i brændt Leer. 
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Den anden mindre Rokkesteen ligger nedenfor i Skoven, et 
godt BØsseskud fra den første. Bevægelsen er fra ø. til V. 3-4". 
længden 6'8". Breden 4'4". Tykkelsen 2'6". Femten Skridt der
fra i S.V. et lidet i Jorden nedsænkt Alter. 

Herredsfogeden, OverauditØr Knudsen i NexØ, lyste strax 
Fred over disse Stene. Men jeg maa andrage paa, at Commissio
nen erhverver Ordre fra Cancelliet, og at disse Monumenter 
især anbefales den kg!. Holzførster i Almindingen 6. - -

Af disse Rokkestene findes i Danmark Ingen; i Norge en 
eeneste, nær ved Stavanger (Magnussens Forklaring over nogle 
Steder af Ossian pag. III.) og maaskee een i Sverrig nær ved 
FalkiØping (Siøborg Forsøk till en Nomenklatur før Nordiska 
Fornlemningar p. 156). I Skotland synes de at være hyppigere 
og kaldes der Tolmen. (Magnussen p. 97). I Frankrige sees een 
ved Roquette, en Miil fra Castres, som omtales i lunds Over
sættelse af Der Wunderbare, Særsyner, Khn. 1804, hos Stads
hagen p. 45, og formodentlig ville flere Efterretninger findes 
hos Cambry sur le culte des pierres. Jeg holder disse Stene for 
Idolerne selv, som bleve tilbedede i den allerældste Anteodin
ske Tid, og som maaskee ved deres Bevægelse gave Orakler. 

SØnden for Hassle en lille halvfierdings Vei fra Byen, er 
langs med Havet en Strækning Flyvesand, hvori man seer en 
Mængde mindre og større HØie. Disses Overflade er brolagt 
med smaae Stene, under hvilke i faa tommers eller en halv 
Alens Dybde Urner findes af forskiellig Størrelse, undertiden 
store med 3-4 mindre i dem. I Urnerne er Aske, Metalfrag
menter, i og udenfor dem farvede Glasperler. Metalfragmen
terne ere af Kobber og Jern, undertiden ret smukke Fibulæ, 
ligesom de der findes i Italien. Steenvaaben findes saa got som 
aldrig; ikkun eengang blev en Kiile opgravet. Trækul sees i 
Mængde. Man har fundet store Stene paa tre Smaae, under 
hvilke store Urner stode, eller og store Stene paa Kant, med 
en Urne derunder. Dengang Byfoged Arboe i Hassle, i Aarene 
1805 og 6, byggede sin Gaard, og grov efter Stene paa dette 
Sted, som kaldes Ørne- eller Urne-Kulten, vil han have fundet 
en Urne af de større, med Runer paa. Urnen gik i Stykker. 
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Disse Graves direction gaaer i øster og Vester. Brolægningen 

paa Tumulis er, som fØlger: 

o O " 
o 6 O o o 

o o o l, (J 

O O O Cl O 
I"OøO"oo" . " 

• O -

eller og 

o O 00 O 

o O o 
tj 

O "o o o 
o O o 
0000 0 

Fig. 3. Fr. Miinters plan over stensætninger i Urnekullerne. 

andre er i Form af et Hierte. 
De ere alle omtrent tre Alen i Giennemsnit, og først i de 

nyere Tider komne for Dagen, da Grønsværdet, som bedæk
kede dem, kom bort, og flyvesanden blev udsat for Vindens 

Indvirken. 
Et lignende almindeligt Begravelsessted, men i en mindre 

Strækning, findes i Sanden norden for RØnne. Hoiene ere her 
tildeels større; Brolægningerne have endog indtil 20 Alen i 
Diameter, tre større Steene i Midten. 

Fig. 4. Fr. Miinters plan over en rØse nord for RØnne. 

Ogsaa i Sverrig findes saadan almindelig Begravelses Plads 
paa en Sandslette i Søderblekinge ved landsbyen Melbye, eller 

i det saa kaldte Sogn. 

De tynde Guldstrimer og Billeder, som komme fra Bornholm, 
findes alene i Ipsker Sogn paa et Stykke Jord som kaldes Sorte 
Muld; dette er tet ved det Sted som heder Sylten, hvor Kurlæn-
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dere, der engang have giort Landgang, skulle være begravede 
paa en nærved liggende Hoy, Manhoy, ere endeel steensatte 
Grave. 

I Sorte Muld findes ogsaa Jernvaaben, samt endeel Guld
mynter og Guldsmykker. Mynterne ere romerske. De fIeeste 
som findes paa Bornholm, ere af Zeno [47 4-91} og Leo I [457-
74}, men SØlvmynter haves og af Hadrians og Antoninernes 
Tid. Et lidet Stykke Guldblik blev engang fundet i en Bæk i 
Ipsker Sogn. 

Bilag 3. 
C. J. Thomsens besøg på Bornholm 1820. 

Af Oldsagskommissionens mødeprotokol (i Nationalmuseets 
II. afd., arkiv) ført af C. ]. Thomsen 7. juli 1820. 

Paa Bornholm, (som var Reisens Maal, og Udgravninger, 
som foretages der, een af Anledningerne til samme) fandt Seere
tairen Lt. Jansen beskjæftiget med dette vigtige Arbejde. Lieute
nanten havde valgt den sikkert rigtige Maade, at gaae jevnt 
frem og ikke som sædvanlig anvende en stor Kraftanstrengelse 
i Begyndelsen og siden hurtigt slappes, netop naar de interes
santeste Opdagelser kunne giøres. 

Kommandanten Oberstl. Hoffmann havde stillet til Lt.' s 
Disposition til sammen paa de forskjellige Kanter af Landet 
ikke mindre end 600 Mand, som hver forretter en Dags Ar
bejde for Commissionen uden Betaling. Af disse havde Lieute
nanten ved Juni Maaneds Begyndelse brugt 60. Efter Arbejdets 
Beskaffenhed 4-6-8 Mand om Dagen. Selv havde Lieutenan
ten opholdt sig hele Tiden ved Arbejdet, styret det, optegnet 
alt paa det nøjeste og taget Tegninger af det, som blev tyde
ligere deraf end af blotte Beskrivelser. 

Lt., som har megen local Kundskab om Landet, og er vel 
lidt, saavel af de hØjere som lavere paa Bornholm, havde nøje 
mærket sig alle de Steder, som han troede fortjente at under
søges, og lagt en Plan hvorledes han med de Folk, som hvert 
Sted stod til hans Disposition ville kunne udføre dette Arbejde. 
Hertil vil vel medgaa den hele Sommer, men da jeg saa, at alt 
var paa det bedste indrettet og Commissionen maaske aldrig 
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vilde uden Betaling faa et saa betydeligt Antal Arbejdere paa 
et interessant Sted og vanskelig en Mand, der med mere Ud
holdenhed og Indsigt forstod at lede slige Arbejder og hvis be
skedne Forlangende Se. kendte, tog See. ikke et Øjeblik i Be
tænkning at sige ham, at han var aldeles overbevist om, at 
Commissionen ville billige den Fremgangsmaade han havde 
valgt og at han kunne kun vedblive uden Frygt for at man 
[ikke} ville godtgØre ham hvad hans Udlæg for hans Ophold 
og Fortæring maatte være 7 . 

Hidindtil havde Lt. ikke været heldig. Den Del af Urnekul
Ien ved Hasle, som ikke var skjult af det hØje Flyvesand, havde 
han nØje undersØgt, og lod endogså i min Nærværelse mange 
af de smaa Høje aabne, men de havde alle, og de fleste endog 
flere Gange og til forskellige Tider, været omrodede. 2 store 
GravhØje, som udentil ikke havde det mindste Spor, til at være 
brudte, viste dog, da de bleve aabnede, at dette maatte have væ
ret Tilfældet, thi en Overligger paa hver af Gravkamrene, var 
afvæltet og Gravurnen fandtes der kun Fragmenter af, osv. 
En anden HØj havde ikke indeholdt synderligt mærkværdige 
Ting, men man maa vel betænke, at endnu var kun 1/10 af Ar
bejdet gjort, at de mærkværdigste Egne stod endnu tilbage at un
dersØge og Seeretairen er overbevist om, at Udfaldet vil svare 
til alle billige Forventninger, især naar Lykken lidt vil begun
stige Lt. Jansens oprigtige Bestræbelser. 

Bilag 4. 
Af J. Jansen: Beskrivelse over de paa Bornholm foretagne 

Udgravninger af HØye, 1820. 
(i Ny kgl. Saml., 726e, 4°, Det kgl. Bibliotek). 

Jydehøj. Beliggende på 68 Selvejer Gaards Grund vester 
i Klemens Sogn, omtrent Y4 Miil fra Havet i en flad Egn. 

Denne HØj var 44 Alen i Diameter omtrent 136 Alen i Om
kreds, 7 Alen hØj, har været rundtom steensadt, men hvoraf 
en Deel er borttaget og ligger noget derfra i et Markskjel. 

Denne blev indgravet fra den østre Side, med en 3 til 4 Alen 
bred Gang, horizontal med den ydre Stensætning og fandtes 
da i HØjens Midte en rund Stenhob af 4e Alens Diameter, een 
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Fig. 5. Snit gennem jydehØj med to grave. Tegning af lansen. 

Alens HØjde af gandske udannede Steen, hvori.blandt nogle 
Been og et lidet stk. Metal overtrukken med Spanskgrønt; paa 
Beenene var ingen Tegn til Forbrænding, derimod fandtes ved 
Indgravningen i HØjen hist og her et enkelt Træekul; Mulden 
som var meleret med guul Sand, var i Øvrigt saa haard, at den 
sprang i smaae Fliser for Hakken, dog jo nærmere man kom 
Midten, des lØsere blev Jordsmonnet. 

Da HØjen danner ovenpaa en liden ForhØjning (som sees 
af vedføjede Profiii (Fig. 5) og en enkelt Steentop var til Syne 
giennem Grønsværen, lod ieg disse Steen omgrave og fandt 
en regulær Steensætning af ligesaa udannede Steen som de ne
den i HØjen. Stenene vare alle satte paa Topenden, og Mel
lemrummene af de større meget omhyggeligt udfyldte med min
dre; efter at være een efter anden optagne, fandtes et Lag 3 
Tommer dybt af sort Muld, meleret med Aske, Kul og for
brændte Been, men icke mindste Tegn til Urner eller andre 
Ting. 

Denne Steensætning var 3 Alen lang i S. og N. og een Alen 
paa det bredeste i 0. og V., til hvilken sidste Side den gjør en 
udgaaende Hug. 

At disse 2de Begravelser i en HØj er fra to Tidsaldre kan vel 
ikke omtvivles. 

En H øj tæt sønden Y pnested Gaard 1;4 Miil fra Havet, er 
30 Alen i Diameter omtrent 4 Alen hØj, heri fandtes et Grav
kammer af 3 Alen 15 Tommers Længde, 1 Alen 18 Tommers 
Bredde og 11;4 Alen hØjt, alt indvendigt Maal (see Fig. 6). 
Kammerets Direction i Længden var N-O og S-V. Sidestenene 
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[·ig. 6. Gravkammeret i Ypnastedhøjen. 
Tegning af lansen. 

meget tykke og svære af Granit, var paa hver Side 7, tæt sam
mensadt. Den N.O. Endesteen heel og fast indsadt, derimod 
paa den modsatte Ende hvor Indgangen var, støttede 2de flade 
Steene, een for den anden sig mod to inde i Graven opretstaa
ende smalle, spidse Steene. - Loftet bestod af 2de svære Over
liggere, hvoraf den N.O. var 3 Alen 8 Tommer i Længde, den 
anden 1 Alen 9 Tom: som ragede et godt Stk. over de Steen 
som lukkede Graven ved Indgangen, indvendig var den aldeles 
glat. - Bunden udlagt med smaae runde Havsteen af en Val
nøds StØrrelse. - Lige i Midten af Graven laae nogle faae 
Been, men icke Tegn til at der havde lagt nogen menneskelig 
Figur i fuld Udstrækning. - 2 Al. 3 Tom. fra Indgangen op 
til den N.V. Sidevæg, stod et fladt tveægget Sværd (see Fig. 7) 
22 Tommer langt i Klingen, og en Tomme paa det bredeste. 
Hæftet havde været paasadt med 6 i en halvcirkel siddende Nit-
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nagler, Spidsen vendt nedad og omtrent 5 Tommer 
fra Væggen, imellem Spidsen og Væggen laae en 
Paalstav 6Y2 Tomme lang, 1 % Tomme bred i Eg
gen, hvilken vendte mod Indgangen til Graven 
(see Fig. 6), herved laae noget næsten forraadnet 
Træe, som enten maae have været Hæfte paa Svær
det, eller Skaftet til Paalstaven 8, hvilken synes at 
at have havt et Skaft som har gaaet 2Y2 Tomme 
ind paa den. Saavel Sværdet som Paalstaven er af 
Kobber eller anden Metal 9 , paa den sidste findes 
Spor af Zirater. 

Dette Gravkammer var udvendig paa alle Sider 
saavelsom over, gandske tildækket med Steen som 
vare sammenkastede, og derover igien Muld. 

Manshoy. En naturlig klippebakke østen for Ibs 
Kirke paa Præstegaardens Grund; oven paa denne 
ere en Deel smaae HØje af forskiellig Diameter, 
dog ikke over 6-7 Alen, og omtrent Y2 Alen op
hØjet, i disse findes Urner, alle af almindelig Form 
og af slet brændt Leer; en Deel af disse HØje ere 
blevne aabnede, hvilket skeer bedst ved at omgrave 

Fig. 7. Fund fra Y pnasted
højen, sværd og påls tav af 
bronze. Tegning af lansen. 

dem med en smal Grø,vt % Alen 
dyb, da man icke finder noget dy
bere; og da gaae frem fra alle Sider 
imod Midten; Man finder da al
mindelig Fragmenter af smaae Ur
ner, Kul og Beenskaarer tæt under 
Grønsværen, dernæst kommer et 
lag Knuddersteen hvorunder lige
ledes Urneskaar samt Been og Kul, 
5aa møder gierne Klippen el: den 
naturlige Bund, og aldrig er hele 
Dybden fra Toppen af HØjen til 
Bunden mere end 1:y.4, Alen; i et 
Par af disse fandt ieg lige i Mid
ten en ternelig stor Steen hensat 
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Fig. 8. Nål med tre skiver fra Mandhøj. Tegning af lansen. 

paa Bunden selv, hvoromkring fandtes Skaar af Urner samt 
Been og Kul; i et Par andre var ieg saa heldig at faa omgra
vet et Par store Urner som stod allernederst uden at være 
bedækket med nogen Steen. Disse stod lige i Midten, een i 
hver HØj; men uagtet de i 4 Timer havde været udsadt for 
Luftens Paavirkning, var der dog ingen Mulighed i, at holde 
dem hele, snart ieg berørte dem faldt de sammen som Støv; I 
een af disse som var 8te Tommer i Diameter, fandtes foruden 
en Mængde reent forbrændte Been, et Metal Zirat som var 
i Stykker, og bestod af 3de sammenhængende runde Plader, 
hver 1 % Tomme i Diameter, med ophØjet Arbeide, ringformet, 
paa Bagsiden af den Midterste en KroglO (see Fig. 8), i den 
anden var intet uden Been, 7 Tommer i Diameter, begge 
uden øren. 

Foruden dette fandtes nogle andre smaae Ting, deels af Me
tal og deels af Jern iblandt Fragmenterne af de sønderbrudte 
Urner. -

Det er denne ManshØj, som omtales i den gamle Bornholms 
Beskrivelse fra 1624, hvor de paa Sylten (~: en stor siid Eng 
vesten for HØjen) slagne Kurlændere skulle være begravne. 

Norden for ManshØj og Sylten ligger den i Thura omtalte 
Ager Sort Mulde, hvor der saa ofte er oppløjet Guldmynter og 
Vaaben; nogle af disse Guldbilleder fØlger hermed 11. 

I RØe Sogn sydlig for Kirken, et Sted Steenedandsen kaldet 
(see Fig. 9 i Grundtegning og i Prospeet). Det er en meget 
lav aflang HØj strækkende sig i Længden i ø. og V. omsadt 
med store Steen, omtrent 1 Y2 Alen over J orden, flade indad, 
paa den nordlige Side som er 15 Alen lang, 6 Steen, paa den 
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Fig. 9. Stenedansen i RØ. Tegning af lansen. 

sydlige 18 Alen, 7 Steen; i den østre Ende een Steen, for den 
vestre ingen. Bredden mellem Steenene 9 Alen. - I Midten 
af den nordlige Side 1 Alen nær samme, er en Grav af 3 
Alens Længde 1 Alen Bredde og 1 Alen dyb, den bestaar af 
en heel Steen paa hver Side, og een i den sydlige Ende fast 
indsadt, for den nordlig Ende ingen. - OmendskiØndt Dæk
stenen alt for nogle Aar siden er borttaget til Broesteen, lod 
det dog til, at Graven icke har været undersØgt, da nederst 
i samme fandtes endeel henmørende Been. 12 

Traditionen om denne saakaldte Steenedands er: at RØe 
Kirke som nu ligger 4 til 500 Alen mere nordlig, først skal 
være begyndt at bygges her, og da Arbejdet bestandig blev 
forstyrret om Natten blev Kirken opført hvor den nu staaer. 
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Fig. 10. Hellig Kvinde ved Bølshavn set fra øst. Tegning af lansen. 

Helligquinde. Et Sted paa BØhls-Gade, en Udmark østen for 
Gyldensaaen tæt ved Havet, men hØjt beliggende: Det be
staar først, i en rund Steenkreds af 19 Alens Diameter (see 
Fig. 1013, i Midten har staaet en oprejst Steen (a), som nu 
ligger omfalden, den har været 3 Alen over Jorden, og for
modentlig ved Faldet brudt i to Stk. Den er 11;4 Al. i Tyk
kelse. - 2Y2 Al. sønden for denne en anden Steen (b), som 
endnu staar oprejst, 3 Al. 18 Tommer over Jorden, fra 21 til 
24 Tommer tyk, pyramidalformet. 

9Y2 Al. S.ø. for denne Steenkreds en aflang Steensætning 
(B) 13 Alen lang, 51;4 Alen bred, lidt ovalformet og rund i 
den S.ø. Ende, af opretstaaende Steen flade indad, Steenenes 
HØjde i det hØjeste lY2 Alen, de fleste derunder. 

26 Alen S.ø. for denne Steensætning, en rund Steenkreds 
(C) af 6 Alens Diameter, indvendig fyldt med Steen og el
lers aldeles flad 14 . 

Af landinspektør Lunds beskrivelse af oldtidsminder 
i Bornholms vestre og nØrre herreder. 1819. 

(i Nationalmuseets II. afd., arkiv). 
Sydvest Bekkegaard i Olskirke Sogn fandtes en HØY -

AdelshØY - paa en flad Klippegrund og paa hvilken HØY 
var en Bautasteen (Fig. 11). - Gaardens Ejer, Ole Adel
sen, havde begyndt at omgrave og bortføre HØyen, deels for 
at bruge dens Muld paa hans Jorder, og deels for de smukke 
Steenes Skyld. - Derved stødte han paa tvende Gravkister 
af flade og store Granitstene. - Fra den eene - anlagt paa 
Grundtegningen Fig. 12 - bortførte han ald Jorden og un
dersøgte hvad der maatte findes i Gravkisten. - I den østre 
Ende fandt han Stykker af Menneskeben, Kul og smaa Kam-
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Fig. 11. HØj med bautaSlen ved Bækkegård i Olsker sogn. FØr under
søgelsen. Tegning af Lund (bautastenen fortegnet; den har været bety
deligt mindre). 

pestene, og uden for, en Askekrukke, som gik i Stykker, og 
ellers intet andet end Muld. 

Ved Gravkisten No. 11 var Jorden saa vidt bortført, at da 
jeg kom til Stedet, kunde man see Kistens østre Endesteen. 

Med O. Adelsens Tilladelse og til dels ved hans Hielp, fo
retog jeg mig at undersøge det tilbageværende af denne mær
kelige HØY. - Jeg lod Bautastenen nedvælte og begyndte 
UndersØgelsen, under og om Stedet, hvor den havde staaet. 

Gravning og Udhakning af Jorden blev foretaget med den 
yderste Forsigtighed, og saa snart der blev truffet paa tæt 
sammensadte Stene, bleve de borttagne med Hænderne, da 
Gravning ved de ikke faae Gravhøye jeg har været med at 
undersØge, havde lært mig, at Urner og andre Ting, oftest er 
omsadt med slige Stene. 

Da Y2 Alen Jord saaledes var bortskaffet, opdagedes nor
den for Bautasteenens Grund No. 12 en Urne eller Aske
krukke No. 13 med et halvt rundt Laag; men den var af en 
saa raae og skiØr Materie, at det var umuligt at faae den heel 
ud. - Jeg maalte og aftegnede derfor samme, da den var saa 
vidt blottet, at saadant kunde skee. Dens største Bredde i 
Tværmaal var 10 T. - I Bunden 5Y2 T. og Høyden med 
Laaget, som laae ned i Urnen, 6Y2 T. - Derefter blev samme 
taget ud, men faldt strax i mange Stykker. Den var fyldt med 
Muld, Aske og smaae Stykker Træekul. 
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Fig. 12. Plan over de afdækkede grave i Bækkegårdshøjen. Tegning 
af Lund. 

Ved den vestre Side af Bautasteenens Grund fandtes i sam
me Dybde en anden Urne (Nr. 14). Denne bragtes heel ud 
af Jorden, og med megen Varsomhed hiem i mit Logis; men 
da den havde staaet der i nogen Tid, faldt den af sig selv fra 
hinanden. Dens HØyde var 7 T. Dens største Tværmaal 61;4 
T. For oven var der 3 T. og forneden 2% T. - Den inde
holdt det samme som forige. Den havde en flad og tynd Steen 
til Laag. 

Ved enhver af disse Urner fantes en Slags Echinet eller 
0rnesteen. Paa Bornholm Trollenød. Disse saakaldte Trolle
nØder ere aftegnede i fuld StØrrelse Fig. 13. 

No. 1 fandtes ved Urnen No. 4 og No. 2 ved Urnen No. 3. 
Nu blev Gravkisten No. 11 blottet; Steenene som udgjorde 
Laaget nedvæltedes, og Jorden i Kisten borttaget i saare tynde 
Lag, for ikke at beskadige de Sager som maatte findes og for 
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at kunde betragte dem i deres uforstyrrede Stilling og Leje. -
Da 3 T. Jord overalt var bortskaffet, fandtes i østre Ende af 
Gravkisten: Et Stykke af en Hovedskal, under samme et Over
kiæpebeen hvorudi alle Tænderne sade noget af Bækkenet ad
skillige Stykker af andre Been, Træel~ul og Kampesteen:, og 
atter derunder i Bunden et Lag af større Steen; men alle Be
nene vare saa ski Øre at de gik i smaae Stykker og hensmuldrede 
ved BerØring. For Resten var de vestre to Trediedele af Grav-

Fig. 13. »Troldenød« fra Bækkegårdshøien 
(forstenet sØpindsvin). Tegning af Lund. 

kisten fyldt med Steene og Muld, som havde en ubehagelig 
stram Liglugt. - Efter Laarbenets Længde at regne, har den 
begravede havt en HØyde af, mellem 63 og 64 Tommer, og 
efter Stykker af Hovedskallen at slutte, et lidet Hoved. 

Gravkisterne staae 7 Alen fra hinanden. Siderne bestaae af 
kortere og længere flade Steene, med jevne Sider. Tilluknin
g~n for de østre Ender have ·ligesaa jævne Flader paa begge 
Sider; ere 6 til 8 T. tykke og gaae uden for Sidestenene. 
De vestre Ender vare tillukkede med afrundede Kampesteene 
og Kisternes Dybde var 114 Alen. - Dækstenene vare tven
de på hver Kiste, jevne paa begge Sider og fra 5 til 7 T. 
tykke. - Kisternes Bund var som meldt en flad Grundklippe, 
der ligesom Gravstenene bestaar af Granit. De Øvrige saavel 
Dimentioner som Skikkelse viser Tegningen og Maalestokken. 

Jeg bad Ole Adelsen - der er en fornuftig Bonde og god 
Smed, og som med megen Opmærksomhed havde givet Agt 
paa det passerede - at sige sin Mening om Begravelsesmaa
den og han svarede: »Det er let at see, at den Begravede er 
brændt i Gravens østre Ende, og at Kisten efter at Baalet har 
været udbrændt, er opfyldt med derud i kastede Stene og 
Jord. - Det synes ogsaa begribeligt, at Gravkisterne have 
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været byggede førend Menneskene døde; thi det var umuligt, 
at Ligene kunde holdes fra Forraadnelse, saa længe indtil saa 
smukke og store Stene som de Kisterne bestaae af, kunde op
søges, tilbringes og sættes i Orden. Det er ogsaa klarligen at 
see, at begge Gravkister ere byggede paa een Gang; da Ste
nene næsten ere eens og da de i begge Ender staae accurat 
lige langt fra hinanden, og have eens Længde, Bredde og 
HØyde; men det fØlger af sig selv, at HØyen og Bautastenen 
først efter Forbrændingen og Kisternes Tillukning ere opsatte, 
ligesom at Askekrukkerne senere ere nedgravede 15.« 

Offet'kniv. - Lund til Lundsgaard fandt for nogle Aar si
den en saadan af Flintesteen ved Toppen af en fremragende 
Klippe. [Lund afbilder en flintflække}. 

Oldtidsmindet' ved RoeIsdal, Nylarsker s. (midt mellem RØn
ne-NexØ og Søndre landevej; syd for 5 km stenen på RØnne
NexØ landevejen). En stor del af mindesmærkerne er nu for
svundet. Fig. 14. 

(På StorhØj ligger mindesmærkerne 25-30). 
HØye med Steenkredse: 6, 8, 21, 25. 
ForhØyninger med Steenkredse og smaae Bautastene: 11, 15, 

24, 32, 36, 46, 49. 
ForhØyninger med Steenkredse: 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 

27,47. 
ForhØyninger med Steen paa: 38. 
ForhØyninger: 1, 4, 33, 39, 40, 50. 
Steenkredse: 2, 3, 5, 9, 20, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 44, 

45,48. 
Rectanglede Minder: Gravsted: 16 (»Roels Grav«). Thing

sted: 29. Er ogsaa en rectanglet Steensætning ved den mærk
værdige Gruppe af Oldsager om og ved StorhØy. Steensætnin
gen er 6 Fod fra N.O. Side af HØyens Fod, og den bestaaer i alt 
af 13 Stene, omtrent som de der vare ved BØndernes Gadestev
ner i Byerne føren Udskiftningen, altsaa temmelig hØyt over 
Jordsmonet. -

Disse Stene staae saaledes, at der er 6 paa hver Side, lige 
over for hinanden, og i nordre Ende een i Midten. Derimod 
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øverst: Fig. 14. Oldtidsminder ved Roelsdal i Nylarsker s.: Grave, bautasten, oldtidsagre (nr. 51), rektangulær stensæt

ning (nr. 29), etc. Tegning af Lund. 

Nederst: Fig. 15. Stenshøi i Vestermarie. Nu helt forsvundet bautastenssamling og gravplads. Til højre grusgraven. Teg

ning af Lund. 
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er den syndre Ende aaben. - Denne Steensætning kalder den 
Deel af Almuen, som ynder og giemmer gamle Sagn - dog 
af disse ere der nu kun faae - Dommerstenene, sigende: "At 
Dommeren eller HØvdingen, Folkets FØrste, sad eller stod 
ved den midterste Steen i nordre Ende, og paa begge Sider 12 
Drabantere eller Meddomsmænd, hver ved sin Steen, og i den 
syndre Ende som er aaben, var Indgangen til Thinget«. - -

Bautastene: 7, 22, 31,43. 
Offerborde eller Altere: 41, 42. 
Steenjægere: 51. Saaledes kaldet i det Bornholmske Tunge

maal sammeførte Stene og Steenkredse i alle Skikkelser. For
fædrene har i umindelige Tider forsøgt paa at opdyrke denne 
jevne Lyngstrækning ved først at bortføre den store Mængde 
Stene hvormed den var belagt. 16 Aarsagen til Stansningen vides 
ikke, men saa meget vides, at dersom Arbeidet havde vedblevet, 
saa vare de forantegnede 50 Mindesmærker - paa et lidet 
Teræn, af omtrent 1400 Al: Længde og 100 Al: Bredde eller 
kun 10 Tdr. Land - forlængst forsvundne. 

Steenshøy, Vester Marie Sogn. 
østen for Riseby Broe og Synden Landevejen til Gudhiem 

paa Lillegaard Jord, en af Naturen dannet aflang Bakke kaldt 
SteenshØY· 

Derpaa er den mærkeligste Samling af Steenminder, som 
jeg endnu har seet. EndskiØnt mange ere borttagne, og iblandt 
flere de skiØnne Stene hvoraf Riseby Broe er bygget, saa gives 
dog endnu tilbage 21 opreiste og 15 omvæltede Stene, ialt 36. 

Den største af disse No. ler 4 Al, hØy over Jorden og fir
kantet, fra 1 Y2 til l Y.4 Al. bred. De opreiste ere anlagte fra 
No. l til 21 begge inel. og Resten ere nedfaldne ved Grøvgrav
ning. Stenene No. 15, 14, 13, 12 og Uve staar i Orden lige
langt fra hinanden, udgiØrende en liden BØjning som med No. 
21, 22, 23, 24, 7, 6 og 26 danner en spidsagtig Oval. Omtrent 
midt paa Bakken er en JordhØj No. 37. Ved Grusgravning er 
en Dee! Urner udvæltede og slagne i Stykker og hvoraf jeg 
fandt nogle Levninger. - De omvæltede Stene have staaet 
omtrent l Al. i Jorden. Prospect heraf fra N.Ø. Side findes 
Fig. 15 17. 
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Gravhuller. Ved Nedstyrtning af Jorden ved bemeldte Grus
gravning fandt jeg paa 3 Steder, ligesom ved Sandemannsgaar~ 
i Knudskirke Sogn, i Jorden gravede Huller omtrent 1 Al. 1 

Giennemsnit, % til 1 Al. under Overfladen, paa Bunden fyldte 
med Kul, Askemuld og halv forbrændte Been, uden Omgivelse 

af Steen eller Askekrukker 1 8. 

Fig. 16. "Tordenkile« (flintøkse). Tegning af Lund. 

Torden- eller Trollekiler. Disse kalder ogsaa Almuen Torden
steen. Deraf er fundet noget ø. for Knuds Kirke ved Omgrav
ningen af en fremragende Klippetop, (som Ejeren, da .den var 
til Hinder for PIØyningen, vilde sprænge) 7 saadanne KIler som 
Tegningen Fig. 16 viser, men kun i fierdeparten af den vir~elige 
Størrelse. Efter Sigende var de alle eens ogsaa skarpe 1 den 
brede Ende at man kunde skiære med samme, ligesom den jeg 
fandt paa Schougaard og aftegnede, men hvilken jeg dengang 

ikke kunde erholde. 

Noter 

1 D. v. s. de underjordiske fik magt over guldet igen, da finderne 
gav sig til at tale. 

2 Pastor Niels Hiorth, der nævnes som afdød, virkede i Ibsker-

Svaneke 1706-29. 
3 Pastor Jacob N. Prahl virkede i Ibsker-Svaneke fra 1729-52 

(Th. Lind, Svaneke bys historie, 1955, s. 204). 
4 Skriveren røber sig som bornholmer. 
5 Abenbart såkaldte guldgubber. 
6 Munter må således have været uskyldig i den kontrovers, som ind· 

traf under hans andet besøg på Bornholm, mellem Rømer og 
Jespersen: Bh. Saml. X, 1916, s. 49 (Zahrtmann forestiller sig, at 
han er i ledtog med Jespersen). 

7 Iflg. kvittering fra J. Jansen d. 10. december 1820 havde under
søgelserne varet fra 27. april til 4. november 1820 og kostet old-
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sagskommissionen 193 rigsdaler. Deraf gik 170 rd. til diæter og leje 
af vogn for Jansen, 4 rd. til køb af guldgubberne på Sorte Muld, 
19 rd. til kørsel af sager og en indpakningskasse. - Jeg takker 
museumsinspektør Hermansen for hjælp ved fremdragningen at 
disse dokumenter o. a. 

8 I kanten af manuskriptet har C. J. Thomsen føjet museums numret 
CCCXIII. 

9 Museumsnummer tilskrevet: CCCXIIII. 
10 Museumsnummer tilskrevet: CCCXVI. 
11 Museumsnummer tilskrevet: CCCXVII-III. 
12 Mindesmærket er tydeligt nok en langdysse. På en tegning af det 

ved Lund synes kammeret at ligge længere inde mod midten, men 
Jansens er større og mest udførlig. Af dysser findes der stadig en 
femkantet med overligger ved Vasegård i Åker, medens en tredje 
ved Saltholmsgård i Ibsker er sløjfet i J. A. Jørgensens tid (Na
tionalmuseets sognebeskrivelse nr. 68). Den ene ende af en lang
dysse (uden kammer bevaret), »Stenebjerg«, ligger i Pedersker sta
tions bys sydligste del. 

13 Vejen har efterhånden afskåret en stor del af røsen. Jfr. fotos i 
Nationalmuseets Arbejdsmark 1958, side 12l. 

14 Denne rØse er senere forsvunden. 
15 Denne tolkning er ikke sandsynlig, bør det måske nævnes. 
16 Her har Lund vist frem til den rigtige tolkning af disse anlæg som 

agervoldninger, den tidligste tydning i dansk arkæologi. 
17 J. A. Jørgensen overværede i 1883 den sidste bautasten styrte i grus

graven. Han undersøgte en del brandpletter m. m., men kunde ind
berette, at denne »mærkelige Gravplads maa nu betragtes som 
aldeles ødelagt«. 

18 ): brandpletter. Lund har således været klar over, at det drejede sig 
om brandgrave. 
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Hammer-Pedersen, A., købmand, Brogade 12, NeXØ· 
Hansen, Aage Chr., ligningssekretær, Søndre Villavej 20, RØnne. 
Hansen, Age MØrk, kontorchef, Julie Sødringsvej 9, Charlottenlund. 
Hansen, A. K., skoleinspektør, Hasle. 

Bornholmske Samlinger, 36. Bind, Rønne 1958

www.vang-hansen.dk



174 

Hansen, Agnes, frue, Strandvejen 231 A, Charlottenlund. 
Hansen, Conrad, guldsmed, Havnegade 5, Allinge. 
Hansen, Daniel, revisor, Sdr. Alle 34 B, RØnne. 
Hansen, Hans, snedker, 39. sIg. pd., østerlars. 
Hansen, Harald, sognerådsformand, Krakdal, Vang pr. Hasle. 
Hansen, Herman, landinspektør, Paradisvej 12, Nexø. 
Hansen, H., gårdejer, Habbedamsgaard, Olsker pr. Allinge. 
Hansen, H., kaptajn, Sct. Mortensgade 10, RØnne. 
Hansen, ]., mekaniker, NexØ Autoværksted, Nexø. 
Hansen, Johs., politikommissær, Byledsgade 59, RØnne. 
Hansen, Johs., fabrikant, Sandager, østerlars. 
Hansen, 1., Kofoed, tømrermester, Strandvejen 15, Ålborg. 
Hansen, Niels, Hostrups Have 10, København V. 
Hansen, Oluf, bogholder, Stenbrudsvej 13, NexØ. 
Hansen, P. J., kaptajnlØjtnant, Almegårds Kaserne, RØnne. 
Hansen, V. J. P., premierløjtnant, Almegårds Kaserne, RØnne. 
Hansen, Werner, forretningsfører, Jernbanegade 10, Aakirkeby. 
Harild, A. A., apoteker, Strandgade 7, NexØ. 
Harild, H. V., gårdejer, Slettegaard, Gudhjem. 
Harild, N. E., sparekassedirektør, Torvet 4, Nexø. 
Harild, Sven, disponent, Baunehøj pr. Gudhjem. 
Hasle Bibliotek. 
Hauberg, Poul, apoteker, cand. pharm., Stenlille Apotek, Stenlille. 
Hauberg, Rud., revisor, BrØnshøjvej 2 A, Brønshøj. 
Hein, H. B., v/apoteker A. Harild, Nexø. 
HeinØ, Aage, malermester, NØrregade 24, RØnne. 
Hellesen, V. K., toldkontrollØr, Malmøvej 27, RØnne. 
Henriksen, Leif, grosserer, østergade 62, Rønne. 
Henriksen, Poul, kaptajn, Ketilsvej 103, Bagsværd. 
Hermann, Poul, civilingeniØr, Svanevænget, Hellerup. 
Hermansen, Axel, fhv. førstelærer, Thorkildsvej 37, Rønne. 
Hermansen, V., kommunesekretær, Svinninge. 
Herrig, Th., fhv. dampskibsekspeditØr, GI. Kongevej 171, København V. 
Hintze, 1., prokurist, Raadhusstræde 3, RØnne. 
Hjorth, Hans, fabrikant, Haslevej 61 A, Rønne. 
Holbeck, rektor, æresmedlem, Østbanegade 133, København ø. 
Holm, civildommer, Viborg. 
Holm, H. c., tandlæge, Krystalgade 12, Rønne. 
Holm, Knud, bogholder, H. Christoffersens Maskinfab. Holeby, Lolland. 
Holm, M., bogholder, Knudsvej 13, RØnne. 
Holst-Jensen, Poul, lektor, Storegade 41, RØnne. 
Holst, O. N., landinspektør, Aakirkebyvej 34, RØnne. 
Høgh-Nielsen, BØrge, journalist, »B. T.«, Gammel MØnt, København K. 
HØjer-Nielsen, Karen, bibliotekar, Landsdommervej 19, Kbhv. N. V. 
Højer-Nielsen, Laur., borgmester, Danmarksgade 361, Esbjerg. 
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ibsker Folkebogsamling pr. Svaneke. 
Iversen, Esther, frue, Sydskrænten 4, Holte. 
Iversen, K. Johs., revisor, østergade 7 A, RØnne. 
Ipsen, Helena H., frue, Strandvejen 25, RØnne. 

Jacobsen, Dorthea, frue, Bellmansvej 5, RØnne. 
Jacobsen, Sofie Kofoed, frue, ø. Farimagsgade 143, København ø. 
Janus, J. K., toldkontrollØr, Godthåbsvej 1213 th., København F. 
Jensen, A., gårdejer, Raagelundsgaard pr. RØ· 
Jensen, Alfred, fhv. gårdejer, Vimmelskaftet 16, RØnne. 
Jensen, Chr., kantor, Marianelundsvej 2, Birkerød. 
Jensen, Egon, avlsbruger, Slettevang pr. Gudhjem. 
Jensen, H. H., sagfører, NØrregade 16, NeXØ. 
Jensen, Holger, bogholder, Godthåbs Have 244 th., København F. 
Jensen, Kirsten, frk., N. J. Fjords Alle 16 st., KØbenhavn V. 
Jensen, L. M., frue, skolebestyrer, Damgade 2, RØnne. 
Jensen, P., viceskoleinspektør, Svanekevej 1 B, RØnne. 
Jensen, Svend, vognmand, Lobbæk. 
Jensen, SØren, tilsynsførende, Hammershus pr. Sandvig. 
Jensen, Thomas E., journalist, Bornholms Tidende, RØnne. 
Jensen, V. Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Virum. 
Jensen, V. Ancher, statsaut. installatør, Vig, Sjælland. 
Jensen, Victor, Ejderstedsgade 323 , København V. 
Johansen, Charles, vognmand, Borgmester Nielsens Vej 49, RØnne 
Jørgensen, Bent, lærer, Klubhuset, Aakirkeby. 
Jørgensen, Ellen, frue, Lille Strandstræde 3 st., København K. 
Jørgensen, Georg, forretningsfører, Torsvang 62, Kongens Lyngby. 
Jørgensen, Holger, kontorchef, Sdr. Fasanvej 41, København F. 
Jørgensen, Holger V., kaptajnlØjtnant, Allevej, RØnne. 
Jørgensen, Johs., sognepræst, østermarie. 
Jørgensen, K. Th., apoteker, Snellemark 28, RØnne. 
Jørgensen, Ludvig M., gårdejer, Krusegaard, Rutsker pr. Hasle. 
Jørgensen, Poul Fischer, dr. pharm., St. Torv 7, RØnne. 
Jørgensen, Rene, lektor, Strøybergsvej 37, Ålborg. 
Jørgensen, Robert, kæmner, Præstevænget 14, Aakirkeby. 

Kaas, H., gårdejer, Kaasegaard, Poulsker pr. Bodilsker. 
Kallmoes, Poul, overbibliotekar, Varmlandsvej 2, RØnne. 
Kibsgaard, C. H., adjunkt, Skolestræde 3 A, RØnne. 
Kjalke, P., politimester, østergade 5, RØnne. 
Kjeldsen, A. F., tandlæge, Storegade 23, RØnne. 
Kjærgaard, E., købmand, Brogade 1, NeXØ. 
Kjølby, Anton, redaktør, Rosendalsgade 112, København ø. 
Kjølby, Gustav, arkitekt, Torvegade 13, NeXØ. 
Kjøller, Bendt, fotograf, Allinge. 
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Kjøller, Alfred, overlærer, Nordhøj, Lille Madsesgade 116, RØnne. 
Kjøller, A. H., kontorchef, Bellahøjvej 180, København F. 
Kjøller, Frede, førstelærer, østermarie Kirkeskole, østermarie. 
Kjøller, H. c., inspektør, assistent, Skindergade 342, København K. 
Kjøller, M. F., bogholder, Ved Klosteret 233 , København ø. 
Klemensker Bibliotek, Klemensker. 
Klemensker kommune, Klemensker. 
Klindt-Jensen, Jørn, civilingeniØr, Smedegårdsparken 16, Knudsker. 
Kløcker, Erik, kontorchef, Halls Alle 131, VanlØse. 
Koch, Hansine, pensionatsejer, Pension »Koch«, Melstedvej, Gudhjem 
Koefoed, fru rektorinde, Søndergade 16, RØnne. 
Koefoed, Jørgen, mag. scient., Skovbogaardsalle 3, Valby. 
Koefoed, H. A., lektor, NØrregade 18, RØnne. 
Koefoed, H. c., gårdejer, Paradisvej, NexØ. 
Koefoed, K., forvalter, Foldby, DØvringe, Sjælland. 
Koefoed, Sv. Aa., elektromekan., Nordskovvej 27, Knudsker. 
Koefoed, Vagn, gårdejer, Lersbygaard pr. Svaneke. 
Kofod, arkitekt, Nybrovej 238, Kongens Lyngby. 
Kofod, Helmer, professor, dr. phil., Hybenvej 81, Virum. 
Kofoed, A., overlærer, Svanegade 1, Svaneke. 
Kofoed, Erik G., direktør, Hagens Alle 9, Hellerup. 
Kofoed, Hans Chr., rentier, Kirkegade 2, Hasle. 
Kofoed, C. F., folketingsmand, Bakkegaard, Olsker pr. Allinge. 
Kofoed, E., bankbestyrer, Lyngby Hovedgade 38, Lyngby. 
Kofoed, Eigil, landsretssagfører, Emilievej 38, Klampenborg. 
Kofoed, Ejvind, gårdejer, St. Bukkegaard pr. Aakirkeby. 
Kofoed, Elna, boghandler, Søndergade 27 b, Rønne. 
Kofoed, H. Sonne, journalist, Classensgade 351, København ø. 
Kofoed, J. Brandt, vognmand, Snellemark 33, RØnne. 
Kofoed, Knud, købmand, Storegade, Hvidbjerg st. 
Kofoed, O. B., rådsformand, Harsdorffsvej 121, København V. 
Kofoed, Poul E., lærer, Tingsted skole, Årsballe pr. RØnne. 
Kofoed, P., gårdejer, St. Hallegaard, Bodilsker. 
Kofoed, P. V., snedkermester, Nrd. Strandvej 37, Nexø. 
Kofoed, Ringhardt, malermester, Brogade 18, NeXØ. 
Kofoed, Svend E., amtslæge, Laksegade 9, RØnne. 
Korsgaard, J. Andersen, læge, Aakirkeby. 
Kragh, ]., pens. stationsforstander, Maglehus pr. Svaneke. 
Kramp, O.]., tandlæge, Aakirkeby. 
Kure, Andr., snedkermester, østergade 24, RØnne. 
Kure, Knud B., redaktionssekretær, Sandgade 9, st., RØnne. 
KØie, E., kunstmaler, Melsted pr. Gudhjem. 

Ladelund, Landbrugsskolens Bibliotek, BrØrup. 
Landsarkivet for Sjælland, boghdl. G. Gad, Vimmelskaftet 32, Kbh. K. 
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Larsen, Anthon, slagtermester, østerlars. 
Larsen, Arne, lektor, Sdr. Alle 25, RØnne. 
Larsen, Carl A., grosserer, Vennemindevej 53, København ø. 
Larsen, Emil, sagfører, Storegade 38, RØnne. 
Larsen, E. B., civilingeniØr, Rabekkeværket pr. RØnne. 
Larsen, Else, lærerinde, Nylars skole. 
Larsen, Hans K., pens. overlærer, Kuleborgvej 23, Aakirkeby. 
Larsen, Hans, lærer, Brøndbyvestervej 981, tv., Glostrup. 
Larsen, P., installatØr, Grønnegade 6, RØnne. 
Larsen, William, sognepræst, østre Alle 31, Ålborg. 
Larsen-Bjerre, H., redaktør, Storegade 30, RØnne. 
Lau, Carl Møller, pantefoged, Kalmarvej 14, Rønne. 
Lind, A., landsretssagfører, Hurup. 
Lind, Georg V., keramiker, Set. Mortensgade 1, RØnne. 
Lind, H. O., assurandør, Carl Johansgade 10, København ø. 
Lind, Harald, malermester, Svaneke. 
Lind, A., konstruktør, Fredensgade 42, Viborg. 
Lind, Th., lektor, Tornebakken 61, Virum. 
Lindblom, Ernst, stenhugger, Lilleeje, Olsker pr. Allinge. 
Loft, A., maskinmester, Maribo Sukkerfabrik, Maribo. 
Lund, Henry M., lektor, Stenhusvej 10, Holbæk. 
Lund, Magda, frk. cand. pharm., Munkegade 18, NexØ. 
Lund, Tage, prosektor, Patologisk Institut, Julius Bechgårdsvej 8, Århus. 
Lundorf, Kaptajn, Almegårds Kaserne, RØnne. 
Lyster, Carl, regnskabsfØrer, Almindingen pr. Aakirkeby. 
Løfholm, Carl, musiker, Lyshøj, Klemensker. 
Løvgren, E., sparekassekasserer, Sdr. Alle 42, RØnne. 
LØvgren, J., installatØr, Paradisvej 1, NexØ. 

Madsen, Arne, præst, Buerup pr. Jyderup. 
Madsen, H. E., konsul, direktør, Haslevej 41, RØnne. 
Madsen, Hans H., overlærer, Svanekevej 42, RØnne. 
Madsen, Karl, lektor, Højdevej 1, Hasseris, Ålborg. 
Madvig, Georg, avlsbruger, Nyker. 
Markussen, H. O., statsex. ejend.mgl., Frederikssundsvej 94 F, Kbh. NV. 
Markussen, O. H., boghandler, GI. Kongevej 132, København V. 
Mauritsen, Axel, boghandler, Kiosken, Allinge. 
Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 234, Kbh. ø. 
Mogensen, Ejnar, snedkersvend, Margrethevej 7, RØnne. 
Munch, Alfred, førstelærer, Nyker Hovedskole, Nyker. 
Munch, Gunnar, politikommissiær, St. Torv 163, Aarhus. 
Munch, R., snedker, HØjbro, Pedersker. 
Munk, G. Foverskov, cand. pharm., østersøgade 98, København ø. 
Munch, Hans P., købmand, Strandgade 13, NeXØ. 
Myhre, B., viceskoleinspektør, Gentoftegade 55 A2 tv., Gentofte. 
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MØlgaard, P. A., dyrlæge, Torvegade 21, NexØ. 
MØller, Johs., dyrlæge, østermarie. 
Møller, K V., premierlØjtnant, Almegårds Kaserne pr. RØnne. 

Nantsen, V., værkfører, Margrethevej 12, RØnne. 
Nationalmuseets 2. afd., Prinsens Palæ, København K. 
Nexø Borgerskoles lærerbibliotek, Nexø. 
NexØ Folkebogsamling, NexØ. 
Nielsen, Th. Bars, dyrlæge, Allinge. 
Nielsen, Chr. P., overlærer, Svaneke. 
Nielsen, Conrad Koch, cand. jur., Søtoften 24, Gentofte. 
Nielsen, Ejner, førstelærer, RØ. 
Nielsen, Erik, handelsgartner, Almindingsvej 9, RØnne. 
Nielsen, Hans Arthur, styrmand, Fåborggade 153, København ø. 
Nielsen, J., adjunkt, mag. art., Lillemarksvej 7 st., Sorø. 
Nielsen, J. A., skovrider, Rømersdal, Almindingen. 
Nielsen, K. O., skovfoged, Segen pr. Arsballe. 
Nielsen, V. Kolthoff, sognepræst, Filadelfia, Dianalund. 
Nielsen-Langhoff, J., sognepræst, Haslevej 34, RØnne. 
Nielsen, Martin, snedker, Klemensker. 
Nielsen, P. Grønvang, avlsbruger, markjorderne 184, RØnne. 
Nielsen, Richard, redaktør, Dr. Tværgade 52 A, København K 
Nielsen, Svend, faktor, Voldgade 16, RØnne. 
Nielsen, Th., kommunekasserer, Breidablik, Knudsker pr. RØnne. 
Nielsen, Viggo, provst, Søborgstræde 11, RØnne. 
Noack, Ellen, frk., pens. lektor, Søndergade 27 A, Rønne. 
Nordiska Bokhandlen, A/B Drottninggatan 7, Stockholm. 
Nygaard, Ellen, frue, Silkeborgvej 14 B, Herning. 
Nyker Folkebogsamling, Nyker. 
Nykjær, Chr., kommunebogholder, Kapelvej 14, RØnne. 
Nylars Folkebogsamling, Nylars. 
Nylars sogneråd pr. KjØllergård. 
NØddeboe, Margrethe, frue, Maglemosevej 11, Hellerup. 

Odense Centralbibliotek, Odense. 
Olivarius, E., overlæge, Kirkebakken 10, Gentofte. 
Olsen, Ernst G., boghandler, Snellemark 21, RØnne. 
Olsen, Gerda, frk., kontorassistent, Chr. X Alle 113, Lyngby. 
Olsen, Karl H., kioskejer, Jernbanekiosken, RØnne. 
Olsen, Palle Wichmann, assistent, Jernbanevej 34, København ø. 
Olsen, Sv., civilingeniØr, Søndre Villavej 4, RØnne. 
Olsen, Oluf, Arkæolog, c/o Bornholms Museum, RØnne. 
Olsker Sognebibliotek, Kirkeskolen, v/ sognepræsten, Olsker. 
Olsker Sognebibliotek, Tejn. 
Oltmann, J. Th., landinspektør, Engelsborgvej 33, Kongens Lyngby. 
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Pålson, P. E., navigationslærer, Glentevej 7, Svendborg. 
Pedersen, Anton, købmand, St. Torvegade 42, RØnne. 
Pedersen, J. c., bankrevisor, Sdr. Landevej 29, NexØ. 
Pedersen, Georg, købmand, Jernbanegade 37, Aakirkeby. 
Pedersen, Thorborg, frk., bibliotekar, Rønne. 
Pedersen, Karl T., »Tropia«, Jernbanevej 6, RØnne. 
Pedersker kommune, Pedersker. 
Persson, Lennard, Goteborg, v. lektor Davidsen, RØnne. 
Petersen, Bach, proprietær, Kyndegård, Nyker. 
Petersen, H. P., overpostass., Schioldannsvej 38, Ordrup, Charlottenl. 
Petersen, Ingeborg, frk., De gamles Hjem, NexØ. 
Petersen, K. T., amtsrevisor, Storegade 30, NexØ. 
Poulsker Bibliotek, pastor Tøttrup, pr. Bodilsker. 

Rasmussen, C. T., lærer, Vestergade 14, Svaneke. 
Rasmussen, Gunhild, Næstvedgade 6 A st., København ø. 
Rasmussen, P., pens. stationsforstander, Birgersvej 3, Aakirkeby. 
Rassing, Svend Age, skoleinspektør, østermarie. 
Reinholdt, Ingeborg, frue, Trunnevangen 33, Charlottenlund. 
Rigsarkivet, Rigsdagsgården, Tøjhusgade 5, København K 
Riis, Jørgen, tobakshandler, Lille Torv 9, RØnne. 
Rosbach, Hertha, frue, Bellmansvej 9, Rønne. 
Rohmann, Age, magister, Svanemosegårdsvej 17, København V. 
Rohmann, Otto, inkassator, Bredgade 9, NexØ. 
Rosenkilde og Bagger, Kronprinsensgade 3, København K. 
Roskilde Bibliotek, Roskilde. 
Rostrup, Otto, civilingeniØr, Strandvejen 247 A, Charlottenlund. 
Ruge, Emil, keramiker, Dybbøl Banke pr. Dybbøl. 
Rutsker sogneråd, pr. Hasle. 
RØmer, frue, Ellen, Sdr. Alle 30, RØnne. 
RØmer, Karen, frk., apoteker, Viby, Jylland. 
RØmer, K, tandlæge, Hersegade 3 B, Roskilde. 

Samson, 1., ingeniØr, Svinninge. 
Schou, Carl J., læge, Søndergade 14, RØnne. 
Schou, Elna, frk., Sct. Mortensgade 11, RØnne. 
SchØrring, Age V., præst, Borups Alle 1354, København N. 
Schroeder, P. P., kaptajn, Almegårds kaserne, RØnne. 
Schrøder, Karen Markmann, frk., Ordrupvej 134 F, Charlottenlund. 
Schultz, Helmer, lærer, Stokhaven 10, Aakirkeby. 
Seier, A. F. V., fhv. statsskovfoged, St. Torvegade 45, RØnne. 
Silkeborg og Omegns hist. Samfund, Centralbiblioteket, Silkeborg. 
Skibstrup, Sara Hermann, lektor, Ibsvej 164, Bagsværd. 
Skolebiblioteket, Statsskolen, lektor L. Glistrup, RØnne. 
Skovgaard, Anna, frk., købmand, Vestermarie. 
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Skovgaard, A., kontorchef, Teglstrupvej 38, København ø. 
Skovgaard, Louise, frk., overlærer, Duevej 1244, KØbenhavn F. 
Skovgaard, Ove, avlsbruger, Søvang, Bådstad, RØ. 
Skovgaard, W., førstelærer, Klemensker. 
Sonne, Henrik, HØjkær 39 XI, Brøndby pr. Holte. 
Sonne, Karl V., bankkasserer, Storegade 49, RØnne. 
Sonne, Niels Jørgen, snedkermester, Smedegade 36, Aakirkeby. 
Sonne, o. E., amtsforvalter, Helsingør. 
Sonne, Viggo S., kioskejer, Fiskerbakken 3, RØnne. 
Staffensen, Karl·Georg, kontorist (darnpskibsexp.), Thorkildsvej 37 st., 

RØnne. 
Stangegård, E., inspektør, Hafniahus, RØnne. 
Stangegård, N. c., trykkerileder, Nordmarksvej 110, Kastrup. 
Stangegård, Sv., cand. pharm., MØllebakken 31, BrØnshøj. 
Stenbæk, Holger, redaktør, St. Torvegade 36 A, Bornh. Tidende, RØnne. 
Stender, Jørgen, konsul, grosserer, NØrregade 8, RØnne. 
Stender, P., gårdejer, Ladegård, Klemensker. 
Stibolt, J., fhv. gasværksbestyrer, Storegade 85, RØnne. 
Stibolt, P. K., cand. mag., rigsdagssten., Rathsacksvej 9, København V. 
Strømgreen, Erik, professor, dr. med., Risskov, Arhus. 
Stub-Jørgensen, Chr., bibliotekar, Statsbiblioteket, Arhus. 
Svaneke Bibliotek, Svaneke. 
Svendsen, Hans, sognerådsformand, 18. slvg. pc., Nyker. 
Svendsen, H. H., depotchef, Ingersvej 30, Glostrup. 
Svendsen, Johs. Aby, skoleleder, Aaker Centralskole pr. Aakirkeby. 
Svendsen, K., forvalter, Lystrup pr. Fakse. 
Svendsen, K. M., frk., assistent, Østerbrogade 85 4, København ø. 
Svendsen, Otto, ekspedient, Fabritius Alle 16, Klampenborg. 
Svendsen, V., kontorchef, FrijsenborgalJe 58, København ø. 
SØrensen, Edith, frue, Østbanegade 21 st. th., København ø. 
SØrensen, Th., overlærer, Nybyvej 18, Aakirkeby. 

Thomsen, Dagny, fhv. lærerinde, østergade 432, Rønne. 
Thomsen, Carl P., oberst, Storegade 42, RØnne. 
Thamdrup, Gunnar M., arkitekt, Klosterport 5, Arhus. 
Thorn, Chr., disponent, Kalmarvej 13, RØnne. 
Thoms, Gerda, frue, østergade 42, RØnne. 
Thoms, Johannes, overlæge, østergade 42, RØnne. 
Thorngreen, Elsebeth, bogholderske, Diget 4 A, Holbæk. 
Toxværd, Jens 1., købmand, Søndergade 10, RØnne. 
Trandberg, A, bestyrer, Afholdshotellet, Gudhjem. 

Ulnits, Johannes, overlærer, Thorkildsvej 35 st., RØnne. 

Vejle Amtsbibliotek. 
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Vestermarie Bibliotek, pr. Lobbæk. 
Vinten, B., frue, telegrafassistent, Zahrtmannsvej 13, RØnne. 
Westh, Chr., distriktlæge, Sjørup pr. Viborg. 
Westh, Frederik, inkassator, HØrve. 
Westh, Poul, arntsinspektør, Snellemark 16, RØnne. 
Wichmann, c., civilingeniØr, cementfabr. »Dania«, Mariager. 
Wichmann, J. 1., lr.sagfører, Storegade 13, NexØ· 
Willadsen, Povl, grosserer, Begoniavej 23, Gentofte. 
Winther-Nielsen, P., overtoldass., Muleby, Aby, pr. RØnne. 

Ødbergsen, J. c., direktør, Brogade 2 B, NexØ· 
østermarie Folkebibliotek, lærer H. C. Thomsen, østermarie. 
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Bornholms historiske samfund 

Referat af generalforsamlingen, 31. august 1957. 

Generalforsamlingen holdtes på HØjskolehotellet i Aakirkeby. 
Formanden, lektor Th. Lind, meddelte, at bind 35 var blevet 
forsinket, men ville komme til efteråret. Der var samlet rige
ligt med stof til bind 36. 

I juli 1957 havde man udsendt en særudgave vedr. Bornholm 
af Danmarks Riges breve 1250~1332 til medlemmerne. 

Apoteker Harild, lektor Davidsen, bankbestyrer Kofoed og 
civiling. Klindt-Jensen blev alle genvalgt, og pantefoged MØller 
Lau blev genvalgt som revisor. 

Skovfoged Seier anmodede om at måtte afgå som kasserer, 
og skattesekretær Aa. Hansen overtog hans post, efter at for
eningen havde takket og hyldet skovfoged Seier for hans store 
og udmærkede arbejde som kasserer. 

Der var i tilskud indkommet: Undervisningsministeriet 850 
kr., Nationalforeningen Bornholm 500 kr., Bornholms Spare- og 
Lånekasse 150 kr., Andelsbanken 50 kr., Svaneke bank 25 kr., 
og fra fØlgende kommuner: RØnne 100 kr., Allinge-Sandvig 100 
kr., 0sterlars-Gudhjem 25 kr., Vestermarie 50 kr., 0stermarie 
50 kr., Rutsker 25 kr., hvorfor foreningen udtaler sin bedste tak. 
Foreningens ærespris for bevarelse af det bornholmske landskab 
blev uddelt til gårdejer Sv. Aa. Christoffersen, Slusegård, Pe
dersker, der vederlagsfrit har ladet frede området omkring den 
nyrestaurerede vandmØlle. 

Efter gennemgangen besøgte man Aa kirke ved pastor H. 
Thorsager, og kapellet og ruinerne ved Spidlegård. 

o 

Referat af generalforsamlingen, 30. august 1958. 

Der var mødt 24 medlemmer på hotel 0sterlars, hvor tand
læge H. C. Holm valgtes til dirigent. 
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Formanden, lektor Th. Lind, omtalte foreningens virksom
hed. Medlemstallet er 412. Man har endnu ikke nået målet, 
der blev sat ved foreningens start, på 500 medlemmer. Bind 36 
vil blive udsendt i det kommende efterår. 

Formanden havde forsøgt at få professor BØggild Andersen 
til at skrive en artikel om 1658, men denne måtte sige nej på 
grund af manglende tid. lØvrigt mangler der ikke stof til sam
lingerne. 

I tilslutning til beretningen foreslog overlæge Thoms, at man 
foreslog universiteterne i Arhus eller København at anvende 
»1658« som guldmedaljeopgave, hvilket formanden ville un
dersøge. 

Kassereren, skattesekretær Aa. Hansen, RØnne, oplæste regn
skabet. 

Bind 35 havde kostet ca. 6.600' kr. at trykke. Der var i til
skud modtaget fra undervisningsministeriet 1055 kr., National
foreningen Bornholm 500 kr., RØnne kommune 100 kr., Nyker 
kommune 50 kr., Bornholms Spare- og Lånekasse 150 kr. og 
Andelsbanken 50 kr. Foreningen udtaler sin bedste tak for 
denne støtte, uden hvilken det er umuligt at udsende Bornholm
ske Samlinger. Der er i år som gave udsendt »Bornholms poli
tiske historie« i 5 bind af K. H. Kofoed til kommuner og insti
tutioner. 

Efter tur afgik lektor Lind, førstelærer Skovgaard og skatte
sekretær Hansen, der alle blev genvalgt, ligesom pantefoged 
MØller Lau genvalgtes som revisor. 

Under evt. foreslog kaptajnlØjtnant P. Borberg, at der af
holdtes flere historiske ekskursioner og foredrag for at få sam
fundet mere levende. Han spurgte, om Foreningen Bornholm 
ikke var ved at uddø, og om ikke Bornholms historiske sam
fund burde overtage dennes funktioner. 

ForespØrgslen om Foreningen Bornholm gav anledning til 
en debat, hvorunder formanden bl. a. udtalte, at Foreningen 
Bornholm burde genoplives, og det ville være meningslØst, om 
den gik ind. Men kun Nexø-afdelingen lever et egentligt for
eningsliv. 

Nationalforeningen Bornholm består af bornholmere »ovre« 
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og var oprindelig en del af Foreningen Bornholm, men er nu 
helt udskilt fra denne, og støtter bl. a. Bornholms historiske 
samfund, da Foreningen Bornholm ingen større opgaver påtager 
sig udover at vedligeholde de 3 stubmØller og administrere 
»Bornholmerpladsen«. Foreningens vedtægter er trykt i Born
holmske Samlinger bind 3 3. 

Købmand E. Kjærgaard, NexØ, der er formand for Forenin
gen Bornholms NexØ-afdeling, kunne melde hus forbi, idet af
delingen gentagne gange havde forsøgt at få indkaldt til en 
generalforsamling, hvilket endnu ikke var lykkedes. Også kØb
mand Kjærgaard mente, at der var nye opgaver at tage fat på, 
og der kunne komme flere. 

Tandlæge H. C. Holm gjorde opmærksom på, at tyske turister 
i stort antal igen søger at opkøbe grunde, og dette burde op
vække Foreningen Bornholm. 

Tandlæge H. C. Holm slog til lyd for, at der arbejdes for at 
skaffe nye medlemmer. 

Toldforvalter V. K. Hellesen tog forslaget om flere eks
kursioner op og mente, at sådanne i ferietiden, og med god pres
seomtale, ville kunne stimulere medlemstallet. 

Lektor Lind påpegede, at allerede den årlige ekskursion i for
bindelse med generalforsamlingen var en nyskabelse, og man 
ville tage spØrgsmålet op til overvejelse. 

Efter generalforsamlingen tog man til 0sterlars kirke, hvor 
sognepræst C. Nepper-Christensen fortalte om kirken og den 
nylig afsluttede restaurering. 

Som en lykønskning og tak for det store arbejde ved restau
reringen og de meget smukke resultater blev foreningens æres
pris vedr. bevctrelse af den bornholmske arkitektur overrakt 
pastor Nepper-Christensen. 
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