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FORORD 

Hermed har vi fornøjelsen at udsende et nyt bind af samlinger

ne - II. række bind 17 - til medlemmerne af Bornholms histori

ske Samfund. 

Bindet repræsenterer en stor spredning i såvel tid som emne

valg. Fra byzantinsk glasfund fra 700 tallet til brydesporten i 

1930erne. Traditionen med en oversigt over litteratur om 

Bornholm er genoptaget og ført frem til 1984. 

Redaktionen vil gerne her i forordet rette en hjertelig tak til 

forfatterne af de enkelte artikler, fordi de beredvilligt og veder

lagsfrit har stillet deres studier i Bornholms fortid til rådighed 

for et større publikum. 

Med dette bind er Per Thule Hansen indtrådt i redaktionen, 

fordi Ebbe Gert Rasmussen efter en stor indsats både som re

daktør og bidragyder har ønsket en afløsning på redaktørpo

sten. Den redaktionelle linie fortsætter uforandret. 

Til slut en særlig tak til Ministeriet for kulturelle anliggender, 

Ilo111l10lms AmLskommune, Hasle Bank A/S og Sparekassen 

Bornholm for den store økonomiske støtte, som har gjort det 

muligt at udsende det foreliggende bind. 

Rønne, den 1. oktober 1984. 

Per Thule Hansen 
red. af Bornholmske Samlinger 
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DEN SVENSKE INDVAND RING TIL BORNHOLM 

Af Rich. Willerslev 

I klart vejr kan man fra Skånes østkyst skimte Bornholms konturer. Afstan
den er ikke mere end 30-40 km, op; i m~p;sv~jr kan ~t træn~t rom~nclskah 
gøre turen på fem til seks timer. Forbindelserne mellem Skåne og Bornholm 
har altid - hvad enten Skåne var dansk eller svensk - været livlige. Herfra 
kom i 1800-tallets første halvdel fiskere og håndværkere samt handelsfolk 
på mere eller mindre langvarige besøg til øen. En del slog sig ned mere va
rigt. Således anfører de utrykte folketællingslister i 1845, at der i Rønne bo
ede 11 mænd og 4 kvinder, alle født i Sverige. Da folketællingerne blev af
holdt den 1. februar, kan man skønne, at der enten er tale om svenskere, der 
har overvintret eller taget mere varigt ophold i Rønne. Det sidste gælder i 
hvert fald for bødkeren John Frederik Holmgren, som havde giftet sig med 
en Kofoed og med hende avlet fire børn. Han var ikke den eneste svenske 
L0Jker i Rønne, iJeL Jer foruJen ham fanJtes fire andre - alle ugift - samt 
desuden fire svenske håndværkere. Yderligere registrerede folketællingen 
en fisker og en sømand. 

Forbindelsesvejen til det fjerntliggende København har omkring århund
redets midte næppe været særlig benyttet. I 1857 oprettedes en fast rute mel
lem hovedstaden og øen, men den blev snart efter opgivet, og først med det 
i 1866 stiftede dampskibsselskab indledtes en fast rutefart, hvorefter Born
holm blev besejlet en gang om ugen, senere to. Men <let vigtigste forbindel
sesled til omverdenen vedblev nok at være sejladsen til Skåne, da rutebåden 
fra 1870, hvor der blev etableret to ugentlige ture, på den ene også anløb 
Ystad og Trelleborg. 

De folk, der kom fra Skåne, håndværkere og fiskere, fik i løbet af 
1840erne selskab af en ny kategori indvandrere, som med tiden skulle blive 
aldeles dominerende: arbejdere og tjenestefolk fra de skånske og blekingske 
landdistrikter. Vort kendskab til denne indvandring i 1850erne og 1860erne 
er ringe, men man ved, at der fandtes svenske arbejdere ved alunfabrikati
onen i 1840erne1, og at der ved folketællingen i 1850 fandtes en lille koloni 
af mere fastboende svenskere, henimod et par hundrede, hvoraf de to tredie
dele var mænd og følgelig en trediedel kvinder. Så vidt man kan skønne på 
grundlag af svenske oplysninger, øgedes indvandringen i løbet af 1850-erne 
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RICH. WILLERSLEV 

og 1860erne - det var tilfældet med indvandrerne fra Blekinge2 
- men det var 

sandsynligvis først i slutningen af 1860erne, at denne indvandring af ar
bejdsfolk, tjenestekarle og -piger rigtigt tog fart for at kulminere i 1870erne 
og 1880erne, og først nu er der mulighed for at give mere eksakte oplysnin
ger om indvandrertallet. Disse oplysninger er baseret på en undersøgelse af 
de i det sjællandske landsarkiv bevarede opholdsbogs- og anmeldelsespro
tokoller - de vil blive nærmere omtalt i det følgende - og på dette grundlag 
kan man skønne, at mellem den 1. juli 1875 og slutningen af 1880 indvandre
de mindst ca. 4.000 svenskere til øen. 

Godt 4.000 svenske indvandrere i løbet af ca. 51h år lyder næppe af meget 
i dag, men i realiteten var <ler tale om en i forhold til Bornholms indbygger
tal massiv indvandring. Øen talte nemlig i 1880 ikke mere end godt 35.000 
indbyggere, og da indvandrerne ganske overvejende var mænd og kvinder i 
den mest produktive alder mellem 20 og 30 år, var det et tilskud til øens be
folkning, der var særdeles mærkbart. Endnu mere overraskende virker den
ne størrelse af godt 4.000 indvandrere på 51h år, når den sammenlignes med 
den bornholmske udvandring til Amerika og andre oversøiske lande. Born
holm indtog sammen med Lolland-Falster en særstilling, når det drejede sig 
om udvandring til Amerika. Intet sted i landet var udvandringen så intens i 
forhold til folkemæng<lrn som fra disse to oer eller øgrupper. Mellem 1860 
og 1900 blev der registreret godt 5.000 bornholmske udvandrere3

• Sæt dette 
tal over for de godt 4.000 svenskere mellem 1875 og 1880, og man får en op
fattelse af, hvor vældig denne indvandring har været. Ganske vist var der 
forskel på indvandrer- og udvandrergruppen for så vidt som en hel del af de 
svenske indvandrere var sæsonarbejdere, som efter et sommerhalvårs op
hold på Bornholm vendte tilbage til Sverige, hvorimod den bornholmske 
udvandring til Amerika helt overvejende bestod af folk, der havde tænkt sig 
at forlade øen for bestandig. På den anden side var der også mange svenske 
indvandrere, som varigt tog ophold på Bornholm. 

Hvor mange det var, får man første gang oplysning om i 1901, på et tids
punkt hvor indvandringen var på retur. Folketællingen i 1901 registrerede 
2.600 bofaste personer, som var født i Sverige, hvilket var ensbetydende 
med, at 6.3'Yo af øens befolkning var svenskfødte. Formodentlig var procen
ten højere i 1890, men de godt 6% i 1901 er alligevel uden sidestykke i det 
øvrige Danmark. De svenske udvandrere slog sig med tiden i stadig større 
udstrækning ned i København og kulminerede her i 1890 med 4.13 pct. Dis
se 4.13 pct. er i sig selv en påfaldende høj andel, men dog en tredjedel mindre 
end for Bornhnlm. Øen havde en helt speciel tiltrækningskraft. 
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DEN SVENSKE INDVANDRING TIL BORNHOLM 

For ret at kunne bedømme de omtalte godt 6 pct. svenskfødte på Born

holm omkring århundredskiftet må man gøre sig klart, at antallet af svenske 

undersåtter var betydeligt højere. Børn af ægteskaber, hvor manden var 

svensk - hvad enten han var svensk eller dansk gift - blev nemlig betragtet 

som svenskere, indtil de havde nået myndighedsalderen. På den anden side 

var der en del svenskere, der havde opnået at få dansk indfødsret, men deres 

antal var før århundskiftet meget beskedent, og antallet af svenskere var der

for betydeligt højere end de godt 6 pct., som blev registreret som svenskfød

te i 1901. 

Fra 1890erne blev indvandringen til Bornholm stærkt formindsket og var 

før 1914 en saga blott. Det svenske industrielle opsving og ikke mindst den 

sydsvenske sukkerroeproduktions udvidelse fra omkring 1890 skabte nye 

arbejdspladser til lønninger, som bornholmerne ikke kunne konkurrere 

med4
• 

Som antydet var den svenske udvandring til Bornholm en del af en større 

udvandring til Danmark, og denne igen en beskeden del af den vældige 

svenske udvandring, som i anden halvdel af 1800-tallet og i begyndelsen af 

1900-tallet fandt sted til Amerika. Udvandringen til Danmark var dog langt 

fra ubetydelig i sammenligning med den amerikanske, hvis man begrænser 

sig til at betragte det sydligste Sveriges landskaber og len, thi herfra var ud

vandringen til Danmark i en del år større end den tilsvarende til Amerika. 

Det er denne sidste, som frem for alt har beskæftiget økonomer og histori

kere. Kun i de seneste år er den svenske udvandring til Europa, herunder i 

særdeleshed til Danmark, blevet genstand for nærmere undersøgelser5
• 

En væsentlig baggrund for denne udvandring, hvad enten målet var Ame

rika eller Danmark, var den stærke befolkningsforøgelse i Sverige i 1800-tal

let. Denne var ganske vist ikke større end den danske i tilsvarende tidsrum, 

og udvandringen fra Danmark var langt mindre. Forklaringen er nok den, 

at evnen til at opsuge denne befolkningsforøgelse, dels i byerhvervene dels i 

landbruget, var langt større i Danmark end i Sverige, i hvert fald før 1900. I 

Sverige skabte befolkningsvæksten i påfaldende omfang et hastigt voksende 

jordbrugsproletariat. Allerede i 1833 udtalte Esaias Tegner - den fejrede dig

ter og myndige biskop i Vaxjo: »Landet overfyldtes af backstugor, beboet 

af en slægt, som ikke har nogen anden formue end deres arbejdskraft, og selv 

om denne kan ernære dem i gode år, hvor arbejdsfortjeneste ikke savnes, så 

indtræffer ved hver misvækst arbejdsløshed og elendighed ... Sverige trues 

af fremkomsten af et proletariat, hvilket ikke hidtil har eksisteret« 6
. 

De her omtalte backstugor bærer deres navn, fordi de undertiden var 
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RICH. WILLERSLEV 

mere eller mindre indgraver i skrænter eller bakker, og disse backstugusitta
re udgjorde en del af det hastigt voksende landbrugsproletariat, som for
uden dem bestod af torpare og inhyseshjon. Skal man oversætte disse be
nævnelser til dansk, så svarer torparen nærmest til en dansk husmand, back
stugusittaren til en landarbejder og inhyseshjon til indsidder. Bedst stillet af 
disse landbrugets underklasser var torparen, men hans stilling var langt 

mere usikker end den danske husmands. Hvor denne som regel selv ejede 
jorden eller i det mindste havde den i arvefæste, havde den svenske torpare 
kun brugsret til jorden, som tilhørte en gård. Brugsretten måtte han betale 
med et vist antal dagværk om ugen, og hvad han ydede herudover fik han 
betaling for - en betaling, der som oftest var traditionsbestemt og derfor 
ikke fulgte med i den almindelige prisstigning. Og hans stilling som jord
dyrker var højst usikker. Brugsretten var som regel begrænset til et forhold
svis kort åremål, og han havde altid den trussel hængende over hovedet, at 
bonden inddrog jorden under gårdens drift. Backstugusittaren havde ikke 

Fig. 1. Backstuga. De svenskere, der kom fra landdistrikterne, var sønner og døtre af fattig
folk, af hvilke ikke få havde bolig i backstugor. Navnet skyldes, at husene var indgravet i en 
bakke, hvorved det var muligt at reducerer anvendelsen af tømmer til et minimum. Backstu
gorna er et sydsvensk fænomen og illustrerer bedre end mange statistikker landproletariatets 
bundløse fattigdom. (Tegning: R. Mej borg, 1884. Fra Blekingeboken, 1940 ). 
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DEN SVENSKE INDVANDRING TIL BORNHOLM 

jord bortset fra en kålhave. Han levede af at arbejde for bønderne, når der 
var behov for ham. Inhyseshjon boede til leje enten under torparens eller 
bondens tag og var lige så lidt som backstugusittaren sikret regelmæssigt ar
bejde7. 

Der var her tale om folk, der levede under forhold, som materielt var langt 
dårligere end tilfældet var med danske landarbejdere og husmænd, hvis vil
kår ellers var elendige nok. Det var folk, som utrætteligt sled med stenryd
ning for at sikre sig jord til det daglige brød. De vældige stenmure, der ind
hegner jordlodderne i det nordlige Skåne, i Blekinge og Småland er deres 
værk. De strækker sig mil efter mil og står som et momument over deres 
utrolige flid og trælse vilkår. Lad os her give ordet til F. Casse, en dansk in
geniør, som i 1870erne købte et gods i Småland, Ji:inki:iping len: »Vore tor
pare levede - hele familien - så godt som udelukkende af tørt brød og rug
melsgrød med lidt mælk eller sirupsvand til og kartofler med salt til. Fedt el
ler smør, flæsk eller kød fik den simple mand så godt som aldrig, kun salte 
sild var der råd til, men de slap gerne op noget efter jul, og det hørte ikke til 
de store sjældenheder, at kartoflerne, når avlen havde været dårlig, slap op 
hen ad foråret, og så var der ikke noget som helst andet tilbage end det af 
havre og rug bagte brød, en slags tørre, runde kager med hul i midten, der 
hevaredes ved at hænges på stænger under loftet i stuen« 8

. 

Der strakte sig i 1860erne og 1870erne og formodentlig også i det følgende 
årti et fattigdomsbælte gennem Sydsverige, som begyndte i det nordvestlige 
Småland og endte i Blekinge, hvor armoden var dybest. Her henregnedes 
over en trediedel af befolkningen i landdistrikterne omkring 1870 til at være 
så fattige, at skatten enten måtte eftergives eller debiteres for senere at afkor
tes9. »Till Amerika resar den, som ingen nod lider«, hedder det i Smålands
posten for 188310

• Og sandsynligvis var det - i hvert fald til hen imod år
hundredskiftet - sønner og døtre af bønder, som udgjorde hovedkontingen
tet af de svenskere, der rejste til Amerika. Derimod var det ganske overvej
ende sønner og døtre af torpare, backstugusittare og inhyseshjon, som rejste 
til Bornholm. »De havde set« - som det hedder i en beretning nedskrevet så 
sent som i 1948 - »hvorledes far og mor havde slidt sig op i hårdt arbejde, til 
de snart ikke orkede længere, og de vidste, at fattigsæd og nogle kroner til 
jul var det eneste, som ventede dem på alderens dage. Måske var det tanken 
om muligvis at kunne hjælpe de gamle lidt i deres alderdom, som gjorde, at 
man med så stor iver søgte at komme hjemmefra« 11

• For mange af disse fatti
ge tegnede Bornholm sig som det »forjættede land«. Det var de »fattiges 
Amerika« 12

• 
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Svenskerne var ikke de eneste, som i stærkt stigende tal invaderede Dan
mark fra 1860ernes anden halvdel. Til dem sluttede sig et ikke ringe antal ty
skere, navnlig slesvigere, som efter 1864 i betydelige tal forlod deres hjem
stavn til fordel for Danmark. Den danske regering så med blandede følelser 
på denne stigende invasion. Positivt måtte man bedømme den, eftersom der 
var tale om billig og mange steder tiltrængt arbejdskraft, negativt fordi der 
hyppigt var tale om fattigfolk, der kunne true med at blive en stor belastning 
for det kommunale fattigvæsen. Denne ambivalente holdning er baggrun
den for den den 15. maj 1875 udstedte lov om tilsyn med fremmede m.m. In
den loven blev udstedt, var den til høring på det lokale plan. 

Kommentarerne fra amtmanden på Bornholm samt herredsfogeden i 
Nexø er bevaret. Den første udtalte, at den påtænkte lov var nødvendig, 
»hvor indvandringen af svenske og i den senere tid også tyske arbejdere af 
en mere tvivlsom natur truer med at blive fordærvelig for retssikkerheden.« 
By- og herredsfogeden i Neksø var ikke mindre kategorisk i sine meninger. 
Det var »ønskeligt, at de udenlandske arbejdssøgende undergives en kon
trol, der kan indeholde nogen kontrol mod, at landet overfyldes af andre 
landes udskud« 13

. 

Loven om tilsyn med fremmede m.m. var som indvandrerlov betragtet et 
absolut liberalt aktstykke. Det stod enhver udenlandsk arbejdssøgende frit 
at indvandre til Danmark og søge arbejde, dog forudsat at han, såfremt der 
ikke var sikret ham arbejde på forhånd, kunne disponere over så mange pen
ge, at de strakte til otte dages tarveligt ophold. Hvis ikke blev han afvist. Var 
dette ikke tilfældet, blev han mod fremvisning af legitimationspapirer regi
streret af politet og mod betaling af 25 øre forsynet med en opholds bog. Le
gitimationspapirerne skulle være af officiel art, for svenskernes vedkom
mende i almindelighed en præsteattest, hvilket vi senere skal komme tilbage 
til. Opholdsbogen gjaldt som en slags pas, idet en opholdsbog ikke skulle 
fornyes ved gentagen indvandring til landet. Opholdsbogen fungerede 
imidlertid frem for alt som et kontrolmiddel, idet den skulle påtegnes af ar
bejdsgiverne, og yderligere var den udenlandske arbejder forpligtet til at an
melde sig hos politiet og få bogen påtegnet, hver gang hans arbejde førte 
ham fra et politidistrikt til et andet. De registrede arbejdere såvel som de ar
bejdere, der anmeldte sig hos politiet, når de rejste fra et politidistrikt til et 
andet, skulle bogføres i særlige protokoller: opholdsbogprotokoller og an
meldelsesprotokoller. De mere detaillerede regler for føringen af disse pro
tokoller overlodes det den enkelte politimester at bestemme14

• 

Flere af disse opholds- og anmeldelsesprotokoller er bevaret for Bom-
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holm og forefindes på landsarkivet i København. De bornholmske proto
koller er mere udførlige og giver flere detaillerede oplysninger om den en
kelte indvandrer, end tilfældet er i almindelighed. De er en meget værdifuld 
kilde til belysning af den svenske indvandring, idet de foruden oplysning 
om køn, alder, fødested og undertiden opholdssted - dvs det sted, hvor legi
timationspapirerne er udstedt - også anfører udlændingens profession og ar
bejdssted og ofte yderligere hans rejser i og uden for Bornholm. 

Hvis Bornholm - som Ystad Allehanda udtrykte sig - var det forjættede 
land - så var dette i særlig grad forbeholdt mændene. Rundt regnet 75% af 
de af politiet registrede indvandrere var mænd, og det hører til sjældenhe
derne i andre bevarede opholdsbogjournaler at møde en så kraftig mandlig 
dominans. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det mandlige flertal på 
øen var af samme overvældende størrelse, idet mange af mændene var sæso
narbejdere, som kun tilbrage sommeren på Bornholm. Men at mændene 
også var i flertal i hvert fald i landdistrikterne, herpå tyder en undersøgelse 
over kønsrelationen i Øster herreds landdistrikter på grundlag af folketæl
lingerne. I følge denne tegnede mændene sig mellem 1880 og 1901 for ca. 
60% af samtlige svenskfødte i dette herred. 

Det store flertal af indvandrerne var folk i deres bedste alder mellem 20 og 
10 ~r. Som regel var kvinderne noget yngr<> end mændene. Fn ht>regning 
over gennemsnitsalderen for de af byfogeden i Svaneke mellem 1875 og 1889 
registrede giver som resultat, at denne for mændene varierede mellem 22 og 
31 år, for kvinderne mellem 21 og 29 år. Her er tale om gennemsnitsalderen, 
og der var naturligvis ofte store variationer, navnlig er det ikke sjældent at 
træffe mandspersoner, der med tidens målestok var ganske aldersstegne. 
Men også unge knøse, der ikke var konfirmeret, optræder af og til. Det var 
tilfældet med »gossen« Johan Carlsson, Hogserod (Malmøhus len), som i 
1888 bad om at få udleveret en opholdsbog i Svaneke og som legitimation 
kun kunne fremvise en anbefaling fra sin arbejdsgiver. Den fortjener at gen
gives: »Gossen Johan Carlsson, Hogserod, som tjanat hos Nils Petterson, 
Hogserod, från den 24. april till 24. oktober, han har under denne tid upp
fort sig trogen och arligt, så att jag vil honom dett besta rickemendera«. 
Denne lidt ubehjælpsomme introduktion var dog ikke tilstrækkelig til at er
hverve opholdsbog. Drengen blev henvist til først at skaffe sig et præstebe
v1s. 

Gossen Johan Carlsson kom sin unge til trods alene. Hvor udbredt det 
har været med familieindvandring vides ikke. Opholdsbogjournalene giver 
end ikke oplysning om, hvorvidt indvandrerne var gift eller ugift. 
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Det helt dominerende flertal af indvandrerne kom fra landdistrikterne. Af 
de 1.030, som mellem 1875 og 1910 blev registreret i Svaneke var kun 60 -
ca. 6% - født i provinsbyer, de 94% altså på landet. Og de kom hovedsagelig 
kun fra tre len: Malmøhus-, Kristiansstads- og Blekinge len. Hvorledes de 
ovenfor omtalte i Svaneke registrede fordelte sig på fødesteder fremgår af 
følgende oversigt: 

Malmøhus len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,6% 
Kristiansstads len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,6% 
Blekinge len . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,8% 
Småland Gonkoping, Kronoberg- og Kalmar len) . . . . . . . . . . . . 1,7% 
Andre len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4°/o 
Andet (ikke opgivet etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9% 

fait 100% 

Som det ses, kom 91 % af indvandrerne fra de tre ovenævnte len, Malmø
hus-, Kristiansstads- og Blekinge len, men med Kristiansstads len som helt 
dominerende, idet det bidrog med halvdelen af den samlede indvandring. 
Men ikke nok med at indvandringen til Bornholm var koncentreret til disse 
tre len, inden for lenene udmærkede enkelte herreder sig som hovedrekrut
teringscentre for indvandringen. Det var i Malmøhus len tilfældet med Her
restad og Fårs herreder, som tilsammen tegnede sig for 9% af indvandrin
gen. I Kristiansstads len gjaldt det Albo, ]arrestad og lngelstad herreder, 
som tilsammen bidrog med hele 48% og i Blekinge, Lister og Brakne herre
der, fra hvilke en femtedel af indvandrerne kom.Yderligere var indvandrin
gen inden for disse herreder i påfaldende grad bundet til visse sogne eller 
»forsamlinger«. Således bidrog Borrby og 0. Hoby forsamlinger i lngelstad 
herred (Kristiansstads len) tilsammen med over 9%. Og Mjallby i Lister 
herred (Blekinge len), hvor der fandtes en gammel tradition for udvandring 
til Bornholm, med næsten 12%. Forklaringen - eller i det mindste en del af 
forklaringen på udvandrernes lokale bundethed til bestemte lokaliteter -
skal vi senere komme tilbage til. 

En del af indvandrerne var sæsonarbejdere, andre havde i sinde mere bli
vende at slå sig ned på Bornholm. Muligheden for at bedømme hvor mange, 
der var af hver kategori, er meget små. Et fingerpeg i så henseende er måske 
arten af de præsteattester, de mødte med for at få udleveret en opholdsbog. 
Forholdet var nemlig dette, at præsterne stort set udstedte to former for 
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præsteattester, dels en flytteattest (flyttningsbetyg), dels en arbejdsattest 
( arbetsbetyg). De første, altså flytteattesterne, blev normalt udstedt til de ar
bejdere, som meldte sig ud af menigheden, idet de havde i sinde mere varigt 
at tage ophold uden for sognets grænser. Arbejdsattest blev derimod nor
malt udstedt til de arbejdere, som for en kortere tid - f.eks. en sommersæson 
- rejste bort fra forsamlingen for derefter at vende tilbage. Grænsen mellem 
de to grupper var imidlertid flydende. Der var nok mange sæsonarbejdere, 
som på trods af at de kun havde arbejdsattest dog bosatte sig på Bornholm 
og sikkert også en del med flytteattest, der optrådte som sæsonarbejdere. 
Men at man ikke - i hvert fald ikke altid - satte sig ud over de officielle direk
tiver, herom vidner, at ikke helt få arbejdere med arbejdsattest skrev efter en 
flytteattest, når de havde besluttet sig til at blive på Bornholm. Skriverne på 
politikontoret der journaliserede de arbejdere, som skulle have opholdsbog, 
var mere eller mindre nøjeregnende med at notere hvilken art præsteattest, 
der var tale om. Mest samvittighedsfuld i så henseende var politikontoret i 
Neksø, og her var mellem 1875 og 1885 i de enkelte år en trediedel til to tre
diedele af samtlige indvandrere forsynet med flytteattest, resten enten med 
arbejdsattest eller anden form for præsteattest. De her gengivne tal tyder på, 
at sæsonarhejdernes antal har været gansk stort. Det drejer sig bl.a. om hav
ne- og teglværksarbejdere og adskillige stenhuggere, folk der ofte var på 
vandring fra sted til sted på øen på jagt efter arbejde. 

For ikke få af disse sæsonarbejdere var en sommersæson på Bornholm en 
tilbagevendende begivenhed år efter år. Den mest vedholdende, som op
holdsbøgerne giver oplysning om, var Mårten Lundgren, født i Borrby i 
Kristiansstads len i 1828. Han modtog sin opholdsbog i Hasle den 20. juli 
1875 i en alder af 47 år, og det er muligt og alderen taget i betragtning endda 
sandsynligt, at hans sæsonrejser til Bornholm var begyndt forinden. Men så 
meget står fast, at han fra 1877 til 1881 hver sommersæson arbejdede enten i 
Neksø eller Klemensker. Herefter taber vi Mårten Lundgren af syne, men 
han dukker atter op i opholdsbogen i 1891 i en alder af 63 år. Den 30. no
vember samme år tager han tilbage til Sverige, og hermed endte formodent
lig hans langvarige bornholmske odysse. 

Hvorledes skabtes kontakten mellem de svenske arbejdstagere og de 
bornholmske arbejdsgivere? Kontaktleddet var sandsynligvis i mange til
fælde de her omtalte sæsonarbejdere, som hjemme fortalte om de i forhold 
til Sverige gode lønninger, der blev tilbudt på Bornholm. Og dette er formo
dentlig en del af forklaringen på, at udvandringen i så høj grad var koncen-
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treret til ganske bestemte områder. De arbejdssøgende kunne inden afrejsen 
kontakte et eller flere kommissionskontorer i Ystad, som igen stod i forbin
delse med fæstekontoret i Rønne. Dette havde formentlig yderligere særlige 
underagenter rundt omkring i sognene og benyttede annoncer i Ystad Alle
handa for at hverve arbejdere. En af annoncerne fra 1860erne fortjener at 
gengives, idet den opfordrede drenge på over 12 år til at henvende sig til fæ
stemanden i Rønne. I følge den danske fæstelovgivning var det forbudt unge 
mennesker under 18 år at bortfæste sig som tyende uden forældrenes billi
gelse, men en lignende bestemmelse fandtes ikke i Sverige, og ved en eventu
el retssag kunne fæstemanden formodentlig klare frisagyå det grundlag. 

Mange af indvandrerne tog imidlertid til Bornholm på lykke og fromme i 
tillid til, at muligheder nok skulle vise sig. De, der var taget til Rønne med 
rutedamperen på egen hånd - således som Pelle og gamle far Lasse i Pelle 
Erobreren - blev ofte stående på havnebryggen, hvortil bønder og andre val
fartede for at tage folkene i øjesyn. Landboerne gik så rundt og vurderede 
deres fysisk styrke, tog dem på armene for mere håndgribeligt at sikre sig, at 
muskulaturen var i orden. De mest muskuløse blev først afsat, de dårligst 
udrustede til sidst. Folkenes åndelig habitus var der næppe nogen der be
kymrede sig om, og vores viden herom er særdeles ringe. Dog oplyses i op
holdsbogen for Neksø en enkelt gang, at der var fem indvandrere, som ikke 

Fig. J_ Præstebetyg for pigen Johanna Persdatter. 
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kunne skrive. Men der var sikkert adskillige andre. Så sent som efter år
hundredskiftet skal en brostenshugger ved navn Valdemar Andersen, født 
af svenske forældre, være blevet valg til sekretær i fagforeningen i Allinge
Sandvig, fordi han beherskede skrivekunsten. De fleste medlemmer var 
nemlig svenskere, der ikke var denne opgave voksen15

• 

De fleste svenskere kom formodentlig med rutebåden fra Ystad til Rønne. 
Men rejsen var efter datidens forhold kostbar for en landarbejder fra Skåne 
eller Blekinge. Overfarten kostede i 1878 3 kr., og den gennemsnitlige dag 
løn for en daglejer fra Kristiansstads len lå på mellem 1, 15 og 1,36 kroner, så 
rejsen slugte mellem to og tre daglønninger. Det var billigere at få en fisker 
eller en skipper til at sætte sig over, og i følge traditionen kom ikke få ad 
denne vej 16

• 

Der er i opholdsbøgerne kun få eksempler på, at en svensker fra Born
holm direkte agtede sig til Amerika via København; det udelukker ikke, at 
en del på Bornholm har tjent til Amerikabilletten, men de har nok lagt vejen 

Fig. 4. Familien Pettersson fra Matvik v/Karlshamn. Kom i 1886 til Allinge. 
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om over hjemstedet for at tage afsked med familie eller venner. Og endnu 
flere har sandsynligvis tænkt sig Bornholm som et springbræt til Amerika. 
Det gælder de såkaldte »stormsvenskere«, som med fiskerbåde kom til øen, 
men undervejs blev så søsyge, at de opgav tanken om amerikarejsen17• 

Som nævnt var sæsonarbejderne i vidt omfang beskæftiget som havne-, 
teglværks- og delvis stenarbejdere. Men hvorledes med dem, der mere varigt 
tog ophold på øen? Svaret ligger gemt i de utrykte folketællingslister, men 
en gennemgang af disse for hele I3ornholm, er så omfattende en opgave, al 
den næppe bliver gennemført foreløbig. Takket være andres studier i disse 
lister kan der imidlertid i det følgende gives en oversigt over svenskernes er
hvervsfordeling i anden halvdel af 1800-tallet i to områder, et landdistrikt og 
et bysamfund. Landdistriktet er Øster herred, og bysamfundet er Allinge
Sandvig. For overskuelighedens skyld er resultaterne sammenfattet i to ta
beller. Først landdistrikterne i Øster herred, hvor den procentvise fordeling 
for voksne svenske mænd og kvinder anføres for 1880 og 1901. 

1880 1901 
Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Daglejere, arbejdsmænd, 
og tyende 61% 45% 43% 14% 
Husmænd og gårdmænd 12% 29% 
Håndværkere 13% 9% 1% 
Stenarbejdere og stenhuggere 7% 14% 
I Iusmødre 50% 83% 
Fattiglemmer1

, aftægt 2% 3% 2% 
I øvrigt 5% 5% 2% 

lait 100% 100% 100% 100% 
Antal 135 71 128 75 

1 i 1901 alderdomsunderstøttelse. 

De godt 200 voksne mænd og kvinder, som i 1880 mere varigt havde bosat 
sig i landdistrikterne, blev frem for alt beskæftiget som daglejere, arbejds
mænd og tyende, dvs de rekrutterede ensidigt landbrugets underklasser. 
Tilsyneladende var det i særlig grad tilfældet med mændene, hvor to tredie
del i 1880 tilhørte denne gruppe mod knap halvdelen for kvindernes ved
kommende. Men denne forskel er sandsynligvis kun tilsyneladende, idet de 
gifte kvinder på folketællingslisterne anførtes som husmødre, skønt de sik-
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kert i mange tilfælde har haft arbejde uden for hjemmet. 12% af de indvand
rede mænd var det lykkedes at erhverve et stykke jord - som regel en stenet 
og lyngklædt ager i udmarken, og et lignende antal - 13% - var håndværke
re. Gruppen af fattiglemmer var ikke talrig. Svenskerne undgik så vidt mu
ligt offentlig understøttelse, idet anmodning herom meget hyppigt ville 
medføre, at de blev sendt tilbage til Sverige. Antallet af svenskere i 1901 be

løb sig ligeledes til godt et par hundrede. Man kan nok sige, at grundtrækket 
i erhvervsfordelingen er uændret, for så vidt som flertallet stadig rekruttere
de landbrugets underklasser, men alligevel var der tale om en ikke uvæsent
lig strukturforskydelse. Hvor i 1880 61 % af mændene hørte til disse klasser, 
var de i 1901 reduceret til 43%, og den næststørste gruppe, som tegnede sig 
for hele 29%, var nu husmænd og gårdmænd. Derimod var antallet af hånd
værkere aftaget - de udgjorde nu ikke mere end 9% - hvorimod stenarbejde
re og stenhuggere var forøget fra 7 til 14%. 

De oplysninger, der her er givet, kan næppe siges at være repræsentative 
for Bornholms landdistrikter i almindelighed. Der er grund til at antage, at 
antallet af husmænd og gårdejere var større her i Øster herred end på det øv
rige Bornholm. Det var navnlig i det lyngklædte Øster Marie sogn, at sven
skerne slog sig ned som husmænd og i enkelte tilfælde som gårdmænd. De 
var her så hyppige, at en del af området i folkemunde kaldtes »Ny Sverige«. 
Det var lykkedes dem gennem hårdt arbejde og store afsavn at realisere det 
mål, som for landbrugets underklasser - for bornholmere som for svenskere 
- var det vigtigste af alt: at besidde et stykke jord. Men deres lod var set med 
vore øjne ikke misundelsesværdig. »Inde i lyngen«, skrev Martin Andersen -
Nexø, »hvor selvsået birk og asp stod og flimrede uroligt i sommerdagen, lå 
de øde nybyggerhuse med nøgne, klinede vægge uden så meget som en bul-
meurt i vinduet eller en stump gardin. Markene omkring dem var stenede 
som en nyskærvet vej, og sæden skreg gudsjammerligt til himlen; den var 
kun to til tre tommer høj og allerede i aks. Folkene herinde var allesammen 
svensk tyende, som havde sparet lidt sammen og nu sad her som jordejere.« 
Også den bornholmske hjemstavnsforfatter F. Bon har i en novelle fra om-
kring 1890, som netop hedder »Ny Sverige«, givet en skildring af disse ny-
byggere: »Husene er klinet af ler med småsten imellem. Tagene på disse nye 
hjem er af gammel halm eller lyng, foran huset står nogle kålstokke og en 

stump gærde, som aldrig er blevet færdig, og derfor allerede er begyndt at 
ramle ned igen - og alle disse små sultne barneansigter mod den sprunkne 
rude, når en vogn ramler forbi«. Mismodigt tilføjer han: » ... de begynder at 
bryde lyng, kæmper for livet og på livet, for sjældent sejrer han«. 
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Allinge-Sandvig var mellem 1850og1870 et stagnerende bysamfund med 
et indbyggertal på omkring de 1.000. I 1880 var det steget til 1.400 for i løbet 
af de følgende 20 år at stige til mere end det dobbelte, nemlig til 3.000 i 1901. 
Tiden herefter var præget af nedgang, i 1911 var tallet sunket til 2.860 og i 
1921 yderligere til knap 1.900. Denne opsigtsvækkende befolkningsudvik
ling har som baggrund den nordbornholmske stenindustris ekspansion og 
senere tilbagegang. Ekspansionen begyndte i 1880erne og kulminerede i 
1890erne med grnndlæggelsen af Rornholms Granitv;rrk i 1890, som ifo18e 
Trap Danmark i 1899 alene talte 350 arbejdere. Efter århundredskiftet be
gyndte tilbagegangen, og i 1906 var arbejdertallet i følge industritællingen 
reduceret til 242. Granitindustriens udvikling medførte naturligvis en for
højelse af lønningerne - dette var en forudsætning for at trække tilstrækkelig 
arbejdskraft til industrien. Bornholms Granitværk skal i 1890 have reduce
ret arbejdstiden fra de hid til gældende 12-14 timer til 10 timer og have for
høj eL Limelønnen fra 16 øre Lil 25 øre. Det er sandsynligt, at de øvrige nord
bornholmske stenindustrier har måttet følge trop i denne udvikling. 

I 1897 fik en fast daglejer i landdistrikterne på Bornholm 93 øre om dagen 
samt kosten, og det er ikke til at undre sig over, at en del, såvel danskere som 
svenskere og formodentlig ikke mindst de sidste, der hjemmefra var vant til 
at bakse med sten, foretrak stenbrydningen på Nordbornholm. Men her
udover kom der navnlig fra Blekinge - et af Sveriges stenhuggercentre - ad
skillige indvandrere med en særlig fagkundskab. Der var dels tale om sæson
arbejdere, som i følge traditionen kom sejlende til Allinge-Sandvig og over
nattede i deres både, hvorimod madlavningen foregik på stranden. Dels var 
der tale om folk, der mere varigt slog sig ned bl.a. i Allinge-Sandvig. Antallet 
af disse sidste samt andre svenskfødte arbejdere i denne eller disse byer 
fremgår af nedenstående oversigt for 1880 og 1901. 

Svenske voksne arbejdere i Allinge-Sandvig 1880 og 1901 

1880 1901 
Stenhuggere 131 219 
Daglejere, arbejdsmænd og tyende 11 28 
Håndværk 11 12 
Landbrug 4 

Fattighjælp, aldersrente 2 4 
Diverse 13 17 

!alt 168 284 

23 



RICH. WILLERSLEV 

Fig. 5. Storedal, Sandkås. 
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Det helt dominerende element var stenhuggere og andre stenarbejdere, 
som i 1901 tegnede sig for tre fjerdele af den arbejdende svenske befolkning 
i byen. Andre grupper var fåtallige, selv arbejdsmænd, daglejere og tyende, 
som var så dominerende i landdistrikterne, lagde kun beslag på 10% af den 
svenske arbejdskraft. Også håndværkerne var påfaldende fåtallige. Kun få af 
svenskerne modtog fattighjælp eller aldersrente. 

Svenskerne var til at begynde med i stort omfang henvist til at bo til leje 
enten hos private eller i de arbejderboliger, som granitværket lod opføre 
omkring 1890. Der var tale om to huskæder: »Langelinien« og »Sandlinien« 
med plads til henholdsvis 20 og 12 familier samt et femfamiliehus: »Humle
dalen« ved vejen, som fra Hammersøen fører op til fyret. 

De endnu bevarede huse giver indtryk af de efter nutidens forhold ret be
skedne boligforhold, som stenhuggerne levede under. Hver lejlighed var på 
tre fag og indeholdt i stueetagen en stue, et kammer samt et køkken foruden 
en lille forstue, hvorfra en trappe førte op til et loftskammer. Til hvert hus 
hørte en lille forhave samt en gård med lokum. 

Boligarealet - altså lejlighedens ydre mål - var mellem 35 og 36m2
• De ind

vendige mål for stuen var 12 m2
, og for værelset 6,2 m2 og for køkkenet 7,25 

m2 
- som sagt beskedne størrelser målt med nutidens målestok, men næppe 

med datidens. 
På landet på Bornholm var det allerede omkring 1870 almindeligt, at land

arbejderfamilierne selv ejede deres huse - mere almindeligt end i det øvrige 
Danmark. Det samme var tilfældet i de mindre byer, i hvert fald i Neksø, 
hvor man i følge Andersen Nexø så ned på de familier, der boede til leje. 
Også de svenske stenhuggere i Allinge-Sandvig var ivrige efter at "få deres 
eget«, og med de relativt gode lønninger, der blev givet ved stenbruddene, 
lykkedes det mange. I følge Anne Dyhrs undersøgelse var allerede i 1880 
34% af de svenske stenhuggerfamilier husejere, i 1890 var det over halvdelen 
og i 1911 næsten tre fjerdedele. 

Fra samme forfatter stammer et forsøg på at opgøre det svenske elements 
størrelse i Allinge-Sandvig. Hvis man ved det svenske element forstår dels 
de i Sverige fødte, dels de blandede ægteskaber og samtlige børn af enten sv./ 
da. eller sv./sv. ægteskaber, så kommer man til det resultat, at det svenske 
element kulminerede i 1901. Af Allinges 1.456 indbyggere var de 532 »sven
skere« i~vennævnte forstand, af Sandvigs 850 de 311. Næppe noget andet
steds på Bornholm var svenskerne så dominernede som her. 
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Fig. 6. Stenhugger. 
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Hvorledes var den bornholmske befolknings reaktion over for denne 
massive indvandring af svenske arbejdere? Øen adskiller sig nok i så hense
ende ikke meget fra det øvrige Danmark. De svenske arbejdere blev mødt 
med en vis mistro. Den kritiske holdning kommer til udtryk bl.a. i en arti
kel, som lægen i Hasle, J. Carlsen, offentliggjorde i »Ugeskrift for læger« i 
1886. Han hævdede, at bornholmerne m.h.t. deres private liv indtog et no

get højere standpunkt end befolkningen mange steder i Danmark, og at fat
tigdommen intetsteds på øen nåede så ekstreme højder som tilfældet var an
detsteds på grund af befolkningens nøjsommelighed og sparsommelighed 
og den lette adgang til fisk. Men tilføjer han, »det ved indvandringen vok
sende, ikke ubetydelige svenske element truer dog med at påtrykke befolk
ningen et mere fremtrædende præg af fattigdom og urenlighed«. Antallet af 
personer under fattigvæsenet var i følge forfatteren meget beskedent, og 
størsteparten af disse fattiglemmer var svenske. Lægen i Hasle var næppe 
nogen neutral bedømmer, i hvert fald er der på grundlag af det materiale, der 
her er fremlagt, ingen grund til at antage, at svenskerne i særlig grad skulle 
tynge det bornholmske fattigvæsen. Som nævnt gik de så vidt muligt uden 
om dette, idet henvendelse til fattigvæsenet ofte var påskud til at sende sven
skerne tilbage til deres hjemland. 

I følge Andersen Nexøs erindringer kom svenske og danske arbejdere 
ikke for godt ud af det. »Der var, siger han, »ikke så lidt hovmod i bornhol
merne. De betragtede på forhånd svenskerne som en ringere slags menne
sker. Til gengæld foragtede svenskerne dem som spidsborgere. Arbejde 
hånd i hånd kunne de dårligt, men skulle helst holdes hver for sig. Tempo 
og det hele var forskelligt«. Med den sidste sætning forstod Andersen Nexø, 
at svenskerne var hurtigere og mere effektive arbejdere end de mere sindige 
bornholmere. Et andet sted - det er i Pelle Erobreren - skriver han, at det var 
en almindelig opfattelse, at svenskerne havde let til kniven. »Her på landet 
så alle ned på det og sagde, at det var svensk«. 

Misstemningen mellem danske og svenske arbejdere skyldtes imidlertid 
næppe, at svenskerne, som af Andersen Nexø påstået, var hurtigere og mere 
effektive, men derimod at de betragtedes som løntrykkere. Og det turde på 
forhånd være givet, at den stærke svenske invasion måtte medføre et nedad
gående tryk på lønudviklingen, hvortil yderligere kom, at de fattige sven
skere nok ofte lod sig nøje med en lavere løn end den gængse. Det satte ond 
blod. Der kan i den forbindelse henvises til en »Skrøne«, som sikkert vandt 
tiltro hos danske jernbanearbejdere i Jylland omkring 1870-80. Den er gen
givet i H. H. A. Rambusch: En gammel jernbanemands erindringer 1854-
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1882. Han skriver, at danskerne dengang foretrak de tyske frem for de sven
ske jernbanearbejdere og fik følgende forklaring: »Ser du, når jeg forlanger 
f.eks. 4 rigsdaler af entreprenøren for et arbejde, og han ikke vil give mig det, 
men spørger en tysk kammerat, om han vil gøre det billigere, så svarer den
ne: Nai, wenn min kamerad her harverlangt 4 rigsdaler, så kan jai ikke gøre 
det for mindre, men hører en svensker herom, så går han til entreprenøren 
og siger: Om herran vil gifve mig 3 rigsdaler, så får jag take arbetet«. Ram
busch anfører forsigtigt, at denne historie måtte stå for mandens egen reg
ning, men tilføjer: noget var der vist om det, da man ofte hører noget lignen
de. Beretningen er interessant, ikke fordi dens sandhedsværdier stor, men 
fordi den giver et ganske godt indtryk af de historier, der florerede blandt 
danske arbejdere om svenskernes løntrykkeri. 

For at vende tilbage til Bornholm, så var de danske arbejderes animosiet 
mod svenskerne en realitet. Niels Nielsen, som var socialdemokratisk borg
mester fra 1917-1942 giver i sin bog om Rønne: En by vokser til. Rønne 
1890-1914, følgende redegørelse for modsætningsforholdet: »En vanskelig-

Fig. 7. Sandlinicn, den forreste række sammenbyggede huse midt i billedet. 
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hed for såvel den faglige som politiske bevægelse var de bornholmske arbej
deres uvilje mod de svenske arbejdere. Der var i 1890erne megen bitterhed 
mod svenskerne, også fordi de beskyldtes for at hjælpe arbejdsgiverne til at 
holde lønnen nede. Alligevel ser man blandt de ivrigste organisationsfolk i 
denne periode en række svenske arbejdere. Men helt hen i det nye århundre
de mærkedes dette fjendskab inden for arbejdernes rækker«. Til tider kunne 
dette fjendskab nå næsten hysteriske højder, som da en restaurant i Rønne i 
1889 søgte en pige til at gøre rent og vaske op, me11 i a1111u11ce11 LilføjeJe: 
Svenskere frabedes. 

Der er imidlertid ingen grund til at overbetone dette modsætningsfor
hold, selv om det givetvis var en realitet. Forholdet var nemlig det, at blan
dede ægteskaber var ganske almindelige og som en selvfølgelighed blev ac
cepteret af den bornholmske befolkning. Svenskerne kom til Bornholm i en 
ung alder og sandsynligvis som regel ugifte og indgik derefter ægteskab en
ten på øen eller hjemme i Sverige. Hvor det drejer sig om Øster herreds 
landdistrikter, var knap halvdelen af samtlige svenskfødte mænd og kvinder 
gift i 1880, i 1901 var der tale om tre fjerdedele. Blandede ægteskaber var al
mindeligst forekommende for mændene, idet rundt regnet halvdelen af dem 
i 1880 var gift med hornholmske pip;er. K vin<lernf" synf"s ;:it h<1Vf' været mere 
tilbageholdende med at indlade sig i ægteskab med danskere. I 1880 havde 
kun en fjerdedel af de gifte indgået ægteskab med en d;:insker, men i 1901 var 
det dog tilfældet med halvdelen. Forklaringen på, at de blandede ægteskaber 
var mindre hyppigt forekommende for de svenske kvinder, er nok den enk
lf", at i1<lbmldet af svenske, giftefærdige mænd var meget stort i forhold til 
kvinderne. Det var med andre ord let at finde en svensk bejler fra hjemeg
nen, som man kunne dele bord og seng med. 

Også blandt de svenske stenhuggere på Nordbornholm var blandede æg
teskaber hyppige, hvilket fremgår af følgende oversigt, som foruden Allin
ge-Sandvig også omfatter byernes landdistrikt. 

1860 1870 1880 1890 1901 1911 
Svenske stenhuggere, svensk gift 2 17 36 74 45 
Svenske stenhuggere, dansk gift 2 27 47 79 69 
Svenske stenhuggere, gift, 
konen ikke opført 7 18 3 
Svenske stenhuggere, ugift 5 88 49 84 25 

lait 3 8 139 133 255 142 
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Det fremgår klart af oversigten, at når en svensk stenhugger giftede sig, 
var det hyppigere med en bornholmsk pige end med en svensk. Den eneste 
undtagelse i dette mønster gælder året 1901, hvor der måske var lidt flere 
sv./sv. ægteskaber end sv./ da. 

Den svenske udvandring til Danmark er af en svensk forfatter betegnet 
som den glemte udvandring. Dette er rigtigt, forsåvidt som historikere og 
0ku11uu1e1 fø1sl i de senesle år er begyndt at beskæftige sig med denne ud
vandring. Og en levende mundtlig tradition om denne indvandring er sjæl
dent bevaret. Spørg en midaldrende københavner om den svenske indvan
dring til København, hvor flertallet af svenskerne slog sig ned, og han vil 
være blottet for viden herom, selv om han er indfødt både i tredie og fjerde 
led. Men i Sverige - og vist nok i særdeleshed i Blekinge - møder man dog af 
og til folk, der kan berette om svenskernes rejser til Bornholm, Lolland-Fal
ster og andetsteds i Danmark. Det samme er tilfældet på Bornholm og i sær
deleshed Nordbarnholm, hvor et overvældende stort antal tæller svenske 
forfædre. 

Også navnene vidner hyppigt om deres svenske oprindelse, selv om ad
skillige svenskere med tiden fordanskede deres navne, idet -son hlev til -sen. 
Fordanskningen fandt ofte sted i forbindelse med børnenes dåb, eller når 
svenskerne søgte om dansk statsborgerskab. Den danske regering var indtil 
1890erne meget tilbageholdende, når det drejede sig om at give fremmede 
undersåtter dansk indfødsret, og før loven om indfødsret i 1898 var tildelin-
gen af indfødsret strengt personligt, således at forstå, at det tildelte stats bor- -
gerskab kun gjaldt ansøgeren, ikke hans familie, kone og børn. 

Efter at ovenfor omtalte lov af 1898 var givet, hvorefter statsborgerskab 
gjaldt både konen og børnene, blev der tale om et ligefrem run på de born
holmske kommunekontorer. Disse skulle nemlig anbefale ansøgningen. De 
gjorde det undertiden modvilligt. Ja, det gik så vidt, at en enkelt kommune 
nægtede at anbefale nogen som helst ansøgning, men denne sabotering blev 
dog standset gennem indenrigsministeriets indskriden. I 1914 havde næsten 
40% af de svenskfødte mænd i købstæderne og godt 30% af disse i landdi
strikterne erhvervet dansk statsborgerskab18

• Den allerede vidt fremskredne 
assimilering fik hermed et nyt skub fremad. 
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EN DANSK/NORSK OFFICERS KARRIERE FRA 1674 TIL 1725 
FÆSTNINGSBYGGER OG ARTILLERIST 

KASTELLET I RØNNES BYGMESTER 
GENERALMAJOR PETERJACOB WILSTER 

Af H. E. SKAARUP 

Indledning. 
Kastellet i Rønne opførtes i årene 1688-1689 som et led i byens befæstning. 
Det var kong Christian V's hensigt at anlægge en flådebase, som kunne tage 
et antal af flådens større skibe, som Christiansø fæstningen slet ikke, eller 
kun i meget begrænset antal kunne rumme. Mange overvejelser og rekog
nosceringer var gået forud, inden kongen traf sin beslutning. Rønne fæst
ning opførtes efter planer udarbejdede af chefen for den danske fortifika
tion, generalkvartermesterløjtnant Peder Poulsen Arboe. Hans broder Jo
han Otto Poulsen Arboe, som blev konduktør på fæstningen, slog sig ned i 
Rønne, giftede sig med en rønnepige, datter af stenhugger Esber Larsen 
Onsbjerg, som ejede en gård i Rosengade, gården blev senere nedbrudt for 
::it give plads til volden omkring byen. (Nuværende Rosengade 17-71 )1

• Jo
han Otto Poulsen Arboe blev stamfader til den kendte urmagerslægt Arboe 
i Rønne, og dette har naturligvis medført en lokalhistorisk interesse for de 
to brødre Arboe. Der er dog andre, som også fortjener at blive husket i den
ne forbindelse. Den 16. juni 1688 sendte kommandanten oberst Johan Di
drik Wettberg (kommandant fra 15/8 1685 - 3/8 1694) et brev til Christian 
V, med en lille situationsoversigt over fæstningsbyggeriet: »På tårnet er der 

. videre avanceret ved at der arbejdes på tømmeret, som kommer til rosten 
under fundamentet at ligge, som formedelst mangel på tømmer og tømmer
mændene er gået noget langsomt til. Også mener kaptajn Wilster, som tår
nets arbejde fører, at når han først med muringen i arbejde står, det da der
ved bedre avancere skal. Og som ellers her på landet og Christiansø alting 
vel, så fattes allermest penge til folkenes tæring og arbejdspengenes betaling, 
som jeg ikke turde undlade Eders Kongelige Majestæt allernådigst at andra
ge og bede at sådant i Kgl. Nåde må optages af Eders Kongelige Maje
stæt ... «2. 

Den 20/7 samme sommer skriver Wettberg atter til kongen: »Kaptajn 
Wilster ved tårnets bygning har været begærende at stykkerne (kanonerne. 
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forf.) som skulle stå på tårnet kunne anskaffes. Da ingen her på landet andre 
end jernstykker findes, som omkring på landet på posterne fordelt stå, da 
forventes allernådigst Eders Kongelige Majestæt allernådigst resolution om 
E.K.M. allernådigst kunne behage at tårnet af metalstykker eller af denne, 
som her på landet stå, skulle monteres. 

Ellers haver jeg fået indberetning fra den skånske side, at der skal ligge 16 

munderede orlogsskibe f erdig med behørige brandere, hvilke med lyng og 
ris skal være fulde, som bønderne har måttet tilkøre ... « 3

• 

I forbindelse med opførelsen af fæstningen havde man overført 3 kom
pagnier på hvert ca. 200 mand af det norske Marineregiment, som ofte lå 
med indtil 1000 mand i København. Sammen med et par hundrede mand af 
Milicens styrker, var således den hele arbejdsstyrke kommet op på ca. 800 
mand4

• 

Norske soldater havde i 1684 opført fæstningen på Christiansø og i 1686 
havde de anlagt fæstningen (krudttårnet) ved Frederikshavn. Begge steder 
var det den norske overingeniør og generalkvartermester Anton Couche
ron, som havde forestået byggeriet. Han var imidlertid nu blevet komman
dant på Akershus fæstning og chef for den norske fortifikation. Forinden 
han blev beskæftiget med byggearbejder i Danmark, havde han været med 
ved opførelsen af en række fæstninger i Norge. Man kendte ham på højeste 
sted. Det som karakteriserede hans fæstningsbyggeri, var anlægget af desto
re, runde tårne, Martellotårnene, som vi kender dem fra Krudttårnet i Fre
derikshavn og Lilletårn på Frederiksø. 

Da man derfor skulle til at anlægge fæstningen i Rønne, var det naturligt 
at man så sig om efter en mand med tilsvarende kvalifikationer. Og det er 
nu, at Wilster dukker op. Han må utvivlsomt have arbejdet sammen med el
ler under Coucheron i Norge. Han kendte altså også til bygningen af de 
runde tårne, ligesom mandskabet, de norske soldater, også kendte til at bak
se med de store sten som anvendtes, sprængningsarbejderne m.m.a. 

»Hvem var da denne »kaptajn Wilster, som tårnets arbejde fører«-? 
Peter Jacob Wilster var en af datidens farverige skikkelser - en personlighed 
som tidsepoken fostrede ikke så få af - en landsknægttype - officer, dygtig, 
men skrupelløs og egocentrisk - opblæst og vigtig. En person, som udnytte

de situationen - intrigant og dertil næppe helt pålidelig i pengesager. 
Det, som hans samtid, hans foresatte, imidlertid satte pris på, var hans 

uomtvistelige dygtighed. 
Peter Jacob Wilster blev født i København 1661. 
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Hans fader var oberstløjtnant, felttøjmester Johan Jacobsen Wilster, hans 
moder Cathrine Teutmann. 

Faderen kom fra »Wilstermarsken«, hvorfra hans navn stammer. Han 
havde været med under Københavns belejring i 1659-60, som fyrværker
kaptajn og chef for »laboratoriet«. 7/6 1660 udnævntes han til stykmajor5

. 

Senere blev han udnævnt til oberstløjtnant og var formentlig ansat som tøj
mester i Gliickstadt?6 

Der kunne derfor ikke være megen tvivl om, at den lille Peter Jacob skulle 
følge i sin faders fodspor: Artilleriet. 

Når man betænker at Peder Schumacher (Griffenfelc\) blev student allere
de som 12 årig, undrer det ikke så meget, at den unge Wilster allerede som 
13 årig fik ansættelse som »Wagt« på Københavns tøjhus den 25/8 16747

• 

Nu var en »vagt« dengang ikke det samme som i vore dage. »Wagterne« ved 
tøjhuset tilhørte artilleriet, det var artilleristerne ved dels feltartilleri, dels 
belejringsartilleri, som var hjemmehørende ved Københavns Tøjhus. I 
1675-76 oprettedes et såkaldt »Fyrværkerkompagni på 9 officerer, 18 fyr
værkere, 18 konstabler, 4 spillemænd, 18 håndlangere, en feltskær og en 
profos8

. Der blev oprettet en skole for artillerielever, og det var muligvis 
her, at Peter Jacob blev elev. Efter to år udnævntes han til »Fyrværker« den 
8/1 16769

. 

Den 24/8 1677 udnævntes han til »stykjunker« og ansattes ved fyrværker
kammeret i København 10

• Altså nu officer ved artilleriet (laveste grad). 
På denne tid skete der en stærk udvikling af denne våbenart. Ved udbrud

det af Skånske krig havde man opdelt artilleriet i tre hoveddele: 
- regimentsartilleriet, som fulgte bataljonerne i forreste linie, 
- reserveartilleriet, som indledningsvis forblev i lejren bag frontens midte, 

samt 
- belejringsartilleriet, som forblev i artilleridepoterne i København, Frede

ricia og på Akershus. 
Herfra fremsendtes det i påkommende tilfælde. Under krigen udvidedes 

artilleriet til 10 kompagnier og 5 kompagnier i Norge. Et sådant »fyrværker
kompagni« bestod af 1 chef, 2 løjtnanter, 2 stykjunkere, en mynsterskriver, 
3 spillemænd, 30 konstabler og 60 håndlangere, ialt 99 mand 11

; De store for
øgelser af enhederne krævede også meget personel. Det var en våbenart 
hvortil alle gerne søgte - hvervningen gik altid let, man behøvede ikke en
gang at betale håndpenge. Det var »in« at blive artillerist eller fyrværker. 

Den unge stykjunker Wilster kom til at deltage i krigens sidste felttog i 
1678-7912 

- desværre ved man ikke i hvilke - men der kæmpedes i 1678 på 
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Fig. J, Ældste, kendte tegning og grundplan af Kastellet formentlig fra omkring 1740. 
De oprindelige tegninger har ikke kunnet findes, formentlig har Wilster taget dem med sig. 
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Rygen, om Stettin, i Skåne om Kristianstad, Helsingborg og om Bohusfæst
ningen. I 1679 stilnede krigen lidt af, men der kæmpedes i Norge indtil 
fredsslutningen. I november måned reduceredes hæren, mange hvervede 
soldater afrakkedes og den nationale styrke mindskedes. 

Wilster blev i 1680 ansat ved artilleristyrken i Gliickstadt. Han har sikkert 
haft familie her. I slutningen af 1682 forsattes han fra fæstningen og ansattes 
som løjtnant ved Arsenalet på Tøjhuset i København 13

• 

Som det dengang ofte var skik, søgte han nu et år uden for nummer, for~ 
mentlig for at uddanne sig videre i udlandet14

• Han opholdt sig i denne pe
riode i Frankrig, men han dukkede op igen - nu i Norge, hvor han den 18/11 
1684 ansættes som ingeniørkaptajn, 15 ved det, som et par måneder senere 
træder frem som »Fortifikationen i Norge«, 168516

• Samme år benævnes han 
»Oberingeniør« 17

• Da institutionen bestod af: 1 chef, 2 ingeniører, 1 over
konduktør og 1 konduktør, så må det nok siges, at det var en smuk stilling 
for en 24 årig. I en periode var den anden ingeniør Anton Coucheron, som 
forestod opførelsen af Christiansøfæstningen og krudttårnet, eller citadellet 
i Frederikshavn fra 1684-8618

• 

Det er nok typisk, at han straks efter sin ansættelse i Fortifikationen og 
udnævnelsen til kaptajn, indgår i den hellige ægtestand. Valget af livsledsa
gerske er helt som man kan forvente det af en ung og fremadstræbende offi
cier i datiden. Den udkårne var Marie Sophie Braunmann, født den 11/11 
1662 i Christiania (Oslo), datter af Zahlkommisarius på Akershus Domini
cus Braunmann19

• Med dette ægteskab havde Wilster placeret sig om ikke 
»ved tronens fod« så dog ved Stadtholderens. Denne var Ulrik Frederik 
Gyldenløve, kongens halvbroder, som havde været den drivende kraft ved 
opførelsen af de mange norske fæstningsanlæg - ganske vist opholdt han sig 
i disse år for det meste i København, men tog dog fortsat del i sine opgaver i 
Norge. 

Da Anton Coucheron var færdig med sine opgaver i det danske blev han 
ansat som kommandant på Akershus fra 1686, og fra 1688 tillige som chef 
for Fortifikationen i Norge20

• 

Opførelsen af Kastellet i Rønne. 
Som ingeniørkaptajn beordres Wilster til Danmark i 1688 for at være med 
ved befæstningsarbejderne i Rønne på Bornholm21 

- altså ganske på linie 
med hvad der var overgået Coucheron. Man kan regne med at Wilster og 
Coucheron sikkert har udvekslet mange samtaler om de danske klippeøer 
dernede i Østersøen. 
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Lige så sikkert er det, at Gyldenløve, som fra København sad og trak i trå
dene, må have været den, som traf afgørelsen om opførelsen af Coucherons 
og Wilsters »Martellotårne« i Danmark som i Norge. Ideen til disse tårne 
var kommet til Danmark/Norge med danske og udenlandske officerer, som 
havde set dem i middelhavsområdet. Blandt andet har man en udtalelse fra 
gen. Cicigon, en luxembourger som gjorde tjeneste i Norge, bl.a. også som 
fæstningsbygger for Gyldenløve: »Sådanne har stor modstandsevne, koster 
lidet, og behøver en ringe vagt ... «22

• Det er klart, at en sådan rekommenda 
tion lige netop var vand på kongens mølle. Rigerne var i stor pengetrang og 
forsvarsvæsenet kostede dyrt. 

Desværre har vi ikke nogen optegnelser fra Wilsters hånd vedrørende 
hans ophold på Bornholm, men helt gnidningsløst var det ikke. Han lagde 
sig bl.a. ud med kommandanten oberst Johan Ditrich Wettberg, som han 
ikke regnede for meget. Han fremførte formentlig ikke en, men flere klager 
over for W ettberg. Det som var galt var det bornholmske mandskabs mang
lende interesse og rotation ved arbejdet. Milicen afgav arbejdsmandskab, 
som udskiftedes hver 8. dag. Soldaterne skulle have 4 skilling pr. dag, men 
måtte i lange perioder vente på deres lønning, da der ikke var midler til rå
dighed. Når deres kompagni stod for tur til fæstningsarbejdet, meldte de sig 
syge eller skjulte sig i skoven indtil arbejdstørnen var ovre. Desuden var de 
vrangvillige til arbejdet og lavede ikke det samme som de norske soldater. 
Ingeniørkaptajn Wilster afleverede den 20. juni 1688 en skriftlig klage, da 
han ikke kunne holde rede på arbejdsstyrken, fordi denne idelig omskifte
des. Kommandanten sendte klagen videre til overkrigssekretæren med den 
følgende påtegning, som iøvrigt ikke var forfattet af ham selv: 

»Anno 1688 den 20. Juni, som vi havde været til bords hos velbårne hr. 
obristen, oberkommandanten, viceamtmandJohan Dietrich von W ettberg, 
indkom hr. capitain Wilster och overlefferede til hr. obristen denne memo
rial och med en alterendes maner foruden nogen fiin(hed) og høfflighed bra
verendes sagde, at om icke hr. obristen ville suare ham anerledes end således, 
kunne hand besørge det hele selv, och ville hand derpå i morgen gå fra arbej
det och lade det stå, hvormed hand foruden al respect og æresbeviselse mod 
dend compagnie och os til samme tiid til stede værende sig vendte ogh bort 
gick, hvilket vi således hermed attesterer. 
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se en tegning til trods for at han ofte har anmodet om det! ... som om det var 
dem aleene (ingeniørerne) der havde med arbejdet at gøre uden nogen com
munication med mig!«23 

Det var også svært - Milicens mandskab var harmfulde over, at der skulle 
bygges fæstning om Rønne-: så blev resten af øen nok ikke forsvaret! Værre 
blev det, da det viste sig at man måtte tage kanoner til tårnet fra nogle af ar
tilleriposterne. »Fjenden skulle jo mødes på stranden eller inden han gik i 
land - det vidste man ude på øen alt om - af århundreders bitre erfaring-« I 
Rønne var borgerskabet ganske utilfreds med indkvarteringen af de mange 
fremmede soldater. Voldanlægget spærrede for den frie adgang til byjorde
ne, hvorfor man stædigt drev sine kreaturer op over volden - til trods for den 
magtesløse kommandants forordninger24

• 

Jo, det hele var svært - og der er ingen tvivl om at den unge ingeniørkap
tajn har forskaffet sig nogle erfaringer, som kom ham tilgode senere i hans 
karriere. Han havde måske også lugtet lunten og forstod hvorfor komman
dant Wettberg stod så svagt: - ~an var i ledtog med den korrupte amtsskri
ver A. Dencker, som kort tid efter endte som slave på Bremerholm, hvoref
ter kommandanten måtte søge sin afsked »på grund af sygdom!«25 

I oktober 1688 afgik hovedparten af det norske mandskab fra Rønne, kun 
ca. 120 mand blev tilbage. Af biografier om Wilster fremgår det, at han op
holdt sig på Bornholm i året 1688, så vi må gå ud fra, at han er forblevet i 
Rønne sammen med det sidste af de norske kompagnier, som først afgik i 
november samme år. 

Fange på Munkholm. 
Ingeniørkaptajn Wilster satte kursen hjemover til Christiania (Oslo). Her
fra passede han nu i en årrække sine opgaver som fæstningsingeniør. Bl.a. 
udførte han arbejder i Kristiansand på fæstningen Christiansholm. Den 4. 
april 1693 udnævntes han til Stykmajor og chef for Trondhjems artilleri
kompagni. Imidlertid kom han her snart efter i strid med den kommande
rende general nordenfjelds, generalmajor Johan Wibe. Denne var rent ud 
sagt meget misfornøjet med den nybagte stykmajor. Hvis Wilster har opført 
sig over for Wibe på samme måde som han optrådte overfor W ettberg på 
Bornholm, kan man egentlig meget godt forstå, at det måtte ende galt. Ge
neralen blev så fortørnet, at han indsatte Wilster som fange på det berygtede 
statsfængsel, Munkholm. Munkholm spillede i Norge ganske samme rolle 
som Christiansø i Danmark. Statsfængsel, men også forvisningssted, hvor 
man hensatte folk, der kunne trænge til i en periode at få tid til at »køle af«. 
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PETRUS JACOBUS WILSTER - ORIGINE GERMANUS HAFNIÆ NATUS Anno 
1661 =Peter Jacob Wilster af tysk afstamning, født i København 1661. 
"oRIGINE GERMANUS" - her anvendt fordi »GERMANUS" også anvendtes af Romer
ne som tilnavn til feltherrer som havde kæmpet mod GERMANERNE - altså dels til oplys
ning om WILSTERs afstamning, men også dels for at betegne ham som »sejrrig officer«. 
Under billedet: MDCLXXV GREGARIUS MILES ET PYROBALLIST ARIUM AD
JUNCTUS = 1675 menig soldat og tillige »ildmaskineudkaster« = artilleriet (eller ved). 

MDCLXXVI PYROBALLIST ARUS = Fyrværker (Artilleriet). 
MDCLXXVII PPYROBALLISTARIORY SIGNIFER = 1677 Stykjunker ved Artille

riet (fyrværker med felttegn). 
MDCLXXIX CENTURIONIS PYROBALIST. LOCUMTENENS FORTAL MU

NITOR = 1679 Kaptajn ved ART. GEODÆT og Fæstningsbygger= 
ingeniør. 

MDCLXXXI MUNITORUM CENTURIO = 1681 INGENIØRKAPTAJN IN 
SERVITIIS DANI CIS ET GALLICIS = I DANSK OG FRANSK TJE
NESTE. 

MDCLXXXVIII EXUBIARIUM AC MUNITONUM TRACTUS NORDEN FIELS 
PRÆFECTUS = (Den som bringer murene til at hæve sig - og endog 
overordnet fæstningsingeniør i de Nordenfjeldske egne) (eller den som 

MDCC 

MDCCIIII 

MDCCXII 

MDCCXIX 

overvejer)= 1688 Inspektør over fæstningsbyggeriet Nordenfjelds. 
CHILIARCHI PEDITUM LOCUMTENENS MUNIT: ET PYRO
BAL. PRÆFECT = 1700 OBERSTLØJTNANT i fodfolket, geodæt og 
ingeniør-inspektør. 
CHILIARCHUS ORDIN. PEDEST FORTALITIOR ET PYROBAL. 
DIRECTOR IN REGNO NORWEGIÆ =OBERST a la suite i fodfol
ket, direktør (gen.kvartermester i landet Norge). 
CHILIARIUS PYROBAL. MILIT EXERTIUS PEDEST. PRÆTOR 
UT ET COMMENDANS FORTALITY FREDERICO POLIS IN 
REGNO NORWEGIÆ ET. 
IDEM GLUKSTADY DUCATUS HOLSATIÆ= 1712 OBERST i Ar
tilleriet, general i fodfolket, øverstkommanderende i fæstningen Frede
rikstad i Norge og fra 1719 ligeledes kommandant i GLOCKSTADT i 
HOLSTEN. 

Fig. 2. KOBBERSTIK AF PETER JACOB WILSTER (Fra Det Nationalhistoriske Muse
um på Frederiksborg). 

Med hensyn til teksten, så er den ikke ganske i overensstemmelse med oplysninger modta
get fra arkiverne i Norge. 

Den danske oversættelse af de latinske gradsbetegnelser prætenderer ikke at være ganske 
korrekt. Forf. 
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Men også, som på Christiansø, folk der var lidt til en side. Forholdene på 
Munkholm var stort set magen til de forhold, som rådede på Christiansø, de 
fornemme forviste, spiste f.eks. undertiden ved kommandantens bord27

• -

Nå, Wilster var ikke den natur, som let lod sig knægte. Han indsendte en 
klage til kongen over den behandling, som blev ham til del, og medensJohan 
Wibe berettede om ham i et brev til sin ven krigssekretærJens Harboe i Kø

benhavn, gik sagen sin gang.Johan Wibe betegnede bl.a. Wilster således:» ... 
fra hans Top til hans Taa er han beladt med J .øgn, F~lskhf'<l og On<lskahs 
Bylder!«. Snart efter faldt kongens afgørelse i sagen -, og den gik Wibe 
imod. Kongen fandt at hans nordenfjeldske general ganske havde overskre
det sine beføjelser og gav ham ordre til omgående at løslade Wilster. 

Det siger sig selv, at Wilster snarest søgte om forsættelse fra Trondhjem, 
og heri blev han ikke lagt hindringer i vejen fra generalens side. Animosite
ten har ganske sikkert været gensidig. 

Den 15. februar 1698 blev lian forflyttet til fæstningen Kongsvinger som 
chef for det daværende artillerikompagni, en stilling som han beholdt helt til 
170729

• 

Af hensyn til forståelsen af hans senere chefposter, skal det nævnes, at det 
i datiden ofte var skik og brug, at en officer var chef for flere enhe<ler på 
samme tid. Dette betød dog ikke, at han fysisk var tilstede flere steder på en 
gang. Formålet var egentlig kun at sikre, at han kunne oppebære en lønning, 
som han var i stand til at leve af. Det kunne også tænkes, at man ville belønne 
ham med en større løn, end han tilkom i den grad og stilling som han nu hav
de. For ingeniørkorpsets vedkommende fandtes der heller ikke nogen faste 
enheder med soldater30

. Korpset bestod kun af en stab, som planlagde og fo
restod fæstningsbyggeriet, arbejdsmandskabet hentedes ved de militære en
heder, som lå nærmest byggepladserne. Disse enheder var i de fleste tilfælde 
artillerienheder, som jo var hverve<le enheder med faste garnisoner i fæst
ningsbyerne. Dette betød, at ingeniørofficererne som oftest også var artille
rister. I den henseende er Wilster typisk for sin tid. Desværre kender vi ikke 
meget til de byggearbejder som Wilster forestod i Norge, men et enkelt får 
vi alligevel et begreb om gennem en rapport, som blev udarbejdet i 1695, alt
så på det tidspunkt, hvor Wilster var tjenstgørende i Trondhjem. Rapporten 
omhandler generalløjtnant Gyldenløves inspektion af Norges forsvar i tiden 
2/6 95 til 6/9 s.å. Efter kongens ordre inspiceredes »alle fæstninger, regi
menter og alt hvad til krigsstanden i nogen måde kunne henhøre«. 

Teksten indledes med: Anno 1695 den 1. Juni er hans høie Excellence hr. 
generalløjtnant Giildenlew lykkelig ankommen med fregatten »Den blaa 
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Heire« til Kristiansand klokken 3 om eftermiddagen. Den 2. Juni haver hans 
høie Excellence beset fæstningen Christiansholm, først overalt tårnet og si
den har han beset den Tenaille eller udenværk, som skal defendere tårnet, og 
herom er ansluttet: .. (altså en rigtig inspektionsrapport med påfølgende ros 
og dadel. forf.). Videre nævnes at noget af det, som Wilster har bygget, dels 
er unyttigt, dels forkert placeret og endeligt noget for svagt. (Som også var 
tilfældet med Kastellet i Rønne, forf.). Han er dog ikke ene om at blive kriti
seret; også Danmarks store fæstningsbygger Henrik Riise får sig en om
gang. Det han har lavet er også for svagt og overflødigt! 

Senere i rapporten omtales at Giildenlew har inspiceret Wilsters kompag
ni den 2. August s.å. (da må man altså være kommet til Trondhjem, forf.) 
»Den 2. Augustii blev artilleriet under stykmajor Peter Jacob Wilster myn
stret såvel som og garnisonsmajor Stubechs kompagni. Det sidste kommer 
ikke udi egalitet med de geworbene (artilleristerne, forf.) og befandtes slet 
udi i gewær og mundering ... « Denne gang altså ros til Wilster31

• 

Den 10. august 1700 udnævntes Wilster til oberstløjtnant. 39 år gammel32
• 

En udnævnelse som man i vore dage uvilkårligt studser over, når det tilføjes, 
at han blev oberstløjtnant ved Infanteriet! Dette skal nok ses i lyset af dati
dens mærkværdigheder. Vi kender det samme fra Bornholms Milice op 
igennem tiden. En officer har nået den dygtighed og alder i kraft af hvilken 
han står til udnævnelse til en højere grad - men der findes hverken lønning 
eller stilling til ham ved den våbenart, som han gør tjeneste ved! Ergo, man 
foretager en lille manipulation - man udnævner ham ved en anden våbenart, 
hvor der findes et ledigt nummer. Officeren overføres ikke til denne, men 
han hæver lønnen og »benytter det ledige nummer« indtil han kan få et i sin 
egen våbenart! Sådan må det være gået til ved Wilsters udnævnelse i Infante
riet, for han vedbliver at være fæstningsingeniør og vedbliver at være chef 
for Kongsvinger artillerikompagni. 

Inspektør over fæstningsarbejdet i Norge. 
At ikke alle hans foresatte har haft et horn i siden på ham, ses af at han allere
de den 5. februar 1701 bliver »inspektør over fæstningsarbejdet i Norge«. 
Han havde i realiteten siden 1699 været Anton Coucherons efterfølger som 
ældste ingeniørofficer og leder af Fortifikationen, men nu fik han »Brevsig

net på at han var opdragen Inspektionen over fæstningsarbejderne såvel som 
over ald Artilleriet«. (En anden kilde anfører at Wilster kun fik inspektionen 
over de oplandske fæstninger, Trondhjem iberegnet.)33 

Den 10. juni 1704 udnævnes han til oberst af Infanteriet og samtidigt til 1. 
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artilleriofficerer34
• Fra perioden 1701-1705 foreligger nogle skytsfortegnel

ser og ammunitionsregnskaber fra Kongsvinger der er undertegnede af Wil
ster, som fra 1705 også havde stillingen som »Støckmajor« på Kongsvinger. 

Han havde ved siden af mange »jern i ilden«, og der er rimelig grund til at 
antage at general Wibes tidligere nævnte karakteristik af personen Wilster 
ikke er så meget fejlagtig. Samtidig med at han var selvrådig, illoyal og udis
ciplineret, besad han en stor faglig dygtighed og indlagde sig fortjenester 

Fig. 3. UDDRAG AF ET INVENTARREGNSKAB FRA TRONDHJEM 24/10 1715. 
Uddraget stammer fra en optællingskommission hvori Wilster har deltaget. 

Christian Korsholtz efter anledning sit forrige havende lnventarie nu er befunden som ved 
nøye cftersiun af Commissioncn er Examineret og (afskreven), som ham sig efterdags lader 
vcre efterretlig med hans lnventarie og aller Underdanigste Regneskaber Trundhiem da 
Commissionen er sluttet d d. 24'1<· October 1715. 

P. Wilster ( Hr. vonder Osten ( 
0. Holek ( ) LauritzOttosensom Befuldmægtiget. 
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som artilleriinspektør og generalkvartermester i Norge. Den sidstnævnte 
stilling opnåede han i 1701, da han ved et lumpent intrigespil fik foranlediget 
at hans forgænger i dette embede, oberst, senere generalmajor, Arvid Chri
stian von Storm, blev forsat til anden tjeneste36

• 

Fra 1707 måtte Wilster dele inspektionen over fæstningerne med ingeni
ørkaptajn Caspar Scholler, som fra 1709 efterfulgte ham som chef for Forti
fikationen og som generalkvartermester (1710-15). Scholler døde 10/71716 
som interimskommandant i Frederiksstad37

• 

I perioden 19/9 1707 - 17/10 1710 havde Wilster inspektionen overfæst
ningsarbejderne i Fredrikshald, Sponviken, Akershus, Basmo, Kongsvin
ger, Christiansfeld og Trondhjem, hvorefter Scholler overtog den38

• 

Den 16/2 1707 (og til 10/12 1717) besad Wilster stillingen som chef for 
Akershus artillerikompagni - men havde også lønnen for Kongsvinger 
art.kmp. 39

• Dette har sikkert været en nødvendighed, for at han kunne være 
tilstrækkeligt meget til stede i Christiania, i hjemmmet og på Akershus. Stil
lingen som generalkvartermester, chef for Fortifikationen, medførte også en 
omfattende rejseaktivitet - men da han fra 1709 blev chef for alt felt- og fæst
ningsartilleri i Norge, måtte han opgive generalkvartermesterembedet. 

Det norske Artilleri. 
Det norske artilleri var oprettet som et selvstændigt våben den 24/6 1685. 
Det omfattede da 6 kompagnier, der hvert bestod af 3 officerer, 2 fyrværke
re, 6 håndværkere, 12 konstabler og 24 håndlangere. Kompagnierne kaldtes 
efter de fæstninger, hvor de var garnisonerede: Det akershusiske, det be
rgenske, det trondhjemske, det frederikstenske, det frederikshaldske, det 
kongsvingerske og det kristiansandske40

• Artilleriet gennemgik i disse årtier 
en rivende udvikling. Det er for en stor dels vedkommende Wilsters fortje
neste. Mandskabet var hvervet, men våbenarten var så populær, at der aldrig 
var vanskeligheder med rekrutteringen. 

Det vil nok være rigtigt at se Wilsters karriere på baggrund af den situa
tion som herskede i rigerne fra ca. 1700 til 1725. 

Perioden indledtes med felttogene i Holsten, hvor Danmark prøvede at 
gøre det af med Sveriges allierede, hertugdømmet Holsten-Gottorp. Sveri
ges alliance med England og Holland, Karl XII's landgang på Sjælland og 
Københavns belejring. Det svenske, engelske og hollandske bombardement 
af København. 

Krigen i Rusland og Polen hvor Karl XII vandt store sejre for til sidst at 
flygte til Tyrkiet. Danmarks forsøg på at generobre skåne i 1709-10. Slaget i 
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Køge bugt 1710 - Slaget ved Gadebusch i 1712 - det svenske nederlag i Hol
sten 1713 - Karl XII tilbagkomst i 1714 - svensk angreb på Frederikshald i 
Norge i 1716 - krigen i Norge 1718 - Karl XII's død ved Frederikssten -
Søkrigen mellem Danmark og Sverige (Tordenskjold) - Freden i Frederiks
borg 1720. Danske og norske soldat.er udlejedes til krigsdeltagelse i den 
spanske arvefølgekrig. - Oprettelse af Landmilicen. 

Fig. 4. UDDRAG AF REGNSKAB FRA FREDERIKSTAD 30/9 1713. 
Uddraget stammer fra kommandantskabets regnskabsfører M. MOGENSEN's regnskab og 
er attesteret af Peter Jacob Wilster den 14. oktober 1713. 

Regnskabet viser hvilke pengemidler, der er afsat til betaling af udgifter ved kommandant
skabet, penge som altså er i behold, eller som er indgået ved auktion. 

Regnskabet refererer til byens brand i 1712. Regnskabsføreren synes at have en udeståen
de fordring hos en bager. 

Efter at der var kommet ca. 2000 soldater til byen opstod der stor sygelighed p.g.a. Je 
frygtelige sanitære forhold. W. lod derfor opføre 4 retirader (loca privata) uden for volden 
ved floden. 

Till ( ) Betailing for Suulvarer som fra Bergen eller andre Steder til Maga
zinet Kand Blifue Leveret i Behold till Ultimo J uny 1713 - - -
Till Køje Bølt Seckers Anskaffelse ligesaa i Behold. Hvilcket dog til til sam
me Brug Høilig for Gvarnisonen behøfues, som skal forferdiges, saa snart 
Seigeldug Kand faaes Kiøbt - - -
Til de Siuge Soldaters Forfriskning i Friderichstad Gvarnison i Behold - - -
Till 4" Loca Privata at opbiuge, som nu tages under Arbeide - - -
Af de Assignerede Penge til de Afbrendte Brakq uers forferJigelse er i Be
hold, mens dog til den Distinerede Biugnings Forferd1gelse, som er under 
Arbeide Blifeur Employerit ---
For 7 skippd. 7 liu. Suurt Kiød og 50 ( ) forbrent Salt som har veret i dend 
uløckl. Friderichstads Ildebrand som er Auctioneret - - -

Derimod til gode paa Bløt Brød Bageningen - - -

Friderichstad d 30" September 1713 M. Mogensen 
( ) Tesireret 

Frederichstat 14 october 1713 
P. Wilster 

200 rdl 62 li 

126 rdl 83 li 
17 - 4/ 

284 rdl 48 li 

424 rdl 68 li 

53 rdl 52/ 
1107 rdl 36 li 

360 76 
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Kommandant i Frederikstad. 
I Norge betød denne lange krigsperiode store anstrengelser. Indledningsvis 
afsendtes i året 1700 nogle regimenter af det hvervede infanteri til krigssku
epladsen i Holsten. Dette medførte naturligvis store forberedelser, og gav 
hjemmeværende myndigheder og stabe et betydeligt arbejde. 

Uden at gå i enkeltheder kan det nævnes at ledelsen af hæren blev over
draget generalfeltmarskal Christian Gyldenløve og hans højre hånd blev 
WilsLet~ gamle uven, generalløjtnant Johan Wibe. 

Artilleriet, som bestod af 318 mand fordelt i 7 kompagnier kom under le
delse af oberst Felber, som altså blev den taktiske fører, 41 medens Wilster 
stod i spidsen for ingeniørerne, ialt 8 mand42 . 

Krigen kom imidlertid ikke til Norge i denne omgang, men medens den 
rasede ude i Europa gjorde man sig alle tænkelige anstrengelser for at for
bedre den norske hær. 

Som det ses af begivenhederne kan Wilster ikke have haft megen tid til et 
roligt garnisons liv, og dog træffer vi ham ikke på krigsskuepladserne før 
end han den 8. september 1712 bliver udnævnt til generalmajor af infanteriet 
og oberst af artilleriet samt fra samme dato bliver kommandant i Frederik
stad4J. 

Man kan gå ud fra, at han nu flytter sin familie til den nye garnison. 
Det er klart, at en mand som Wilster var den rette til at kunne bestride po

sten. Hans erfaringer som fæstningsbygger kunne finde anvendelse her. 
Han har ganske sikkert en gang imellem ladet tankerne gå tilbage til sit op
hold på Bornholm, hvor det blev klart for ham, hvad en svag kommandant 
kunne afstedkomme. Uorden og mangel på fast kommandoføring kunne 
ødelægge enhver fæstning indefra. 

Generalmajor og oberst Peter Jacob Wilster "førte kommando«, derom 
hersker der ingen tvivl. Allerede året efter hans overtagelse af embedet fore
ligger de første klager - og det kommer så vidt at byfogeden idømmer ham, 
kommandanten, en bod for vold! 

Senere samme år fremsender byens borgere et bønskrift med en klage til 
kongen. I dette anklages Wilster for at holde byens porte lukkede fra sol
nedgang til »langt ud på næste dag«, således at kreaturerne ikke kunne kom
me ud på markerne! Gefreiterne i byportene kontrollerer alt som kommer 
ind og går ud. Kommandanten forsyner sig selv først med de varer, som 
bønderne bringer til byen. Han griber ind mod borgernes frie forsamlings
ret - imod enhver forskrift - og ingen får lov til at bygge hus uden hans tilla
delse. 
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Indvånernes grise, høns og geder og ænder lader han nedskyde, hvis dyre
ne kommer ind på voldområdet, og kreaturerne, som træffes på glacierne, 
tager han i forvaring, indtil de bliver udløste med en pengebod! 

»Gud trøste os for en kommandant vi har fået ... men allermest sukker og 
anråber vi om i allerunderdanighed, at vi må skilles fra hannem eller hannem 
fra os« hedder det i bønskriftet, der iøvrigt var underskrevet af sognepræ
sten, borgmesteren samt byfogeden. 

Wilster må have modtaget et eksemplar af klagen, eller måske have fået 
den til udtalelse, for i et svar giver han en noget anden fremstilling og oply
ser dertil at de tre underskrivere er hans personlige uvenner. !øvrigt endte 
affæren med forlig, men der var igennem årene mange af den slags sager44

• 

Når man i en fjern eftertid skal forsøge at dele sol og vind lige, må man 
indrømme, at Wilster i denne sag kan have haft retten på sin side. Som an
svarlig for fæstningen måtte han jo føre kontrol med ind- og ud passage (det 
var jo krigstider). Udtrykket »langt ud på næste dag« kan nok diskuteres, 
men at han selv forsyner sig med varer, som bringes til torvs i byen, er nok 
lidt dubiøst, men det kan jo tænkes, at en »smart« oppasser hos ham, selv 
har fået ideen med at være først ved byporten, når bønderne holdt for at bli
ve undersøgt ved acciseboden, inden de kørte til torvepladsen. Med hensyn 
til indskrænkningerne af den frie forsamlingsret, ja, så har mange senere ge
nerationer jo også oplevet sådan en indskrænkning i krigstid. 

Opførelsen af nye huse måtte han, som ingeniørofficer og kommandant, 
selvfølgelig have indsigt med. I en fæstningsby måtte visse private ønsker 
om tagdækning og højde naturligvis vige for de militære hensyn. 

Klagen over at grise, høns og ænder, der kom ind på voldområdet, blev 
nedskudt kan jo nok ses i lyset af den skade, sådanne dyr kunne forvolde på 
nysåede græsvækst, som skulle hindre at voldene skred sammen. Ligeså med 
kreaturerne på volden. Her havde Wilster sikkert dårlige erfaringer fra sin 
tid i Rønne, hvor kommandant W ettberg ikke kunne forhindre byens bor
gere i at lade deres kreaturer gå på og over volden, som derved udjævnedes i 
løbet af kort tid. 

I sine forsøg på at få borgerne til at rette sig efter hans bestemmelser, kan 
det meget vel tænkes, at hr. kommandanten, har været lidt for rap med sin 
stok og nok også har set sin fordel ved at indkræve bøder til kommandant
skabets slunkne kasse - omend ikke til sin egen! 

Imidlertid rykkede krigen nærmere og den 7. marts 1716 marcherer Karl 
XII over grænsen til Norge i spidsen for en svensk hær. Målet var Christi
ania med fæstningen Akershus, centrum for administration og krigsførelse. 
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Man sinkede sig derfor ikke med at angribe eller belejre fæstningerne Frede
rikssten og Frederikstad, men passerede dem i behørig afstand. Dog enhe
der af den norske hær, som stod mellem Frederikstad og Kongsvinger, yde
de en tapper modstand, så helt direkte kom marchen mod Akershus ikke til 
at foregå. Nået hertil opdagede Karl XII at byen var rømmet af den norske 
styrke, som forinden dog havde ført forstærkninger til fæstningen, hvis 
styrke nu var på over 330 mand. Den norske hær havde taget opstilling ca. 
30 km fra byen i en forskanset stilling ved Gellebæk. Herfra udgjorde den 
en konstant trussel mod den svenske belejringsstyrke, og flere træfninger 
forekom da også45

• 

I Frederikstad var den norske styrke kommet op på henved 2000 mand. 
Vinteren var hård, og det var knapt med forsyninger. Svenskerne gjorde 
fortsat ikke forsøg på at angribe fæstningen, de havde også vanskeligheder 
med forsyningerne og med forbindelsen til hjemlandet, som uafladeligt blev 
truet af mindre norske styrker. 

Det er i denne situation, at vi vender tilbage til Wilster. Hvilken rolle han 
egentlig spillede ved de efterfølgende begivenheder, er temmelig uklart, men 
det er givet, at han var medansvarlig, muligvis selve drivkraften. I hvert fald 
fik han senere tillagt meget af æren. 

I byen Moss, henved et halvthundrede kilometer nordligere ved Oslofjor
den, havde svenskerne anlagt et stort forsyningsmagasin, hvorfra de sendte 
forsyninger til belejringshæren ved Akershus. Dette var naturligvis et oplagt 
mål for den styrke, som Wilster havde hos sig i Frederikstad. Den 25. marts 
sendte han kaptajn ved det Smålenske regiment Hans Rømer af sted med 100 
mand infanteri ad landevejen mod Moss. Efter ham fulgte også kaptajn 
Hans Steen af Bergenhusiske regiment med 50 dragoner. En løjtnant WinJt 
sejlede med 100 infanterister nordpå ad fjorden til Moss. Svenskerne var år
vågne, så nordmændene blev mødt med lod og krudt, men de gik hårdt på 
og kampen blev kort. Kun en eneste svensker kom bort, resten bleve taget 
til fange. Det var mere end 400 mand. Deriblandt en del troskuske og be
væbnede bønder. 3 standarter blev erobret og et stort bytte blev gjort af al
skens proviant. Alt sammen noget som svenskerne havde »rekvireret« i de 
omliggende egne. 

Operationen var lykkedes til overmål. En del af forsyningerne indskibe
des og medbragtes til Frederikstad, resten ødelagdes46

• 

Kort tid efter at nordmændene var rykket bort, installerede svenskerne 
sig atter i Moss, hvor magasinerne genoprettedes. 

I Danmark havde man med bekymring set udviklingen i Norge. Der blev 
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truffet foranstaltninger til at forstærke den norske hær, først og fremmest 
ved at returnere de norske regimenter, som ved krigens begyndelse var ble
vet overført til Danmark. Den 17. april 1716 ankom derfor en større dansk 
flåde til Frederikstad. Ombord var 4000 mand og 1 artillerikompagni med 
10 kanoner. Styrken skulle først og fremmest anvendes til undsætning af 
Akershus fæstning, men da det ville lette presset på denne og ligeledes give 
svenskerne et alvorligt afbræk, så besluttede man at ødelægge de svenske 
magasiner i Moss på vejen. 

Man kan gå ud fra, at Wilster ikke havde noget imod at forfølge successen 
fra marts måned, og han havde formodentlig allerede planerne rede ved flå
dens ankomst. Tre fregatter sendtes straks videre igennem den isfyldte fjord 
mod Christiania. Størstedelen af den resterende styrke sendtes til Rolfsø
sund mellem Frederikstad og Moss, medens en styrke af fæstningsgarniso
nen under oberst Hvitfelt (500 mand) ad søvejen forlagdes til Kambo nord 
for Moss, for at hindre at garnisonen der kunne få forstærkninger fra <len 
svenske hær. Den 24. april gik man til angreb på Moss. Den svenske besæt
ning gjorde modstand, men efter et par timers kamp i gaderne måtte den 
overgive sig. 

Dette nederlag medførte at Karl XII den 29. april opgav sin belejring af 
Akershus og tiltrådte tilbagetoget til egnen nord for Frederikshald, skarpt 
forfulgt og generet af de norske styrker, bl.a. fra Frederikstad47

• 

I hvilken grad Wilster deltog i disse operationer er uklart, men han har 
dog forskaffet sig et særdeles hæderligt eftermæle fra denne periode af sin 
karriere. 

En lille mærkværdighed er nok værd at fæstne sig ved: Helt fra den 16. de
cember 1707 havde han været chef for det akershusiske artillerikompagni -
og da han blev kommandant i Frederikstad den 8. september 1712, blev ved 
kgl. ordre hans artillerikompagni, også forlagt dertil, medens Fre<leriksta<ls 
artillerikompagni forlagdes til Akershus. (Dette har ofte været en kilde til 
fejltagelser og navneforvekslinger, forf.). 

Kan man heraf slutte, at Wilster havde et særligt godt forhold til denne 
enhed? Så godt at det faste mandskab valgte at flytte med ham til Fredrik
stad?? Eller havde Wilster en særlig »goodwill« hos kongen og krigssekreta
riatet i København? Noget kunne tyde på, at det sidste var tilfældet! I alle 
tilfælde skulle denne bevågenhed senere komme ham tilgode. Reelt betød 
det, at han fortsat kunne oppebære løn som chef for kompagniet. 

General Waldemar Løvendal, som fra 25. juni 1710 til 1712 var komman
derende general i Norge, gav Wilster følgende karakteristik: » ... han er snur-
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rig og giver en mere at bestille med sin vigtighed end tre andre oberster til
sammen, men han har sine gode egenskaber og sit artilleri holder han i god 
orden!« 48 

Fange i Kastellet i København. 
Det endte imidlertid galt! Hvad det var, som fik bægeret til at flyde over, er 
ikke helt sikkert, men den 29. november samme år, 1716, kaldtes han til Kø
benhavn. - Der var blevet klaget over ham igen - denne gang fordi han havde 
forsømt artillerihestene og havde misbrugt garnisonen!49 

Kunne man ikke få myndighederne i København, med kongen i spidsen, 
til at reagere overfor Wilsters påståede chikanerier mod borgerne i Frederik
stad, så måtte det da lykkedes, når man nu tilføjede forsømmelser mod 
umælende dyr! Som det muligvis var planlagt, kom det også til at ske. Wil
ster meldte sig i København. Sagen synes dog ikke at have været tilstrække
lig belyst på dette tidspunkt, for Wilsters ophold i Kongens by kom til at 
strække sig over to år, inden man stillede ham for en krigsret! I løbet af 1717 
må man have indhentet »supplerende oplysninger« i Norge. Det blev herfra 
nu meddelt »at han også havde brugt af artilleriets munderingspenge«. Den 
10. december 1717 måtte han derfor fratræde posten, som inspektør over alt 
felt- og fæstningsartilleriet i Norge. Myndighederne forhastede sig imidler
tid ikke. Der var også store problemer med krigsførelsen. Den norske hærs 
indfald i Sverige, togtet mod Gøteborg, og i efteråret 1718 Karl XII's angreb 
på Norge, som endte med kongens fald ved Frederikshald den 30. novem
ber. Krigen fortsatte i 1719. 

Oplysningerne om Wilsters »underslæb« i forbindelse med munderings
pengene stammede sandsynligvis fra en undersøgelse, som general Erhard 
W edel havde iværksat. Sagen var den, at den norske hær ikke blot led af en 
stor mangel på officerer og materiel, men også i høj grad af pengemangel. 
Bønner om penge, som sendtes til kongen, var resultatløse, for der fandtes 
heller ingen penge i de kongelige kasser. W edel mente at der foregik omfat
tende uregelmæssigheder med betroede midler fra udskrivningscheferne og 
de højere norske embedsmænds side og indledte undersøgelser. Han opda
gede snart, at han havde ret, og de tiltalte indrømmede og angav derpå rask 
væk hinanden. Der manglede således munderingspenge for de sidste 8 må
neder !50 

Hen på året 1718 havde man endelig fået sammenfattet anklagen imod 
Wilster og stillede ham for en krigsret, som dømte ham bl.a. for »hans sæl
somme Konduite (optræden) og deraf følgende Soupcon (mistanke, som var 
opstået ved hans opførsel, forf.).« 
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Wilster forsvarede sig med, at han for perioden 1709-1715 kun havde fået 
Avance (forskudsbetaling) og for 1716 og -17 slet ingen løn. Tilmed havde 
han måttet opholde sig 2 år i København - for egne midler51

• 

Det hjalp imidlertid intet. Wilster indsattes i arrest i »Citadellet Frede
rikshavn«, Kastellet i København. En sikkert skærpende omstændighed 
fremkom ved, at han under sit ophold i Danmark havde tilladt sig skriftligt 
at meddele kongen: » ... at såfremt han ikke blev »employeret« (benyttet, an
vendt, forf.), så ville han søge sin »Fortune« (lykke) andetsteds!" Denne 
trussel oprørte den enevældige monark. Wilsters broder Schoubynacht Da
niel J. W. var således kort forinden gået i svensk tjeneste!! Wilster hensattes 
i arrest i nordenden af Artilleristok. I samme arrest sad på samme tid gene
ralkrigskommissær Hans Casper von Platen, som var tiltalt og dømt for un
derslæb i forbindelse med leverancer af fourage til hærens heste! 

Wilster sad i arrest resten af året 1718 og et stykke ind i 1719 inden kongen 
besluttede sig til at benåde ham. Samtidigt eftergav majestæten ham, hvad 
munderingspengene overskred ~ans lønning52

• Det er et spørgsmål om Wil
ster herved egentlig fik mere end han i realiteten havde krav på? 

Baggrunden for hans underslæb skyldtes jo nok den kendsgerning, at han 
kun havde oppebåret a conto udbetaling af sin lønning, men deri delte han 
skæbne med hovedparten af hærens personel, menige som officerer. 

Kommandant i Gliickstadt - Afsked fra forsvaret. 
Efter alt at dømme synes det, som om kongen helt har tilgivet Wilster, for 
allerede (enten i januar eller april?) 1719 udnævnes han til den vigtige post 
som kommandant i Gliickstadt fæstning53

. Det måtte Wilster jo betragte 
som et sikkert tegn på den kongelige nåde. 

Desværre for Wilster varede det ikke længe. Han var sikkert selv skyld i 
at der også her fremkom klager over ham. Hele hans fremfærd og vigtighed 
har sikkert virket højst irriterende.- I hvert fald tillod han sig at gøre foran
dringer i »givne Bestemmelser«. Der opstod væsentlige kompetencestridig
heder med de lokale myndigheder, hvis bestemmelser han nægtede at godta
ge. Vi genkender ham fra hans tid i Frederikstad! Han modtog flere repri
mander fra kongen, men intet hjalp. Til sidst blev også Hans Majestæt så ir
riteret, at han den 21. oktober 1720 afsatte Wilster fra kommandantposten. 
Begrundelsen var, at Wilster havde vist sig ."»kontrær i Efterlevelsen af 
Vore givne Ordrer, havde »brouilleret« (var kommet på kant med, forf.) sig 
med civile og militære og gjort Indgreb i Vore Befalinger« 54 

Wilster, som formodenligtikke selv kunne indse, at et fortsat samarbejde 
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var umuligt, har muligvis regnet med at sagen kunne forliges ligesom i Fre
derikstad, trådte tilbage medtagende en del protokoller og kort, som tilhør
te kommandantskabet. (Rimeligvis for at kunne dokumentere sine handlin
ger, forf.). Dog, dette gjorde blot sagen endnu værre. Wilster blev nu truet 
med arrest, hvorefter han udleverede sagerne. 

Han flyttede nu til Hamborg, hvor han sikkert regnede med, at han kunne 
føle sig mere sikker for en fortsat dansk retsforfølgelse. Her afgik han ved 
J0Je11 de11 1. a]Jt il 1725 eller 172755 . 

En officersskæbne, som måske ikke er helt atypisk for perioden, havde 
fundet sin afslutning. Endnu står et af hans livsværker »Citadellet«, eller 
som det også kaldes »Kastellet« i Rønne. Solidt og fagligt vel gennemtænkt 
som fæstningstårn, men, som det skulle vise sig kun ti år efter dets opførelse, 
uanvendeligt til sit formål. Det synes på mærkelig måde at have noget af sin 
bygmesters sjæl i sig. 

Til slut ønsker forfatteren at bringe en tak til 
fru Helle Pagh-Schou, p.t. Oslo 
Riksarkivet i Oslo 
Museet på Akershus 
Ob. 0. Fr. Klein, Sarpsborg 
Det kgl. Garnisonsbibliotek i Khh. 
Centralbiblioteket i Rønne 
Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg 

for deres velvillige assistance. 

Efterskrift: Vi kender ikke meget til Wilsters familieforhold udover hans 
forældres og hans hustrus navne. Om hun har fulgt ham rundt til hans for
skellige garnisoner, hvilket nok er sandsynligt, vides dog ikke med sikker
hed. De blev forlovede den 29. december 1684 og senere i 1685 viede i hen
des faders hus. I ægteskabet var der 7 eller 8 sønner, hvoraf 4 gik i uden
landsk krigstjeneste, og 4 døtre. 

Wilsters hustru, Marie Sophie Braunmann, vendte i alle tilfælde tilbage til 
Christiania efter hans død. Hun blev begravet i Aker gamle kirke. Den plade 
af messing, som blev sat på hendes kiste opbevares endnu på Riksarkivet i 
Oslo. »Herunder hviler/Marie Sophie Braunmann/afgangne General Major 
Peter Jacob Wilsters/Encke frue/Fød udi Christiania den 11. November/ 
AAr 1662/Død samme steds den 9de J uliJ I AAr 17 44/udi hen dis alders 87 
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aar 7 Maaneder/og 28 ve dage/. Det var antagelig en familiebegravelse, for 
hendes broders og søsters grave fandtes også der56

• 

Med hensyn til PeterJacob Wilsters utvivlsomt mange efterkommere her
sker nogen uklarhed, flere gik jo i udenlandsk krigstjeneste og deres slægt
sforhold fortaber sig ganske. En anvendt kilde omtaler, at slægten Wilster er 
uddød i Norge57

• Man bør nok også erindre at slægtsnavnet Wilster oprin
deligt blot var en betegnelse for en mand fra Wilstermarsken - landet syd for 
Ditmarsken. Wilsters fader hed jo oprindeligt ... Jacob(søn) W.58 og dette 
betyder, at der kan være flere andre, som på lignende måde har båret navnet 
Wilster. Man kender flere officerer i den dansk-norske hær og flåde af nav
net, uden at dette behøver at være bevis for slægtsskab. 

Noter om slægten Wilster: Uddragne af Dansk Biografisk Lexikon (Bricka) 
samt Olai Ovenstad: Militærbiografier. 

Stamfaderen, oberstløjtnant, Tøjmester Johan Jacobsen Wilster f. 1623 i 
Holsten, d. 1693. g.m. Cathrine f. Teutmann f. omkr. ? d. 1719. 

Sønner: 
Peter]acob W. f. 1661, d. 1725/27. g.m. Marie Sophie Braunmann. 

Martin Jacob W. f. 1655, 1716. Fyrværker, Skånske Krig. St. nord. Krig. 
Oberst i Art 1711, rosende omtalt. 

Danir!Jarnh W. f 1664, <l 1717 S0nffi1f'r Knntr;:i;:i<lmirnl Vanshli~, arrf'
steret 1712. Benådet. Gik i svensk tjeneste, stillet for svensk krigsret 1730, 
afskediget. 

Peter Jacob Wilsters sønner: 
Dominicus W. Fæstn.konduktør i N. 1704. ljt. v. Kongsvinger artkmp. af

gået fra Fortifikationen i 1713. Gik i sv. senere russ. tjeneste. Oberst (Mor
fars navn). 

Christian W. Konduktør i N. 5/12 1710. afg. fra Fortifikat. 1713. Ljt. v. 
Holstenske artkmp. 1716. Ljt. v. 1. søartkmp. 1720. Gik senere i russ. tjene
ste som ingeniørkapt. D. før 1744. (Opk. efter Christian Gyldenløve). 

Lorenz Ulrich W. Fenrik i N. 1759-61. (er ikke udtr. angivet som søn af 
W., men kan være det). 

Johan Jacob W. Overkonduktør i N. 1710. afgåetfra Fortifikat. i 1714. Se
nere professor i matematik i Skotland. (Farfars navn). 

55 



H. E. SKAARUP 

Friderich Jacob W. Underkondukt. i N. 1726. lngeniørkapt. rang som 
kapt.iGarden 1759.D.1763. 

Ulrich Friderich W. Fyrv. v. Akershus artkmp. 1710. Tjeneste i N. som 
artillerist. Ol. af Art. Ob. af Inf.1700, afgået m. pens. 17.64. D. i Trondhj. 
1775. (Opkaldt efter Gyldenløve og kongen). 

Peter Jacob W. Kom i tj. ca. 1719 tj. 6 år som menig musketer og som 
komm.sgt. ved ob. J ohansens regt. I russ. tj. i 3 år som konduktør. Stykljtn. 
v. Trondhj. artkmp. Kapt. af art. 1753. D. 1765. 

Blandt efterkommere af oberstløjtnant Johan Jacobsen Wilster fandtes et 
antal, som valgte den militære løbebane. Iblandt disse var eksempelvis gene
ral Ernst Claude Wilster som fødtes 1808 og døde 1881. Krigsdeltager i de 
sønderjydske krige. 

Andre fulgte akademiske løbebaner som f.eks. Christian Frederik Emil 
Wilster, digter og oversætter af bl.a. Homers Illiaden. (Født 1779, død 
1840). 
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Af Arne Madsen 

I Bornholmske Samlinger, bind 34, side 99, har forfatteren August F. 
Schmidt i sin skildring af Skovgilderne på Bornholm en bemærkning om, at 
der ved disse folkelige fester, der afholdtes i Boskatiden umiddelbart efter 
Set. Hansdag, som led i underholdningen nu og da kunne optræde »en stærk 
mand«. Noget navn på slig stærk mand er ikke bevaret fra optræden ved 
Skovgilderne, men i et julenummer af 1948 af hjemstavnsbladet »Klippe
øen« kan man læse en artikel, hvori N. Hammer fortæller nogle erindringer 
fra 1890'erne og omtaler den stærke sømand Andreas Holms gæve bryde
kamp med en sydlænding i Curdts Lund, det senere »Lundens Minde«. Den 
bornholmske sømand, der i 1912 skulle lide den skæbne at drukne ved et 
skibsforlis ud for den hollandske kyst, tabte den omtalte brydekamp og fik 
selvfølgelig ikke noget økonomisk udbytte af sin djærve indsats, som iøvrigt 
fulgtes med stor interesse af tilskuerne. 

I modsætning til en udsigt af klingende mønt ved at give sig brydningen i 
vold var derimod den orientering i sporten, der fulgte ved et par besøg, som 
daværende formand for Dansk Athlet Union, journalist Arnold Richard 
Nielsen, senere gjorde på øen. Ved et par foredrag i Rønne om brydning og 
ledsaget af et par brydere, der kunne illustrere, hvad der blev talt om, søgte 
unionen at få den bornholmske ungdom til at tage denne idræt op og dyrke 
den i lighed med anden idræt, der udøvedes på klippeøen. Første besøg var i 
1909, hvor bryderne Hans Egebjerg og Harald Christensen demonstrerede 
grebene. De var begge tidens store navne og de berømteste brydere, der har 
gæstet Bornholm. Harald Christensen betragtedes som et af de største bry
detalenter, dansk brydning kan opvise. Han erobrede sit første Danmarks
mesterskab i mellemvægt i 1907 og fortsatte derpå med ialt 8 danske mester
skaber på stribe, suppleret op med 2 Europamesterskaber og 2 Verdensme
sterskaber (1910 og 1911 ). Hans Egebjerg brødes i sværvægt og var umåde
lig populær som den kraftkarl af skikkelse han var, en folkekær bryder. Han 
erobrede sit første Danmarksmesterskab i 1901 og gentog det året efter for 
samme år (1902) at hjemføre Europamesterskabet, en titel han opnåede 3 
gange for ind imellem (i 1907 og 1908) at tegne sig for Verdensmesterskabet. 

Det andet forsøg, som DAUs formand gjorde, var bistået af bryderne Ei
nar Lyderik og Gotfred Jensen. Endnu et par forsøg blev gjort for at få 
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brydningen rodfæstet på Bornholm, idet B. 1910, Rønne, indbød den dan
ske mester og brydeinstruktør Emil Christensen sammen med Aksel Tetens 
til at vise, hvad brydning er, fulgt op af et besøg året efter, hvor Georg Peter
sen - kaldet »Kridtstregen« - afløste Tetens. 

Ingen af disse forsøg på at få sat en brydetræning i gang på Bornholm lyk
kedes. Men da Peder Larsen fra Nakskov, hvor han havde dyrket bryde
sporten, kom til Bornholm, lykkedes det ham at skabe så megen interesse 
for denne idræt, at der i 1924 blev trænet i denne et par måneder i Åkirkeby, 
før træningen blev opgivet igen. 

Begyndelsen 

De ovenfor anførte forsøg lykkedes desværre ikke. Der skulle gå endnu 
nogle år, før en spæd rodfæsten kunne finde sted. Brydning blev taget op og 
dyrkedes i en begrænset årrække her for så igen at ophøre. Denne kendsger
ning ser jeg som en væsentlig årsag til en anmodning om en skildring af 
brydningen på Bornholm her i Bornholmske Samlinger. 

Det er ikke manglende materiale, der er årsag til, at øens dagblade i dag in
gen meddelelser har at bringe om brydesportens udøvelse på Bornholm. 
Hvad materialet angår har de linier forsat gyldighed, som Dansk Athlet 
Unions formand, journalist Arn. Rich. Nielsen, nedfældede i et brev af 26/ 
10 1932 på et ark skrivepapir med påtegnet hoved: »Games of the Xth 
Olympiad« - under hvilke auspicier brydesporten altså blev budt velkom
men på Bornholm - :»Jeg tænker så tit på, da jeg boede i Journalistforbun
dets hus i Salene, når jeg så de unge fiskere deromkring: Der er stoffet!« 
Dette »stof« har klippeøen stadig i behold. Men for en så krævende idræt 
som brydning er betingelsen for vedvarende trivsel en fornøden instruktion 
og lederskab. Svigtende instruktion og træning er en meget sårbar Achilles
hæl! 

I sig selv er brydesporten meget gammel. Som bekendt læser man i Ho
mers Odysse om Achilles som dommer i brydekampen mellem Ajax og 
Odysseus. Det går trods alt 800 år tilbage før vor tidsregning. Men den, der 
tyder billedrækken på klippegrave i Ægyptens privatliv og derved vil kunne 
genkende en mængde brydegreb og parader, må gå endnu et par tusinde år 
tilbage i tid. Og med slig en spændvidde af årenes tal frem til i dag er 10-20 
år en dråbe i havet. 

For rodfæsten af brydningen på Bornholm står den spæde begyndelse, 
der skete, da Gudhjem Idrætsforening i efteråret 1932 vedtog at gøre et for
søg ved at påbegynde træning i denne idræt, hvad der skete to gange ugent-
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ligt de aftener, hvor der først trænedes i gymnastik af pigegymnasterne og 
derpå af karlene. Vinterhalvåret i Gudhjem var en stille periode i byens liv. 
Det var nok medvirkende til, at der sluttedes ganske godt op om den aktivi
tet, som idrætsforeningen animerede til. Der blev syet brydemadras. Træ
ningen begyndte. 

Gudhjem 
Søndag aften den 29. januar 1933 kunne tilskuerne til vinterens amatørko
medie, der trolig trak fuldt hus, også overvære en forevisen af nogle af de 
greb og parader, brydningen råder over, og en række brydekampe ved by
ens egen ungdom. Opvisningen, der fandt sted på Afholdshotellet, fulgtes 
med interese, selv om udfaldet af kampene mere afhang af medfødte kræfter 
end færdighed i sporten. Opmuntret af forsøget med at have brydning på 
programmet trænede man ihærdigt videre et par måneder for da atter at vise 
brydning på brydemadrassen, der blev lagt tilrette og taget i brug som det 
afsluttende indslag i vinterens gymnastikopvisning. Dagen derpå gav den 
lokale presse påny nogle varme ord med på vejen til den nye idræt her, bl.a. 
ved et referat underskrevet »H«, dvs. af Hans Peter Haagensen, en af for
eningens medstiftere og dens første formand. 

Omtalen i den lokale presse animerede til fortsat virke for sagen. Og da 
man så også gik i gang med brydetræning andre steder på øen, forelå mulig
hed for at prøve kræfter med udøverne her. Dertil fik brydningen i Gud
hjem yderligere vind i sejlene ved et besøg, som den på det tidspunkt over
måde populære bokser Ejnar Aggerholm aflagde under en brydeopvisning 
på Afholdshotellet i Gudhjem den 3. februar 1935 og afsluttede denne med 
uddeling af præmier til de heldige vindere af aftenens brydekampe. Til
strømningen af tilskuere var så stor, at salen på hotellet slet ikke kunne rum
me dem alle, så de tilstødende gange også måtte tages i brug for at ingen dog 
skulle gå igen uden at have fået et glimt af bokseren - og brydekampene! 

Flere af Gudhjem Idrætsforenings unge idrætsudøvere viste sig at have 
gode anlæg for den nye idræt, foreningen havde taget op. Det gjaldt ikke 
mindst letvægteren Liberth Stange og weltervægteren Gustaf Sellberg. 

Da brødrene Abraham og Michael Kurland søndag den 2. februar 1936 
blev indbudt til at deltage ved et stævne i Nexø om eftermiddagen og et 
stævne i Rønne om aftenen kunne Liberth Stange som ventet ikke »røre« sin 
berømte modstander, Abraham Kurland, men han fik meget lovende ord at 
høre af denne efter kampen. Ved samme stævne havde en af de unge Gud
hjembrydere, Niels Høst i bantam, efter godt 9 minutters brydning held til 
at kaste den senere så urørlige Ejler Holm, B. 1910. 
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Erling Lauridsen, Pol. !f - Ejler Holm, B" 1910, Rønne, i kamp ved Danmarksmesterska
berne i 1944. 

62 



BRYDNING PÅ BORNHOLM 

Gudhjem Idrætsforening arrangerede et stævne først i marts samme år på 
Afholdshotellet, indbød brydere fra Nexø og Åkirkeby og vandt 6 af stæv
nets 12 kampe. Med sommerens komme indbød man derpå brydere fra 
Nexø og Rønne suppleret op med en enkelt deltager fra Åkirkeby samt 
brødrene Kurland, der holdt ferie på Bornholm, og som ikke ønskede at 
deltage ved Olympiaden i Berlin det år. Gudhjemstævnet, der var henlagt til 
den skønne Holkadal blev det sidste af de stævner Gh.If. stod for. Man var 
ramt af Achilleshælen: den manglende instruktion og måtte opgive trænin
gen. 

Nexø 
Da det vikariat, som jeg havde haft ved Gudhjem skole, afsluttedes ved ud
gangen af marts måned i 1933 og det viste sig, at der var en vis interesse for 
da at tage brydesporten op i Nexø og Nexø Gymnastikforening økonomisk 
lagde ryg til ved at afholde udgifter til sal og lys, påbegyndtes brydetrænin
gen ved mig 5. april 1933. Brydeholdet indgik som en underafdeling i for
eningen ved velvillig aftale med daværende formand, købmand Ernst Kjær
gaard. 

Desværre besværliggjordes træningsforholdene ved det sene tidspunkt, 
træningen kunne påbegyndes. Aftengymnastikken skulle jo afvikles først. 
Man havde ingen brydemadras og måtte klare sig ved de af skolen udslidte 
og kasserede gymnastikmadrasser, hårde og tunge og næsten ikke til at slæ
be ned i kulkælderen under den gamle skole - den nuværende Kirkeskole -
hvortil man henvistes, da pedellen ikke ville have dem i gymnastiksalen. Da 
vinteren kom, måtte man derfor se sig om efter et andet lokale og var så hel
dige at møde megen forståelse og velvilje af »Højskolehjemmet«S daværen
de værtspar, hr og fru Petersen. Bryderne fik vederlagsfrit stillet loftet over 
»Højskolehjemmet«s store sal til rådighed. Her var ganske vist isnende 
koldt og ingen mulighed for afvaskning af de svedige kroppe efter trænin
gen. Men desto hurtigere kom træningen i gang og brydedragten udskiftet 
med dagligtøjet efter træningens ophør. Da et stævne påførte den nu danne
deNexø Brydeklub som en selvstændig forening udgifter, var et vist kontin
gent nødvendigt, om jeg husker ret på 3 kr. for en sæson. Bryderne var unge 
og kunne næppe pålægges mere. Derfor var det også en nødvendighed at 
kombinere et stævne med et af aftenen afsluttende bal. Bryderne måtte selv 
betale evt. transporter til stævne udenbys, men belønnedes altid med en kop 
kaffe ved et efter kampen dækket kaffebord, hvor der også gerne blev holdt 
en tale eller flere vedrørende brydningen. Det bevirkede øget kammerat
skab klubbens egne medlemmer imellem og med de gæstende deltagere. 
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Brydesporten stiller sine krav rent korporligt, men også psykisk. I bryde
kampen er der altid en vinder og en taber. Det er nu engang den strenge lov. 

Med den påbegyndte brydetræning i Nexø fulgte en række opvisninger 
og demonstrationer af sporten, begyndende i december ved en gymnastik
opvisning på »Højskolehjemmet« og fortsættende forskellige steder i det fri 
ved vekslende arrangementer. 

Den 4. november 1933 havde man stiftet Nexø Brydeklub, NBK, fået 
syet en brydemadras og inviteret bryderne fra Gudhjem og Åkirkeby til et 
stævne på »Højskolehjemmet« 3. juledag. Efter indmarchen og brydernes 
opstilling ved brydemadrassen indledtes stævnet med en tale af daværende 
politibetjent K. F. V. Petersen i overværelse af et par hundrede tilskuere, 
hvorpå brydegreb og parader blev demonstreret og brydekampene begynd
te. 

De 3 klubbers brydere var alle på nybegynderstadiet men gik oplagte og 
ivrige til sagen, hvorved de vundne og tabte kampe blev jævnt fordelt klub
berne imellem. NBK var så heldig at få en god instruktør i Hans Bertelsen, 
der som københavner havde dyrket brydning i sin hjemby. Stævnet var så 
heldigt at blive omtalt samme aften i Radioens 22-presse, hvad der uden 
tvivl var den bedste omtale den unge brydesport på Bornholm kunne få på 
det tidspunkt. Det var ingen hverdagsbegivenhed, at der bragtes nyheder i 
radioavisen fra klippeøen og det kunne mærkes. Nye idrætsudøvere meldte 
sig og gik i gang med træningen. 

NBK deltog i de stævner, de andre klubber på øen indbød til og arrange
rede selv en hel række stævner i Nexø med disse klubber og efterhånden 
også med klubber over fra. 2. juledag 1937 fik klubben besøg af et hold bry
dere fra »Sparta« i København. Det gæstende hold var på 5 mand, hvoraf de 
3 brødes jævnbyrdige kampe med de bornholmske deltagere. Til gengæld 
var de 2 andre af gæsterne i en klasse for sig: Robert Voigt og Eigil Johansen. 
De var begge Danmarksmestre og havde en lang række internationale kam
pe bag sig. Deres form for brydning var tillige langt hårdere end set på disse 
kanter før. Ved stævnet i Nexø overraskede Poul Kofoed, Åk. If., ved et 
lynhurtigt Lindenergreb at kaste sin »Spartanske« modstander og Poul Mel
nyk sin ved et omvendt livtag. Ved et stævne samme aften i B. 1910, Rønne, 
kastede Roar Riis, B. 1910, Aage Holm, Nexø og Axel Johansen, Åk. If. 
deres modstandere fra »Sparta«. 

Efterhånden afviklede NBK ialt 30 brydestævner på hjemmebane og mar
kerede i 1944 foreningens 10-års beståen ved en festlighed på Holms Hotel i 
Nexø. I forbindelse med denne afholdt NBK tillige Bornholmsmesterska-
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ber i vægtløftning, idet klubben havde taget vægtløftning på sit program li
gesom den en overgang havde haft boksning også. De 3 mestre i vægtløfning 
blev Albert Andersen, Åk. If., PoulJensen og Markus Jensen, begge NBK, 
henholdsvis i let-, mellem- og letsværvægt. Klubbens sidste stævne afvikle
des 12. marts 1948. 

Åkirkeby 
Ti år efter at man havde måttet opgive brydetræningen i Åkirkeby efter Pe
der Larsens forsøg på at holde den i gang, blev den taget op igen, idet Knud 
Pedersen, der havde lært begyndergrebene i Nexø, gjorde en energisk ind
sats som træner for Åkirkeby Idrætsforenings oprettede brydeafdeling, så
ledes at foreningen kunne afholde et stort anlagt stævne den 27. januar 1935. 
Også ved denne lejlighed indledtes stævnet efter samtlige bryderes ind
march med en tale af K.F. V. Petersen, der ikke blot orienterede deltagere og 
tilskuere om brydesporten, men også med megen lune om risikoen ved ud
øvelsen af denne idræt. »Det er såmænd ikke farligere,« sagde betjenten, 
»end det er at køre ud af landevejen en mørk aften uden tændt cykellygte!« 
Med dette muntre anslag som optakt til et fornøjeligt samvær tog så bryder
ne fat for alvor! Peter W. Sodes orkester sørgede for musikken, da man var 
nået så langt. 

Åk. If. var begyndt med brydningen på en festlig måde, og en lang række 
stævner skulle følge i kølvandet på starten, ikke mindre end 55. De krævede 
hver gang en forberedende træning af den enkelte deltager, en interesseret 
indsats og tilrettelæggelse af stævnet ved formand og hjælpere. De første år 
var det bankassistent Carl Henriksen, der var foreningens drivkraft som 
formand, de senere var det smedemester Poul Aaby Svendsen, der syntes at 
være utrættelig, når det gjaldt foreningens trivsel og arrangementer. Jeg 
mindes et telegram, jeg modtog fra ham, mens vi boede på Frederiksberg. 
Poul Svendsen ville komme til hovedstaden den følgende morgen og benyt
tede lejligheden til planlæggelse af et kommende brydestævne på Bornholm 
med deltagere overfra. Telegrammet lød kort og godt: »Møde på Hovedba
negården i morgen kl. 7!« Ved en anden lejlighed begyndte mødet kl. 22! 
Ved stiftelsen af Bornholms Athlet Union var Poul Svendsen selvskreven 
repræsentant for Åk. If. 

Åk. If. fik ved de mange stævner på hjemmebane besøg af en lang række 
dygtige brydere fra det øvrige land og nabolande. Der var store udgifter for
bunden med disse arrangementer. Disse besøg blev derfor gerne lagt hen til 
Åk. If.s årlige sommerfest, et arrangement, der trak et stort publikum til sig 
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takket være formandens og de mange medhjælperes indsats. Derfor vil som
merfesten blive omtalt i det følgende. 

Ak. Ifs sommerfest 
Lørdag den 15. og søndag den 16. august 1936 havde Åk. If. første gang ind
lagt brydekampe ved foreningens årlige sommerfest, hvis hovedattraktion 
dengang var cykelløb. Brydekampene afvikledes mellem Åk. If.s egne folk 
og enkelte deltagere fra B. 1910. Også en kamp mellem brydere og boksere 
var lagt ind i programmet. Som det plejer at gå ved en sådan kamp, vandt 
bryderen overlegent. To år senere var brydning atter led i underholdningen 
ved sommerfesten og også denne gang ved lokale brydere. 

Men da sommerfesten skulle afholdes sidst i juli 1939 var brydeindslaget 
vokset til ganske anseelige former, idet Åk. If. havde inviteret et hold på 7 
brydere fra Kolberg i Tyskland, 4 fra Malmø, Sverige og Abraham Kurland, 
Hakoah, fra København til at brydes med det stærkeste hold, som bornhol
merne kunne stille på benene. Efter at et festligt eventyroptog var draget 
gennem den blomstersmykkede og flagsmykkede by samledes deltagerne på 
festpladsen, hvor borgmester N. Nissen Petersen holdt festtalen og bød del
tagere og den store tilskuerforsamling velkommen. En af sommerfestens at
traktioner var Nexøhorrijn, kgl. kammersanger Erik Sjøbergs og en anden 
Erik Flensted.Jensen »Amerikadrenge«s optræden. Og mens fanerne vejede 
og repræsenterede de deltagende nationer afvikledes brydekampene, hvor 
bornholmerne imponerede ved om lørdagen at besejre de tyske gæster og 
svenskerne ved at kaste de modstandere, de matchede med. Ved søndags
stævnet fordeltes vundne og tabte kampe ret ligeligt. 

Udbruddet af 2. verdenskrig og krigsårene hindrede naturligvis stævner af 
international karakter, men lokale stævner og stævner med klubber overfra 
fortsatte, og da muligheden af at se brydere fra broderlandet Sverige forelå, 
kunne Åk. If.s sommerstævne i august 1945 matche et udvalgt bornholmsk 
hold med brydere fra klubben »Cimbro« i Simrishamn og »Dan« fra Kø
benhavn. Ikke mindst sidstnævnte hold mødte med klubbens stærkeste 
mandskab, hvoriblandt flere Danmarksmestre. Der var gået rygter om, at 
der også ville komme et hold af brydere fra den russiske besættelsesmagt, 
hvorfor »Dan« havde sendt folk som Frits Sørensen, Gunnar Nielsen, Hen
rik Hansen, Jack Rasmussen - for at nævne nogle. »Dan« stod derfor som 
sikker vinder af de kampe, Dan-bryderne udkæmpede. Det blev dog til 
jævnbyrdige brydekampe Bornholm og »Cimbro« imellem. 

V ed det følgende års sommerfest i Åkirkeby var indbydelse til deltagelse i 
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brydningen tilgået den norske klub »Fagen 26« fra Oslo, der mødte med 7 
mand, den svenske klub »Sparta« fra Malmø, der mødte med 10 mand, den 
københavnske klub »Thor«, der stillede 6 mand og den københavnske klub 
»CIK«, der mødte med 3 mand, hvorimellem var Danmarksmesteren John 
W. Jen sen. De bornholmske brydere kom virkelig på arbejde. På kamplisten 
stod jo folk som den svenske mesterbryder Gustav Freij, den norske mester 
Olaf Messel, den danske Hans Frederiksen uden at forklejne de andre. 

SommersLævueL 1946 i Åkirkeby var Ja også Bornholms hidtil største 
sportsarrangement. 

Amtmand Chr. von Stemann kunne i sin åbningstale ved festen byde vel
kommen ikke blot til de internationale brydehold, men også til et »trækpla
ster« som »Sofiaflickorna« fra Stockholm, et hold pigegymnaster der på den 
tid havde opnået en usædvanlig popularitet i hele Skandinavien under Maja 
Carlquists lederskab, 4. regiments orkester, fodboldhold - og en tilskuertil
strømning, der gjorde Åkirkeby 4 gange så stor, som den plejede at være. 

Brydehold fra Sverige, Norge, København og Bornholm Åk. lf Sommerfesten 1946. 
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Der var trængsel omkring platformforhøjningen, hvor brydemadrassen var 
lagt til rette og kampene fandt sted. Også dette år havde sommervejret be
gunstiget sommerfesten, en blandt mange, for nye fulgte. Og Åk. If. havde 
stadig brydning på programmet i nogle år, indtil der k.om en pause efter 
sommerfesten i 1949, der varede indtil foråret 1954, hvor bryderne søgte at 
genoptage deres sport, hvad der også lykkedes hen på sommeren, men for 
da at ophøre med stævnet i januar 1955. 

Pedersker 
Mellem bryderne i Åk. If. var også Svend Aage Gregersen. Efter en tids træ
ning i foreningen søgte han at skabe interesse for brydesporten i Pedersker, 
hvad der lykkedes og resulterede i, at tilgangen til træningen her dannede 
basis for et stævne i Pedersker forsamlingshus den 17. januar 1937, der af
vikledes klubben, NBK og Åk. If. imellem. Der var fuldt hus og stemning, 
mens opvisning og en snes brydekampe stod på og resulterede i, at <len ny
startede klub tog ikke mindre end 8 sejre hjem, hvad der var et tydeligt bevis 
på, at man havde trænet bevidst og energisk. Og da de bornholmske brydere 
atter mødtes et par måneder senere ved kredsmesterskaberne for at fordele 
pladserne i de 7 vægtklasser kunne PB tegne sig for ikke mindre end 3 af dis
se. Forklaringen må nok søges i, at flere af bryderne fra Pedersker var be
gyndt som medlemmer af Åk. If. og der havde lært grundbegreberne i bry
desporten. Disse mesterskaber fandt sted i Åkirkeby. Et par dage senere 
bragte »Politiken« et foto, der viste en situation fra en af kampene med over
skriften: »Dagens Provinsbillede«. 

Pedersker Brydeklub afholdt 3 stævner på hjemstedet i 1937 og øgede det 
til 4 i 1938 for at indskrænke det til et i 1940-41 og 43 og afrundede med to 

stævner i 1945, hvor klubbens sidste stævne afholdtes den 28. oktober. Men 
<la havde PB også markeret sig ve<l flere brydetalenter, <ler var bærende pil
ler i den bornholmske brydeverden, hvad der vil kunne ses af fortegnelsen 
over lokalmesterskaberne og navnene her. 

Rønne 
Den 1. marts 1935 kunne en af øens lokalaviser bringe en meddelelse til læ
serne om, at B. 1910 var begyndt brydetræning i »Hotel Nutiden«s sal man
dag og torsdag aften og at man var begyndt at lave en brydemadras på 4 X 

41h meter. Det kunne ligeledes oplyses, at man trænede med liv og lyst, idet 
klubben havde haft held til at finde en kvalificeret leder, Peder Larsen, der 
nu boede i Rønne, identisk med pioneren, der i sin tid havde forsøgt at få 
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brydetræningen i gang i Åkirkeby, denne gang med resultat, idet B. 1910 
kunne afholde sit første brydestævne den 1. december 1935 og med Dansk 
Athlet Unions formand, Arn Rich. Nielsen, som leder. Denne var kommet 
til Bornholm for at være rådgivende ved dannelse af lokalunionen, Born
holms Athlet Union, til hvilken tilsluttedes de 4 klubber fra Åkirkeby, 
Gudhjem, Nexø og Rønne. Man bad mig varetage formandsposten for så 
ved et senere møde at vælge en samlet bestyrelse med en repræsentant for 
hvfr ;if de 4 foreninger. 

Formanden for B. 1910, Brynjulf Svendsen, gik virksomt ind for arbejdet 
med brydningen støttet af nordmanden Johan Johannesen som træner i 
klubben. B. 1910 lod afholde nogle opvisninger, hvor brydesporten demon
stredes og afholdt flere brydestævner i Rønne, hvoraf det sidste af 7 fandt 
sted den 7. december 1947 inden B. 1910 besluttede at nedlægge brydningen 
på grund af mangel på lokale og instruktør. Men inden dette skete var for
eningen aktiv ved de stævner, som arrangeredes under BAU, hvoraf Bryn
julf Svendsen var medlem og en overgang formand. Dertil deltog klubben i 
stævner andre steder i landet og i udlandet. Flere af B.1910's brydere talte 
også blandt de bedste på Bornholm, erobrede lokalmesterskaber og repræ
senterede HAU ved Danmarksmesterskaberne. 

Forevisning 
Fra den første forevisning af brydning ved øens egne idrætsudøvere viste 
den lokale presse interesse for den nye idræt ved at bringe forhåndsomtale 
og referat fra stævnerne. Det gjaldt dagbladene Bornholms Avis, Born
holms Socialdemokrat og Bornholms Tidende. Det gjaldt ligeledes ugeavi
serne Østbornholm og Rytterknægten. På et tidligt tidspunkt blev den 
bornholmske brydeinteresse omtalt i en længere artikel i Ekstrabladet og 
ved enkelte lejligheder med korte notitser i københavnsk <lagbla<le som Po
litiken, Berlingske Tidende og Socialdemokraten. Det landsdækkende 
»Idrætsbladet« bragte ved flere lejligheder ret fyldige artikler om bryde
sporten her, hvortil kom omtale i de forskellige foreningsblade her, på Sjæl
land og i Jylland. I forbindelse med besøg af brydere fra nabolande og de 
bornholmske bryderes rejser til disse fik den bornholmske brydning tillige 
ret fyldig omtale. Et af de norske dagblade bragte morsomt nok som stikord 
på forsidens margenrand en kort notits om Churchil og »Bornholm vant i 
brytning«! 

Presseomtalen og korte indslag i radioavisen var naturligvis den bedste 
agitation for den nyopdukkede sportsgren. Men de forskellige klubber lå 
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ikke på den lade side. Man benyttede lejligheden, hvor mulighed forelå, til 
at forevise brydningens greb og finesser ved foreningsarrangementer såvel 
indendørs som i det fri. Der blev forevist brydning ved sommerarrangemen
ter i Hasle, Svaneke, Allinge-Sandvig, Knudsker, Røni:e og Østermarie. 
Man lod bryderne vise deres færdigheder ved de store sommerstævner, som 
B.A.S.G. & I. hvert år afholdt i Almindingen. Og da Statsungdomslejren 
med forstander Petersen som leder oprettedes, kunne man vise brydekun
sten i øens bedste brydelokale på den tid. Ved disse demonstrationer som 
ved rene brydestævner lod man også efterhånden interesserede tilskuere få 
lejlighed til at tage Styrkemærket, en styrkeprøve, der gik ud på at løfte sin 
egen vægt op i to strakte arme eller den halve vægt op i en arm. Det lykkedes 
for 157 stærke gutter at tage mærket efterhånden. At der måtte være adskilli
ge, der ikke klarede prøven, er naturligt nok. Styrkemærkeprøven klaredes 
til eksempel under en sommerfest på Christiansø af 7 stærke gæster. Efter 
denne indsats arrangerede man en styrkeprøve, der gik ud på, hvem af øens 
egne beboere, der kunne løfte mest. Som det sig hørte og burde gik øens fyr
mester Jacobsen i spidsen og klarede den opgave på øboernes vegne. 

Christiansø 
blev besøgt af de bornholmske brydere tre gange med et par års mellemrum. 
Første gang var i sommeren 1942, hvor NBK tog initiativet til at arrangere 
brydeopvisning og brydekampe mellem de bornholmske deltagere og klub
ben »Kulsvierne« fra Hillerød ved årets sommerfest, der begunstigedes af 
det skønneste sommervejr og fik en hel lille fiskerflåde til at stævne mod øen 
med halvtredie hundrede oplagte gæster. 

Midt i juli 1944 tog man af sted igen. Denne gang ledsagedes de bornholm
ske brydere af et hold brydere fra »Husum« og et hold folkedansere fra 
Nexø. Alle fik tydeligt at mærke, at der var hjerterum hos øboerne og hus
rum hos kunstmaler Johan F. Tryde! Denne stod på kajen og tog imod de 
30 gæster, bød velkommen og inviterede på et veldækket kaffebord på »Bel
la Vista«! 

Turisternes tal var begrænset på grund af krigen. Øens eget indbyggertal 
var 125. At folkedansen og brydeopvisningen om aftenen på »Månen« var 
imødeset med forventning, vidnede tilslutningen om. Der mødte nemlig 121 
for at se programmet og deltage i den traditionelle dans bagefter til Gorms 
orkester. 

Da postbåden »Peter« derfor den følgende morgen afsejlede mod Svaneke 
og lagde til kaj her, var det intet under, at der blev råbt 3 vældige hurra' er for 
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postbådfører Peter Sonne, der havde bidraget sit til, at turen økonomisk 
kunne »gå rundt«. 

Da bryderne for tredie gang lagde turen til øen og denne gang havde et 
hold på 7 norske brydere og leder med fra klubben »Fagen 26«, Oslo, lød en 
ligeså varm velkomst til dem, som man havde mødt de foregående gange, 
denne gang ved fyrmester Jacobsen. Det bornholmske og norske hold af
holdt opvisningen på Rugmarken, hvor øens sognepræst, pastor Mejndor, 
bød velkommen og mindede om øernes befæstning, hvor nordmænd havde 
arbejdet ved anlæggelsen. Opvisningen blev som tidligere fulgt med stor in
teresse og bl.a. refereret af maleren Henning Køie, der boede på øen. Men 
også de norske dagblade skildrede besøget. En af Osloaviserne hæftede sig 
især ved en revanchematch mellem Ove Bendtsen og nordmanden Trygve 
Andersen. Det skete med følgende linier: »I følge referater er Dansken sterk 
som en »bornholmsk tyr«, men denne gangen ble det i allefall seir for den 
»norske bjørn«! 

Brydesporten fik dog aldrig rodfæste på øen. Den blev præsenteret og 
fulgt med stor interesse og mindedes ved et »våbenskjold«, man bad om at 
få tilføjet »våbenskjold-serien« i krostuen på hotellet. Motivet var en gengi
velse af BAUs mærke: to brydere i greb med en kontur af Bornholm. Ved 
en restaurering adskillige år efter af de »skrøbelige skjolde« blev brydemoti
vet dog atter slettet. 

Drengebrydning 
Da formanden for brydeklubben i Nexø, Ejnar Hauberg, i 1943 også over
tog formandsposten af Bornholms Athlet Union, søgte denne at skabe for
nyet interesse for brydesporten i byen ved at oprette en afdeling for drenge
brydere, dvs. en række lette vægtklasser, der alle lå under bantamvægt. Der 
blev hurtigt interesse mellem drengene for brydningen, hvad der resulterede 
i, at der efterhånden kunne udkæmpes adskillige brydekampe for drenge i 
møl-, fnug-, dun- og myggevægt. 

Søndag den 5. marts 1944 afholdt NBK et brydestævne for drenge kombi
neret med vægtløftning for voksne. Stævnet, der fandt sted på »Centralho
tellet« blev succes for drengene, hvad der nok animerede til, at øens øvrige 
klubber lidt efter lidt satte brydning for drenge på programmet. NBK arran
gerede et »velgørenhedsstævne« i december 1944 og B. 1910 et julestævne, 
hvor drengebryderne talte god til. Med det nye år 1945 kom også drenge
brydere i kamp på brydemadrassen ved stævne i Pedersker den 4. marts. Og 
da Åk. If. også havde fået sine drengebrydere, kunne man arrangere et Ju-
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Hans Frederiksen (dommer), Niels Nielsen, Malmø - Ove Bendtsen, Ak. If 

Amtmand von Ste."lann, Poul Svendsen, Malte Niclassen, Malmø, Arne Madsen. 1946. 
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niores-mesterskabsstævne i drengebrydevægtklasserne. Efter invitation af 
Husum If. rejste samme sommer nogle drenge over for at deltage i tre stæv
ner i København, henholdsvis i Husum, på plænen i Tivoli og ved Dansk 
Athlet Unions 3. Landsstævne for drenge, der foregik i Idrætshusets træ
ningssal, København. Ved alle tre stævner kunne de bornholmske drenge 
notere sejre og tab. I myggevægt kunne således Oscar Hansen, B. 1910, no
tere 3 vundne kampe og en tabt. Derved kom 3 af deltagerne i myggevægt til 
at stå lige i point, hvorfor vinderen af vægtklassen måtte findes ved vejning. 
Derved blev Oscar Hansen, B. 1910, vinder af myggevægt, hvad der måtte 
ses som en milepæl i den bornholmske brydesports historie. 

Drengene deltog i flere efterfølgende stævner på Bornholm og var også i 
kamp ved de sidste stævner, inden brydesporten gik ind. En vigtig begiven
hed for drengebrydningens vedkommende var, at landsstævnet for drenge i 
1948 blev forlagt til Bornholm, hvor det afvikledes under sommerfesten i 
Åkirkeby ved 73 brydekampe, hvortil kom yderligere et stævne, hvor der 
brødes 23 kampe. De bornholmske drenge kunne dog ikke gøre sig gælden
de i den hårde konkurrence. De ved starten af drengebrydningen mest lo
vende brydere var vokset fra drenge-vægtklasserne. 

Kurser 

Ved brødrene K urlands besøg i februar 1936 demonstrerede de brydegreb 
og parader for de bornholmske brydere. Ved deres gentagne besøg om som
meren genoptages denne indlæring i brydningens finesser. 

Samme sommer holdt den tidliger danske mester Emil Christensen ferie 
på Bornholm og gav de unge brydere lejlighed til yderligere indblik i bryd
ningen. Som den pædagog, E.C. var, sagde han: »Da jeg havde dyrket bryd
ning to år og vundet flere kampe, sagde jeg til mig selv: Du er i grunden gan
ske dygtig. - Da jeg havde været bryder i ti år: Du har meget endnu at lære. -
Da jeg havde været bryder i 25 år: A, kan du virkelig ikke mere end det?« 

Ved oprettelsen af Bornholms Athlet Union fik de bornholmske idrætsu
døvere mulighed for at komme på kursus i brydning, der blev afholdt på 
Statens Institut for Legemsøvelser, en mulighed som førte til, at en halv snes 
mand efterhånden fik et påkrævet supplement til viden og færdighed ved 
træning og læsning af foreliggende bøger om brydning. Kursusuddannelsen 
gjaldt indlæring af græsk-romersk brydning. Men ved besøg af brydere 
udenfor øen blev der enkelte gange lejlighed til at få et indblik i fribrydning 
og ved en enkelt lejlighed Glima. Denne specielle form for brydning de
monstreredes af den islandske Herkules Gunnar Salomonssen under en op-
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visning i Nexø midt i oktober 1936, hvor vægtløfteren Svend Olsen ved 
samme lejlighed demonstrerede vægtløftning. Islændingen, der havde været 
gæst ved de olympiske lege i Berlin samme år, er formentlig den stærkeste 
mand, der har gæstet klippeøen, siden Bue hin Digre. 

Gæstebesøg 

En forudsætning for brydningens trivsel var belæring og derfor nødvendigt 
med ansporing udefra. Den første instruktion af denne art fulgte med det 
besøg, som brødrene Abraham og Michael Kurland havde på Bornholm den 
2. februar 1936, hvor de demonstrerede brydning og gav opvisningskampe 
henholdsvis i Åkirkeby, Nexø og Rønne. 

Brødrene var fremragende brydere. Dertil kom at Abraham Kurland til 
eksempel ikke blot fra naturens side var stærk og smidig, men han beherske
de brydningen som den målbevidst arbejdende kunstner. 

Besøget blev gentaget i sommeren 1939 og suppleret op af klubkammera
ter fra »Hakoah« ved senere lejligheder, hvor brydere som Herman og Kolle 
Lejserowitz, Alfred Tchiernia og Simon Kurland brødes med bornholmske 
brydere. 

Året efter det første besøg af brødrene Kurland viste Togo Nielsen, Odin, 
bryclning i Nexø og Åkirhby <len 21. fohnm 19}7. Denne sjællanclske me
sterbryder var ikke mindst på grund af sin utrolig stærke bro meget inspire
rende for bornholmsbryderne at stifte bekendtskab med. Ved Spartabryder
ne Eigil Johansen og Robert Voigts deltagelse i 2. juledagsstævnerne i Nexø 
og Rønne fik bornholmerne indblik i den internationale og hårde stil, der 
kunne præge konkurrencestævner. 

Besøgene af tidens store navne betød ikke blot instruktion men også en 
tilskyndelse til at søge kontakt med klubber udenfor Bornholm som udover 
at stille erfarne brydere til rådighed, der havde mange års træning og kampe 
bag sig også ville stille folk, der ville være nogenlunde jævnbyrdige med de 
bornholmske brydere som relativ nye i brydekunsten. Det første stævne 
med denne baggrund afholdtes da med klubben »Dan«, København, den 30. 
januar 1938 i Pedersker og Åkirkeby. Med resultatet 8-3 i »Dan«S favør var 
et samarbejde kommet i gang, der fulgtes op året efter med udfaldet 6-2. Ved 
disse stævner kunne Pedersker Brydeklub stille med nogle talentfulde em
ner, der skulle blive faste støttepiller i kommende kampe med gæstende 
klubber. 

En af »Dan« bryderne, klubmesteren Ove Madsen, var med på holdet, da 
»Dan« gæstede Bornholm den 24/25 januar 1942 ved et stævne i Knudsker 
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og Åkirkeby netop på et tidspunkt, hvor den barske krigsvinter med sine 31 
graders kulde standsede dampskibstrafikken på grund af isskruninger. Det 
lykkedes dog at få en plads til bryderne i flyveren, så de kunne vende hjem 
nogle dage senere. 

I modsætning til det strenge vintervejr, der havde mødt »Dan« i 1942 var 
det højsommer, da et hold på 5 mand fra »Dan« med lederen, Marius Søren
sen, deltog i Åk.If.s sommerfest 12/13 august 1944 og tillige benyttede lej
ligheden til at gæste Statsungdomslcjren i Almindingen og demonsue1 e 
brydning her. Ved dette besøg var bl.a. Danmarksmesteren Henrik Hansen 
med på brydeholdet. Det var han også, da »Dan« atter deltog i sommerfe
sten i Åkirkeby den 4. august 1945. »Dan« havde som tidligere nævnt hørt 
et rygte om, at de ville komme til at møde brydere fra den russiske besættel
sesstyrke på Bornholm, hvorfor »Dan« stillede klubbens stærkeste hold 
med flere værende eller forhenværende danske mestre. Russerne gav dog 
ikke det forventede tilsagn om at deltage, hvorfor matchen blev udkæmpet 
»Dan«, »Cimbro« og bornholmerne imellem. »Dan« forblev ubesejret, 
»Cimbro« fik 2 og bornholmerne 3. »Dan«s mesterbryder i letvægt kastede 
ved denne lejlighed Ejler Holm, B. 1910. De fik begge ære af kampen, 
»Dan«-bryderen ved at vinde den og Ejler Holm ved, at han dermed nåede 
sin brydekamp nr. 100. Den danske mester Henrik Hansen brødes ved sam
me stævne sin kamp nr. 200 og den danske mester, Fritz Sørensen, sin bry
dekamp nr. 400. 

»Dan« var atter på Bornholm ved stævnet i marts 1954, hvor klubbens da
værende danske mester brødes med Ove Bendtsen, Åk. If. og besejrede den
ne. »Dan«, der således var en jævnlig gæst ved de første stævner på Born
holm var tillige den sidst gæstende klub ved stævnet i august 1954. 

Også »C.l.K.«, Christianshavs Idræts Klub, var gentagne gange på Born
holm. Første gang klubben gæstede Åirkeby var den 13. marts 1938, hvor 
holdet bestod af 6 brydere med Oluf Sørensen som leder. Der var stuvende 
fuldt hus, da overlærer Niels M. Hedegaard bød velkommen til deltagerne 
og tilskuerne. En medvirkende årsag var at »C.l.K.« også havde sat Cyril 
Mundeling på holdet i let-sværvægt, hvor han brødes tidkamp med Axel 
Johnsen, Åk. If. og vandt på point. Mundeling var blevet landskendt på 1/10 
del sekund! Under sit arbejde som skibsbygger på Burmeister & Wain lyk
kedes det ham at gribe en arbejdskammerat i et styrt på 10 meter, der ville 
have dræbt denne på stedet, hvis ikke Mundelings jerngreb havde standset 
det. 

Da »C.1.K.« flere år senere atter gæstede Bornholm med et mindre hold 
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på 3 mand, var bl.a. klubbens danske mester, John W. Jensen med. Tilfældet 
ville, at han forlængede sin ferie nogle dage med et ophold ved Boderne, 
hvor en badende dreng var druknedøden nær, om ikke CIK-bryderen fik 
ham reddet i land. Året efter, den 2. februar 1947 gæstede »C.I.K.« Åkirke
by endnu en gang. Udfaldet af brydekampene med de bornholmske brydere 
var 3-2 i »C.I.K.«s favør! 

Sommeren 1942 rejste 8 brydere fra Frederiksborg Idrætsforening »Kul
svierne« til Bornholm, ledet af den tidligere danske mester, Svend Ove Han
sen, for at brydes en række jævnbyrdige kampe mod bornholmerne. 

Nytårsaften 1943 var det Politiets Idrætsforening, København, der mødte 
de bornholmske brydere. Gæsterne blev modtaget af politiassistent Axel 
Andersen, Rønne, der havde været medlem af klubben i Nexø, hvor stævnet 
stod. Den danske mester Gotfred Jensen, var urørlig. Haakon Højberger 
gik tidkamp med Ove Bendtsen, før denne blev besejret på point. To »gam
le« Pedersker-brydere, Jens Enevoldsen og Poul Melnyk hentede deres sejre 
hjem til klippeøen. Pol. Tf. deltoE; hen på sommeren atter ved et stævne her. 
Men inden dette fandt sted havde klubben »Hermod« gæstet Åkirkeby og 
Nexø i marts 1943 ved to af denne klubs førende brydere. 

Sidst i januar 1944 kom »Husum lf.« for at deltage i to stævner henholds
vis i Åkirkeby og Nexø, hvor gæsteklub og indbyder var ret jævnbyrdige. 
Jævnbyrdigheden bekræftedes, da »Husum« atter gæstede Bornholm midt i 
juli 1944. Ved stævne i »Brændesgårdshaven« blev udfaldet 8-7 i Bornholms 
favør. »Husum«-bryderne kombinerede brydningen med ferieophold, 
hvad der betød traveture i Paradisbakkerne og til Randkløveskår, og den 
tidligere omtalte afstikker til Christiansø. Logiet klaredes ved teltning hos 
formanden Ejnar Hauberg, i Nexø. Det var jo dengang, at udgifterne til 
sportsudøvelsen måtte afholdes af de udøvende selv og den arrangerende 
klub. 

Men det kendtes tydeligt, at klubber udenfor Bornholm gerne gjorde rej
sen til klippeøen, selv om det altid betød personlige udlæg. I efteråret 1945 
kom et hold fra klubben »Thor«, København, for at udkæmpe jævnbyrdige 
kampe i Åkirkeby, Nexø og Pedersker med bryderne her. »Thor« sendte li
geledes et hold af sted til sommerfesterne i Åkirkeby i 1945 og 1947. 

Ved en match i Åkirkeby i marts 1948, hvortil brydere fra Roskilde og 
Frederikssund var indbudt, blev udfaldet, at Åk. If. vandt med 4-2. Men da 
havde de bornholmske brydere også adskillige stævner bag sig - også fra 
klubber i udlandet. 

Umiddelbart inden verdenskrig II udbrød, havde et hold tyske brydere 
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fra Kolberg Sportsverein gæstet Åkirkeby som deltagere i sommerfesten 
sammen med et hold svenske brydere fra Ystad Sportsklub. Ved krigens ud
brud blev kontakten afbrudt med klubben i Kolberg, men kunne fortsætte 
med Ystad-bryderne nytårsaften 1939 ved en match i Åkirkeby, hvor resul
tatet blev 4-4 de svenske og bornholmske brydere imellem. Nytårsdag kom 
stævnets tur til Nexø, hvor resultatet blev 6-3 til gæsternes fordel. Det var 
også en fortjent cadeau til de tilrejsende, som havde gjort rejsen i et forry
gende vintervejr. Årsskiftet blev markeret med de Lo dehage11Je 11aLiu11ers 
nationalsange. Med det nye år blev nu også kontakten med de svenske bry
dere afbrudt. 

Der skulle gå godt 5 år, inden der igen blev mulighed for at se de svenske 
brydere på Bornholm. Det skete første gang den 4. august 1945 og næste 
gang midt i februar 1946 i anledning af Dansk Athlet Unions 50-års jubilæ
um, der markeredes rundt om i landet og på Bornholm ved stævne i Nexø 
og Åkirkeby ved jævnbyrdige matcher klubberne imellem. »Cim bro« fort
satte samarbejdet og kom igen sommeren 1948 under sommerfesten i Åkir 
keby. Ved denne lejlighed blev Andreas Ipsen, Åk. If. matched med Mangol 
Lundin, »Cim bro«, Simrishamn. Denne kamp var den bornholmske bryde
kamp nr. 2.000. 

Ove Bendtsen brødes tillige sin kamp nr. 101. Bornholmerne havde en 
god dag og vandt kampene med 4-2. Til gengæld tog »Cimbro« revanche 
ved at vinde 4-3 sommeren 1949 og påny i august 1954, hvor de vandt 6-4. 

Sommeren 1946 indebar en nordisk konkurrence, idet klubben »Sparta« 
fra Malmø og »Fagen 26« fra Oslo udkæmpede en række kampe med ud
valgt bornholms brydehold. De norske brydere kombinerede deres lange 
rejse med et lille sommerophold på Bornholm og Christiansø. 

Rejser 

Kontakten med klubber udenfor Bornholm bevirkede invitation til delta
gelse i stævner i det øvrige land og nabolandene. »CIK« sendte indbydelse 
til klubbens landsstævne i august 1936, hvor 5 mand deltog efter en søvnløs 
rejse på dæk og kræfterne ikke slog til til nogen placering. Det lykkedes der
imod ved drengebrydernes deltagelse i DAUs 3. landsstævne i 1945 og om
talt under afsnittet »Drengebrydning«. Ved samme lejlighed deltog drenge
bryderne med held i et stævne, der fandt sted på Plænen i Tivoli, arrangeret 
af »Husum If.« Samme steds havde »Dan« indbudt til stævne i sommeren 
1938, hvor brødrene Melnyk sikrede de bornholmske deltagere en place
nng. 
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Ved klubben »Thor«s indvielsesstævne af sit nye træningslokale i marts 
1946 deltog de bornholmske brydere i en trekantmacth mellem Silkeborg 
Athletklub, klubben »Thor« og BAU og vandt 5 af de 13 kampe. Ved 
» Thor«s stævne i Saltsjøpavillonens have på Amager i juli 194 7 hævdede 
bornholmerne sig ved at vinde 3-2. 

Klubben »Hermod« havde indbudt til stævne i København 1946 samme 
aften, som de bornholmske brydere nåede hovedstaden efter endt Norges
turne. •·Hermod•· stillede sit stærkeste hold og tog de fleste kampe hjem som 
vundne, men trods rejsetrætheden leverede det bornholmske hold nogle 
gode kampe. Ove Bendtsen vandt med dommerstemmerne 2-1 efter tid
kamp med den tidligere Danmarksmester Harry Baerens. 

BAU var gentagne gange deltagere ved de danske mesterskaber, første 
gang i Århus i februar 1939, derefter i København i 1942, 1944 og 1948. 
Sidstnævnte år var kampene dog fordelt henholdsvis i Nysted, København 
og Bagsværd. BAU var repræsenteret med en deltager hvert sted. Iletsvær
vægt vandt Andreas Ipsen, Åk. If. en kamp og tabte to, hvoraf den ene til 
Erling Lauridsen, Pol. If.,der havde kastet Ejler Holm, B. 1910, ved DM i 
1944. Den sidste deltagelse i DM var i 1949, hvor Ove Bendtsen var med 
uden dog at blive placeret. Dette DM fandt sted i Roskilde, hvor de born
holmske brydere ved stævne i marts 1948 havde besejret »A.I.R.«, Roskilde, 
med 4-3. 

Sommeren 1938 var et hold af BAUs brydere gæster ved et stort anlagt 
brydestævne i Pichels Festsalen i Kolberg, der spændte over samtlige vægt
klasser fra bantam til sværvægt. Matchen, der overværedes af 900 tilskuere 

Ove Kofoed Bendtsen - Kaj Malnyk. 
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og indledtes med fanevagt, taler og store velkomstskilte rundt i byen, afgjor
des i »SVK 1910«s favør. De danske sejre hjembragtes af brødrene Poul og 
Kaj Mclnyck og Ove Bendtsen. Leder af rejsen var B. 191 Os formand, Bryn
julf Svendsen. 

Den vellykkede første udenlandsrejse, hvor de bornholmske brydere 
præsenterede de danske farver, fulgtes op af deltagelse i stævner i Simris
hamn i august 1946 og 1947. Der var lagt et stort forarbejde til grund for dis
se svenske arrangementer ikke mindst ved John Eldh, en erfaren bryder og 
sømand, der havde sejlet jorden rundt, og klubbens formand, Lars Håkons
son, der rejste for Røde Kors og »Red Barnet«. Det var derfor ikke alene 
brydesporten, bornholmerne fik indblik i, men også i svensk kultur ved be
søg på museer og samlinger. Det samme gjorde sig gældende, da BAUs bry
dehold i 1946 tog på en 8-dages Norges-rejse, der førte bryderne til Oslo 
med en afstikker til Bergen. Her var »Fagen 26« vært ved privatindkvarte
ring og sightseeing i Oslo. Ved stævne i »Folkets Hus« den 19. september 
vandt Bornholm overraskende 4-3 over det stærke norske hold og lykøn
skedes af det norske brydeforbunds formand Anton Hansen, inden turen 
senere gik til Grorud, hvor nordmændene fik revanche for at at afrunde tur
neen den 27. september med 7 kampe i København. 

Deltagelse i stævner med brydere fra klubber rundt om i landet betød 
styrket interesse for brydningen hos deltagerne. Det samme gjorde sig gæl
dende ved stævner udenfor landets grænser ikke mindst når hertil kommer 
de oplevelser en rejse altid har mulighed for at bringe, når de som til eksem
pel fra Norgesrejsen er knyttet til lokaliteter som Bygdøy, Vigelandsparken 
og Frognersæteren m.v. 

Lokalmesterskab 
I 1935 afholdt man begyndermesterskaber i vægtklasserne fra fluevægt til og 
med sværvægt, fordelt mellem Gudhjem If., Nexø Brydeklub og B. 1910, 
Rønne, med 8 begyndermestre. 

Med dannelsen af Bornholms Athlet Union påbegyndte man afholdelsen 
af lokalmesterskab i de samme klasser begyndende med året 1936 og afslut
tende med året 1948. Klubberne tegnede sig for vundne enkeltmesterskaber: 
Åk. If.: 35. - PB: 22. - B. 1910: 13. - NBK: 10. - Gh. If.: 2. 

Individuelt opnåede flg. hvert 1 lokalmesterskab: i 1936: Erik Hansen, 
Åk. If. - Ingvar Dellgreen, B. 1910. - Ejnar Pedersen, Åk. If. - Liberth Stan
ge, Gh. If. - Ragnar Hammer, Gh. If. - Markus Jensen, NBK. - I 1937: 
Godtfred Dahl, PB. - Alfred Lund, NBK. I 1938: Poul L. Kofod, Åk. If. -
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Kaj Bendtsen, Åk. If. - Henry Jensen, Åk. If. - I 1939: Vagn Pedersen, B. 
1910. - I 1941: Poul Boos, PB. - Chr. Christensen, Åk. If. - I 1944: Knud 
Hansen, NBK. I 1945: Poul Gunnar Stender, Åk. If. - Knud Nielsen, NBK. 
- I 1946: Knud Madsen, PB. - I 1947: Oscar Hansen, B. 1910. - I 1948: 
Svend Schmidt, NBK. 

2 lokalmesterskaber erhvervedes af Johan Johannessen, B. 1910 i 1936/37. 
- Aage Holm 1937, NBK - 1939, B. 1910. - Svend Aage Gregersen, PB. 
1937/10. - Theodor Hansen, PB, 1940. - B. 1910, 1947. - Kai Poulsen,PB. 
1941/42. - Ejnar Hauberg, NBK, 1944/45. - Vagn Jensen. 1945 & 46. - Poul 
Hansen, Åk. If. 1947/48. 

3 lokalmesterskaber erhvervedes af Børge Jørgensen, Åk. If. i 1940/ 41 & 
48. -Andreas Ipsen, Åk. If. i 1942 & 47/48. 

5 gange mester blev Akse!Johnsen, Åk. If. i 1937-38-39-41-42. - Kaj Mel
nyk, B. 1910 40-41-42-43og1946. 

6 erhvervede lokalmesterskaber nåedes af Johannes Enevoldsen, PB i 
1937-38-39-42-46-47. - Poul Melnyk, PB i 1938-39-40-41-42-43. 

7 gange hjemførte Ejler Holm, B. 1901 et mesterskab. Det skete i årene 
1939-40 for B. 1910 i 1943 for Åk.If, og derpå atter for B. 1910 i 1944-45-46 
og47. 

Flest hjemførte mesterskaber tegnede Ove Kofoed Bendtsen, Åk. If. sig 
for, idet han erobrede det første i 1939 og derpå sikrede sig et hvert følgende 
år på stribe afsluttende med året 1948. 

Bornholmske brydemestre 1938. 
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Ligesom det var en af Åk.If.s brydere, der kunne tælle flest vundne lokal
mesterskaber på Bornholm var det også samme forening, der foranstaltede 
de fleste afholdte brydearrangementer, ialt 55, efterfulgt af Nexø Brydek
lubs 30, Pedersker Brydeklubs 12, B. 1910's 7 og Gudhjem Idrætsforenings 
5. Hertil kom de føromtalte demonstrationsopvisninger. 

BAU varetoges af en repræsentant for de 4 foreninger, der var engageret i 
brydning. Med Pedersker Brydeklubs tilslutning fik siden BAU følgende 
sammensætning: Ejnar Hauberg, Nexø, Poul Aaby Svendsen og William 
Petersen, Åkirkeby If., Carl Th. Petersen B. 1910, Rønne og Jensen Fri
gaard, Pedersker Brydeklub. - BAUs brydearrangementer blev fotomæssigt 
gerne varetaget af Svend Erik Parksø, Rønne. 

Med statistikken over de anførte lokalmesterskaber er anført en række 
navne på de bornholmske idrætsudøvere, der tog brydningen op som frivil
lig idrætsudøvelse. Skulle alle navne nævnes på de brydere, der har Born
holm som basis for brydekampe ville det blive godt 300, heraf omkring 70 
på drengebrydere. Brydekampenes tal nåede at passere de 3000, før proble
mer med lokale og i ganske særlig grad instruktion medførte, at det sidste -
forhåbentlig kun midlertidigt afsluttende - brydestævne satte et punktum 
for brydningens trivsel på klippeøen midt i januar 1955. 
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TO STYKKER BYZANTINSK GLASMOSAIK 
FRA BÆKKEGÅRDSGRA VPLADSEN 

Af Lars Jørgensen 

I 1876 unJersøgte Javærende amtmand E. Vedel og lærer J. A. Jørgensen et 
stort gravfelt umiddelbart vest for Bækkegård, 26. selvejergård i Øster-Lar
sker sogn. I løbet af sammenlagt 14 dage ude;ravede de ikke mindre end 161 
jordfæstegrave anlagt under lave høje. Gravene dækkede perioden fra be
gyndelsen af yngre germansk jernalder og til lidt ind i ældre vikingetid, hvil
ket er tiden fra ca. 575-850 e.Kr. Foruden de 163 grave som blev undersøgt, 
registrerede V edel og Jørgensen desuden henved 50 ødelagte grave af samme 
type. Spor af ældre jernaldergrave, i form af brandpletter der var blevet øde
lagt ved anlæggelsen af de yngre jordfæstegrave, fandtes også ved Bække
gård. 

Jordfæstegravene viste sig at indeholde talrige oldsager. I kvindegravene 
fandtes således mange smykker, ofte 2-3 fibler i en enkelt grav, nåle, knive 
og glasperler i et utal af former og farver. Mandsgravene indeholdt våben i 
form af sværd, lanser, knive og skjolde. 

En enkelt af kvindegravene indeholdt imidlertid et par fund ud over det 
almindelige udstyr, og i det følgende skal der nærmere redegøres for disse, 
som hidtil har henligget upåagtet i Nationalmuseets magasin1

• Graven der 
nærmere skal omtales er grav 2, som fandtes i gravfeltets østlige del (jvf. fig. 
2). I sin beretning om Bækkegårdsgravpladsen skriver Vedel følgende om 
grav 2: 

Højen var 7 alen i diameter og middelhøj (dvs. ca. 0,5 alen høj). Paa bun
den laa et tyndt Lag fint Sand og derpaa et ganske tyndt sort Lag. Paa dette 
fandtes i Gravens Vestside en ca. 41/z" lang, 11/z" bred, forgyldt Fibula, der 
saavel paa den brede Plade ovenfor Bøjlen, som paa Pladen nedenfor Bøjlen 
var belagt med slebne Granater indfattede i Sølv; hvorhos der paa Midten af 
Bøjlen var anbragt en flad, cirkelrund Knap, der ligeledes var belagt med 
slebne Granater; iblandt de ved den øverste Ende af Fibulaen indfattede Ste
ne synes der ogsaa at have siddet nogle firkantede Stykker af forgyldt Glas. 
Endvidere fandtes sammesteds en firkantet, pladeformet Fibula, 11/z" X 3/4 ", 

med Slangeprydelser, en lille Jernnaal samt 53 Perler, de fleste blaat Glas; 
lidt sydligere laa en lille Kniv.«2 
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Efter denne beskrivelse af grav 2 synes der at være tale om en ganske al
mindelig kvindegrav, hvor den gravlagte har fået en forgyldt rygknapfibel af 
bronze (fig. 4), en rektangulær pladefibel af bronze (fig. 4), en jernnål, en 
jernkniv og en perlekæde med sig i graven. Alt i alt et gravudstyr lig de øvri
ge kvindegraves. 

Gravens datering 
De to fibler, er oprindelig har siddet fæstnet på kvindens dragt, giver en god 
datering for gravlæggelsen. Den lille rektangulære fibel er dekoreret med en 
dyreornamentik, som var almindelig i yngre germansk jernalder. Billedfeltet 

e ENKELT GRAVFUND 

• GRAVPLADS 

10km 

t 
N 

Fig. 1. Kendte grave og gravpladser på Bornholm fra yngre germansk jernalder og ældre vi
kingetid, ca. 550/75-900 e.Kr. Bækkegårdsgravpladsen er markeret med en pil. Bemærk end
videre koncentrationen langs kysten ved Gudhjem-Melsted. 
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rummer et karakteristisk bagudseende dyr, hvis langstrakte mund bider 
over den dobbelte krop og foden. Dyret er i den såkaldte stil C, som i sær 
var på mode i tiden fra ca. 650-725 e.Kr.3 Enkelte elementer på dyret viser 
endvidere, at fiblen sandsynligvis er fremstillet i stil C periodens tidlige del, 
omkring 675 e.Kr.4 Fiblen er desuden meget slidt, hvilket viser den har væ
ret båret flittigt og længe. Den har uden tvivl haft en anselig alder ved grav

læggelsen. Den forgyldte rygknapfibel, der oprindelig har været ca. 10 cm 
lang, er desværre stærkt korroderet. På hoved- og fodplade samt rygknap 
har der i et cellesystem været indlagt slebne granater, hvilke mangler i dag. 
På enderne af bøjlen findes et forgyldt billedfelt med et knudemotiv. Fiblens 
sidefelter, der også har været forgyldte, er udsmykket med et enkelt bånd
fletmønster - såkaldt entrelacornamentik. Rygknapfibler af denne type er 
karakteristiske for det 8. århundrede. Sammenlignet med de øvrige kendte 
fibler er den dog meget lille. Dette forhold og dens enkle ornamentik viser, 
at den er et af de tidligste eksemplarer fra begyndelsen af det 8. århundrede 
(jvf. note 4). Tager vi højde for, at den rektangulære fibel har været gammel 
ved gravlæggelsen, peger rygknapfiblen på et gravlæggelsestidspunkt tidligt 
i det 8. århundrede. Tiden fra 700-725 er det mest sandsynlige. 

»To stykker forgyldt glas« - Byzantinsk tesserae 
I den tidligere omtalte beretning af Ved el om grav 2 omtaler han »nogle fir
kantede Stykker af forgyldt Glas«, som han antager har siddet på rygknap
fiblens hovedplade. Lad os se lidt nærmere på disse. Det ene stykke er 7X9 
mm og 6,0 m højt og det andet er 6,5X13 mm og 6,5 mm højt (fig. 3 ). Begge 
er af gennemsigtigt grønt glas og på oversiden er pålagt et tyndt guldfolie, 
som er indsmeltet under et tyndt lag glas. Det fremgår, hvis man læser mel
lem linierne i Vedels beretning, at han ikke fandt de to stykker siddende på 
fiblen. Den eneste måde Vedel kunne forklare deres tilstedeværelse i graven 
var, at antage de stammede fra rygknapfiblen. De har imidlertid næppe sid
det på fiblen, idet deres højde vil have medført, at de ragede højt op over de 
andre indlæg. Endvidere ville deres forskellig størrelse have resulteret i en 
klodset fremtoning. Med tanke på datidens ellers så udsøgte smykkekunst 
vil man derfor næppe have anbragt de to stykker på en fibel. Selvom en 
eventuel funktion som indlæg naturligvis ikke helt kan afvises, må deres op
træden i graven betegnes som en sjældenhed. 

De senere års forskning har vist, at disse uanselige glasstykker i virkelig
heden er mosaikstykker eller tesserae, som de også kaldes. Vi genfinder dem 
i deres oprindelige miljø i Sydeuropa, nærmere betegnet det byzantinske 
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Fig. 2. Amtmand E. Vedels plan fra 1876 over gravpladsen ved Bækkegård. Grav 2 er mar
keret med en pil. Lennart Larsen fat. 
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rige, der opstod i det 4. årh. Fra dette århundrede og fremefter opførte man 
her de pragtfulde glasmosaikker i kirkerne. Nogle af de fineste er fra det 6. 

årh. og findes i Ravenna, Norditalien (fig. 6). I titusindvis af tesserae i alle 
regnbuens farver indgik i disse kunstværker. Glasmosaikkerne har ofte en 
gylden baggrund, dannet af store mængder guldfolietesserae. Disse er ofte 
fuldstændig magen til de to tesserae fra Bækkegårdsgraven. 

Mens tesserae blev anvendt til glasmosaikdekorationer i de byzantinske 
kirker, fandt de en helt anden anvendelse i Skandinavien. Den svenske arkæ
olog A. Lundstrom har vist, at de blev benyttet som råmateriale ved glasper
leproduktion. 5. Tesserae blev brugt både som farvestof og som ren råvare 
ved produktionen. I smeltedigler af ler blev tesserae og glasskår smeltet, og 
glasmassens farve eventuelt reguleret ved tilsætning af tesserae i den ønskede 
farve. En af flere metoder bestod herefter i, at den smeltede glasmasse blev 
trukket op og snoet på en jernten. Perlen blev herefter formet ved at rulle 
den på en flad sten. Ved fortsat at holde perlen varm og blød kunne man 
eventuelt pålægge tynde glastråde i forskellig farve. Trådene blev især pålagt 
i spiral-, bølge- og fletmønstre i mange variationer. Til slut blev perlen truk
ket af tenen, og den var færdig. Fund af affaldsprodukterne fra denne pro
duktion afslører hvor perleværkstederne lå. Udtrukne glastråde med aftryk 
af tænger, uigennemborede perler, mislykkede eksemplarer, smeltede perler 
og smeltedigler med påsiddende glas er vidnerne om denne virksomhed. 

Tesserae er fundt flere steder i Skandinavien (fig. 5), og i de flest tilfælde i 
forbindelse med disse perleværksteder. Det er kendetegnende, at disse 
værksteder findes på de store handels- og håndværkspladser fra det 8.-9. 
årh. Ved udgravningen af Ribe-handelspladsen, der opstod i det 8. årh., 
fandtes et perleværksted fra anden halvdel af det 8. årh. 6 Alene her fandtes 
ca. 370 tesserae i mange farver, heraf ca. 15% med guldfolie. I Sverige er der 
fundet flere perleværksteder, og på alle optræder der tesserae. I et værksted 
fra det 8. årh. på den gotlandske handelsplads ved Paviken fandtes der 39 

tesserae, heraf en med guldfolie7
• På de store mellemsvenske handelspladser, 

Helgo og Birka er der også påvist perlefabrikation. Henholdsvis 2 og 4 tes
serae er fundet på disse to pladser8

• Mens værkstedet på Birka sandsynligvis 
er fra det 8. eller 9. årh., synes Helgo-værkstedet at være tidligere. Det ligger 
dog indenfor perioden 6.-8. årh., men kan desværre ikke dateres nøjere på 
nuværende tidspunkt. En ny og meget spændende handelsplads fandtes så 
sent som i 1981 ved Åhus i Skåne9

• Et meget stort perleværksted blev blandt 
andet udgravet, og store mængder tesserae og affaldsprodukter dukkede op. 
Også dette værksted er fra det 8. årh. Endelig er der på vikingetidshandels-
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pladsen Kaupang i Sydnorge fundet et værksted fra det 9. årh., hvor der også 
fandtes et par tesserae10

. 

Foruden ovennævnte fund, som alle stammer fra perleværksteder på dati
dens handels- og håndværkscentre, er der et par fund, som falder lidt uden
for. I en gotlandsk gård, Stånga Annex, fra det 8.-9. årh. fandtes der hele 62 
tesserae11

• Selv om der fandtes spor efter værkstedsaktivitet, var der dog in
tet der tydede på perlefabrikation. De mange tesserae kan dog muligvis har 
været beregnet på en produktion, der dog aldrig kom igang. Et andet fund 
er fra den store vikingeborg Aggersborg i Nordjylland. Her er fundet en en
kelt tesserae12

, men nogen egentlige spor efter et perleværksted er ikke kon
stateret. Mosaikstykket er sandsynligvis ikke fra selve borgens funktionstid, 
men nærmere fra en ældre landsby, som blev nedlagt i forbindelse med op
førelsen af vikingeborgen. Fund fra den nedlagte landsby viser, at den er fra 
det 8.-9. årh., og dermed samtidig med de øvrige pladser i Skandinavien, 
hvor tesserae er fundet. Med tanke på Aggersborg-landsbyens placering ved 
Limfjorden, som uden tvivl har været en vigtig handelsvej under den yngre 
jernalder, er tesseraestykket ikke så uforståeligt. De hidtidige fund viser 
klart, at tesserae er et indicium på handel og håndværk. 

De store mængder tesserae, der efterhånden er fundet i Skandinavien, ty
der på en målbevidst import. Med tanke på den store mængde perler, som 
kendes fra det 7.-9. årh., har der også været hårdt brug for råmaterialer. Ale-

Fig. 3. To guldfoliebelagte tesserae fra Bækkegård grav 2. Guldfolien er delsvis skallet af på 
begge stykker. (Le,mart Larsen fot. Ca. 3: 1 ). 
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for
ben 

/ 

I 

hoved lår 

krop fod 

Fig. 4. De to fibler fra kvindegraven. Øverst en forgyldt rygknapfibel af bronze, set hen
holdsvis fra oven og fra siden. Cellerne der oprindeligt har fastholdt de indlagte granater er 
næsten forsvundet. Kun på fodpladen er enkelte tilbage. Også spiralen og nålen, der sikkert 
var af jern, mangler idag. Fiblen nederst er en rektangulær pladefibel af bronze. Billedfeltet 
rummer et dyr i stil C. Til højre er dyret udtegnet og de enkelte kropsdele fr~mhævet. Teg
ning: L. Jørgensen (2:3 ). 
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ne gravene ved Bækkegård indeholdt over 2600 perler. Der kendes hidtil in
gen fund, som kan støtte formodningen om en skandinavisk råglasproduk
tion. Man måtte derfor hente sit råglas andre steder. Vi ved, at de byzantin
ske tesserae blev produceret i værksteder nær de store aftagere - nemlig kir
kerne. På øen Torcello, umiddelbart nord for Venedig i Italien, er der ud
gravet et glasværksted fra det 7.-8. årh. 13 Foruden almindelig glas blev her 
også fremstillet tesserae, og det er sandsynligvis fra værksteder som dette de 
skandinaviske tesserae kommer. Det mægtige fra11ke11ige, sum på Jeue 
tidspunkt var den altdominerende magtfaktor i Vesteuropa, har uden tvivl 
formidlet handlen fra de byzantinske værksteder og til de skandinaviske 
perlemagere. I denne forbindelse er fundet fra Bækkegård vigtigt, idet det 

km O 50 100 150 200 

Fig. 5. Tesseraefund i Skandinavien. Danmark: 1-Bækkegård, 2-Ribe, 3-Aggersborg. Sveri
ge: 4-Stånga Annex, Gotland, 5-Pavikken, Gotland, 6-Helgo, Mellemsverige, 7-Birka, Mel
lemsverige, 8-Ahu,, Skåne. Norge: 9-Kaupang, Sydnorge. 
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hidtil er det eneste sikre daterede fund af tesserae. Det er endda tilsynela
dende tidligere end de kendte værkstedsfund, måske på nær det usikre Hel
go-fund. Bækkegårdsgraven viser sikkert, at allerede omkring 700 e.Kr. 
kom tesserae til Skandinavien. 

De skandinaviske værkstedsfund viser, at hovedaftageren af de byzantin
ske tesserae var handelscentrenes perleværksteder. Lignende værksteder 
findes med stor sandsynlighed også på Bornholm. Der er ingen grund til at 
antage, at alle bornholmske glasperler er importeret udefra. De efterhånden 
almindeligt forekommende handels- og håndværkscentre i Skandinavien fra 
det 8.-9. årh., som har betjent et mindre opland samt også leveret varer til vi
deredistribution viser, at en eller flere sådanne sikkert også findes på Born
holm. Her er det værd at kaste et blik på gravpladsernes fordeling i denne 
periode (fig. 1 ). De koncentrerer sig markant i området ved Gudhjem, og 
karakteristisk er en række særlig rige grave langs Gudhjem-Melstedkysten. 
Deres rigdom skyldes næppe udelukkende områdets gode landbrugsjord. 
Tilstedeværelsen af en mulig fjernhan<lelspla<ls, som har virket økonomisk 

Fig. 6. Glasmosaik fra det 6. årh. i St. Vitale-kirkens apsis i Ravenne, Norditalien. Mosaik
ken, hvis hovedmotiv er Kristus, er opført af titusindevis af tesserae i et utal af farver. Jørgen 
Watsfot. 
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gunstigt på området, kan forklare deres eksistens. Man har iøvrigt tidligere 
peget på den mulige eksistens af en sådan plads14

. Lejet for en eventuel han
delsplads synes på grundlag af gravenes koncentration omkring Melsted at 
skulle søges her. 

Vi har i ovenstående gennemgang set, hvorledes de to tesserae Vedel ud
gravede i 1876 har kunnet passes ind i et billede af handel og håndværk i 
Skandinavien under den yngre jernalder. For Bornholms vedkommende 
udgør de to små brikker, som fortæller lidt om øens medvirken i dette om
fattende handelsmønster. Der er ingen tvivl om at Bornholms jord endnu 
gemmer på mange sådanne brikker, som kan passes ind i dette billede. 

1. Nationalmuseets 1. af. takkes for til
ladelsen til at publicere fundet fra 
Bækkegård, grav 2. Fundet opbeva
res på Nationalmuseet under C 2313-
18a. 

2. E. Vedel: Nyere undersøgelser an
gaaende Jernalderen paa Bornholm. 
Aarbøgcr for Nordisk Oldkyndig
hed og Historie 1878, sd. 202. 

3. M. Ørsnes: Form og Stil i Sydskandi
naviens yngre germanske jernalder. 
1966, sd. 224. 

4. Ørsnes daterer fiblen, og hele graven 
som helhed til sin fase 2b, hvilket 
skulle svare til tiden 657-700 e.Kr. 
(jvf. note 2, sd. 110). Der er ingen 
tvivl om, at den rektangulære fibel 
tilhører fase 2.s tidlige del. Dette ses 
af dyrets fod, som faktisk er et stil B 
element (jvf. note 3, sd. 32, tavle 
4:15). Fiblen må således være støbt 
mens stil B traditionerne endnu fand
tes, - sandsynligvis omkring 675 
e.Kr. Det er spørgsmålet, om denne 
fibel ikke ubegrundet har trukket da
teringen af rygknapfiblen ned i tid,
og dermed selve gravens datering. 
Det store slid på den lille pladefibel 
tyder på, at den var relativ gammel da 
den kom i graven. Rygknapfiblen il
lustrerer derfor det daværende miljø 
ved gravlæggelsen. Jeg vil derfor fo-
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retrække at placere rygknapfiblen i 
samme horisont som de øvrige fibler 
af denne type, nemlig Ørsnes fase 2c 
(700-725 e.Kr.). 

5. A. Lundstri:im: Bead Making m 
Scandinavia in the Early Middle Age. 
Antikvarisk Arkiv 61, 1976, sd. 3 ff. 

6. B. Bencard m.fl: Wikingezeitliches 
Handwerk in Ribe. Acta Archaeolo
gica vol. 49, 1978 (1979), sd. 120. 

7. P. Lundstri:im: De kommo vida ... Vi
kingars hamn vid Paviken på Got
land. 1981, sd. 96. 

8. A. Lundstri:im: se note 5, sd. 5. 
9. ]. Callmer: Production Site and Mar
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um, 1981-1982. New Series vol. 4, 
1982. 
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11. D. Carlson: Et vendel-vikingatida 
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nen 71, 1976, sd. 86 f. 

12. M. Bencard m.fl.: se note 6, sd. 127. 
13. W. Hense! m.fl.: Recherches Polona

Italiennes sur les origines de Venise. 
Arch. Polski X:2, 1966, sd. 653. 

14. C. ]. Becker: Bornholms oldtidshi
storie. Bornholmske samlinger 1975, 
sd. 38. 



MALEREN HENRICHJOHAN MØHLEN (1717-1767) 

Af V. Ravnshalt Rasmussen 

Hvad ved man i dag om den bornholmske maler, der for over 200 år siden 
har prydet kirker og bemalet de fyrretræskasser, bornholmerurene tik. 

Hvad kendes om hans personlige forhold, og hvordan var hans arbejder. 
Det sidste spørgsmål folder i to dele, dels den mere håndværksmæssige, som 
en fagmand må løse, dels beretningen om de ting, der er eller må være udført 
af ham eller med stor sandsynlighed stammer fra hans værksted. 

I. Personligeforhold. 
A. Navnet. 

HenrichJohan Mø hl ens navn forekommer i mange variationer. Fornavnene 
staves snart Henrich, Hendrich og Henrik, og Johan med enkelt n skifter 
med Johann med dobbelt n. Efternavnet byder på mulighederne Møhlen, 
Møhl, Møln og Møllen. I ler bruges HenrichJohan Møhlen, ligesom Bodil 
Tornehave gør i sin bog »Bornholmske Urmagere« (1983) s. 85. 

Tidligst navngav han sig i 1739 i den latiniserede form Henrirn Møhl på 
den nu forsvundne altertavle fra Ibskirke, således som indskriften kendes fra 
Thuras værk fra 17561 »Piet. Henrico Møhl« =maler Henrik Møhl. Det er 
sikkert sognepræsten Jacob Prahl, som har prøvet sine latinkundskaber på 
kongens navn og fornavnene til amtmand, biskop, kirkeværge og maler. 

B. Afstamning 
H. J. Møhlen får borgerskab som maler i Rønne 15/2 17432

• Ved den lejlig
hed og i håndværkerlisten fra 17443 opgives fødestedet som København og 
årstallet 1717; hans fødsel er ikke fundet i de tre tyske menigheders kirkebø
ger. Muligvis skal fødestedet søges uden for landets grænser. 

Navnet Møllen træffes i 1618 i Ribe borgerskabsbog, da Jakob Adriansen 
von Mollengraf får borgerskab som maler. Han var født i Antwerpen og har 
indtil 1655 sammen med Jakob Bartholemesen malet i flere vestjyske kirker 
som Nr. Omme, Rindom, Borris, Ulfborg, Hee og Stadil4

• 

Møhlen har selv oplyst, at han har lært malerfaget i Hamburg. Meget ty
der på, at han stammer fra Tyskland, hvor navnet stadig findes. I 1768 lever 
der en broder til ham i Hamburg5

• Ingen af bjergværksdirektør Hermann 
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Møhlen (1901-1978) 's 2 sønner, Gort Møhlen, Parkalle 56, Ahrensburg, og 
Karl Møhlen, Obererleststrasse 97, Gelsenkirchen, har kunnet klare slægts
forbindelsen. 

Der er en vis navnelighed med maleren Møhl Hansen, senere alene Møhl 
(1876-1962). Karl Kristian Møhl Hansen er ganske vist født i Ibsker, men 
stammer gennem moderen Hanne Marie Charlotte Møhl, der var gift med 
sognepræsten i Svaneke-Ibsker Laurits Christian Hansen, fra Kolding-ur
mageren Niels Møhl, der fik borgerskab i 1/4/7. 

C. Møhlen i Rønne 
Det vides ikke, hvornår H. J. Møhlen er kommet til Bornholm. I 1723 tager 
den SO-årige Johan Mø hl borgerskab som parykmager i Rønne; han opgiver 
at være født i Berlin: Han er ikke med i skattetaksterne1729, så han er sik
kert borte på den tid. Til støtte for slægtskabet tjener fornavnet Johan, som 
både H. J. Møhlen og hans to sønner får. Selv om der er 44 års aldersforskel 
på Johan Møhl og H. J. Møhlen, kan <let ikke udelukkes, at parykmageren 
er fader til maleren. 

Den 15/9 1745 køber H. J. Møhlen på auktion det daværende matr.nr. 128 
= Storegade 30 for 121 rigsdaler; han låner 70 sletdaler til købet (1 sletdaler 
= 4 mark eller 64 skilling; 1 rigsdaler= 6 mark eller 96 skilling. Det vil sige, 
at 2 rigsdaler svarer til 3 sletdaler8

) og fornyer lånet i 1753. Både skødet og 
obligationen for lånet tinglæses 26/10 17459

• 

I taksationen fra 1736 beskrives ejendommen som liggende med gavlen 
mod gaden; den bestod af et 7-fags bindingsværkshus me<l tegltag. I taksati
onen fra 1761 oplyses endvidere, at der er klinede vægge, en skorsten og to 
bræddegavle10

• 

Ejendommen overgår fra Mø hl ens enke til dennes anden mand, Johan Pe
ter Ahldorf (1737-1792), der lader ejendommen sælge ved auktion 2/10 
1771, men selv bliver boende til leje. 

Ejendommen er senere sammen med nabohuset matr. nr. 129 blevet den 
ejendom, dagbladet Bornholmeren ejer. Nu hedder den matr.nr. 946a og er 
fredet11

• 

D. Møhlens første ægteskab 
H. J. Møhlen er gift to gange. Hans første hustru Bartha Andersdatter Hey 
er døbt i Ibsker 25/3 1724; en broder Mathias Hey træffes senere som gård
ejer i Åker og lever i 1768. 

Hvornår og hvor ægteskabet er indgået, vides ikke; eftersøgning i kirke
bøgerne fra Rønne, Ibsker og Åker har været uden resultat. 
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I dette ægteskab fødes 4 børn, men kun den yngste overlever begge for
ældrene. 

1) Johan Hendrich døbes 27/71749 i Rønne. Hans fornavne er en ombyt
ning af faderens, og det første er det samme, som den omtalte parykma
ger Johan Møhl bar i 1723. Den førstefødte må være død senest 1753, 
da nr. 4 får samme navne. 

2.) Martha Katrine bliver døbt 15/3 1750 i Rønne. Den omstændighed, at 
Jer kun er 8 måneder mellem første og andet barns dåb, tyder på, at nr. 
2 er kommet for tidlig til verden. På den tid skulle børn døbes senest 8 
dage efter fødslen; ellers var straffen 20 lod sølv til nærmeste hospital 12

• 

Hvor længe Martha Katrine lever, vides ikke, men hun var i hvert fald 
død i 1761. 

3) Beata Elisabeth døbes 21/11752 i Rønne. Som den ene af fadderne træf
fes urmager Otto Arboe (1719-1773) 13

, hvilket tages til indtægt for, at 
H. J. Møhlen har haft forbindelse med urmageren og har bemalet en 
række af hans og broderens tidligste ure. Også denne <latter formodes 
død ret ung; hun lever ikke ved moderens død i 1761. 

4) Johan Henrich døbes 30/3 1753 i Rønne med samme fornavne som nr. 
1, dog med lidt variation i stavemåden, hvilket kan skyldes præsteskif
tet i 1751. Det var en udbredt skik, at et afdødt barns fornavne blev gen
brugt ved første lejlighed. Derfor er det ovenfor antaget, at nr. 1 er død, 
før nr. 4 bliver døbt. 

Denne gang lykkes det at holde liv i barnet, så at det overlever både sin 
moder (1761) og fader (1767). Efter faderens død er han i 1768 som maler i 
København, muligt i lære der. I efteråret 1768 dør han i København, 15 år 
gammel. Der foretages skifte efter ham i Rønne den 25/10 1768 14

; ved den 
lejlighed oplyses, at han har to morbrødre Albrecht og Mathias Hey på 
Bornholm og en ubekendt farbroder i Hamburg. 

H. J. Møhlens første hustru Bartha Hey bliver begravet i Rønne 11111 
1761. Skiftet efter hende bliver foretaget 23/11 1761; her anføres hendes 
navn urigtigt som Bergithe. SønnenJohan Henrichs mødrene arv fastsættes 
i mindelighed til 30 rigsdaler (1/3 af ejendommens pris i 1745),_som er rente
fri, til sønnen bliver 16 år (altså til 1769). Det fremgår af skiftet, at H. J. 
Møhlen ejer et stueur, som går i 24 timer og er forfærdiget af Niss, jernsmed 
i Norge 17 48. I skiftebogen har han underskrevet sig som Hendrich Johan 
Møllen15

• 
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E. Møhlens andet ægteskab og død 
5 måneder efter første hustrus død gifter H. J. Møhlen sig den 20/4 1762 
med Bodil Nielsdatter; han er da 45 år. 

I dette ægteskab fødes formentlig ingen børn. 
H. J. Møhlen dør i juli 1767, 50 år gammel, og begraves 19/71767 i Røn

ne. Dagen efter indfandt skifteforvalteren sig på hans ejendom for at påbe
gynde skiftet. Stueuret på 24 timer vurderes til 8 rigsdaler. Huset, der består 
af 7 fag med tegltag med lille gårdsrum og have samt frugt- og kålhave, belig
gende mellem kaptajn Stenders hus og apotekerens gård sættes til 250 rigs
daler16. 

Enken gifter sig 5/11 1768 med Johan Peter Ahlsdorf (1737-1792), der 
den 13/2 1776 tager borgerskab som maler i Rønne. I 1774 har han bemalet 
den søndre skriftestol i Rønne kirke17, men ellers træffes hans navn ikke i 
forbindelse med kirkemaleri. Det er utvivlsomt, at han har dekoreret de se
nere barokbornholmerure, hvis bemaling adskiller sig fra Møhlens. Som 
nævnt sælger han Møhlens tidligere ejendom i 1771 og fortsætter som lejer. 

II. Møhlens arbejder 
Nogle af de arbejder, der omtales i det følgende, kan gennem signering eller 
på grundlag af indskrifter og regnskaber med sikkerhed henføres til I I. J. 
Møhlen. Andre bemalinger af kirkeinventar eller urkasser har så mange lig
hedspunkter med hans udsmykninger, at de må henføres til ham. 

Ved kirkemalerierne er det muligt at opstillede de fleste arbejder efter års
tallene. Selv om der nu synes at være år uden arbejder, betyder det ikke, at 
H. J. Møhlen har været uvirksom, kun at der intet er bevaret derom (afsnit 
A). 

Visse arbejder, pesttavlerne, lader sig ikke altid tidsfæste, men er ret ens
artet i bemalingen, at det må være berettiget at anse dem for omtrent samti
dige som andre arbejder til de samme kirker fra H. J. Møhlen, måske en art 
gave for udført arbejde (afsnit B). 

Endelig er der de bemalede urkasser, der i tid må komme efter 174518. Fra 
barnedåben i 1752 ved vi, at Møhlen og Otto Arreboe kendte hinanden ret 
godt. Ud fra motiverne til bemalingen antager Bodil Tornehave18', at Møh
len er mesteren for de ikke få bemalinger af urkasser med bibelske scener på 
låget (afsnit C). 
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A. Kirkemaleri bestemt efter årstal 
Jbskirkes nu forsvundne altertavle fra 1614 havde i 1730'ernes slutning et 
ilde udseende af ælde. Efter en indskrift, der er gengivet hos Thurah19

, blev 
tavlen istandsat i 1739 af H. J. Møhlen »pict. Henrico Møhk Den betegnes 
derefter som »ziirlig, med billedværk og maling«. Fra regnskaberne vides, at 
der blev bekostet 9 bøger guld til opfriskning af indskrifterne20

• 

Fig. 1. Østerfarskirke - Jesu dåb [DKB 425}. 
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1140 
Øster Lars kirke får i 1740 et maleri af Jesu dåb. Det er ret naivt udført med 
brug af stærke farver. Foroven i en lyserød sky sidder Gudfader over en 
svulmende helligåndsdue. Ved siden står »Denne er min elskelige søn«. En 
påskrift, hvoraf kun brudstykker er tilbage, beretter: »Denne Taule hafer 
Her. ........ Hans Olsen«. 

Det hele bliver malet op i 176421
• 

Mon det ikke er et værk fra Møhlens hånd? 

1743 

I Aakirke fandtes i koret et pulpitur, der nu er borte. Det bar rimet indskrift, 
malet i 17 4 3. I tidens stil berettes: 
»Da blev forbedret uden til Guds Huus og efter Tykke 
Hver Stoel i Kirken Nummer fik, hver Pulpitur sit Smykke. 
Gud selv afmale Jesum saa i Hjertets skjulte Vraae. 
At Hjertets Haab ej mørknes skal, naar Dommens Dag skal staae.« 

Endvidere fortaltes, at det skete i Chr. Vl's tid, da Peder Hersleb var bi
skop, Jørgen Kruus oberst, Johan Urne amtmand og Jens Buchhave provst, 
medens Lauritz Hjort var præst, kaptajn Dam kirkeværge og Fri<lrich Key 
degn. 

Fra regnskaberne haves oplysningen om, at malerarbejdet er udført af H. 
]. Møhlen22

• 

1745 

Allinge kirkes vestpulpitur har 8 malede fyldningsfelter. Fire af billederne 
forestiller blomsterguirlander, medens de fire andre viser Olsker og Allinge 
kirker23

, en grundmuret bygning og et bindingsværkshus24, muligt præste
gård og degnebolig. Selv om det antags, at de 8 malerier er fra omtrent 
1750'erne, er det sandsynligst, at årstallet er 1745. Dette årstal findes i for
bindelse med nogle bondeagtige bemalinger med opmalede indskrifter i: »H 
01722ABN1722 Anno 1745 AD EJ 0 ES M 1664«. Resterne har været 
ophængt på korets østvæg bag alteret25

• 

Møhlen er ikke nævnt, men malemåden ligner hans. 
I 1745 opføres nordre våbenhus til Neksø kirke; dets bræddeloft er delt i 

tre fag, hvoraf de to er dekorerede med samtidige malerier i medaljoner om
givet af akantusløv. 

I den ene går Kristus foran en kvinde med et anker. Omskriften lyder: 
»Mit Haab er at komme der, hvor nu du min Frælser er. Johs. 14 v. 3«. 
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Fig. 2. Allinge kirke - Pulpiturmalerier [DKB 90]. 

Den anden viser en fint klædt mand i forgrunden, medens en omfangsrig 
engel peger på en kirke i baggrunden. Uden om står: »Ald min Vandel styr 
0 Gud I aldting efter dit Bud. Psal. 119 v. 5«. 

På den forlængede træbjælke er skåret: »Kirsten s(alig) Ole Sonnes anno 
1745«, hvorved hentydes til, at major Ole Sonnes enke Kirsten har bidraget 
til udsmykningen26

• 

Heller ikke her er Møhlens navn bevaret, men han røber sig særlig gen
nem udformningen af englen. 

1747 

Nykirke forsynes i 1747 med et nu forsvundet kvindepulpitur. På forsiden 
var malet en pilgrims vandring til Guds rige i 6 allegoriske fremstillinger i til 
dels anstødelige billeder27

• Nederst læses, når pulpituret eller lægteret er 
bygget: 

»Da Sytten Hundrede og Syv og Fyrgetive 
Mand efter Christi Dag Aar talte og lod skrive 
Har Kirkens Indkomst her, for Qvinde-Kiønnet bygt 
Eet Lægtere, som før i Stolene blev trykt.« 

På pulpiturets ene ende stod Fr. V og dronning Louises kronede navne
træk. På bagsiden var et vers, der manede kirkegængerne til andægtighed. 
En lang rimet indskrift gav den sædvanlige opregning af kirkens øvrigheds
personer fra konge til kirkeværge28

• 

Malerens navn er ikke anført i forbindelse med pulpiturmalerierne, som 
nu er borte. Når de alligevel må tilskrives H.]. Møhlen, beror det på den 
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Fig. 3. Rønne kirke - Stolestadedøre med provst Buchhave [BM 9350}. 
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endnu bevarede pesttavle, der ligner flere af de andre mindetavler for pesten, 
der hærgede øen i 1618 og 1654, og som behandles nedenfor i afsnit B. 

1748 

I Rønne kirke, der ombyggedes stærkt 1915-18, blev stolestaderne malet i 
1748; de havde i 1690 fået nummer malet af Albertus Sax. På Bornholms 
Museum findes tre løse gavle med nre. 5, 8 og 9, et topstykke med nr. 10, to 
gavle med døre, den ene med nr. 6 samt en noget større stolestadedør. 

Topstykket med nr. 10 er fra Wigelius Andersens samling; museet anta
ger, at dekorationen her og den øvrige bemaling skal være udført i H. J. 
Møhlens værksted. Med det ensartede præg, de forskellige stykker har, er 
det berettiget at henføre dem alle til samme værksted. 

Der findes rester af rød marmorering; gavlene afsluttes med en runding, 
hvor der er malet bevinget englehoved. Døren til stol nr. 6 er prydet med en 
rød tulipan på grøn bund; den omgivende profilerede liste er rød. På andre 
ses stiliserede blomster med grågrønne stængler. 

Det er malermester P. Kofoeds fortjeneste, at så meget er bevaret af Røn
ne gamle kirkes udstyr29

• 

Den større stolestadedør havde på sort grund et malet vers: 
»Gud self i Naade styrcke vel 
De som Guds Ord skal lære 
Og øse Naade i huer Siæl 
At lydig Ordet være. 

Anno 1748.« 
Det sorte farvelag var vanskeligt at fjerne; det dækkede et billede på grøn 

baggrund af en præst med brunt hår stående med et tørklæde i venstre og en 
brungul bog i højre hånd. Det antages30

, at denne stol har været præstefami
liens, og at skikkelsen skal være Rønnes præst fra 1741til1751 provst Jens 
Jensen Buchhave (1699-1755), som ikke har fundet behag i at være afbildet 
og straks har beordret det overmalet og erstattet med det lille vers. 

ProvstJens Buchhave var en bestemt herre, der ikke var til at spøge med. 
I 1743 havde han et sammenstød med pastor Agerbech fra Klemensker. 
Denne holdt bønnemøde på Rønne rådhus med en dødsdømt barnemorder
ske. Provsten anså det for et indgreb i hans embede og lod bysvendene fjerne 
pastoren. Herunder slog Agerbech hatten af Buchhave og råbte, at han ikke 

måtte prædike for den fordømte kanaljeprovst (kanalje = slyngel). Der kom 
retssag deraf, som endte ved højesteret, hvis dom af 21/4 1744 lød på en 
bøde på 190 rigsdaler31

• 
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Også i 1748 bliver Rønne kirkeblok malet med rødbrun marmorering; 
den var dannet af en egetræsbjælke med jernbeslag. På gavlbrættet stod ma
let med hvidt: »Kirkens Block. Anno 1748«. Den findes nu på Bornholms 
Museum og må regnes med til H. J. Møhlens arbejder32

• 

1749 

Nykirke får i 1749 et nu forsvundet mandspulpitur svarende til kvindepulpi
turet omtalt under 1747. 

Her afmales lidelseshistorien i 6 billeder: 
1) Jesu bøn i Gethesemane, 
2) tilfangetagelsen, 
3) Jesus for ypperstepræsten, 
4) Jesus for Pilatus, 
5) hudflettelsen, 
6) korsfæstelsen. 

Hvert billede havde et forklarende vers og indskrifter. De rimede ind
skrifter skyldes pastor Peter Trueisen Bernholdt (1708-1782; præst i Nyker 
1742), men P. N. Skougaard33 synes hverken om malerierne eller versene. 
Han er forarget over, at Thurah34 anvender hele blade i sin bog til »denne 
malede Galenskabs Beskrivelse og Forklaring«; han vil ikke anføre »dette 
Malerklatteriers Indhold eller Bernholdts usle dumme Rim ... « ... »da sligt 
Sluddersladder og erkedumt Vaaseri ey er værd at fylde op med«. Selv bru
ger Skougaard 1112 side, før han får luft for sin forargelse35

• 

Når man sætter Møhlens navn i forbindelse med de i 1747 malede ting i 
Nykirke, er det rimeligt, at han også har været her i 1749. I det mellemlig
gende år havde han travlt med Rønne kirke. 

1751 

I Rønne kirke blev ophængt en malet mindetavle over Conrad Ditlev Re
ventlow, stiftsbefalingsmand over Sjælland og Bornholm samt amtmand 
over Københavns amt. Han, der var født 1704, kom omkring Set. Hansdag 
1750 til Bornholm og blev syg samt døde den 24/7 1750. Hans lig overførtes 
til Brahetrolleborg, men begravelsen fandt sted i Dybbøl kirke, da han var 
besidder af Sundeved-grevskabet Reventlow36

• 

Beretningen lyder således: 
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»Ankomsten den 21. junii 1750. 
Jeg kom her ind 
Med sagte Vind 
I traurig Sind 
Formedelst Sygdoms Plage. 

Beskuelsen fra den 22. junii til den 7. julj inclus. 
Jeg Landet saae 
I V els tand staae 
Gid det og maae 
Fremdeles meer tiltage. 

Bort-Reysen med Døden den 24. julj næst efter. 
Jeg gik da ud 
Med Dødens Bud 
Min Siæl tog Gud 
Lod Bornholm i Minde. 

Afskeed. Gud hos dig boe 
Bliv Kongen troe 
Lev selv med Roe 
D11 sbl r!l't got h<'finrl<'.« 

Det var en svigersøn, der lod en sort trætavle bemale og opsætte i kirken. 
Det er nærliggende at antage, at Møhlen har malet indskriften året efter be
givenheden, og at det har været provst Buchhave, som har begået rimerier
ne, inden han forlod Bornholm i 1751. 

1753-54 

I Rutskirke har Møhlen malet i 1753 og 1754. På altertavlen forkynder en la
tinsk indskrift, at den i 1753 er påny malet på bekostning af sognepræsten 
Lars Randers (præst der 1749-1780), da Anders Mogensen var kirkeværge; 
den slutter med »H. J. Møln pinxit« =malet af H. J. Møln. 

I arkadefelterne er malet 2 billeder; til venstre er det Jesu dåb ved Johan
nes; til højre nadverens indstiftelse. Det sidste har stor lighed med et tilsva
rende fra 1766 i Nykirke. 

Da altertavlen, der nu står på Bornholms Museum, blev restaureret i 
1940'erne, var den overmalet med to-tre lag farve. Ved hjælp af National
museets gamle fotografi af Rutskirkes indre37 førte malermestrene Kofoed 
og Holm tavlen tilbage til den skikkelse, den havde fået i 175338

• 

På kronen over prædikestolen står: 
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»Anno 1753. Fendrich Hans Olsen Sonne !ode 
Med Kjersten ved Navn Grethe Sode 
Opmale Stolens Top og Krone med sin Ziir 
Derfor de begge vist af Gud velsignet bliir« 39

• 

I 1754 er brudestolen, som senere kaldes øvrighedens stol, blevet stafferet 
bl.a. med billeder af den samaritanske kvinde ved brønden. En indskrift be
retter: 

»Anno 1754 er denne Brude eller Øvrigheds Stoel 
malet paa samtlige Sogne Bøndernes velvillige 
Bekostning« 40 

Fra Thurahs værk vides, at kirkeloftet i 1756 nylig var fornyet. Fra den 

Fig. 4. Ruts kirke -Altertavle [BM 10453]. 
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istandsættelse, som rimeligvis har stået i forbindelse med Møhlens andre ar
bejder der, stammer den pudsige indskrift: 

»Hans Christensen Pilegaard 
Christian Pedersen Rosendahl 
Thor Hansen Kjæregaard 
De trene Ruths-Kirkemænd med Quindernes Samtykke 
Har dette Kirkens Loft med Maling ladet smykke 
Hver af dem gierne har trey Daler givet ud 
Derfor de lønnes af Trefoldighedens Gud« 41

• 

1754-55 
Nylarskirke får sin altertavle udsiret med maling og forgyldning; i en latinsk 
indskrift berettes, at det skete i 175442

, men Møhlens navn nævnes ikke. Sel
ve altertavlen brændte i 1788, antagelig forårsaget af en glød fra alterlyse
ne43. 

Samme kirkes nu forsvundne prædikestol, der var en tarvelig efterligning 
i Chr. IV's stil, var efter en indskrift på opgangen renoveret 175544

• 

Olskirkes renæssancealtertavle bliver fornyet i 1755; fra det arbejde stam
mer storsøjlernes marmorering. Midterfeltet formodes at have indholdt et 
nadverbillede 45

• 

Samme kirkes prædikestol er restaureret sandsynligvis i forbindelse med 
arbejdet i 1755. Den forsynes med malerier af evangelisterne, korsfæstelses
gruppe, himmelfarten, englehoveder og bladranker. Senere overmales det 
hf'lf' mf'cl hviclgrå farvf', men afclækkes og repareres i 1921 samt restaureres i 
1951. I 1878 nedtages prædikestolen til fordel for en ny, som i 1927 må over
lade pladsen til den gamle stol46

• Mon det er forkert at udpege Møhlen som 
maleren. Måske har han i tilgift foræret kirken den ældste præstetavle med 
gul indskrift på sort bund; den er ophængt i 175647

. 

Allinge kirkes første præstetavle, der slutter med Lars Hansen Mahler, 
som døde 1760, er efter regnskaberne malet i 1755, formodentlig af H. J. 
Møhlen. 

Fra samme tid stammer sandsynligvis mindetavlen med Fr. V's kronede 
spejlmonogram; den er forgyldt på sort bund. Da Fr. V's regeringstid er fra 
17 46 til 1766, kan den umuligt være samtidig med vestpulpituret, der blev 
malet i 174548

• 

Rønne kirkes nu forsvundne mindetavle for Chr. V's besøg i 1687 blev 
1755 opmalet for 3 rigsdaler49

, og hvem var nærmere til at gøre det end Møh
len. 

107 



V. RA VNSHOLT RASMUSSEN 

Fig. 5. Øster Lars kirke - Sodes epitafium [DKB 427]. 

1758 
Øster Larskirke var epitafiemaleriet over sognepræsten Jørgen Jensen 

Sode (død 1700) med hustruen Maren Hansdatter Ancher og børneneJens, 
Hermann og Margrethe i 1750' erne ret medtaget. Det bliver i 1758 påny »af
skildret til Kirkens.Prydelse«. Maleren får for arbejdsløn, lærred og ramme 
10 daler. Selve regnskabsposten tyder nærmest på en kopiering af billedet50

. 

Mon man ikke har brugt Møhlen til det stykke arbejde? 

1760'erne 

Vester Mariekirke får i 1760' erne istandsat inventaret, så at den betegnes 
som en af de bedste og smukkeste. Altertavlen males op; pilastrene er rød
marmorerede, bueslagene zinoberrøde med hvide ranker og storsøjlerne 
blåmarmorerede. I frisefeltets venstre halvdel er malet blomsterranker, i 
topstykket et maleri af opstandelsen. 

I de to arkadefelter findes to malerier. Til venstre er det jødernes påske
måltid i Ægypten, til højre Jesu indstiftelse af den hellige nadver51

• Det sid
ste billede er så lig det i Nykirke, som Møhlen malede i 1766, at det må være 
samme maler, der har gjort begge. Billederne er nu på Bornholms Museum. 

Da den gamle Vester Mariekirke blev nedbrudt i 1883-85, forsvandt pul
pituret. 11 af pulpiturfyldningerne findes på Bornholms Museum og fore
stiller: 
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1) bebudelsen. Maria i hvid kjortel med blå kappe på knæ foran en bede
pult med opslået bog. Foran hende svæver en engel med store hvide vin
ger i blå kjortel med rød overkjortel. Mellem dem tre hvide skyer, hvor
fra rødlig stråleglans udgår mod Maria. Rummet har sort-hvid tavlet 
gulv; bag Maria er en marmoreret søjle med blåt draperi. 

2) Marias møde med Elisabeth. Maria er iført hvid kjortel med blå over
kjortel, Elisabeth er i grønlig med rød overkjortel. Mødestedet er en 
terrasse med udsigt over en stenmur til bjerge. Til venstre et murstens
hus med åben dør, til højre et tårn med udsigt gennem en port til have 
med træer. 

3) forkyndelsen for hyrderne. Foran en knælende hyrde i blågrøn kjortel 
og med stav i hånd svæver en engel med hvidgrønne vinger i hvid kjortel 
med blå overkjortel og rødt skærft mellem to hvidgrå skyer på rødlig 
baggrund. Foran til venster sover tre hvidgrønlige får. 

Fig. 6. Vester Marie kirke -Altertavle [BM 10452]. 
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4) Jesu fødsel. Hyrdernes tilbedelse. Jesusbarnet på et hvidgråt lagen i en 
spånkurv. Josef i hvidlig kjortel med rød overkjortel knæler med folde
de hænder, medens Maria i hvid-rødlig kjortel med blå overkjortel 
knæler med sammenstillede hænder. Foran kurven knæler en hyrde i 
grågrønlig kjortel med stav i hånd; bag ham en stående hyrde i noget ly
sere kjortel. Scenen er en muret stald med et æsel i baggrunden til ven
stre og en dobbelt port ud til det fri til højre. 

5) indtoget i Jerusalem. Jesus i hvid-rødlig kjortel med blå overkjortel ri
der på et æsel. Foran knæler personer, som lægger røde og blå over
kjortler under æslets for- og bagben. I baggrunden flere personer med 
palmeblade i hænderne. I forgrunden til venstre et træ, hvori Zachæus i 
rød kjortel sidder. I baggrunden Jerusalem, bjerge og Bethlehem. 

6) Kristus i Gethseinane have. Kristus knæler foran et bjerg, hvorover en 
sky og en engel med store hvide vinger. En anden engel omfavner bag
fra Kristus. I baggrunden bjerge. 

7) tilfangetagelsen. Kristus i hvid kjortel med rød overkjortel samt hvid
rødstribet glorie kysses af Judas i hvidlig kjortel med grønligrød over
kjortel. Bagfra holdes han fast af en panserklædt romersk soldat. Bag 
Judas flere bevæbnede soldater. Bag Kristus slår en soldat øret af Mal
kos med et bredt sværd. I baggrunden bjerge; tilhøjre Jerusalem med 
byport og palisader. 

8) Kristus for ypperstepræsten. Kristus i hvid kjortel med blå overkjortel 
føres med bundne hænder frem af fire bevæbnede soldater for ypper
stepræsten Keifas, der iført bispehue sidder på en trone med rød bag
tæppe og rød baldakin med frynser og kvast. Det foregår i en sal med 
kvadreret gulv; i baggrunden en trappe til næste etage og en døråbning 
til en gang i den nedre etage. 

9) Kristus for Pilatus. Kristus i hvid kjortel med hvid-rødstribet glorie 
føres af to bevæbnede soldater frem for Pilatus med tiara på hovedet 
siddende på en marmortrone med rød baldakin med frynser. Gulvet er 
kvadreret. I baggrunden to døråbninger. 

10) hudflettelsen. Kristus står med hvidt lændeklæde bagbunden til en søjle 
og piskes af to soldater, den ene med en svøbe med blyklumper, den an
den med et ris. På det kvadrerede gulv ligger en pigsvøbe. I baggrunden 
til venstre en dør med overligger. 

11) tornekroningen. Kristus i hvid kjortel sidder med bundne hænder på en 
bænk, medens personer med en stang presser tornekronen ned over 
hans hoved. Foran knæler en, som forhåner ham som jødernes konge. 
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Scenen er i portrummet til et slot. Gennem døråbninger ses ud i det fri. 
Malerierne har omtrent samme motiver som de forsvundne pulpiturbille

der fra Nykirke, malet i 1749, og som henføres til Møhlen. Når der her er 
givet en ret udførlig beskrivelse af de enkelte, skyldes det, at mange af sce
nerne genfindes andetsteds i kirkeudsmykningen eller på urkasserne. 

Hvem andre end Møhlen kan have lavet dem52. 

1763 
Knudskirke får i 1763 malet en ny solskive (=solur), som nu er borte. Efter 
regnskaberne er det H. J. Møhlen53 . 

I 1763 dekoreres det fornyede træloft i Rønne kirke af H. J. Mø hl en, som 
får 126 rigsdaler for sit arbejde54 . Bemalingen i blåt med hvide skyer havde 
desuden nogen figurmaling. I 1797 blev det hele overmalet i perlegråt, som 
senere fik et lag hvid farve ovenpå, indtil loftet blev nedbrudt i 1915. Efter 
sagkyndig uJsagn havJe Møhlen meJ sin kunst formået at skjule, at bræJ
derne var dårligt afhøvlede; det trådte nu grelt frem ved den nye overma
ling55. 

Malermester P. Kofoed foretog afdækningen af betydelige rester af lofts
dekorationen fra 1763, som nu er på Bornholms Museum56

• 

Over det gamle alter fandtes et maleri, der forestillede Jesu himmmelfart; 
uden om var et 15 cm bredt bælte uden bemaling. Det er sikkert, at den ege
træsramme, som i 1750'erne omgav en »himling« over alteret, er genan
vendt. Det støttes på en håndskreven randbemærkning i et eksemplar af 
Thurahs værk, der har tilhørt hotelejer Herold, Hasle57. Himmelfartsbille
det findes nu på museet og viser Jesus, der triumferende løfter højre hånd, 
medens han i venstre hånd holder et dannebrog som sejrsfane.Jesus træder 
på en sort kiste; en lyseblå kjortel flagrer om ham, en rød kappe hænger over 
venstre skulder. BaggrunJen er lysebrun og virker som en stor strålekrans. 
Stridsmænd klædt i blåt og lysegråt er omgivet af marker. 

Det andet maleri, som er bevaret og ligeledes er på museet, viser doms
englen, der med basun indvarsler dommedag. Englen er klædt i rosafarvet 
kjortel med flagrende brun kappe. Der er opbevaret nogle små svævende 
engle med rødt lændeklæde samt 7 små englehoveder blot med vinger58 . 

I kirkeloftets sydvestre hjørne var i en lyskasse anbragt en tavle med hvide 

bogstaver på sort bund. Indskriften lød på: 
»Anno 1761 er dette Loft bleven nyt igien forfærdiget. 
Anno 1763 blev det malet af Henrich Johan Møln. 
Ved Kirkeværge Hans Nelsen.« 
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Fig. 7. Loftsdekoration i Rønne kirke. 
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Også denne tavle findes på Bornholms Museum. Takket være denne tavle 
har man sikkerhed for, at Møhlen er ophavsmand til de urdekorationer, som 
viser engle med dannebrogsflag. 

Fig. 8. Tavle. 

1764 

Øster Larskirke betaler i 1764 5 rigsdaler til maleren, som har malet Jesu 
dåb. Det er sikkert kun en opmaling af det ældre billede. På rammen læses: 
»Anno 1764«; under den nuværende farve læses en oprindelig indskrift, som 
er gengivet under 1740-arbejdet. Både det oprindelige billede og opmalin
gcn må formentlig tilskrives I I. J. Møhlen59

• 

2 felter fra samme kirkes barokaltertavler findes på Bornholms Museum. 
Sagkundskaben60 henfører dem til første halvdel af 1700' erne, men ligheden 
med Møhlens arbejder er påfaldende, hvorfor de medtages her. 

Det ene, der består af tre brædder og måler 125X65 cm, viser Adam og 
Eva i paradisets have under kundskabens træ med slangen. Nedenunder står 
med hvidt på et grønt bælte: 

»Hvad Adam og Eva i Paradis brøde 
Med Æblet de aade, og strax Døden døde.« 

Det andet, hvor det yderste højre bræt mangler (måler 125:><49 cm) viser 
den korsfæstede med Maria og Johannes stående ved korsets fod. Den 
ufuldstændige indskrift lyder som fortsættelse af den første: 

»Har Kristus paa Korset betalt, hvorfor ... 
Ved ham vi salig, som en sand Troe til ham ... « 

Selve altertavlen, der står i kirken, er nu dekoreret af Poul Høm. 
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1766 

Nykirke får i 1766 45 nye stole malet af H. J. Møhlen; stolene er væk, men 
begivenheden fremgår foruden af regnskaberne af en mindetavle til erin
dring om kirkestolenes fornyelse i 1766. Efter en lang, rimet indskrift med 
navnene på de daværende øvrighedspersoner følger: 

»Gort aff Anners A. Kuure. Mallet aff H. J.Møllen«.61 

Altertavlen er stafferet muligt af Møhlen i 1766 samtidig med stolenes be-

Fig. 9. Ny kirke -Altertavlefelter [BM 10451}. 
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maling. I billedfelterne er 2 malerier; til venstre Jesu sidste måltid med dis
ciplene, til højre altergangsscene. Det hele er nu på Bornholms Museum62

• 

Som tidligere nævnt har det sidste billede stor lighed med maleriet på Ruts
kirkes altertavle fra 1753-54, som også er på museet. 

Har Mø hl en været på arbejde i Øster Larskirke i 17 40, 1758 og 1764, som 
det antages ovenfor, har han sikkert malet evangelistbillederne, der sad på 
det i 1766 opsatte nordpulpitur i Øster Larskirke. Pulpituret er forsvundet, 
men malerierne findes på et panel63

. 

Øster Mariekirke har i 1766 haft håndværkere, som har fornyet skrifte
stolen og alterskabet samt alle kvindestolene fra alteret til korsgangen. Det 
siges, at maleren har »med oliefarve malet og beprydet samme«. På skrifte
stolen og alterskab er 6 drejede knapper forgyldt med ægte guld. I 1875 sæl
ger kirken to gamle stole64

· Det kan have været Møhlen, der har haft dette ar
bejde. 

B. Pesttavlerne 
De to pestepidemier, som hærgede Bornholm i 1618 og 1654 og krævede 
henholdsvis 5.185 og 4.569 dødsfald, har gjort stærkt indtryk. Til minde 
derom findes i flere bornholmske kirker de såkaldte pesttavler, der i nogen
lunde ensartet udførelse beretter, hvor mange der døde i de enkelte sogne. 
Kun om enkelte vides det, hvornår de blev lavet eller opmalt, men intetsteds 
nævnes, hvem der har malet dem. 

I Nykirke findes en dateret pesttavle fra 1747, samme år som kirken fik sit 
kvindepulpitur. T topstykket er malet en flyvende engel på sort bund og der
under døden med le og pile. Nederst står indskriften: 

»Pas du paa mig, jeg sigter til Dig. 
Thor Hansen, Kiersten Mads Datter. 
Gifved Efter Deres Søns Død Anno 1747.«65 

En tilsvarende pesttavle fra Rønne kirke er bevaret i Bornholms Museum. 
Den har døden med le,bue og pil samt advarselslinien som i Nykirke; der
under står: 

»Hielp milde Gud, at paa sin Bud 
Mig dagligt staar i Minde 
Paa Dommens Dag tag an min Sag 
At jeg maa Himlen vinde.« 

Teksten og tallene er malet med hvid farve på sort bund. Den er blevet 
tidsbestemt ud fra sidste pestår 1654 og omtales hos Thurah til at være op
hængt engang mellem 1654 og 175666

• Det rigtige årstal er måske 1748, da 
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Møhlen havde sit store arbejde med stolestaderne og opmaling af kirkeblok
ken. 

Allinge kirkes pesttavle er efter regnskaberne opmalet i 175567
; samme år 

som præstetavlen og muligt mindetavlen for Fr. V antages at være malet af 
Møhlen. 

Klemenskirkes pesttavle er fornyet 182368 og Povlskirkes tilsvarende, nu 
forsvundne tavle er opsat påny 1766 og opmalet 1821 69

• 

To af pesttavlerne adskiller sig fra de øvrige. Bodilskirkes tavle har ind
skriften: 

»Herrens Høst Paa Borringholm udi Tvende Pæster« 70
• 

Olskirkes tavle er kun for de af pesten 1618 omkomne71 og er sikkert op
sat før den anden pest i 1654. 

Disse to tavler kan ikke hidrøre fra Møhlen. 
Der har muligt været flere pesttavler i andre kirker, men de kan være gået 

til eller er på en eller anden måde forsvundet i tidens løb. 
I hvert fald de pesttavler, der viser englen og døden med le, er sikkert ma

let eller ihvert fald opmalet af Møhlen. 

C. Urkassebemalingerne. 
I modsætning til de engelske og franske standure, der som regel har urkasser 
i polerede træsorter, er bornholmerurene karakteristiske ved at være bema
lede, ofte med simple ting, undertiden med bibelske motiver og sjældnest 
med kinesiske lakimitationer72

. 

Peter Arboes enviserur fra 174573 har blomsterdekorationer. Otto Arboes 
ur mærket London viser en kvindeskikkelse mellem skyer og med et danne
brogsflag i hånden, stærkt beslægtet med Jesusskikkeisen fra Rønne kirke
loft. 

På Bornholms Museum findes bl.a. Peter Arboes ur nr. 283, som har stået 
på Store Myregård i Nylars; den oprindelige bemalnig på klokkehusdøren 
fremstiller Jesu fødselsscene74

• Det vides, at dekorationen på Peter Arboes 
ur nr. 284 er nøjagtigt den samme som på nr. 283. 

Otto Arboes ur nr. 500 har bevaret sin oprindelige dekoration; på lågen 
er en fremstilling af Jesu fødsel og forneden en frugtkurv; uret findes på Det 
danske Urmuseum i Købstadsmuseet »Den gamle By« i Aarhus75

• Samme
steds findes Otto Arboes ur nr. 179 med afdækkket rokokkodekoration, 
men inden under er en krybbescene. Man finder overmalingen mere interes
sant at bevare, så derfor er af dækningen ikke gennemført. 

Der omtales Otto Arbos ure med henholdsvis Kristi himmelfart og scener 
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fra »Den forlorne Søns« historie med personer iklædt rokokkotidens drag
ter som på samtidige kobberstik76

• 

Urene med Jesu fødselsscene viser nogen variation, så at der ikke har væ
ret brugt samme skitse eller forbillede. Også blomstermotiverne er forskel
lige; selv på samme urkasse er der små variationer ved de enkelte dekorati
oner. 

Som regel falder bemalingen i tre dele. Blomster anbringes rundt om
kring, hvor der ikke er plads til større dekorationer. Øverst på urkasselåget 
er en engel i stor størrelse med hvide vinger og en blålig kjortel. I hånden 
holdes et dannebrogsflag, og om figuren slynger sig et dannebrogsfarvet 
bånd, der kan opfattes som flagets spids. Om englen er forskellige skyer, 
som forneden danner en buet ramme som overgang til det nederste billede, 
selve krybbescenen. 

I yderkanten står på hver side et træ; det ene mere adskilt i etager, medens 
det andet kan være mere samlet, muligt æbletræet fra paradiset og livstræet. 
Forskellige firkantede bygninger omgiver selve scenen. Op over det hele ra
ger et karakteristisk rundt tårn med rundbuede åbninger; taget afsluttes med 
vindfløj. 

Stalden er indrammet af et telt, hvis blå kanter falder som draperier mel
lem fem fløjspidser i mindre udformning end tårnets. I stalden skimtes et 
par dyr, medens den hellige familie fremhæves ved tre guldbesatte glorier; 
Josef stående til højre med vandringsstav og Maria siddende til venstre for 
den vuggelignende krybbe med Jesusbarnet. Til venstre for denne gruppe 
knæler 3 personer, der er holdt i neutral klædedragt, så at de med lige ret kan 
opfattes som de hellige tre konger som tre hyrder. Afgrænsningen forneden 
er en buet linie med enkelt stiliserede småblomster. 

III. Møhlensforbillede. 
Hvor stammer Møhlens forskellige motiver til kirkemalerierne og urkasse
bemalingerne fra? Det er usandsynligt, at en eller anden billedbibel har væ
ret hans forlæg. 

Mest sandsynligt har han under sine læreår i Hamburg haft lejlighed til at 
se datidens religiøse malerier og de karakteristiske runde kirketårne, som 
mange tyske kirker havde, f.eks. domkirken i Mainz, Mariakirken i Laach, 
St. Godehardkirken i Hildesheim, domkirken i W orms, apostelkirken i 
Køln, domkirken i Trier77

• 

Især den såkaldte Columbaaltertavle78
, dengang i Køln, nu på museum i 

Miinchen, har så mange enkeltheder, som kan spores i Møhlens arbejder. 
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Altertavlen er bekostet af Goedard von dem Wasserfass, som var Kølns 
borgmester 1437-62, til det af ham opførte kapel i forbindelse med en kirke
udvidelse påbegyndt i 1456. Indtil 1808 stod altertavlen i Wasserfass' fami
liekapel, der tjente som Columbakirkens dåbskapel79

• I begyndelsen af 
1800-tallet erhvervede brødrene Boisseres alterbilledet, der gik under beteg
nelsen »den store Eyck«, og her havde Goethe i 1814 været så betaget af ma
leriet, at han udtalte, at dette billede var mere værd end alt, hvad han selv 
havde lavet80

• I 1827 erhvervedes det af Ludvig T ;if R;iyf-rn til <let g;imle pi
nakotek i Miinchen81

• 

Først senere blev man klar over, at ophavsmanden ikke var van Eyck, men 
Rogier van der Weyden (1399/1440-1464), der slog sig ned i Bruxelles, hvor 
han blev byens officielle maler82

. 

Fig. JO. Rogier van der Weyden: Der Columba-Altar. 
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Selve Columbaaltertavlen er trefløjet. Venstre fløj skildrer åbenbaringen 
for Maria, der knæler ved en bedepult, medens hilsningsordene er malet i 
forbindelse med ærkeenglen. Højre fløj viser fremstillingen i templet. Midt
fløjen er 138X153 cm stor og går under betegnelsen »Kongernes Tilbedel
se«. Maria sidder som midtpunkt i stalden; Josef og 2 af kongerne flankerer 
hende til venstre, medens stifteren knæler bag dem. Til højre løfter den tre
die konge pelshuen til hilsen efterfulgt af en page med gaven. Der er udsyn 
til byen og omegnen. 

På andre af Rogier van der W eydens værker, f.eks. Sakramentes billederne 
fra Antwerpen83 flagrer bånd med indskrifter; det ligner påfaldende de 
bånd, Møhlen udstyrer såvel Kristusfiguren fra Rønne loftsmaleri som eng
lene på urkasserne med. 

I artiklen er ikke gjort brug af farvebilleder ud fra den betragtning, at Møh
lens arbejder fortjener før eller senere gengivelse i farvefoto optaget af fag
folk. Var det ikke en værdig opgave for en jubilerende virksomhed at beko
ste et sådant arbejde, der burde medtage et udsnit af de bornholmerure, som 
har af dækkket de oprindelige dekorationer? 

Andre bornholmske malere har efterladt malerier i kirkerne og på urkas
ser, men så længe de sidste ikke er afdækkede af fagfolk, er det udelukket at 
samle stof om de enkelte malere, således som det her er forsøgt om Henrich 
Johan Møhlen. 
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OVERSIGT OVER ARBEJDER TIL KIRKER 
SAT I FORBINDELSE MED H. J. MØHLEN 

) = nu forsvundet. 
Allinge kirke 

Ibskirke 
Knudskirke 
Neksø kirke 
Nykirke 

Nylarskirke 

Olskirke 

Povlskirke 
Rutskirke 

Rønne kirke 

Vester Mariekirke 

120 

BM = på Bornholms Museum. 
1745 8 pulpiturfyldninger med biUeder 
1745 bemalinger 
1755 præstetavle 
1755 mindetavlefor Fr. V 
1755 opmalet pesttavle 
1739 (altertavle) 
1763 (solur) 
17 4 ~ loftsmalerier 
1747 (kvindepulpitur) 
17 4 7 pesttavle 
1749 (mandspulpitur) 
1766 (45stole) 
1766 mindetavle om stolemaleri 
1766 altertavle med 2 billeder 
1754 (altertavle) 
1754 ( opmalet prædikestol) 
1755 altertavle med (nadvermaleri) 
1755 restaureret prædikestol 
1756 præstetavle 
1766 (opmalet pesttavle) 
1753 altertavle med 2 billeder 
1753 prædikestolens krone 
1754 brudestol 
1754 loftsmaleri 
17 48 stolestad er 
1748 kirkeblok 

BM 

BM 

BM 
BM 

? pesttavle (opmalet?) BM 
1751 mindetavle for C. D. Revendow 
1755 op maling af Chr. V's mindetavle 
1763 loftsmaleri med himmelfart og domsenglen BM 
1763 indskriftstavle om loftsmaleri BM 
1760-erne 2 altermalerier 
1760-erne 11 pulpiturfyldninger 

BM 
BM 



Øster Larskirke 

Øster Mariekirke 
Å kirke 
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1740 Jesu dåb 
1758 op maling af epitafiet for J. J. Sonne 
1764 2 altermalerier 
1764 opmaling af Jesu dåb 
1766 evangelistbilleder 
1766 malet inventar 
1743 (pulpitur) 
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TO KORT OVER BORNHOLM FRA 1650erne 

Af B. Westerbeek Dahl 

Blandt det omfattende kortmateriale i Det kongelige Bibliotek, der er beva
ret fra 1600tallet, findes også et lille kort over Bornholm, der hidtil har und 
gået historikernes opmærksomhed1

• 

Kortet giver et sjældent præcist billede af Bornholm. Det er tegnet i 
smukke og meget rene farver: Om hele øen er en dybtblå konturkolorering. 
Ved de lavvandede områder på de sydlige dele af øst- og vestkysten og langs 
hele sydkysten er den blå kolorering noget lysere. Købstæderne er markeret 
som røde områder og stednavnene med sort. 

Kortets udstyr, Jen smukke kartouche, målestokken og kompasrosen er 
i grisaille. 

Kortet måler 618 mm X 410 mm (bredde X højde) og er i måleforholdet 
ca. 1 :53.000. 

Som det senere skal vises, er kortet en kopi, men det har alligevel selv
stændig betydning, da forlægget tilsyneladende er gået tabt. Desuden er det 
udført i en helt speciel teknik. 

Kortet er håndtegnet, men i stedet for at skrive stednavnene med hånden 
har kopisten indstemplet stednavnene med løse typer. Bortset fra en række 
samtidige kort over andre danske områder, er denne teknik helt ukendt i 
forbindelse med håndtegnede kort. 

Ved trykning af kort i træsnit var det derimod ikke sjældent, at bore en 
fordybning i træet og deri placere løse typer af bly, som kendtes fra traditi
onelt bogtryk; trykfladen bestod således både af træpladen og blytyper. 
Derved sparedes en vanskelig udsnitning af bogstaverne i det hårde træ. For 
at forhindre at de løse typer hoppede på linien eller helt faldt ud, fandt man 
senere på at støbe typerne i en form som stereotypier2. 

Under graveringen af kobberstik ses også anvendt stempler, der presses 
ind i kobberpladen. Derved undgik man den rutineprægede gravering af til
bagevendende symboler som f.eks. for landsbyer og købstæder3. 

Bornholmskortet er udført i en blandingsteknk: Det er som omtalt en 
håndtegning med typetrykte stednavne, der er stemplet ind i hånden. 

Om hvert enkelt bogstav er stemplet ind for sig eller om korttegneren har 
samlet typerne til ord i et lille håndstempel, er ikke til at afgøre; men for den 

125 



B. WESTERBEEK DAHL 

Fig. 1. Kort over Bornholm sandsynligvis fra omkring 1660 i Det kgl. Biblioteks Kortsamling. 
Original: 618 mm x 410 mm. 1:53.000. 
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første mulighed taler, at typerne ikke står helt præcist på linie (se f.eks. titel
feltet, hvor »I«et i »lnsvlae« og »L«et i »Delineatio« er anbragt meget skævt 
i forhold til de andre bogstaver. 

Der er anvendt både antikva og kursiv i typetrykkene. Antikvatyperne 
kan opdeles i to grader (størrelser), hver med et sæt store og små bogstaver: 
(Tallene angiver højden på en gennemsnitstype) 
Antikva: Stor type Lille type 
Store bogstaver 
Små bogstaver 
Kursiven findes kun i en størrelse: 
Kursiv: 

4111111 

21hmm 

Store bogstaver 2-21/4 mm 
Små bogstaver ca. 1112 mm 

3 111111 

2mm 

Til de store tal i målestokken har tegneren anvendt den store antikvas store 
»I«, mens han til de små tal har benyttet typer på ca. 1112 mm højde (beregnet 
ud fra ettallets højde). 

Kortet selv fortæller intet om, hvem ophavsmanden var: Men den prægti
ge kartouche og ikke mindst typetrykkene giver os ret sikre holdepunkter 
for en tilskrivning: Der er fundet typetryk på ca. 50 kort, tegnet her i Dan
mark omkring 1660, heraf er de 22 samlet i et håndskrift. Af alle disse kort 
er desværre kun to signeret (heriblandt håndskriftet), men meget tyder på, 
at alle kortene stammer fra de to typetrykkeres hånd. 

Det ene kort er Gottfried Hoffmanns Skånekort fra 16574, det andet er 
det omtalte håndskrift, der indel10lde1 22 fæswiugsplauer, signeret af 
»Christophorus Heer«. Det kaldes sædvanligvis »Monumentum« efter den 
omfattende typetrykte dedikation til Frederik den 3. på titelbladet5

• 

Både Hoffmann og Heer var indvandrede tyskere, der kom til Danmark 
fra Lauban i Schlesien for at arbejde i den danske konges tjeneste som fæst
ningsingeniører6. Gottfried Hoffmann var født omkring 1625 og efter mate
matiske studier i Leipzig i begyndelsen af 1640erne udvandrede han til Dan
mark, hvor han første gang nævnes i 1647. 

Indtil 1653 arbejdede han ved den nyanlagte Frederiksodde fæstning - til 
1651 under broderen Georg Hoffmanns opsyn. I 1653 blev han overflyttet 
til Skåne, hvor han deltog i feltoget i 1657 under Axel Urup. Under sven
skernes belejring af København opholdt han sig i byen og fik i 1658 privile
gium på at stikke et kort over begivenhederne i kobber, men han synes ikke 
at have fuldført flyvebladet7. Efter krigen fik han til opgave at fortsætte ud
bygningen af Kastellet i København, men i løbet af sommeren 1661 vendte 
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han tilbage til Frederiksodde, hvor han arbejdede som ingeniør til efter 
1667. 

I 1670erne var han »Stadskonduktør« i København uden dog at bære tit
len. Senere blev han udnævnt til generalkvartermester. Fra 1684 til sin død i 
1687 var han chef for fortifikationsetaten. 

Vi kender langt mindre til Christoph Heer, hvis tilstedeværelse i Dan
mark længe har været helt overset8

• 

Heer var født i Lauban i 1637 som søn af byens ærkediakon, Johann 
Heer, og en datter af en af byens fornemste borgere, Christoph Hoffmann, 
og var således i familie med Georg og Gottfried Hoffmann, som han selv 
omtaler som fætre9

• Efter jura- og matematikstudier ved universitetet i Le
ipzig kom han i 1658 til Danmark, hvor han først boede hos Georg Hoff
mann i København. I 1661 kom han til Frederiksodde sammen med Gott
fried Hoffmann. Før 1668 må han være udvandret, da han i januar 1669 fik 
ansættelse som ingeniør i Strassburg, der da var tysk. Ved byens erobring af 
franskmændene i 1681 måtte Heer flygte, men han blev senere ansat ved for
skellige betydelige tyske fæstninger (således en overgang ved fortikationen i 
Frankfurt am Main). 

Fig. 2. Christoph Heers kort over Hammershus fra »Monumentum«, tegnet omkring 1660. 
Original: 308 mm X 198 mm. Ca. 1:6.850. 
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Fig. 3. Kort over Bornholm fra 1650erne i Det kgl. Biblioteks Håndskriftafdeling. Original: 
1236mm X 790mm. Ca.1:26.170. 
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I 1693 blev han informator ved det nyoprettede kadetkorps i Dresden, 
hvor han blev til sin død i 1701. I 1689 og 1694 udgav han to bøger om fæst
ningskunst, hvor han bl.a. omtaler sit ophold i Danmark - specielt i Frederi
cia - og sin slægtning Georg Hoffmann 10

• Gottfried Hoffmann nævnes ikke. 
Uanset om man tilskriver Christoph Heer eller Gotfried Hoffmann det 

anonyme kort over Bornholm, hører det altså til kredsen omkring Dan
marks betydeligste fæstningsingeniører omkring 1660. 

Et afgørende bevis for kortets ophav kan man naturligvis ikke opnå, men 
af de typetrykte kort, der er bevaret, har Bornholmskortet størst lighed med 
de 22 fæstningsplaner i Heers håndskrift »Monumentum«: Her genfinder 
man den samme karakteristiske kartouche, der i varianter findes på alle kor
tene; de to kompasroser i »Monumentum« (på Københavnskortet og kortet 
over Nakskov) er også fuldstændigt identiske med kompasrosen på det an
onyme Bornholmskort. Også målestokken er udført på samme måde. Den 
er med forside og underside i alterende grå og hvide farver. 

Størrelsen på de typetrykte bogstaver peger også på Heer: Den store an
tikvas versaler, findes også i »Monumentum«, men her uden det tilsvarende 
sæt af små bogstaver. Bornholmskortets sæt af den lille antikva findes ligele
des i »Monumentum« - både som store og små bogstaver. Dets tal svarer 
nøjagtigt til tallene på målestokken på titelsiden i »Monumentum«. Da 
håndskriftets 22 fæstningsplaner er helt uden kursiv, er vi afskåret fra en 
sammenligning af disse typer. 

Gottfried Hoffmanns Skånekort har kun ganske få typetrykte versaler: 
En stor antikva på 6112 mms højde og en kursiv på 41/4 mm. 

Det er derfor sandsynligt, at kortet er tegnet af Christoph Heer under 
hans ophold i Danmark fra 1658 og et stykke ind i 1660erne. Muligvis er det 
tegnet før han rejste over til Fredericia i 1661. 

Kortet er som omtalt en kopi af et nu forsvundet originalkort over Born
holm, der med en vis sikkerhed kan ophavsbestemmes. 

I 1680 udarbejdedes en oversigt over Krigskancelliets kortsamling, der da 
bestod af 66 byplaner og 15 kort over danske landsdele. Herunder nævnes 
bl.a. et kort over Sjælland af Hoffmann og under litra H er indført et kort 
over Bornholm: »Bornholm von Hoffmann A: [ nno 16] 53 11

• 

Netop i 1653 blev Gottfried Hoffmann forflyttet til Skåne fra Frederik
sodde, og der er ingen tvivl om, at det er ham og ikke broderen Georg Hoff
mann, der hentydes til i listen over krigskancelliets kort. At han skulle have 
besøgt Bornholm og der foretaget opmålinger er ikke urimeligt. Skånekor-
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tet fra 1657 viser således Hoffmann som en habil korttegner, der selv foretog 
selvstændige opmålinger .12 

Om han har tegnet flere kort over Bornholm eller dele af øen, kan ikke af
gøres med sikkerhed, men muligvis er Hammershuskortet i Heers »Monu
mentum« en kopi af et nu forsvundet Hoffmannkort. Siden 1680 er Hoff
manns Bornholmskort fra 1653 tilsyneladende forsvundet 13

• 

Vi kender dog også Hoffmanns kort fra en anden kopi, der findes i Hånd
skriftafdelingen på Det kongelige Bibliotek14

• Dette kort, der er tegnet i om 
trent det dobbelte måleforhold af føromtalte kort (ca. 1 :26.170), indeholder 
ingen typetryk, men det stemmer i den grad overens i det topografiske bille
de og i de håndskrevne oplysninger, at der må være en forbindelse mellem 
de to kort: I bilaget er der foretaget en sammenligning af tekstoplysningerne 
på kortene, og som det kan ses indeholder begge kort oplysninger, der ikke 
findes på det andet. Derfor må de begge være kopier af samme kort - mulig
vis Hoffmanns kort over Bornholm fra 1653. 

Om tegningen af kortet i Håndskriftafdelingen også er af Heer er ikke til 
at afgøre med sikkerhed, da vi ikke kender hans håndskrift; derimod har 
kortets tekst en stor lighed med Gottfried Hoffmanns skrift, som vi kender 
bl.a. fra hans Skånekort. Det er derfor ikke umuligt, at kortet i Håndskrift
afdelingen er en skitse til 1653-kortet. 

Med den matematiske baggrund 1600tallets militæringeniører havde, var 
de overordentlig kompetente til at foretage kartografiske opmålinger. Men 
kun i meget sjældne tilfælde blev deres viden udnyttet i forbindelse med to
pografiske og ikke-militære opmålinger. Grænsen var - og er som bekendt 
stadig - flydende. Det er derfor ikke overraskende at en af kongens fæst
ningsingeniører tegnede et kort over Bornholm, hvis værdi i militær hense
ende var mindre end den topografiske. 

Først langt ind i 1700tallet blev der tegnet et Bornholmskort, der kunne 
stå mål med Hoffmanns præcise afbildning af øen fra 1653. 

I 1600tallet måtte kortinteresserede nøjes med udenlandske kort over øen 
på generalkort over Danmark. Hoffmanns opmålinger og Heers kopi lå 
utilgængelige på Det kongelige Bibliotek. 
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BILAG 

Liste over stednavne på de to Bornholmskort. 

Håndskriftafdelingen Kortsamlingen Danmarks stednavne15 

Titel: 
Boringholm bl BORINGHOLMAE Bornholm, s. 2+ 

INSVLAE 
DELINEA TIO .I 
= [Kort over Bornholm] 

Byer markeret som købstæder: 
Gudium/ Gudium./ 
Schwaneck/ 
Nexe/ 
Rondel 
Hassle/ 

Schwaneck./ 
Nexe./ 
Rcende./ 
Hasle./ 

Fzskerle;er og andre stednavne: 
Sandwig/ Sandwig./ 
Alling/ Alling/ 
T egen/ T egen./ 
Rostedt/ Roedsted./ 
Sallene/ Sall ene./ 
Melstett/ Meelsted./ 
Saltonne/ Saltonne./ 
Gyldens aae/ Guldens aae./ 

Bodels aae./ 
Lista/ Lista./ 
Frimme/ Frimme./ 
Orsthal/ Orstehl./ 
Hoigsbierg/ Hoigsbierg./ 
Mallquarren/ Malquarren./ 
Leirschreed/ Leerschred./ 
Hundsroncke Hunds Roncke./ 

quecksand/ Queksand./ 
Salthammer I Salthammer .I 
Schnaackebeg/ Snackebeg./ 
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Gudhjem, s. [335]+ 
Svaneke, s. [76]+ 
Neksø, s. [85] 
R.ønne, s. [6] 
Hasle, s. [31] 

Sandvig, s. [56] 
Allinges. [ 43]+ 
Tejn, s. 268+ 
Røsted, s. 289+ 
Salne, s. 316 
Melsted, s. 336+ 
Saltune, s. 356+ 
Gyldenså, s. 366 
[Vaseå?] 
Listed, s. 384+ 
Frenne, s. 396+ 
Årsdale, s. [378]+ 
Højbjerg, s. 401 + 
Malkværn, s. 407 
Lerskred, s. 405+ 

Hunderynken, s. 433+ 
Salthammer, s. 457 + 
Snogebæk, s. 446 
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Brureef/ 
W ellembsode/ 
Soerte Hatt/ 
Amager/ 

Hellig Peer/ 
Cooss/ 
Wangen/ 
Hammershuss/ 

der Hammer/ 
S. Salomon/ 

Sogne: 
Oles Sogen/ 
RoeSogen/ 
Oster Larss Sogen/ 

Oster Marcus Sogen/ 

Ibs Sogcn/ 
Bodels Sogen/ 
Pouels Sogen/ 
Peters Sogen/ 
Aakirche Sogen/ 
Ny Larss Sogen/ 
W ester Marcus So gen/ 

Knuds Sogen/ 
Ny Kircke Sogen/ 
Clemens Sogen/ 

Ridser Sogen/ 

Brureef/ 
V ellemsodde/ 

Amager./ 
Ny Kirche Reef./ 
Hellig Peer./ 
Coos.! 
Vangen./ 
Schloss/Hammershus./ 
Sena./ 
der Hammer./ 
S. Salomon/ 
MARIS BALTHICI/ 
P ARS [ = en del af 
Østersøen] 

Oles Sogen./ 
Rce Sogen./ 
Oster Lars Sogen./ 

Broens Rev. s. 449+ 
Vellingsodde, s. 460+ 
Sorthat, s. 136 
Amager, s. [175] 
Nykirke Rev, s. 134 
Helligpeder, s. 235+ 
Kaas, s. 236+ 
Vang, s. 242 I 

Hammershus, s. [65]+ 
Sæne, s. 67 
Hammeren, s. 69 
Salomons Kapel, s. 66 

Olsker sogn, s. [262]+ 
Rø sogn, s. [283]+ 
Øster-Lars ker sogn, 
s. [307] 

Oster Marcus Sogen./ Øster-Marie sogn. 
s. [344] 

Ibs Sogen./ Ibskcr sogn, s. [378]+ 
Bodels So gen./ Bodilsker sogn, s. [ 4 21] 
Pouls Sogen./ Povlsker sogn, s. [ 441] 
Peers Sogen./ Pedersker sogn, s. [ 461] 
Aakierk Sogen./ Aaker sogn, s. [ 482] 
Ny Lars Sogen./16 Nylarsker sogn,s.[175]+ 
W ester Marcus Sogen./17 Vester-Marie sogn. 

Knuts Sogen./ 
Ny Kircke Sogen./ 
Clemens Sogen./ 

Ridser Sogen./ 

s. [138] 
Knudsker sogn,s. [108]+ 
Nyker sogn, s. [122] 
Klemensker sogn, 
s. [197] 
Rutsker sogn, s. [231]. 
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NOTER 

1. Kortet findes i bibliotekets kortsam
ling (signatur: Bornholm). ]fr. Mari
anne Griitzmeier: Bornholm. En 
bibliografi over kort, udarbejdet på 
Det konglige Bibliotek. København 
1978. (Speciale fra Danmarks Biblio
teksskole 1978), nr. 1. 

2. David Woodward (Ed.): Five centu
ries of map printing. Chicago 1975, s. 
45 ff. 

3. David Woodward: (Ed.): Anførte ar
bejde, s. 66 ff. 

4. Det kongelige Biblioteks Kortsam
ling (Signatur: Skåne). 

5. Det kongelige Biblioteks Hånd
skriftafdeling (Gl. Kgl. Saml. 716-2). 

6. Oplysningerne i det følgende bygger 
på ]. C. W. Hirsch og K. Hirsch: 
Fortegnelse over danske og norske 
officerer 1660-1814 (MSS på Det 
kongelige Bibliotek), opslag: Hoff
mann; Til Heers biografi og enkelte 
biografiske oplysninger om Gott
fried Hoffmann er benyttet G. Hoff
mann: Lebens-Geschichte aller evan
gelischen Pastorum Primariorum ... 
in der Stadt Lauban. Lauban 1707, s. 
196-215. 

7. Københavns Diplomatarium. 3. 
bind. København 1877, s. 483, nr. 
786. 

8. Jf. Historiske Meddelelser om Kø
benhavn. 3. Rk. 5. bind. København 
1942-43, s. 174ff, og Weilbachs 
Kunstnerleksikon. 3. udgave. Red. af 
Merete Bodeisen og Povl Engelstoft. 
1. bind, s. 497 (artikel af Bredo 
Grandjean). 

9. Christoph Heer: Speculum artis mu
niendi. Leipzig 1694, fortalen (Bogen 
findes på Det kongelige Garnisons
bibliotek). 

10. Christoph Heer: Anførte arbejde, s. 
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72-76. Beskrivelsen af Fredericia er 
optrykt i Vejle Amts Årbøger 1981 
(Bjørn Westerbeek Dahl: En beskri
velse afFrederi~ia fra 1660eme). 

11. Rigsarkivet (Landetaten. Krigskan
celliet. Indkomne sager 1680, nr. 
326). 

12. N. E. Nørlund: Danmarks Kortlæg
ning I. København 1943, s. 55. Skåne
kortet er gengivet på planche 67. 

13. Kortet ses ikke registreret i den fore
liggende litteratur. Det er endvidere 
blevet eftersøgt forgæves på Det kon
gelige Bibliotek (Håndskriftafdelin
gen og Kortsamlingen), Rigsarkivet, 
Nationalmuseet, Forsvarets Byg
ningstjeneste og Hærens Arkiv, hvor 
der erfaringsmæssigt skulle være 
størst sandsynlighed for at finde 
1600tals kort. 

14. Det kongelige Bibliotek. Håndskrift
afdelingen (Ny kongelige Saml. 387 
e, nr. 21). Kortet måler 1236 mm X 

790 mm. M. Griitzmeier: Anførte ar
bejde, nr. 2. 

15. Stednavneudvalget: Bornholms sted
navne. København 1951 (Danmarks 
stednavne, nr. 10). Under indsamlin
gen har medarbejderne excerperet 
stednavne fra Bornholmskortet i 
Håndskriftafdelingen. Det optræder 
benævnt »K 17. Aarh. = Kort uden 
Titel og Aar i Det kgl. Bibi., Ny kgl. 
Saml. 387e fol.« (s. XXIII). I en del 
tilfælde er Stednavneudvalgets af
skrift fejlagtig. I listen er der henvist 
til Stednavneudvalgets publikation 
og omtale af det håndtegnede kort er 
markeret med +. 

16. På kortet i Kortsamlingen har type
trykkeren byttet om på placeringen 
af Nylarsker og Vester-Marie sogne. 

17. Se note 16. 



POUL HANSEN ANCHERS HERKOMST 

Af E. F. S. Skovgaard 

I de hidtil i »Bornholmske Samlinger« offentliggjorte afhandlinger vedrø
rende præsten Poul Hansen Ancher, der må siges at være en af Bornholms 
berømteste personligheder, har det været ret sparsomt med oplysninger om 
hans herkomst. M. K. Zahrtmann gav i B.S" 14. bind (1922), en ret fyldig 
beskrivelse af hans liv og virke, derunder hans rolle i Bornholms befrielse 
1658. Zahrtmann var usikker om Anchers herkomst, men nævner dog som 
en mulighed, at han var søn af sognepræst i Hovby i Skåne Hans Poulsen 
Anchersen. Han omtaler desuden Anchers tre søskende på Bornholm: Pe
der Ancher, der var byskriver i Åkirkeby, Maren Hansdatter Ancher, der 
var gift først med Ole Nielsen Sanne, derefter med Jørgen Jensen Sode, samt 
Marta Hansdatter Ancher, gift med Ole Svendsen Lemvig. 

I »Dansk biografisk leksikon« angiver Zahrtmann senere - uden forbe
hold - Hans Poulsen Anchersen som fader til Poul Ancher. 

Maskinmester Kr. Kure har i B.S" 30. bind (1945), givet en nærmere rede-

Fig. 1. Det sydlige Skåne. 
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Fig. 2. Ø. Hoby kirke, Skåne. 

Fig. 3. Ø. Hoby kirke, interiør. 
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gørelse vedrørende slægten Poul Hansen Ancher. Heri angiver han med sik
kerhed Poul Ancher og de tre nævnte søskende som børn af Hans Poulsen 
Anchersen og Else Olesdatter i Hovby. Han slutter sin redegørelse med en 
oplysning om, at fhv. stationsforstander C. Kragh i 1939 fra stadsarkivet i 
Malmø fik oplyst følgende, der angives at være hentet fra S. Cavallins »Her
daminnen«, 4. del: »Sognepræst i Hoffby (Øster Hoby) Hans Anchersen, 
som også kaldes Hans Poulsen Ancher, formodes at være søn af sognepræst 
i Loderup Poul Anchersen. Han var ifølge en Eravstensinclskrift pr:rst hf'r i 
27 år og døde 1655, 52 år gammel. I sit 26-årige ægteskab med Else Olesdat
ter havde han 4 sønner og 5 døtre. Fire af børnene er begravet i Hovby kir
ke, deriblandt sønnen Ole, der studerede theologi og døde 1661, 27 år gam
mel«. Desuden gives der oplysninger om den formodede fader, Poul An
chersen i Loderup. 

Poul Hansen Anchers forældre er endelig omtalt - overensstemmende 
med de to ovennævnte forfattere - i B.S., 38. bind (1961), »Bornholms præ
stehistorie«. 

Det er imidlertid nu gennem pålidelige kilder godtgjort, at Hans Ancher
sen i Hovby (Ø. Hoby) ikke var søn af Poul Anchersen i Loderup, ligesom 
disse kilder gør det muligt at spore Hans Anchersens rette forfædre nogle 
generationer tilbage. 

Ifølge Gunnar Carlquist: »Lund Stifts Herdaminne« må sognepræst i Ø. 
Hoby Hans Anchersen (latin: Johannes Ancharius Pauli Haderslebensis) 
være søn af sognepræst i Starup-Grarup i Sønderjylland Povel Anchersen 
(Ancharius)1. Denne havde bl.a. to sønner med samme navn: Johannes 
(Hans). Den ældste var af første ægteskab med Catharina Friedrichsdatter. 
Han blev præst og provst i Åbenrå. Den anden var af andet ægteskab med 
Marine Pedersdatter Hegelund og døbt i Starup 18/12 1603. Han blev ind
skrevet som student i Rostock i april 1625 og i København 22/12 samme år. 
Han efterfulgte Jørgen Franssen som sognepræst i Ø. Hoby, da denne var 
død 14/8 1628. 

Ifølge en gravstensindskrift dateret 4/6 1655 døde Hans Anchersen i sit 
52. år efter at have været sognepræst i Ø. Hoby i 27 år. Han var 1629 blevet 
gift med Else Olesdatter (Elin Olufsdatter), datter af Olof Mikkelsen, sog
nepræst i Villie-Orsjo, Skåne, og Bente Mikkelsdatter. Hans Anchersen og 
Else Olesdatter havde 4 sønner og 5 døtre, hvilket fremgår dels af nævnte 
gravstensindskrift dels af skiftet efter Bente Mikkelsdatter 7/111692 (Ingel
stad herredsrets protokol 6/3 1693): 
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- Poul Hansen Ancher (1630-1697), sognepræst i Hasle-Rutsker, 
- Agnete Hansdatter, født ca. 1632, død 1707 i Barceback som enke efter 

Christen Nilsson (Tosterup), der var herredsdommer i Engelstad og døde 
1706. Dette par blev stamforældre til den skånske slægt Sylvan. 

- Ole Hansen Ancher, født 1634, indskrevet som student (teologi) ved Kø
benhavns universitet 1660, død 2719 1661 i en alder af 27 år. 

- Maren Hansdatter, født 1636. Gift første gang 1659 med Oluf Nielsen 
Sanne, sognepræst i Østerlars-Gudhjem 1657-72, og anden gang 1673 
med efterfølgeren i embedet Jørgen Jensen, Sode. 
Peder Hansen Ancher, født november 1642, død 1/8 1721, stævnings
mand ved Bornholms landsting, senere byskriver i Åkirkeby. Gift 18/9 
1670 med Gertrud Svendsdatter, født 4/8 1652 i Åker. De havde mindst 6 
børn. 

- Marta Hansdatter, gift 6/2 1667 i Østerlars med Oluf Svendsen Lemvig, 
sognepræst i Neksø-Bodilsker fra 1666, men afsat fra embedet 10/8 1671. 
Årsagen hertil var i sin oprindelse en ringe skærmydsel om, hvem der hav
de aflivet præstens hund, men sagen udviklede sig bl.a. på grund af falske 
vidner, gensidige beskyldninger og intriger, indtil den endte i Højesteret, 

Fig. 4. Villie kirke, Skåne. 
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der fratog såvel pastor Lemvig som landsommer Peder Olsen deres embe
der (se B.S., 9. bind: »Hundemordet i Bodilsker«). Familien flygtede til 
Skåne og videre til Stockholm, hvor han ernærede sig som skribent. Han 
døde antagelig 1677; Marta Hansdatter døde først 1724 i Simrishamn. 

- Desuden følgende, der alle døde som børn under blodsot-epidemien 
1652: Cicile Hansdatter, født ca. 1638, Bente Hansdatter, født 1640, og 
Hans Hansen Ancher, født ca. 1645. 

Som nævnt var Hans Anchersens hustru, Else Olesdatter, en datter af 
Olof Mikkelsen og Bente Mikkelsdatter. Hun var født ca. 1609. Faderen, 
Olof Mikkelsen eller Ole Michelsson, var sognepræst i Villie-Orsjo i Skåne 
fra 1606. Han er antagelig død 1622, idet hans efterfølger menes at være til
trådt dette år. Hans herkomst er ikke kendt. Derimod vides det, at hans hu
stru, Bente Mikkelsdatter, var datter af herredsprovst og sognepræst i Dal
kopinge-Gislow Mikkel Christensen og Kirsten Andersdatter; hun er anta
gelig født 1580-90 og var gift tre gange. Else Olesdatter var en datter i hen
des første ægteskab med Olof Mikkelsen. En anden datter af samme ægte
skab var gift med en Poul Nielsen i Kristiansstad. I sit andet ægteskab, der 

Fig. 5. Dalkopinge kirke, Skåne. 
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SØNDERJYLLAND 

kun varede 7-8 år, var Bente Mikkelsdatter gift med efterfølgeren i embedet 
i Villie-Orsji:i Hans Valtersen, der døde 1629-30. I dette ægteskab var der en 
datter, Anne, født 1624. Bente Mikkelsdatters tredie ægteskab var med Ga-

Fig. 7. Starup kirke ved Haderslev. 
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brie! Hansen, som var efterfølger i samme embede, og som antages at være 
født omkring 1590. Efter Bentes død 28/11 1638 giftede han sig igen. Han 
døde 24/71655 efter at have været præst i ca. 24 år. 

Bente Mikkelsdatters fader, Mikkel Christensen (Michel Christiernsson), 
Dalkopinge, er antagelig født omkring 1560. Han blev såvidt vides herred
sprovst 1590 og døde ved adventstid 1618. Hans herkomst er ukendt. Det 
samme gælder hans hustru, Kirsten Andersdatter, der angives at være død 
2612 1602. 

En anden datter af Mikkel Christensen, Kirstine, var gift med Bernt Pe
dersen Hvass, sognepræst i Arrie, Skåne, og en tredie datter, Anna, var gift 
med Greger Eilertsen, sognepræst i Sjorup, Skåne. 

Man kan sammenfatte de foranstående oplysninger skematisk i flg. over
sigt over anerne til Poul Hansen Anchers moder: 

Mikkel Christensen 
Død 1618 Kirsten 

Sognepræst i Andersdatter 
Dalki:ipinge-Gisli:iv, 

herredsprovst 
Død 1602 

Olof Mikkelsen Bente 
Død 1622 Mikkelsdatter 

Sognepræst i Villie Død 1638 

Else Olesdatter 
Født ca. 1609 

Død 1692 

Vi vender os nu til Hans Poulsen Anchers forfædre i Sønderjylland. 
Som nævnt er han født i Stamp på sydsiden af Haderslev fjord, hvor han 

blev døbt 18/12 1603 som søn af sognepræst Poul Hansen Anchersen (An
charius) og Maren Pedersdatter. 

Præsteslægterne i Sønderjylland er behandlet i flere værker, bl.a. af Otto 
Fr. Arends i »Gejstligheden i Slesvig og Holsten«, af Aage Dahl i »Præstehi
storiske samlinger«, 10. hefte, af A. Halling i »Meine Vorfahren und ihre 
Verwandtschaften« samt i »Danmarks kirker«, bind 20. Der synes at være 
ganske god overensstemmelse mellem disse værker vedrørende slægten An
chersen, måske med undtagelse af det ældste kendte slægtled. 
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Fig. 8. Poul Anchersens gravsten i Starup. 
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Poul Hansen Anchersen (Ancharius) var som nævnt sognepræst i Starup
Grarup. Han var søn af forgængeren i embedet Hans Anchersen (Johannes 
Ancharius); hans fødeår er ikke kendt, men må have været omkring 1570, 
idet han blev student i Haderslev 1588 og samme år immatrikuleret først ved 
Rostock universitet og derefter ved Wittenberg universitet. Han blev ca. 
1595 hjælpepræst i Starup-Grarup og 1602, efter faderens død, sognepræst 
samme sted. En af hans døtre, altså søster til Hans Poulsen Anchersen, ved 
navn Marine Poulsdatter, født 1621, blev gift med sognepræst i Manda! i 
Norge Cort Thomassen Wegner, og det er så heldigt, at deres datter Marine 
Cortsdatter, født 1657, har fyldt en bog med håndskrevne optegnelser, bl.a. 
med nøjagtige datoer for familiebegivenheder i perioden 1580-1674. Disse 
optegnelser bekræfter og supplerer de oplysninger, som er tilgængelige i de 
trykte kildeskrifter. Fundet af bogen er nærmere omtalt i Kristianssand-avi
sen »Fædrelandsvennen« 29/11 1975. 

Poul Hansen Anchersen var gift to gange, første gang med Catharina 
Friedrichsdatter, der var datter af ride- og skovfoged, senere underslotsfor
valter og husfoged på Haderslev slot Friedrich Freese (død 1624). Hun var 
født 1578, sandsynligvis i Vandling, hvor Freese havde »Vandlinggård« i 
forpagtning, og blev gift med Poul Anchersen 3/6 1595. Brylluppet stod på 
Vandlinggård. De fik 3 sønner sammen. Ældst var Ifver, født 1596; det ene
ste vi ved om ham er, at han ifølge biskop Hegelunds optegnelser rejste fra 
Kolding til København i oktober 1613 i en købmands tjeneste. Den næste 
s011, Ham, hlt>v provst i Åbenrå 1625. Han var gift med Metta Jacobsdatter 
(født 1585), datter af sognepræst i Hjordkær Jacob Andresen (død 1626). 
Hans Anchersen og hans hustru, Metta, døde begge af pest med tre dages 
mellemrum 1630 og blev begravet sammen 1712 i Åbenrå. Deres eneste dat
ter, Catharina, født 27/11627, blev 1646 gift medJohannes Iversen, sogne
præst i Ensted. Den tredie søn, Ancher (født 1599), blev immatrikuleret ved 
Københavns universitet 1623. Så vidt vides, blev han senere lærer i Slagelse. 

Catharina Friedrichsdatter døde 1115 1600, hvorefter Poul Anchersen 
giftede sig igen 13/12 1602 med den kun attenårige Marine Pedersdatter, en 
datter af biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund. Brylluppet stod på Ribe råd
hus. Marine Pedersdatter var født i Ribe 25/111584. Hun døde 1660 og blev 
begravet i Starup efter at have været enke i ca. 25 år. Med hende fik Poul An
chersen 12 børn. Ældst var sønnen Hans, født 1603, senere præst i Ø. 
Hoby. Det er allerede nævnt, at datteren Marine blev gift med sognepræst 
Cort Wegner, Norge. Også en ældre broder, Peder Hegelund Poulsen, født 
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1618, bosatte sig i Norge. Af de øvrige børn blev Katrine, født 1608, gift 
med Poul Jacobsen, sognepræst i Rise, og Margrethe, født 1610, gift med 
Christen Sørensen, toldskriver i Helsingør. Datteren Rachel forblev i præ
stegården (se nedenfor), en femte datter var dødfødt, og en sjette datter, Ag
nete, døde som toårig. De øvrige børns skæbne kendes ikke (Jørgen, født 
1605, Karsten, født 1607, Lisbeth, født 1615, og Frederich, født 1625). 

Poul Hansen Anchersen døde »meget hasteligen« 27/10 1635 og blev be
grnvet i St<1rup. Udvendig på kirkens søndre sideskibs vestvæg er indmnrf't 

en noget medtagen gravsten for Poul Anchersen og hans to hustruer (fig. 8). 
Den bærer en latinsk indskrift over et cirkelfelt med en engel, der holder tre 
skjolde, det midterste med mandens våben, som naturligt nok er et anker; til 
højre herfor et skjold med et træ mellem to løver, og til venstre et skjold med 
et dødningehoved omgivet af aks og en slange. »Danmarks kirker« nævner 
desuden et nu forsvundet epitafium, hvis indskrift omhandler Poul Ancha
rius og hans hustruer Catharina Friedrichsdatter (datter af »foged- præfec
tus på Haderslevhus«) og Maria, datter af Ribe-bispen Peder Hegelund, »af 
hvilke hin ved Guds nåde fødte ham tre sønner, denne fem sønner og syv 
døtre«. 

Poul Anchersen efterfulgtes 1635 i embedet af Peder Baltzersen, som året 
efter blev gift med en af døtrene, Rachel Poulsdatter, født 1613. Peder Balt
zersen, der var født 1609, døde allerede 1655 og blev efterfulgt af Jacob 
Clausen Caspersgaard, der giftede sig med enken, Rachel. Hun døde som 
blind samme år som manden, 1693. 

Det er muligt at gå endnu en generation tilbage, til Poul Hansen Ancher
sens og Marine Pedersdatters forældre: 

Som nævnt var Poul en søn af Hans Anchersen (Johannes Ancharius), der 
antages at være født ca. 1527 i Starup eller Haderslev. Edward Jessen Juhler 
(»Die Sippe der Nordmark«) mener, at han er søn af Poul Anchersen, der 
formentlig var borger i Haderslev. Det samme mener Aage Dahl, der i »Ha
derslev herreds præstehistorie« angiver, at Hans Anchersen er broder til 
stiftsskriver i Ribe Mathias Poulsen (Anchersen). - Om dennes mulige for
bindelse med Skåne se nedenfor. 

Derimod angiver Otto Fr. Arends, at Hans Anchersen var søn af Ivar An
chersen. Og denne antagelse bekræftes i Marine Cortsdatters ovenfor nævn
te optegnelser, hvor der bl.a. står (vedrørende morfaderen Poul Hansen An
chersen): »Anno 1596 den 13 Maij gaff Gud dennem en søn, bleff kaldet If
fuer efter min s. Morfaders Farfader«. Ivar Anchersen (Ancharius) var - at 
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dømme efter præstetavlen i Starup kirke og efter Achelis og Otto Fr. Arends 
- den første lutherske sognepræst i Starup-Grarup. (Reformationen blev 
formelt indført i Danmark 1536, men i Haderslevområdet overtog lutherske 
præster embederne allerede i årene 1526-28). 

Hans Anchersen blev ca. 1554 gift med Rachel Ivarsdatter Ravn, født 
1533, datter af Ivar Ravn (Ivarus Corvinus), der var præst i Starup-Grarup, 
muligvis kapellan eller hjælpepræst. Han var af en gammel bondeæt fra Vil
strnpegnen. Hvornår han er død vides ikke, men det må have været i perio
den 1655-69. Mærkværdigvis figurerer han ikke på kirkens præstetavle, men 
ifølge »Danmarks kirker« har der i Starup kirke været et nu forsvundet epi
tafium med følgende indskrift på latin: »Her ligger Ivar kaldet Ravn. Men i 
virkeligheden var han en due. I Starup og Grarup lærte han de himmelske 
Kristi trossætninger og forkastede pavens tomme drømme. Ren var han og 
jævn, som man tror at de gamles slægt har været, retfærdig og overhovedet 
en gudfrygtig mand«. 

Hvor mange børn Hans Anchersen og Rachel havde, vides ikke, men det 
vides, at en søn, antagelig den ældste, hed Ivar Hansen Anchersen (Ivarus 
Ancharius). Han blev rådmand i Haderslev 1606 og var 1625-26 borgmester 
samme sted. Han døde før 1630. En anden søn hed Poul, og en tredie søn 
Jørgen. Denne studerede teologi og blev 1605 ordineret i Starup, men hans 
videre skæbne kendes ikke. 

Hans Anchersen døde 20/6 1602 og blev begravet i Starup. Hans hustru, 
Rachel, døde 17 /9 1611 og begravedes samme sted. 

OvPnn;rvntP T1•r1r Rm•n var ifølge Aage Dahl gift med Bothilla f<vcrsdat

ter (Ancharius?), hvis fader skulle være borger i Haderslev. Der hersker dog 
megen usikkerhed herom. Ifølge Giessing skulle den første lutherske præst 
i Starup være Ivar Ancharius, gift med en Bothilla, og hans søn være Hans 
Anchersen, medens en datter, Bothilla, skulle være gift med Ivar Ravn. 

Poul Anchersens hustru i andet ægteskab var som nævnt Marine Peders
datter, datter af biskop i Ribe Peder Jensen Hegelund. Denne var født 9/6 
1542 i Ribe, søn af borgmester jens Kristensen Hegelund. Han studerede 
1564-69 i Leipzig og Wittenberg, var 1569-80 rektor ved R1be dornskole 
(katedralskole) og blev lector theol. 1580. 12/3 1588 blev han sognepræst 
ved Ribe domkirke (Vor Frue sogn), og 1595 blev han - i skarp konkurrence 
med ungdomsvennen Anders Sørensen Vedel - udnævnt til biskop. Gennem 
det meste af sit liv nedskrev han næsten dagligt notater i sine almanakker, og 
disse har senere været en af de rigeste kilder til det gamle Ribes historie. Al-
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Fig. 9. Biskop Peder Jensen Hegelund, Ribe. (Efter portræt, malet på træ, i Den antikvariske 
Samling i Ribe). 
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manakoptegnelserne er udgivet ved Bue Kaae af Historisk Samfund for Ribe 
amt. De omfatter ikke blot hans personlige og familiemæssige forhold, men 
også mange andre oplysninger om den tids hændelser først og fremmest i 
Ribe, men også i det øvrige land. 

Peder Jensen Hegelund var gift tre gange, første gang 11/111572 med den 
syttenårige Anne Jensdatter Holm, der var født ca. 1554, datter af den første 
rektor i Ribe efter reformationenJens Knudsen Holm (død 1568) og Karen 
Søren~datter. Anne <lø<lt> i b::irst>l.st>ng 77/7 1 ';7) t>ftt>r ::it h::ivt> fo<lt t>n søn, 
Jens, der voksede op ret svagelig og døde 31 112 år gammel. 

Efter syv år som enkemand giftede Peder Hegelund sig igen 26/6 1580 
med den attenårigeMargrethe Jørgensdatter, født 13/7 1562 i Tønder, datter 
af sognepræst, senere provst, i Tønder Jørgen Pedersen (Georgius Petræus), 
født antagelig ca. 1525, død 2/8 1585, og Elisabeth Meiger, datter af Johan
nes M eiger (død 1561 ). I dette ægteskab havde Peder Hegelund 7 børn, der
iblandt Marine Pedersdatter, der blev gift med Poul Hansen Anchersen. En 
søn, Jørgen, blev 1614 sognepræst i Møgeltønder som efterfølger efter Lav
rids Thomsen, der var blevet brændt, medens hans hustru og datter samtidig 
var blevet halshugget for blodskam, utugt og drukkenskab. To sønner, beg
ge kaldet Peder, døde ganske små. Datteren Anne blev 1600 gift med Jacob 
Nielsen Bonum,sognepræst i Darum, og datteren Sara gift 1604 med Hans 
Lassen Lime, herskabsfoged og sisemester i Ribe. 

Margrethe Jørgensdatter døde 22/7 1591 af »Sprinkelsyge« (antagelig 
plettyfus), hvorefter Peder Hegelund giftede sig for tredie g::ing 77/1 1 ';94 
med en ganske ung pige, Anne Andersdatter Klyn, født 1575, datter af råd
mand i Ribe Anders Sørensen Klyn (1552-1598) og Kirsten Lauridsdatter 
(1552-1634). Han blev derved ti år ældre end sine svigerforældre. Svigerfa
deren døde i øvrigt fire år senere. Under majfesten i bispegården 1/5 1598 
opstod der en skærmydsel, mere eller mindre i spøg eller kådhed, mellem 
Anders Sørensen Klyn og herredsfogeden i Gørding herred Søren Jensen 
Bramming, der begge havde fået en del at drikke i dagens løb. Herunder 
blev Anders Klyn såret så alvorligt i det ene ben, at han døde tre dage senere. 

I sit tredie ægteskab havde Peder Hegelund 9 børn. Af disse var en søn 
dødfødt, medens en datter, Karine, døde ca. 1h år gammel. Sønnen Søren 
(født 1594) blev sognepræst i Skærbæk i 49 år, sønnen Laurids var rektor i 
Lemvig og boede i øvrigt på » Vaskærgård « nær Lemvig, og sønnen Anders 
(1599-1655) var rektor i Slagelse, senere sognepræst i Stege. 

Peder Jensen Hegelund døde 18/2 1614. Hans unge hustru var enke i 26 
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Fig. 10. Biskop Peder Jensen Hegelunds gravsten i Ribe domkirke. (Foto udlånt af Den an
tikvariske Samling i Ribe). 

år og døde 1640. I Ribe domkirkes sydlige korsfløj findes endnu en indmu
ret gravsten over biskop Hegclund og hans tre hustruer (fig. 10). 

Peder Jensen Hegelunds fader, borgmester jens Kristensen Hegelund, var 
søn af Kristen Hegelund, der var borger i Viborg og hørte til en der anset 
slægt, muligvis stammende fra »Hegelundgård« i Nørrejylland. Man mener, 
at hans hustru hed Offvens Pedersdatter. Foruden Jens kendes tre andre 
sønner og en datter: 
- Morten, som var rådmand i Viborg ca. 1525-60, 
- Peder, der blev borgmester i Viborg ca. 1550-89, gift med borgmester Pe-

der Jensen Tranes datter Karen, 
- Søren, der ligeledes var borger i Viborg, samt 
- Anne, som først var gift med den ansete ribeborger Iver Stub og derefter 

med Jørgen Pedersen, kgl. rentemester for Nørrejylland. 
Jens Kristensen Hegelunds fødeår kendes ikke. Han var en stor handels

mand i Ribe, hvor han tillige var rådmand fra 1544 og borgmester fra 1554 
til sin død 18/3 1571. Han kom i 1569 i store økonomiske vanskelighed~r, 
hovedsageligt på grund af den nordiske syvårskrig og de med denne følgen
de høje skatter, og var ikke i stand til at betale sin gæld. Han var gift to gan
ge, først gang med Marine Pedersdatter. Peder var en søn af dette ægteskab. 
Marine var datter af en borger - antagelig handelsmand - i Ribe Peder Ibsen, 
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Fig. 11. Gravsten for Marine Pedersdatter, Ribe domkirke. 
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hvis hustru hed Anne Pedersdatter. Peder Ibsen var tillige forpagter på 
marskgården »Ondaften«, den senere »Lundegård«, i Fardrup. De havde 
fire børn, af hvilke Marine var ældst. Sønnen Hans overtog 1575 forpagtnin
gen af »Ondaften«. Han var et iltert gemyt og blev dræbt i et slagsmål 21/2 
1600; de nærmere omstændigheder kendes ikke. »Ondaften« blev derefter 
overdraget til den yngste søns, Ib Pedersens, søn Peder Ibsen, som imidler
tid omkom med hele sin familie under den store stormflod 12/10 1634. Pe
der Ibsen (senior) døde 1530, hvorefter enken, Anne, eiftede sig med Jørgen 
Pedersen J uel, der var klædes- og vinhandler i Ribe og borgmester i Ribe fra 
1537 til sin død 1546. 

Efter Marine Pedersdatters død 6/ 4 1562 giftede Jens Kristensen Hege
lund sig igen 15/9 1566 med Marine Christensdatter, der var datter af Chri
sten Pedersen (Aalborg) og enke efter købmand i Ribejens Klyn, der døde 
af pest 1565. Dette ægteskab var barnløst. 

I Ribe domkirkes sydmur findes en gravsten for Jens Kristensen Hege
lunds første kone, Marine Pedersdatter, med teksten: »Her ligger begravet 
erlig och hederlig quinde Marine Peder Ibsens datter, Jens Hegelunds salige 
hustru, som hensoftvede udi Herren den 6 dag Aprilis Anno 1562« (fig. 11 ). 

De foran omtalte aner til Hans Poulsen Ancher kan - for overskuelighe
dens skyld - opføres i et skema (fig. 12). 

Det kunne være interessant at undersøge, om der er nogen påviselig rela
tion mellem Hans Poulsen Ancher og den af Zahrtmann og Kure udlagte fa
der Poul Anchersen i Loderup. Ifølge Gunnar Carlquist er sidstnævnte i vi
sitatsbogen betegnet »Ripensis«, og han blev derfor antaget for at være søn
nesøn af byskriver i Ribe Mads (Mathias) Anchersen, som var født i Haders
lev. Denne antagelse bestyrkes af, at Poul Anchersens to sønner hed Mads 
og Henrik. 

Der kan næppe være tvivl om, at ovennævnte Mads Anchersener identisk 
med den Mathias Poulsen Anchersen, som af Aage Dahl angives at være 
broder til Hans Anchersen, og som var byskriver i Ribe. 

Et vigtigt indicium for det nære slægtsskab mellem Hans Poulsen An
chersen og byskriver Mads Poulsen (Anchersen) er, at førstnævnte 1574 
skødede en have kaldet Set. Jiirgens have på Haderslev Søndermark til borg
mester Willem Schomager, Haderslev. Denne have havde hertug Hans 
skænket Mads Poulsen som vederlag, og fra denne er den senere blevet skø
det til Hans Poulsen Anchersen. 
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Man må dog nok forkaste Aage Dahls og andres formodning om, at 
stiftsskriveren i Ribe var broder til Hans Anchersen i Starup. Han har snare
re været fætter. I skødet vedrørende Set. Jiirgens have kaldes stiftsskriveren 
for Mads Poulsen; hans fader må altså have heddet Poul. Og Maren Corts
datter skriver om den søn af Poul Hansen Anchersen, som blev født 1596, at 
han blev opkaldt efter hendes morfaders (Poul Hansen Anchersens) farfa
der, altså Hans Anchersens fader, der altså må have heddet Iver. Formod
ningen om broderskabet er muligvis baseret på et notat af biskop Hegelund 
ifølge hvilket han en dag har været sammen med dem begge i Ribe. 

Ser vi nu på Carlquists antagelse, at Poul Anchersen, Loderup, skulle 
være sønnesøn af Mads Poulsen Anchersen i Ribe, så vil et nøjere studium 
af de tilgængelige årstal snarere tyde på, at han var søn af denne. Det vides 
ikke, hvornår stiftsskriveren er født, eller hvornår han døde. Han var gift 
med Kirsten jensdatter, en søster til biskop Hegelunds første kone. Men 
dette var nok hans andet ægteskab. Imidlertid bliver hun ifølge]. Kinch gift 
igen 1570 med Laurids Tusanus, hvilket skulle betyde, at stiftsskriveren var 
død forinden, men ifølge biskop Hegelunds almanakoptegnelser var han 
endnu ikke død 1581, da hans søn Henrik døde i Marstrand. Andre kendte 
årstal er 1572, hvor sønnen Henrich fører en retssag i Ribe, og 1563, hvor 
datterenMagda/ene bliver gift. Dette peger hen imod, at børnene er født 
omkring 1540-45. Mads Poulsen har vel da været 25-30 år. Han skulle altså 
efter denne teori være født i nærheden af 1515. 

Poul Anchersen i Loderup blev gift 1570 efter sit studium og døde antage
lig 1618. Disse årstal peger hen imod perioden 1540-45 for hans fødsel, altså 
den beregnede periode for Mads Poulsens børns fødsel. Stiller vi nu denne 
antagelse op i skemaform, får vi et mønster, der på udmærket måde stemmer 
med almindelige navngivningsprincipper: 
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POUL HANSEN ANCHERS HERKOMST 

Poul Anchersen 
Haderslev 

Mads Poulsen Anchersen 
Stiftsskriver i Ribe 

Død efter 1581 

IIcnrich Madsen 
Død 1581 

Henrik Poulsen 
Præst i Hammarliiv. 

Skåne . 

Poul A11d1e1,e11 
Præst i Loderup 

Død 1618 

Mads Poulsen 
Sor;nPpræst i FosiP, 

Skåne 

Ingeborg Poulsdatter 
g m nirlrik HPnrihPn, 

sognepræst i Hammenho! 

Måske vil fremtidige studier kunne kaste mere lys over de mere eller 
mindre uklare punkter i foranstående redegørelse. Men jeg har fundet, at der 
i denne redegørelse - som i det væsentlige er baseret på allerede trykte kilde
skrifter - er samlet så mange relevante oplysninger, at den er en offentliggø
relse værd. 

Som afslutning bringer jeg en varm tak til civilingeniør Kaye Weedon, 
Oslo, uden hvis aktive medvirken afhandlingen næppe var blevet til, samt en 
tak til Den antikvariske Samling i Ribe for udlån af billedmateriale og til 
Stadsbiblioteket i Lyngby for fremskaffelse af den ønskede litteratur. 
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NOTER: 

1 Når en mand blev indskrevet ved et uni
versitet, blev hans navn altid skrevet i lati
niseret form. »Ancharius« er den latinske 
betegnelse for »Anchersen«. 
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BORNHOLMS LOKALHISTORISKE ARKIV 1980-84 

Af Sigrid Eliasen 

I 14. bind af Bornholmske Samlingers 2. række blev der givet en oriente
ring om Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, dets materialer og ordning. Si
den er der gået 4 år, og det kan måske være nyttigt med en ajourføring af op
lysningerne fra den gang. 

Der er i de forløbne år modtaget følgende antal afleveringer: 1980: 45. 
1981:49. 1982:56. 1983:35. 

De fleste af disse afleveringer er ret små - det kan være et skøde, nogle 
postkort, en dagbog eller lignende. Alligevel bliver de behandlet seriøst, no
teret i en tilvækstprotokol og registreret på emnekort, medmindre det drejer 
sig om såkaldt selvregistrerende materiale, dvs. materiale som stilles op i et 
bestemt system, oftest alfabetisk. Dette gælder personbilleder og prospekt
kort. 

Af større afleveringer fra disse år skal nævnes: 
Byggeforretningen Bidstrup, Rønne. Fællesbageriet. Hasle Kulværk. 

Børnehjemmet Fagerlund (delvis utilgængeligt materiale). Hammerhavnen. 
Dansk beklædnings- og Tekstilarbejderforbund. Rønne Brandkommission. 
Socialdemokratisk Forening og DSU. Venstreforeningerne på Bornholm. 
Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Gudhjem og Mclstcd Havn. Arki
tekthjælpen 1945. Rønne Apotek. 

Endelig den største samling i det hele taget: Bornholms Maskinfabriks ca. 
15.000 tegninger - samt en del protokoller o.lign. Omkring maskinfabrik
ken har man også indsamlet nogle interviews med ældre arbejdere, og det er 
meningen at samle et større billedmateriale dertil også. 

Disse afleveringer er ordnet og registreret. På vej er et par andre større ar
kiver, bl.a. A/S Bornholmsfærgen af 1962. Det er dog ikke sikkert, at dette 
arkiv bliver tilgængeligt de første årtier. Arkivet er underlagt de afleveren
des ønsker om tidspunktet for offentlig tilgængelighed. 

Rønne Theaters arkiv har modtaget flere albums med billeder fra opførel
ser i nyere tid, samt en del gamle komedier, dog ikke som rollehæfter. 

Et område, hvor der er indsamlet et meget stort materiale, er mikrofilme
ne. Som de fleste ved indeholder de statslige arkiver (for Bornholms ved
kommende Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm samt 
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Hvor kom udvandrerne fra? 
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------ __ 1 
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Fig. 1. Udvandringen 1868-1900 belyst på to måder. Tallene i hvert amt angiver det faktiske 
antal emigranter, mens skraveringerne sætter antallet i forhold til amtets befolkning, altså 
udvandrere pr. 1.000 indbyggere i amtet. Tallet for Sønderjylland, der efter 1864 hørte under 
Tyskland, omfatter området ned til den nuværende ~;r,ense. Tallet svarer til en sønderjysk ud
vandring på rundt regnet 400 for hver 1.000 af befolkningen, men det er omgivet af nogen 
usikkerhed. (Kristian Hvidt). 
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Rigsarkivet) kolossale mængder af protokoller og akter - tusindvis af hylde
meter - som udgør grundlaget for historiske studier. Bornholm er den 
landsdel i Danmark som trafikalt har de længste forbindelseslinjer til sit ar
kivalske historiegrundlag. Tidligere har f.eks. slægtsforskere måtte tage til 
København for at finde deres forfædre i kirkebøger og skifteprotokoller. 
Men nu har Bornholms Lokalhistoriske Arkiv indkøbt en meget stor del af 
disse grundarkivalier i form af mikrofilm, de fleste optaget af mormonerne i 
{ Jtah. T <lenne form fyl<ler arkivalierne bngt min<lre; 1-4 protokollf>r kan 

rummes på en enkelt film. Mormonerne har affotograferet grundarkivalier
ne i en lang række europæiske landes arkiver, og arkiverne har til gengæld 
for tilladelsen hertil fået ret til at bestille kopier af filmene. 

Som nævnt i bd. 14 var der allerede før 1980 bestilt kirkebogsfilm fra mor
monerne. Det tog meget lang tid, før disse film nåede frem, men nu har vi 
haft dem i flere år, og de benyttes flittigt. Det drejer sig om kirkebøger fra 
alle øens sogne, fra de tidligste, der eksisterer, og op til ca. 1890. De få hul
ler, som der desværre er ind i mellem, skyldes udelukkende, at vedkommen
de kirkebøger ikke findes i landsarkivet; de er oftest blevet ofre for brande i 
præstegårdene langt tilbage i tiden. Filmene er registreret i landsarkivets ud
givelse: Bornholmske kirkebøger, og en sådan registratur ligger ved siden af 
de skuffemøbler, hvor de opbevares. Man kan ved et par enkelte opslag pejle 
sig ind på nummeret af den film man skal bruge, og apparatet, de skal læses 
på, er ret enkelt at betjene; det kan også tage kopier, så man kan studere sit 
opslag nærmere derhjemme - men skriften står nu for det meste skarpest på 
skærmen. 

Da kirkebogsfilmene var i hus, begyndte arkivet at se sig om efter andre 
egnede arkivalier, som kan skaffes i den form. Her har både landsarkivet og 
rigsarkivet vist sig hjælpsomme, og man har nu henimod 600 film. De om
fatter foruden de 116 kirkebogsfilm: tingbøger (=justitsprotokoller), skif
teprotokoller, skøde- og panteprotokoller og brandarkivalier. Der er også 
en række kopibøger fra Bornholms Amt fra 1704 til 1882. Disse arkivalier 
er ikke så lette at gå til som kirkebøgerne; men når man har fået sat sig ind i 
måden, de er ført på - og NB har lært sig gotisk håndskrift, hvad der er nød
vendigt for alle ældre arkivalier, også kirkebøger er skrevet med gotisk 
håndskrift - så kan der hentes en masse spændende ting ud af dem. Bibliote
ket og arkivet har lærebøger i gotisk skrift, og der har været holdt kursus af 
et af oplysningsforbundene deri i flere vintre. 

Folketællingerne har arkivet nu komplet fra 1784 til 1901. De fleste er i 
xeroxkopi og står lettere tilgængeligt oppe i bibliotekets lokalsamling, da de 
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Fig. 2. Side i Københavns politis udvandringsprotokoller. Direkte udvandring 1871-81. 
(Bornholms lokalhistoriske arkiv). 
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benyttes meget. Tællingerne 1855, 1870, 1880 og 1901 har derimod ikke 
kunnet fås i den form, men er på mikrofilm. De første er ret overskuelige, 
1901 er på hele 33 film! På det tidspunkt er folkemængden jo tiltaget, og ske
maerne er også mere udførlige og fylder mere. Også tællingen 1890 er meget 
stor; den findes på xeroxark, som ligger i 43 foliomapper, da de ikke kan 
indbindes (skemaerne er kopieret i to dele og kan ikke lægges korrekt ved 
indbinding). 

Et helt nyt materiale, arkivet har anskaffet, er udvandrerprotokoller. De 
omfatter tiden fra 1868 til 1940 - og alle udvandrere fra hele landet i den tid. 
De er på de såkaldte micro-fiche, små plastkort, der læses på et meget let an
vendeligt læseapparat. De er dog lidt omstændelige at benytte, da de fleste 
protokoller kun omfatter et enkelt år, og der er endda to sideordnede proto
koller for hver periode, idet man skelner mellem direkte og indirekte udvan
dring (indirekte: for eksempel via Hamburg eller Rotterdam). Endvidere er 
navnene ikke alfabetiseret, blot sorteret efter bogstav, så man må gennemlø
be alle indførelser med et bogstav, man kan ikke slå op som i en telefonbog. 
Men alt dette klares nemt med lidt udholdenhed, og mange har allerede fun
det deres slægtninge i dette arkiv. 

Som det vil ses, kræver det lidt instruktion at benytte det lokalhistoriske 
arkiv. Men mange har lært det i den forløbne tid, og flere vil utvivlsomt 
komme til. Vi må stadig sige, at det er praktisk at ringe og aftale tid for en 
instruktion; man risikerer ellers at komme på et tidspunkt, hvor ingen med 
kendskab til arbejdsgangen er til stede. 

Der er pr. 1. marts 1984 ansat 3 personer i et jobskabelsesprojekt i arkivet 
under Bornholms Historiske Samfund; lederen af gruppen er en faguddan
net bibliotekar med lokalhistorie som linjefag. De hidtidige frivillige hjæl
pere er fortsat beskæftiget i arkivet. 
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LITTERATUR OM BORNHOLM 1979-84 

Ved Bornholms Centralbibliotek 
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Bornholms Centralbibliotek: Litteratur om Bornholm 1976-78. -i: RS ?. rk. 
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20 KIRKELIGE FORHOLD 
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26 + 5 sider. ( 40.8). 

Bedstefars Bornholm som fotografen så det. Af H. V. Jørgensen og Henrik 
Vensild. Bd. 5. 1983. 54 s, ill. 

Bornholm med Ertholmene. Redaktion: Bent R ying. 2. udg. 1979. 199 s" ill. 
(Gyldendals Egnsbeskrivelser). 

Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur. Redaktion: Bent Rying. 1981. 219 

s" ill. 
Oversat af Gisela Perlet efter: Bornholm med Ertholmene. 

Brøns, Peter: Bornholm - ferie i Danmark. 1980-81. Ill. 
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Bornholm - U rlaub in Danemark. 1980-81. Ill. 
Dahl, P.: Ud at cykle på Bornholm, Lolland-Falster og Møn. 1981. 79 s., ill. 

S. 18-38: Bornholm. 4 ture. 

Dam, Mogens: 100 X Bornholm. 1980. 15 s., ill. 
Dressler, Fritz og Maria Eysell: Bornholm. 1982. 110 s., ill. 
Edlev, Lasse: Ture på Nordbornholm fra Sandvig Feriecenter. 1983. 44 s., 

+ 2 kort, ill. 
Fuchs, Horst: Rornholm kl'nnrn imd lieben. Die viden Gesichter einer Fe

rieninsel. 6 Auflage. 1980. 144 s., ill. 
Hansen, Olaf Jørgen: Bornholm - den gri:ina guiden. 1983. 72 s., ill. + 

kort. 
HB Bildatlas Bornholm. Redaktion: Ulrikke Klugman. 1983. 98 s., ill. 
Hjortaa, Harry: Naturen Danmark rundt. 136 spændende lokaliteter. 1979. 

252 s., ill. 
S. 13-40: Bornholm. 

Ipsen, Arne og Eyvind L. Lind: Folket i fiskerlejerne. Sagaen om fiskerlejer
ne ved Jons Kapel. 1983. 85 s., ill. 

Ipsen, Henning: En bog om Bornholm. Fotografier: Claus Ørsted. 1982. 
119 s., ill. 

-: Uber Bornholm. Fotos: Claus Ørsted. 1982. 119 s., ill. 
Jespersen, Henrik: Turforslag, geologi og den levende natur i sprækkedale

ne. 1983. 65 s., ill. 
Johannesen, Erik: Tre ø-samfund: Bornholm, Samsø, Rømø. 1981. 64 s., ill. 

S. 5-29: Bornholm. 

Kjøller, Frede: Auf Bornholm. Reisefiihrer mit Beschrcibungen der be
kannten und weniger bekannten Sehenswiirdigkeiten der Insel, Ge
schichte usw. 1979. 66 s., ill. + 1 kort. 

- Bornholms ukendte stier. 3 udg. 1981. Bind 1-2, ill. 
- På Bornholm. Rejsefører med beskrivelse af øens kendte og mindre 

kendte seværdigheder, historie m.m. 1979. 66 s., ill. + 1 kort. 
-- : Ny udgave. 1984. 64 s., ill. + 1 kort. 
Ravnsted-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og den levende natur på Sydlan

det. 1983. 65 s., ill. 
Ture!!, Dan: Bornholmerne har en »Eegen Genie«. -i: Fogtdals Magasin om 

Danmark, 1981 nr. 1. 
Aalbæk Jensen, Erik: Livet på øerne. Bornholmere og folk i Storstrømmen. 

1981. 387 s., ill. 
S. 61-100: Ertholmene. S. 101-207: Bornholm. 

165 



VED BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK 

ENKELTE LOKALITETER 

Hilding, Jørn; Allinge-Sandvigbilleder. 1984. 28 s., alle ill. 
Jul Hansen, Ole: Bolsterbjerg. -i: JpB 1982, s. 32-36, ill. 
Ipsen, Evald: Brændesgårdshaven 50 år. 50 år i Bornholms Natur- og Forly

stelsespark. 1983. 32 s., ill. 
Kofoed, Anker E.: Christiansøs historie. Jubilæumsudgave. 1684 - 19. juni -

1984. 1984. 290 s., ill. 
-: Die Ertholme (Christiansø). -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, 

s. 198-209, ill. 1981. 
-: Ertholmene (Christiansø). -i: Bornholm med Ertholmene. 2 udg" s. 180-

190, ill. 1979. 
Køie, Henning: Christiansø - udsigten fra et fyr. Tanker og tegninger. 1984. 

86 s" ill. 
Steen, Eric: Fuglekasser og vindfløje på Ertholmene (Christiansø). 1984. 28 

s" ill. 
Ravnsted-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og den levende natur på Hamme

ren. 1983. 64 s" ill. 
Stub-Jørgensen, Chr.: Hammeren. Vandringer i fortid og nutid. 2. udg. 

med et nyt afsluttende kapitel. 1983. 42 s" ill. 
Have, I. P. Junggren: Antikvarisk landskabspleje på Hammershus. -i: 

Landskab 1981nr.3, s. 56-60, ill. 
Munck, Aase: Maglegård - mit barndomshjem. -i: JpB 1980, s. 13-14, ill. 
Harild, Poul: Kildebakkestræde (i Neksø) - huse og mennesker. -i: JpB 

1981, s. 26-31, ill. 
Jensen, Alfred: Nexø i tekst og tegning. Ritorneller. 1980. 67 s" ill. 

Tegninger af Arne Madsen. 

Engberg, Bent: Rømersdal. Hans Rømers gård i Almindingen. -i: JpB 1980, 
s. 9-12, ill. 

Ipsen, Janus: Rønne i 1870erne. -i: JpB 1981, s. 18-21, ill., og 1982, s. 22-26, 
ill. 

Knudsen, Ann Vibeke: Henning Pedersen og Erichsens Gård i Rønne. -i: 
fra Bornholms Museum 1981, s. 56-64, ill. 1982. 

Larsen, Niels-Holger: Marie Kofoeds Stiftelse i Rønne. -i: fra Bornholms 
Museum 1980, s. 30-35, ill. 1981. 
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Pakhuset Søndergade 14, Rønne. P. H. Rønnes gård matr.nr. 229 a. Opmålt 
som led i byggeteknikeruddannelsen ved Rønne Tekniske Skole. 1981. 3 7 
s., ill. 

Rektorinde Koefoeds hus, Rønne. Søndergade 16. Opmålt af byggetekni
kerklassen ved Bornholms Erhvervsskole-Teknisk Skole. 1980. 25 s., ill. 

Skårup, H. E.: Kastellet i Rønne. Fra fæstningstårn til forsvarsmuseum. 
1983. 31 s., ill. 

-: En gammel tegning, der blev brug for (af Kastf'llf't i RønnP). -i: fn1 Rorn

holms Museum 1981, s. 65-68, ill. 1982. 
Tornehave, Bodil: Lybækkerlængen (i Rønne). -i: fra Bornholms Museum 

1982, s. 39-46, ill. 1983. 
Tønnesen, Allan: 233 danske borgerhuse. 1979. 218 s., ill. 

S. 135-136: Rønne: Søndergade 14, Østergade 2. 

Sammenholdet i Svanevigen (Svaneke). -i: Motor 1980 nr. 19, s. 40-43, ill. 

50 NATUR 

Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Foreløbig recipientkvali
tetsplan for kystvandene ud for Nexø-Snogebæk. 1983. 19 blade., ill. 

Bornholmske naturbilleder. Bornholms Naturhistoriske Forening 50 år. 
1982. 97 s., ill. (Fjælstaunijn. Særnummer). 

Fjælstaunijn. Tidsskrift om naturen på Bornholm. Årgang 3-7, ill. 1979-83. 
Projekt »Bornholms Naturskole«. Betænkning udarbejdet af det under 

Bornholms Lærerkreds nedsatte arbejdsudvalg. 1983. 20 blade, ill. 

55 GEOLOGI. HYDROLOGI 

Bjerreskov, Merete og Karl Åge Jørgensen: Late Wenlock graptolite-bea
ring tuffaceous sandstone from Bornholm Denmark. -i: Bulletin of the 
Geological Society of Denmark, vol. 31, s. 129-49, ill. 1983. 

Butzbach, Jørgen: De bornholmske kyster. -i: JpB 1981, s. 11-15, ill. 
Holm, Lise: Heavy mineral distribution in Wechselian drift successions in 

Eas tern Denmark. -i: Bulletin of the Geological Society of Denmark, vol. 
30, part 1-2, s. 1-10, ill. 

Kjøller, Frede: Landschaftsformen. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, 
Kultur, s. 30-46, ill. 1981. 

-: Landskabsformer. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 26-39, ill. 
1979. 

Larsen, Arne: Bornholm - die Felseninsel achter Danemark. -i: Bornholm -
Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 9-30, ill. 1981. 
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Tilblivelse. Jordbund. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 11-26, 
ill. 1979. 

Sørensen, Henning et al.: Bornholms undergrund. -i: Danmarks natur. 3. 
udg., bd. 1., s. 35-102, ill. 1979. 

Baltic Marine Environment Protection Commission: Second biological in
tercalibration workshop. August 17-20, 1982, Rønne, Denmark. 1982. 95 
blade. (Baltic Sea Environment Proceedings no. 9). 

57-58 PLANTE- OG DYRELIV 

Christiansø's natur. 1981. 64 s., ill. (Fjælstaunijn 1981, nr. 2). 
Dybbro, Tommy og Finn Jensen: Fuglelokaliteter i Bornholms Amt: resul

taterne af Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering. 1983. 39 
s., ill. 

Foged, Niels: Diatoms in Bornholm, Denmark. 1982. 174 s., ill. (Bibliothe
ca phycologica, Band 59). 

Gravesen, Palle: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 3: Lol
land, Falster, Møn og Bornholm. 1982. 295 s., ill. 
S. 47-55, 196-253: Bornholm. 

Larsen, Arne: Dyreliv. i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 49-60, ill. 
1979. 
Pflanzenleben. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 47-58, ill. 
1981. 
Planteliv. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 39-49, ill. 1979. 

-: Tierlehen. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 59-71, ill. 1981. 
Plum, Niels Munk: Er fiskebestanden i farvandene omkring Danmark, spe

cielt i Østersøen så forurenet af miljøgifte, at den er sundhedsfarlig? 1981. 
20 blade, ill. 

61 MEDICIN. HYGIEJNE.SUNDHEDSVÆSEN 

Bornholms Amts sygehuse: Lægeberetning for året 1978-82. 1979-83. 
Bornholms Amtskommune: Plan for sygehusvæsenet 1981-1992. U. å. For

skellig paginering + 1 bilagsbind. 
Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Badevand. Undersøgelser 

og resultater 1979-83. 1980-84. 
Bornholms Amtslægekreds: Årsberetning 1981. 1982. 

Fortsættes i: 

Embedslægeinstitutionen for Bornholms Amt: Årsberetning 1982-83. 1983-
84. 
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Dansk Sygehus Institut: Regional sundhedsplanlægning. Bornholms Amts
kommune. 1982. 119 sider. 

62 TEKNIK. BEFORDRINGSMIDLER 

Rønne Kommune: Delplanforslag for kraftvarmeforsyning af Rønne by. 
1984. Forskellig paginering, ill. + 3 kort. (62.12). 

-: Forprojekt for kraftvarmeforsyning af Rønne. 1982-83. Bd. 1-3, ill. 
(62.12). 

-: Supplerende samfundsøkonomiske beregninger for kraftvarmeforsy
ning. 1983. Forskellig paginering. (62.12). 

Fem år med BMV. Bornholms Motor Veteraner 1975-80. 1981. 31 s., ill. 
(62.72). 

Madsen, Arne: Kirkeskibet. -i:JpB 1981, s. 41-42, ill. (62.89). 

63 LANDBRUG. SKOVBRUG. HAVEBRUG 

Bedre lønsomhed i landbruget. En konference omkring landbrugets aktuel
le lønsomhedsproblemer, arrangeret af Bornholms Erhvervsråd og Kre
ditforeningen Danmark, afholdt på Hotel Abildgård, Sandkås, Born
holm 26.-27. oktober 1981. 1982. 100 s., ill. (63.01 ) . 

.Jordklassificering Danmark. Basisdatakort 1 :50 000: Bornholm og Christi
ansø. 1. kort. (63.11). 

Hansen, Finn: Bornholmske skove som levested for den nyindvandrede 
fugleart sortspætten. -i: BS 2. rk. bd. 13, s. 9-30, ill. 1979. (63.4). 

Bøggild, Hansaage: Sellerirådens have. -i: Haven 1982 nr. 6, s. 312-315, ill. 
(63.5). 

Foreningen til Hesteavlens Fremme på Bornholm i 100 år. Redigeret af Hel
mer Hansen. 1979. 55 s., ill. (63.61). 

63.9 FISKERI 

Bornholms og Christiansøs Forsikringsforening af Fiskerfartøjer i 100 år: 
1881-1981. 1981. 117 s., ill. 

Bøggild, Hansaage: Fiskerne på Bornholm. 1883-1983 Bornholms og Chri
stiansøs Fiskeriforening. 1983. 143 s., ill. 

Fiskesalgsforeningen Østbornholm A.M.B.A. 1918-1978. 1978. 19 s" ill. 
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64 MADLAVNING. HÅNDARBEJDE 

Bøggild, Hansaage: Hverdagskost og højtidsmad. Året rundt i det gamle 
bornholmske køkken. Erindringer, mennesker, opskrifter. 1983. 115 s., 
ill. ( 64 .1). 
Illustrationer: Jens Jacob Sabber. 

Jensen, Hugo: Røgede og spegede bornholmere. Det festlige sildekøkken. 

1983. 80 s" ill. (64.1). 
Erlandsen, Ida-Merete: Bornholm i korssting/Bornholm in Kreuzstich. 2. 

udg. 1982. 46 s" ill. (64.67). 
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmsk olmerdug og bolster - en udstilling i ef

tedret 1982. -i: fra Bornholms Museum 1982, s. 51-62, ill. 1983. (64.69). 
Et stykke bornholmsk ikat. i-: fra Bornholms Museum 1981, s. 63-64, ill. 
1982. (64.69). 

65 HANDEL. SAMFÆRDSEL 

Bornholms Tidendes vejvisere, alle med kort (65.01): 
Allinge-Gudhjem Kommune. Vejviser 1981/82-1983/84. 1981-83. 
Hasle Kommune. Vejviser 1981/82-1983/84. 1981-83. 
Nexø Kommune. Vejviser 1981/82-1983/84. 1981-83. 
Rønne Kommune. Vejviser 1981/82-1983/84. 1981-83. 
Åkirkeby Kommune. Vejviser 1981/82-1983/84. 1981-83. 

Fischer Jørgensen, P: Kadrejeri ved Bornholm og Christiansø. -i: fra Born
holms Museum 1982, s. 63-72, ill. 1983. (65.09). 

Vejdirektoratet: Stopinterviewanalyse Rønne 4. august og 22. september 
1976. 1979. 60 s., ill. (65.8). 

Bornholms Amts Trafikselskab: Kollektiv-trafikplan. Åkirkeby kommune. 
1982. 29 blade. (65.8). 

-: Kollektiv-trafikplan. Rønne kommune. 1983. 32 blade. (65.8). 
Kollektiv-trafikplan for Nexø kommunes nordlige del. 1983. 24 blade. 
(65.8). 
Kollektiv-trafikplan. Hasle kommune. 1983. 31 blade. (65.8). 
Passagertælling november 1982, juli, september 1983. 1982-83. (65.8). 
Stoppestedernes Hvem hvad hvor. 1983. 50 blade, ill. (65.8). 

-: Vedtægter BAT. 1982. 11 blade. (65.8). 
Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Forslag til kollektiv-tra

fikplan. 1981. 38 blade, ill. (65.8). 
-: Oplæg om reginalt rutenet. 1979. 77 blade, ill. (65.8). 

170 



LITTERATUR OM BORNHOLM 1979-84 

Rønne-H. Opmålt som led i Bornholms Erhvervsskoles efteruddannelse af 
byggeteknikere og tekniske assistenter. 1980. 29 s., ill. (65.84). 

Smalsporsmateriel. Udgivet af Jydsk Modeljernbaneklub. 1980. 44 s., ill. 
(65.84). 

Sørensen, Thomas: Stationsbygningerne på Bornholm. -i: Arkitekten 1980 
nr. 12, s. 288-289, ill. (65.84). 

Tolcke, Gunter F: Bornholm. Ein philatelistischer Inselfohrer. 1981. 38 s., 
ill. (65.86). 

-: Christiansø. Ein Postort in der Ostsee. 1981. 19 s., ill. (65.86 ). 
Bøggild, Hansaage: Skibsudsmykninger. Gallionsfigurer og skibsnavnepla

<ler på Bornholm. 1979. 184 s., ill. (65.9). 
Holm, Ivar: 100 år med navigation. Rønne Skipperskole. 1983. 39 s., ill. 

(65.907). 
Brems, Magens: Danmark til søs III. 2. udg. 1980. 376 s., ill. (65.91). 

S. 39-82: Bornholm og Christiansø. 

Bergsøe, Bent: Det dejlige vrag. -i: BS 2. rk. bd. 13, s. 115-144, ill. 1979. 
(65.98). 

66-69 INDUSTRI.HÅNDVÆRK. TEKNISK HYGIEJNE 

Kjølby, Vilhelm: Kuremøllen Østermarie 1861-1983. 1983. 72 s., ill. (66.81 ). 
-: En ny gammel Kuremølle. -i:JpB 1983, s. 20-23, ill. (66.81). 
Vandmøllen Aagaard, Pedersker sogn. Opmålt som elevarbejde ved Born-

holms Erhvervsskole, byggeteknisk afdeling. 1983. 28 s., ill. (66.81 ). 
Lind, Lillian: Røgede bornholmere. En skildring af forholdene omkring sil

derøgningen i det bornholmske fiskerleje Gudhjem før og nu. 1979. 50 s., 
ill. (66.85). 

Due Larsen, Aage: Protokol for Svaneke Haandværker- og Industrifor
ening 1. januar 1883-1983. 1982. 77 s., ill. (68.06). 

Lund Pedersen, Sv.: 100 år. Nexø Haandværker- og Industriforening 1880-
1980. 1980. 41 s., ill. (68.06 ). 

Tornehave, Bodil: Bornholmske urmagere. 1983. 175 s., ill. (68.13). 
- : Da bornholmeruret blev til. -i: BS 2. rk. bd. 13, s. 65-80, ill. 1979. ( 68.13 ). 
Bøggild, Hansaage: Smeden i Lobbæk. A. P. Heilisen A/S 1881-1981. 1981. 

32 s., ill. (68.2). 
Strand-Holm, G.: Tre Nexø smede. -i:JpB 1982, s. 15-19, ill. (68.2). 
Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Havneundersøgelse. 

1981. 243. s., ill. (69.57). 
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Thomsen, Birger: Historiske vrag i danske farvande. 1982. 87 s., ill. (69.59). 
S. 34-51: Vragfund ved Bornholm. 

-: Katastrofen ved Bornholm - Sose 1678. -i: fra Bornholms Museum 1981, 
s. 41-46, ill. 1982. (69.59). 

Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Slamplanlægning. 1979. 
94 blade, ill. (69.8). 

-: Spildevandsanlæg. Tilsyn og kontrol sommer-vinter 1980. 1980. 2 hæf-
ter. (69.8). 

-: Tilsyn med rensningsanlæg sommeren 1979. 1979. 17 blade, ill. (69.8). 
-: Vandforsyningsanlæg. Tilsyn 1978-82. 1979-83. (69.8). 
-: Vandløb. Undersøgelser og resultater 1977 /79-1981/82. 1980-82. (69.8). 
-: Vandplanlægning. 1976-80. Afsnit 1-2, ill. (69.8). 

Afsnit 2: Hydrogeologisk kortlægning, udført af Danmarks Geologiske Undersøgelse. 

-: Vellens Å. Undersøgelser og resultater 1979-81. 1983. 38 + 29 blade+ 2 
kort. (69.8). 

Rønne Kommune: Spildevandsplan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 
21, revideret pr. 1. sept. 1982, tidsplan dog pr. 15. april 1983. 1983. 45 + 
6 + 14 blade+ 6 løse kort. (69.8). 

Anker, Jens V.: Kulbrydning. Beskrivelse af Hasle Kul- og Teglværk år 
1871-1876. -i: JpB 1983, s. 24-26, ill. (69.94 ). 

Edlev, Lasse: Rapport om Moseløkken 1982-83. 1982-83. (69.97). 

70 KUNST 

Broby-Johansen, R.: Med Broby i grænselandene Sønderjylland og Born
holm. 1982. 96 s., ill. 
S. 68-96: Bornholm. 

71 ARKITEKTUR. KIRKEKUNST 

Dam" C. W.: »Vi søger slægtens spor i stort og småt«. Ved Klemens Kirkes 
100 års dag den 3. december 1982. 1982. 12 s., ill. 

Fritz, Sven: Oblatæskerne i Nexø og Ibsker. -i: BS 2.rk. bd. 13, s. 81-90, ill. 
1979. 

Historiske huse i Listed Fiskerleje. Udarbejdet af Nationalmuseet. 1981. 169 
s., ill. 

Historiske huse i Årsdale Fiskerleje. Udarbejdet af Nationalmuseet. 1980. 
192 s., ill. 

Holst, Hans Ancker og Frederik Teist: De 300 svenska trahusen: Bornholm 
1945-1981. 1982. 65 s., ill. 
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Kirk, Frode: Den bornholmske gård. Frilandsmuseets gård fra Øster Lar
sker sogn. -i: Nationalmuseets arbejdsmark 1982, s. 73-87, ill. 

Klindt, Jørn: Bauart. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 167-
171, ill. 19 81. 

-: Byggeskik. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 152-155, ill. 1979. 
Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet. 1983. 168 s., ill. 
-: Skov og byggeskik på Bornholm. -i: Nordisk trætidsskrift 1981 nr. 7, s. 

173-182, ill. 
Madsen, Arne: Bornholmske kirker. Tegninger. 1979. 61 s., ill. 
Nepper-Christensen, Carl: Set. Laurentius Kirke. 9. oplag. 1983. 21 s., ill. 
Nylars Kirke. Kortfattet beskrivelse af kirken. 2 oplag. 1983. 24 s., ill. 
Skov, Erik: Kirchen. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 124-

152, ill. 1981. 
-: Kirker. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 116-141, ill. 

71.95 PLANLÆGNING 

Bornholms Amtsråds regionplanserie: 
Rapport nr. 8: Regionplan for Bornholm 1978-90. 180 s., ill. 
Rapport nr. 9: Forslag til tillæg I til regionplan 1978-90. 1981. 104 s., ill. 
Rapport nr. 10: Bemærkninger og indsigelser til forslag til tillæg I. 1981. 119 

s. 

Rapport nr. 11: Tillæg I til regionplan for Bornholm 1978-90. 1982. 112 s., 
ill. 

Rapport nr. 12: Regionplanredegørelse 1983 i henhold til lands- og region
planlovens§ 16. 1983. 26 + 21 s. 

Bornholms Amtskommune. Teknisk forvaltning: Arealundersøgelse pr. 
1.1.1982 til brug for regionplanlægningen: hovedresultater. 1982. 11 bla
de. 

-: Biologiske interesseområder. Fredningsplanlægning. Tekst: Jette Ny
kjær Iversen. 1984. 35 s., ill. 

-: De bornholmske landkirkers omgivelser. 1982. 197 s., ill. 
-: Cykelveje på Bornholm. Plan for regionalt net af cykelveje. 1981. For-

skellig paginering, ill. 
-: Geologiske interesseområder. Fredningsplanlægning. Tekst: Jette Ny

kjær Iversen. 1984. 42 s., ill. + 1 løst kort. 
-: Kulturhistoriske interesseområder. Fredningsplanlægning. Tekst: Flem

ming Beyer og Lisbeth Pedersen. 1984. 101 s., ill. + 1 løst kort. 

173 



VED BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK 

Miljøministeriet: Miljøministeriets godkendelse af »Regionplan 1977-1990« 
for Bornholm. 1979. 76 s., ill. 

Allinge-Gudhjem kommune: Lokalplan nr. 03-06: Boligområde ved Birke
vej. 1980. 7 blade + 3 kort. 

-: Lokalplan nr. 03-07: Boligområde ved Langebjergvej. 1980. 4 blade+ 1 
kort. 

-: Lokalplan nr. 03-08: Sommerhusområde ved Sandvig. 1981. 4 blade+ 1 
kort. 

-: Lokalplan nr. 04-02: Boligområde ved Skovløkken, Tejn. 1982. 8 blade+ 
2 kort. 

-: Lokalplan nr. 04-03: Tejn Havn. 1980. 13 blade+ 2 kort. 
- : Lokalplan nr. 05-02 for erhvervsområde i Sandkås. 1979. 8 blade + 1 

kort. 
-: Lokalplan nr. 05-04: Boligområde ved Kildesgårdsvej, Tejn. 1983. 9 

blade + 1 kon. 
-: Lokalplan nr. 06-01: Rø Flyveplads. 1984. 5 blade + 2 kort. 

Lokalplan nr. 07-02: Nyt boligområde Gudhjem Syd. 1979. 20 blade+ 1 
kort. 
Lokalplan nr. 07-06: Boligområde i Gudhjem. 1983. 10 blade+ 2 kort. 
Lokalplan nr. 09-03: Boligområde i Østermarie. 1979. 10 blade+ 2 kort. 
Lokalplan nr. 09-04: Øs termarie losseplads. 1980. 4 blade + 1 kort. 
Lokalplan nr. 09-05: Plansilo i Østermarie. 1980. 7 blade + 1 kort. 
§ 6-redegørelse. Frem mod år 2000 - et debatoplæg om kommuneplan
lægning. 1981. 34 s., ill. 

Hasle kommune: Lokalplan nr. 1-B: Boligområde i Hasle. 1980. 12 blade+ 
1 kort. 

-: Lokalplan nr. 2-B, E, 0: Områder til bolig~, erhvervs- og offentlige for
mål omkring Østergade i Hasle. 1979. 15 blade+ 1 kort. 

- : Lokalplan nr. 20-B, E, 0: Områder til bolig-, erhvervs- og offentlige for
mål i Nyker. 1979. 15 blade+ 1 kort. 

-: Lokalplan nr. 50-B: Boligområde i Sorthat. 1980. 11 blade+ 1 kort. 
-: § 6-redegørelse. Om kommunens fremtid - oplæg til debat. 1981. 30 s., 

ill. 
Nexø kommune: Forslag til lokalplan nr. 14: Svaneke Havn. 1982. 4 + 6 

blade + 1 kort. 
-: Lokalplan nr. 2: Off.institutionsformål »Omsorgscenter«. 1979. 4 + 6 

blade + 3 kort. 
-: Lokalplan nr. 3: »Industriområde-Nexø«. 1980. 9 blade+ 2 kort. 
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Lokalplan nr. 5: Nexø Havn. 1981. 7 blade+ 2 kort. 
Lokalplan nr. 6: »Listed Havn«. 1982. 10 blade+ 1 kort. 
Lokalplan nr. 11: Ridehal m.v. 1979. 5 blade+ 2 kort. 

-: Lokalplan nr. 15: Golfbane ved Dammegård. 1984. 5 + 3 blade + 2 kort. 
-: Lokalplan nr. 16: »Boligområde ved Ferskesø«. 1983. 5 + 5 blade + 2 

kort. 
Lokalplan nr. 17: »Redskabshuse» ved Svaneke Havn. 1984. 4 + 4 blade 
+ 3 kort. 
§ 6-redegørelse, maj 1981. Oplæg til debat om kommuneplanlægningen. 
1981. 32 s., ill. 

Rønne Kommune: Forslag til lokalplan nr. 30 for et område på Rønne havn 
ved Øernes Kaj. 1980. 17 blade, ill. 

-: Hvad vil vi med Rønne? Byrådets oplæg til debat om kommuneplanlæg
ningen. 1981. 32 blade, ill. 

-: Kommuneplanlægning - dec. 82. Sammenfatning af den offentlige debat; 
målsætning og retningslinjer for kommuneplanen. 1982. 50 s., ill. 
Lokalplan nr. 23 for en del af lufthavnen. 1979. 10 blade, ill. 
Lokalplan nr. 24 for et område ved Sagavej. 1982. 24 blade, ill. 
Lokalplan nr. 25 for et område ved Pistolstræde. 1980. 11 blade, ill. 
Lokalplan nr. 28 for et erhvervsområde ved Lillevangsvej. 1981. 16 blade, 
ill. 

-: Lokalplan nr. 31 for et boligområde ved Torneværksvej. 1983. 16 blade, 
ill. 
Lokalplan nr. 32 for et område ved Tværmolen. 1983. 11 blade, ill. 
Lokalplan nr. 34 for Peterskolen. 1983. 12 blade, ill. 
Lokalplan nr. 35 for et område ved Rønne H. 1983. 16 blade, ill. 
Lokalplan nr. 36 for et område ved Fredensborg. 1984. 14 blade, ill. 
Lokalplan nr. 37 for et område ved Østergade. 1983. 21 blade, ill. 
§15-rammer for bycentret. Midlertidige rammer for lokalplanlægningen 
i henhold til§ 15 i lov om kommuneplanlægning. 1980. 19 blade, ill. 

Akirkeby kommune: Forslag til kommuneplan 1982-90. 1982. Forskellig 
paginering, ill. 
Forslag til lokalplan nr. 10.1: Område til sports baner ved Nylars. 1983. 
11 blade, ill. 
Lokalplan nr. 3: Sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre Sømar
ken og Strandmarken. 1980. 29 blade, ill. + 1 kort. 

-: Lokalplan nr. 5: Erhvervsområde samt område til offentlige formål vest 
for Almindingsvej. 1977. 15 blade + 1 kort. 
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Lokalplan nr. 10: Nylars by. 1980. 20 blade+ 3 kort. 
- : Lokalplan nr. 13 for en del af lufthavnsområdet beliggende i Rønne og 

Åkirkeby kommuner. 1978. 13 blade, ill. + 1 kort. 
-: Lokalplan nr. 14: Vestermarie by. 1979. 19 blade, ill. + 2 kort. 
- : § 6-redegørelse. Hovedspørgsmål og planlægningsmuligheder - debat-

oplæg om kommuneplanlægningen. 1981. 27 s., ill. 

72-74 IlILDENDE KUNST 

Christensen, Ole og Bent Sørensen: Sten jern bronze. Skulpturer. 1981. 32 
s., ill. 
Udstillingskatalog. S. 3-16: Ole Christensen. 

Ernst, Helge: Bornholmermalerne og malere på Bornholm. 1984. 168 s., ill. 
-: Niels Lergård. En retrospektiv udstilling. 1978. 44 s., ill. 
-: Oluf Høst 1884-1984. Udstilling på Bornholms Museum. 1984. 24 s., ill. 
Ernst, Helge og Jørgen Schou-Christensen: Paul Høm og Lisbet Munch

Petersen. Påskeudstilling på Bornholms Museum 1983. 1983. 26 s., ill. 
Hertz, Mogens: Mogens Hertz. Påskeudstilling på Bornholms Museum 

1982. 1982. 8 s., ill. 

76 KUNSTHÅNDVÆRK OG -INDUSTRI 

Klindt, Jørn: Bornholmsk Jugend. -i: JpB 1981, s. 22-25, ill. 
Lassen, Erik: Sølv til brug. Sølvsmeden Mogens Bjørn-Andersen gennem 50 

år. 1981. 24 s., ill. 
Tornehave, Bodil: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. -i: BS 

2. rk. bd. 14, s. 33-132, ill. 1980. 
Vensild, Henrik: Bornholmsk kunsthåndværk 1981. 1981. 24 s., ill. 

78 MUSIK 

Bornholms Amt. Amtsmusikudvalget: Sammenspil på Bornholm. 1979-84. 

79 SPORT 

H.I.F. 75 års jubilæum: 1905-1980. 1980. 55 s., ill. 
Håndbold på Nordbornholm 1937-1980. 1981. 48 s., ill. 
Idrætsklubben Viking. 75 års jubilæum 1907-1982. 1982. 112 s., ill. 
Lund, Arne E. og Jørn Lund: Gymnastik og idræt i 75 år. Nyker Idræts

forenings jubilæumsskrift. 1983. 61 s., ill. 
Nyvestcentret. Fra hal(v) til hel. Udvidelsen af Nylarshallen 1979-80 fortalt 

i billeder. 1980. 32 s., ill. 
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Pedersen, Nils: Bornholms Cycle Club 25 års jubilæum 1957-1982. 1982. 47 
s., ill. 

Ploug-Hansen, Jens: »Sølvtøj«. Kystfiskeri efter havørred. Håndbog for 
lystfiskere. 1981. 192 s., ill. 
S. 153-165: Bornholm. 

Sport på Bornholm 1983. Sports-året i billeder. Redigeret af Lasse Kofoed 
og Holger Larsen. Årgang 1, ill. 

TIF 14. kreds 1905-1980. 75 år fortalt i billeder. 1980. 32 s., ill. 

80-89 LITTERATUR. SPROG 

Holmer, Per: Kriget om sommaren. 1979. 275 s. 
Ipsen, Henning: Omvejen. 1983. 193 s. 
Karlsen, Anna Marie: Sorte silhouetter. Digte omkring en ø i krig. 1982. 

59 s. 
Kirkegård, J. B.: Se de brudte kysters land. Digte fra Bornholm. 1982. 45 s. 
Kuhre, J. P.: Gaulboltinj. -i: JpB 1980, s. 34-35. 
Ludvigsen, Jacob: Befri Bornholm. 1984. 198 s. 
Lund, Otto J.: Lyngijn å larkan. Et udvalg af prosa og poesi på målet. 1979. 

151s.,ill. 
Tegninger af Oluf Høst. 

Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus. Fin Bilderbuch for die Jugend von 
2 bis 100Jahren. 1981. 35 s., ill. 

Reusch, Hans: Øens slagskygge. Digte. 1982. 54 s., ill. 
Illustreret af Inge Reusch. 

Schau, Jens Michael: I familiens skød. 1982. 141 s. 
Stub-Jørgensen, Chr.: Breve fra Ithaka 1930-1939. Digte. 1980. 47 s., 

ill. 
- : Det var dengang. Bornholmernoveller. 1981. 63 s. 
Tiemroth, Peter: Året omkring Gudhjem. Digte. 1980. 26 s., ill. 

Tegninger af Paul Høm. 

Voss, Tage: Die Kri:ite wandert. 1984. 16 s., ill. 
Oversat efter: Skrubtudsens vandring. Kapitel i hans: Status på skæret. 

Kofoed, H. A.: Bornholmiana. Udvalgte bornholmske artikler. 1982. 197 s. 
-: Folkemål. -i: Bornholm med Ertholmene. 2 udg., s. 99-109; i~!. 1979. 
Ludvigsen, Jacob: Bornholmsk - det døende sprog. -i: Samvirke 1980 nr. 12, 

s. 6-9, ill. 
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90 ARKÆOLOGI. HISTORIE 

Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1978-80. -i: BS 2. rk. bd. 13, 
s. 167-171; bd. 14, s. 199-205. 1979-80. (90.6). 

Dam, Sigvard Mahler: De bornholmske væbnerslægter Uf og Splid - noget 
nyt om deres våbener. -i: Heraldisk Tidsskrift bd. 5 nr. 46, s. 275-285, ill. 
1982. (90.87). 

Galster, Georg: Vikingetids møntfund fra Bornholm. 1980. 246 s., ill. 
(90.88). 
Særtryk af: Nordisk Numismatisk Årsskrift 1977-78. 

Arneborg Pedersen, Jette: Fund fra Sosebugten. -i: fra Bornholms Museum 
1981, s. 47-55, ill. 1982. (91.15). 

fra Bornholms Museum 1980-82. 1981-83, ill. 
Heri om udgravninger ved Risegård, Åker (1980); Sandegård, Knudsker (1980); Rune
gård, Åker (1980, 1981, 1982); Bjørnegård, Klemensker (1980); Bækkegård, Østerlars 
(1981). (91.15). 

Klindt-Jensen, Ole: Forhistorie. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 
60-75, ill. 1979. (91.15). 

-: Slusegårdsgravpladsen. Bornholm fra 1. årh. f. til 5. årh. e.v.t. 1978. Bd. 
1-2, ill. (91.15). 
Uafsluttet. 

-: Vorgeschicthte. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 71-89, ill. 
1981. (91.15). 

Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden. 1983. 80 s., ill. (91.15 ). 
Stub-Jørgensen, Chr.: Soldyrkerne på Madsebakke. 3. forøgede udgave. 

198U .. B s., ill. (91.1~). 
Jørgensen, J. A.: Bornholms Historie. 2. udg. 1980. Bd. 1-2. (96). 

Fotografisk optryk efter originaludgaven 1900-1901. 

Klindt, Jørn: Geschichte. -i: Bornholm - Gestalt, Geschichte, Kultur, s. 89-
116, ill. 1981. (96). 

-: Historie. -i: Bornholm med Ertholmene. 2. udg., s. 75-99, ill. (96). 
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i historisk tid. Forsvarsvær

ker og deres politiske baggrund. Turforslag og en kort beskrivelse af de 
gamle kystskanser. 1983. 65 s., ill. (96 ). 

Bøggild, Hansaage: Det skrøbelige forlig. -i: BS 2. rk. bd. 13, s. 31-42, ill. 
1979. (96.1). 

Rasmussen, Ebbe Gert: Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den 
bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket 1658-
59. 1982. 330 s., ill. (96.2). 
Også udgivet som: Bornholmske Samlinger 2. rk. bd. 15-16. 
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Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne 1658. -i: BS 2. rk. bd. 
14, s. 9-42, ill. (96.2). 

-: P. G. Vejde: Ett smålandskt soldatode - Esbjorn Perssons aventyr på 
Bornholm 1658. -i: BS 2. rk. bd. 13, s. 43-64, ill. 1979. (96.2). 

Kure, Børge: Enø i krig. Bornholms besættelseshistorie. 1981. 95 s., ill. 
(96.71 ). 

99 PERSONALHISTORIE 

Portrætter af kendte bornholmere afgået ved døden sidste år. Med korte 
hiop;rafisk"' clat;i. Å rlip; i Jul p~ Rornholm. 

Tornehave, Bodil: Biografier over bornholmske urmagere. - i hendes: 
Bornholmske urmagere, s. 90-175. 1983. 
Bornholmske pottemagere. Biografier over ca. 250 pottemagere 1700-
1915. -i: BS 2. rk. bd. 12, s. 135-197. 1978. 
Liste over fajance- og terrakottamalere samt dekorationsmalere. -i: BS 2. 
rk. bd. 14, s. 117-128. 1980. 

Løfholm, Carl: Andreas NielsenAgerbech. -i:JpB 1979, s. 13-15, ill. 
Andersen, Gert: Jul og andre tildragelser fra 20ernes Bornholm. 1982. 80 s., 

ill. 
Rang, Kaj Nolsøe: Skud for boven. 1980. 216 s. 

S. 141-157: Chef for Bornholms marinedistrikt. 

Bøggild, Hansaage: Førder fra fødslen (om Mogens Bjørn-Andersen). -i: 
JpB 1981,s.·1 10,ill. 

Boesen, Børge: Ejn Najse-horra. -i: Strenge kår - gyldne år. Danske hjem 
1900-1920, s. 178-191, ill. 1979. 

Bøggild, Hansaage: Picasso, Munch, Chagall og alle de andre på Bornholm 
(om Herbert von Garvens). -i: Kunst og antivitetsårbogen 1981, s. 111-

119' ill. 
-: von Garvens på Abildgård. -i: JpB 1982, s. 4-9, ill. 
Hansen, Jakob: Jakob Hansens breve til Martin Andersen Nexø. Bidrag til 

belysning af et venskab. 1981. 135 s., ill. 
Strøby, Erik: Bornholmermaleren Lars Hansen - erindringer og breve. -i: 

BS 2. rk. bd. 14, s. 133-184, ill. 
Strand-Holm, G.: Tre Nexø smede (Anders Her/in m.fl.). -i: JpB 1982, s. 

15-19, ill. 
Ipsen, Arne: Sangeren fra Hasle. Folkebog om Vilhelm Herold og hans 

bornholmske barndomsby i 1870'erne. 1979. 63 s., ill. 
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Bøggild, Hansaage: Maler ... ja, men først og fremmest menneske (om Oluf 
Høst). -i: JpB 1983, s. 4-9, ill. 

Høst, Niels W.: Norresan. Erindringer om mine forældre Hedvig og Oluf 
Høst - og kredsen omkring Norresan. 1983. 72 s., ill. 

Ipsen, Henning: Hedvig og Oluf Høst, Norresan, Gudhjem. -i: Kom in
denfor. Erindringer fra danske hjem, s. 154-173, ill. 1983. 

Madsen, Arne: Bibelske motiver i Oluf Høsts billedkunst. -i: JpB 1983, s. 
10-11, ill. 

Bøggild, Hansaage: Han (Søren Georg Jensen) gør granitten dynamisk. -i: 
JpB 1979, s. 4-8, ill. 

-: Han (Søren Kjærsgård) er fuld af historier. -i: J pB 1980, s. 4-8, ill. 
Kofoed, H. A.: Billedskærer Chr. Koefoed, Rønne 1882-1982. -i: JpB 1982, 

s. 10-14, ill. 
Skovmand, Else Birgitte: En stranding og dens følger (for familien Kofoed 

fra Sjælegård i Østermarie). -i: JpB 1983, s. 16-17, ill. 
Kofoed, K. H.: Erindringer. Udgivet af Hans Kirchhoff. 1979. 562 s., ill. 
Kofoed, Poul Vilhelm Julius: Livserindringer. -i:JpB 1979, s. 18-23, ill. 
Nørgård, Poul: Lektor Arne Larsen 12. juni 1902-12. december 1979. -i: 

JpB 1980, s. 43, ill. 
Tiemroth, Peter: Malerinden Olga Lau 1875-1960. 1983. 32 s., ill. 
Kofoed, Anker E.: En Østerlarskerbos (A. P. Low) ungdomserindringer 

1840-55. -i: JpB 1979, s. 25-27, ill. 
Munk Jensen, Ove: Erindringer fra min barndom i Arsballe. -i: JpB 1979, s. 

9 12, ill. 
Houmann, Børge: Martin AndersenNexø og hans samtid 1869-1919. 1981. 

545 s., ill. 
Engberg, Bent: Skovrider]. A. Nielsen. -i: JpB 1983, s. 42, ill. 
Fischer Jørgensen, P.: Jørgen Peter Olsens sidste rejse. -i: fra Bornholms 

Museum 1981, s. 69-72, ill. 1982. 
Stephensen, Lulu: Kamma Salto på Christiansø. -i: JpB 1980, s. 18-19, ill. 
Samuelsen, W. C.: Jeg er en Dannemarkssøn, forstår De det? -i: Knud H. 

Ditlevsen: Rejsen til Athen. Danske i Grækenland i 1800-tallet, s. 90-100, 
ill. 1978. 

Strand-Holm, G.: Tre Nexø smede (Anders Herlin, Ole Hansen Strand, 

Christian Magnus Strand). -i: JpB 1982, s. 15-19, ill. 
Stub-Jørgensen, Chr.: Barndoms grønne enge - og ungdoms labyrint. Frag

menter af en selvbiografi. 1980. 152 s., ill. 
Mahler, Ludvig: »Mor Thule« (Cathrine Thule). -i: JpB 1979, s. 28-29, ill. 
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Bøggild, Hansaage: Den grove Zahrtmann og den ihærdige Weie. -i: Kunst 
og antikvitetsårbogen 1980, s. 100-107, ill. 

STAMTAVLER 

Skovgård, Louise: Poul Anchers efterslægt. 1981. 34 blade. 
Jespersen, P. A.: Balles slægtsregister. -i: JpB 1980, s. 36-38, ill. 
Bl em, John: Fortegnelse over Engegårdsslægten Blem. 1979. 39 blade, ill. 
Skovgård, Louise: Slægtenjochumsen. Supplerende oplysninger om de æl-

dre slægtled. 1977. 5 blade. 
Tobberup, Margit: Kjøllerslægterne. 1980. 229 s., ill. 
Klindt, Jørn: På sporet af de første Kofod' er. 1979. 170 s., ill. 

Tegninger af Oluf Høst. 

Skovgård, Louise: Marike Kofoed. 1980. 30 blade. 
Koefoed Hansen, Inge: Lauegårdsfamilien og den deri indgiftede slægt. 7. 

udgave. 1982. 159 s., ill. 
Munch, G. A.: Hans Mortensen af Aarsdale, hans familie, hans hustrus fa-

milie. 1980. 116 s., ill. 
Skovgaard, Edv. F. S.: Aner til en Skovgårdsslægt. 1980. 402 s., ill. 
Skovgård, Louise: Vagtmester Peder Svendsen. 1979. 18 blade. 
Jørgensen, Tonni: Stamtavle. Første del af en tavle over den ældste af fami

lierne Westh fra 8. vornedegård i Vestermarie. 1980. 107 blade. 
Skovgård, Louise og Emil Kofoed: Register til Louise Skovgårds hæfter VI 

til XIV. 1982. 82 blade. 
VI. Ladegårdsslægten. VII. Margrethe Juuls efterslægt. VIII. Jens Hansen på Bjerget i 
Vestermarie. IX. Gadegårdsslægten fra Vestermarie. X. L. Skovgårds slægtebog. XI. 
Vagtmester Peder Svendsen. XII. Marike Kofoed. XIII. Slægten Jochumsen. XIV. Poul 
Anchers efterslægt. 

Forkortelser: JpB - Jul på Bornholm. 
BS - Bornholmske Samlinger. 

Redaktionen afsluttet 10.8.1984. 
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BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1981-1982 -1983 

Af Olaf Hansen 

Generalforsamling, d. 13. september 1981 på Hullehavn Camping i Svaneke 
med 48 deltagere. Dirigent var seniorsergent Aage Due Larsen, Svaneke. 
Formanden omtalte i sin beretning, at det var 75 år siden, at det første bind 
af Bornholmske Samlinger var udkommet. I den anledning var fra højeste
retssagfører Fr. Teist kommet fotokopier af anmeldelser fra »Højskolebla
det« 1906 og »Fra Arkiv og Museum« 1907. Anmeldelserne var meget posi
tive for dette første bind samt for det initiativ, der var gjort på Bornholm 
med oprettelse af Samfundet. I de forløbne år er udkommet 54 bind af sam
lingerne. - I »Historielararnes forenings årsskrift 1979/80« er en anmeldelse 
af Bornholmske Samling bind 3, »Begivenhederne på Bornholm 1658«. 
Hertil er kun at sige, at det er glædeligt, men også på tide, at svenskerne op
dager, at de har en stormagtsperiode, der også omfatter Bornholm. Den 
planlagte sommerekskursion, der denne gang skulle være til Hasle, blev ikke 
til noget. En planlagt ekskursion til Skåne i august måtte opgives, da der 
ikke var tilslutning nok. - Fra Skattedirektoratet er meddelt, at Samfundet 
er berettiget til at modtage gaver, der er fradragsberettigede på selvangivel
sen. Foreninp;cn h~r nu 718 mf'okmmcr. 

Redaktøren omtalte i sin beretning det kommende bind af samlingerne. 
Dette bind vil udelukkende omhandle begivenhederne i december 1658 m.v. 

I kassererens fravær blev regnskabet for 1980 (se omstående) aflagt af for
eningens revisor Harald Lind. 

Da der stadig er prisstigninger, foreslog bestyrelsen en forhøjelse på kr. 10,-, 
hvorved kontingentet bliver kr. 65,-. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

På valg til bestyrelsen var: Olaf Hansen, H. V. Jørgensen, Jørn Klindt, H. 
C. Larsen og Henrik Vensild. Harald Lind og Leif Henriksen var på valg 
som revisorer, og Johs. Thoms var på valg som revisorsuppleant. Alle blev 
genvalgt. 
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OLAFHANSEN 

Årets BORNHOLMERPRIS blev givet til fru Bodil Tornehave, Virum, for 
historisk virksomhed vedr. Bornholm. Formanden talte ud fra ordene »glæ
den ved at forske og glæden ved at læse«. - »Den glæde er fru Tornehave i 
besiddelse af og yderligere den evne at kunne give dette videre til alle os an
dre, der så har glæden ved at læse disse vægtige bidrag til vor ø's historie«. 
Og nævnte fru Tornehaves artikler i Bornholmske Samlinger bind 10-12-
13-14, ligesom vi venter på mere fra fru Tornehaves hånd. 

Fru Tornehave sagde i sin takketale bl.a., at hun i 12 år havde arbejdet 
med de bornholmske arkivalier og havde der læst et og andet om Bornholm 
og i denne forbindelse, hvor interessant det er at finde gammelt, ukendt eller 
upåagtet arkivmateriale frem og give dette videre for interesserede læsere. 

Efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør Henrik V ensild et lys
billedforedrag om tomterne efter sildefiskernes huse på Frennemarkområ
det. De blev i forrige århundrede udgravet af lærer J. A. Jørgensen i »tidens 
stil« men ikke registreret eller katalogiseret. Man interesserer sig fra Born
holms Museums side for området på Frennemark, hvorved der er mulighed 
for at få denne periode af Bornholms historie belyst. Efter foredraget tog 
Vensild generalforsamlingens deltagere med på en tur til nogle af de tomter, 
der umiddelbart kan erkendes i terrænet. 

Skånetur d. 22. maj 1982 i samarbejde med Bornholms Museumsforening. 
Turens mål var Skanor og Falsterbo, hvor der i middelalderen var de store 
sildemarkeder om efteråret. Og turen var foranlediget af det foredrag, som 
Henrik Vensild holdt på sidste års generalforsamling. Turens leder var lek
tor Henning S. Eriksson (fra Østermarie), der har skrevet bogen »Skåne
markedet«. Kørte gennem Skanor by med lave enetageshuse, som vi ser det 
på Bornholm, til Skanor slot fra begyndelsen af 1200 tallet. Set. Olof kirke 
med det høje gotiske kor, der giver kirken ejendommelige proportioner, var 
under restaurering og derfor lukket. Men udenfor på kirkegården en del sto
re gamle gravsten. Til Falsterbo Museum , hvor vi fik set mange fine ting. 
Nævnes kan et bødkerværksted fra middelalderens store fiskeperiode, da 
sildetønder i mængde eksporteredes fra Skanor og Falsterbo, og skarer af 
søfarende mødtes til marked på strandengene. »Falsterbobåden« et forlist 
handelsskib isotopdateret til omkring år 1100. I 1932 blev vragresterne fun
det og dermed reddet for eftertiden. Her var modeller af Skanor og Falster
bo slotte samt kort over de områder de hanseatiske byer rådede over. Turen 
sluttede i ruinen af Falsterbo slot. På turen var vejret let tåget, blæsende og 
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koldt. Meget lidt sol. Turen var interessant, men grundet vejret ingen suc
ces. Det var for tidligt på året. 

Sommerekskursion d. 31. juli 1982. Turen var henlagt til Svaneke, hvor se
niorsergent Aage Due Larsen tog deltagerne med på en byvandring, hvor 
han viste gårde og huse. Fortalte om disse og deres beboere. God tur i et fint 

veir. 

Generalforsamling d. 11. september 1982 på Fritidshjemmet (tidl. teknisk 
skole) i Øster-Marie med 46 deltagere. Dirigent var pastor Gunnar Strand
Holm, Øster-Marie. - Formanden oplyste, at foreningen nu havde 733 beta
lende medlemmer, en tilbagegang på 5. Formanden omtalte den årlige publi
kation af Bornholmske Samlinger, bind 15/16, et digert værk på 333 sider, 
hvori lektor Ebbe Gert Rasmussen vender op og ned på historien omkring 
begivenhederne i 1658. Formanden omtalte de mange positive anmeldelser i 
»Jyllandsposten«, »Information«, »Politiken« og i de bornholmske dagbla
de, ligesom han hyldede forfatteren for det store arbejde, denne havde i det 
udsendte bind, men også hvad der forud var kommet fra samme hånd til 
samlingerne om begivenhederne i 1658. Ialt omkring 1000 sider. Og for alt 
dette var Ebbe Gert Rasmussen modtager af BORNHOLMERPRISEN. 
»Du har brugt mange hundrede timer på denne interesse for 1658, og som 
du har fortalt startede allerede i 1963. Men det har ikke været spildt arbejde, 
for jeg ved, at du i arkiverne har gjort mange spændende fund, som du har 
arbejdet med og videregivet i Bornholmske Samlinger til os andre. Som be
kendt gives BORNHOLMERPRISEN denne gang »for historisk virksom
hed vedrørende Bornholm«, og hvis ikke du har drevet historisk virksom
hed vedr. Bornholm, så ved jeg ikke, hvad det skal kaldes«. Overrækkelsen 
af den lille keramikfigur blev kraftigt understøttet af klapsalver fra medlem
merne. - Formanden kunne fortælle, at uddelingen af æresprisen skal være 
en enstemmig vedtagelse af bestyrelsen. Det var den ikke dennegang, da 
modtageren, der er medlem af bestyrelsen, ikke var blevet spurgt. Men der 
er jo noget, der hedder, undtagelsen fra reglen. Endelig kunne formanden 
meddele, at redaktøren Ebbe Gert Rasmussen, der i 8 år havde redigeret 
samlingerne, ønskede at trække sig tilbage fra redaktørposten. 

Ebbe Gert Rasmussen takkede allerførst for BORNHOLMERPRISEN, 
hvorefter han omtalte, at der findes stof til det kommende bind 17 og også 
noget til bind 18, hvilket vil sige, at den kommende redaktør vil få en ganske 
blid start. 
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I kassererens fravær blev regnskabet for 1981 (se omstående) forelagt af for
eningens revisor Leif Henriksen. Beretning og regnskab blev godkendt af 
forsamlingen. 

Jørn Uffe Hansen, Carl H. Kibsgaard og Ebbe Gert Rasmussen genvalg
tes til bestyrelsen. Revisorerne Harald Lind og Leif Henriksen samt revisor
suppleantenJohs. Thoms genvalgtes ligeledes. 

Kontingentet blev fastsat uændret for det kommende år til kr. 65,-. 
Efter kaffen holdt major H. V. Jørgensen et foredrag om Øster-Marie sta

tionsby eller, som det tidligere hed Godthaab. Han causerede om den gamle 
stationsby, den gl. højskole (nu Brugsforening), hotel Østermarie, ringrid
ning, den gl. husflidsskole, lidt om »Ny-Sverige« og dets rydningsfolk. 

Så gik turen til kirken, hvor lektor Carl H.Kibsgaard i den nye kirke for
talte om dennes gl. inventar, såsom prædikestol, døbefond, Jens Kofoeds 
epitafium og alterets syvarmede lysestage. Desuden om kirkens historie 
suppleret af sognepræsten, pastor Gunnar Strand-Holm. Olaf Hansen for
talte om det alterbillede, der nu hænger i kirkens søndre korsarm. Det fore
stiller »Røveren modtages i Paradiset« og er en kopi malet af Troels Trier ef
ter Joachim Skovgaards maleri i Hirschsprungs Samling. Oprindeligt købt 
1921 til Valgmenighedens kirke »Ilethania« ved Aakirkeby. Men efter Jen
nes salg til indre mission i 1950 blev en del af inventaret flyttet til kirken i 
Nexø bl.a. altertavlen. Med årets udgang 1976 blev Bornholms Valgmenig
hed opløst, og altertavlen kom til Østermarie kirke. Derefter gennemgik 
Kibsgaard den gamle kirkeruin med dens enestående arkitektur. Også de 
opstillede runestene ved ruinen blev gennemgået. 

Sommerekskursion d. 30. juli 1983. Turen var i år henlagt til Hasle, og ledet 
af foreningens næstformand, major H. V. Jørgensen. Turen havde 45 delta
gere. Man begyndte i Hasle kirke, hvor pastor Jørn Sjøholm på utraditionel 
vis fortalte kirkens historie. Lektor Ebbe Gert Rasmussen (Hasle horra) 
fortalte byens historie og ledede en tur gennem byen og fortalte undervejs 
om minderige steder. Rundturen sluttede ved »Bia Lid«, hvor den medbrag
te kaffe blev drukket, hvorefter kommuneingeniør Johs. Anker fremviste 
mindestuen for kgl. kammersanger Vilh. Herold og fortalte om de mange 
ting, der allerede var samlet. Man kunne ønske, at samlingen havde bedre 
pladsforhold. 

Generalforsamling d. 3. september 1983 på Vandrerhjemmet på Galløkken i 
Rønne. Der blev budt velkommen til 54 deltagere, hvorpå kontorchef Fritz 
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Olsen, Rønne, valgtes til dirigent. I sin beretning kom formanden ind på hi
storisk samfunds bogudgivelser. Han citerede fra BORNHOLMEREN for 
75 år siden (1908), hvor der stod, at man nu havde udgivet tredie bind af 
Bornholmske Samlinger, og »man må næsten undres over, at der vedbliven
de kan være så meget interessant at fremdrage om vor ø og dens liv, der er 
levet her i fordums dage«. Og til dato er der nu kommet 56 bind! I 1983 er 
ikke kommet noget bind af samlingerne. Bind 17 kommer ikke før i 1984. I 
stedet vil medlemmerne få fru Bodil Tornehaves bog »Bornholmske Urma
gere«. Bogen er en smule forsinket, men bliver udsendt i først halvdel af ok
tober. Da der foreligger manuskripter til bind 17 og delvis bind 18, har be
styrelsen nedsat et redaktionsudvalg bestående af Henrik Vensild og U laf 
Hansen. Udvalget har rettet henvendelse til adjunkt Per Thule Hansen om 
at overtage redaktørhvervet. Svaret var ja. Formanden takkede for dette og 
præsenterede redaktøren for forsamlingen. Den afgåede redaktør Ebbe Gert 
Rasmussen vil hjælpe den nye redaktør, hvilket formanden også sagde tak 
for. Arbejdet med de kommende bind er herved i de bedste hænder. Med
lemstallet er uændret 733. 

Kassereren Jørn Uffe Hansen gennemgik regnskabet for 1983 (se omstå
ende). Beretning og regnskab blev vedtaget uden kommentarer. 

Da indtægterne har svært ved at holde trit med udgifterne, foreslog besty
relsen en kontingentforhøjelse fra kr. 65,00 til kr. 75,00. Skoleinspektør 
Povl Harild, Nexø, udtalte »Det er rimeligt«, hvorefter dirigenten kunne 
konstatere, at bestyrelsens forslag var vedtaget. 

På valg var Olaf Hansen, H. V. Jørgensen, Jørn Klindt, H.C. Larsen og 
Henrik Vensild til bestyrelsen, Harald Lind og Leif Henriksen som reviso
rer og Johs. Thoms som revisorsuppleant. Alle blev genvalgt. 

En enig bestyrelse havde udpeget oberstløjtnant H. E.Skaarup til årets 
modtager af BORNHOLMERPRISEN for hans store arbejde gennem en 
årrække med etablering og opbygning af Bornholms Forsvarsmuseum samt 
forfattervirksomhed om det bornholmske forsvar gennem tiderne. Forman
den lavede om på det gamle citat: »Han kom, han så og han sejrede«, nu hed 
det: »Du kom til Bornholm, du så Bornholm men Bornholm sejrede«. 

Efter generalforsamlingen fortalte H. E.Skaarup om kastellet og forsvars
museet, hvorefter han førte deltagerne på en rundtur i voldanlægget og op i 
kastelstårnet samt museet, hvor turen og dermed generalforsamlingen slut
tede. 
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På samtlige tre generalforsamlinger, som her er omtalt, er rettet en tak til 
Ministeriet for kulturelle anliggender, Bornholms Amtskommune, Hasle 
Bank A/S og Sparekassen BORNHOLM for tilskud til foreningens kultur
historiske arbejde; uden denne hjælp kunne vort arbejde med udsendelsen 
af BORNHOLMSKE SAMLINGER ikke finde sted. 

Foreningens bestyrelse er: 
Olaf Hansen, formand, Nexø 
H. V. Jørgensen, næstformand og sekretær, Rønne 
Jørn Uffe Hansen, kasserer, Rutsker pr. Hasle 
Carl H. Kibsgaard, Rønne 
Jørn Klindt, Rønne 
Frede Kjøller, Øster-Marie 
H. C. Larsen, Rønne 
Ebbe Gert Rasmussen, Rønne 
Henrik Vensild, Rønne. 

Redaktør af Bornholmske Samlinp;er er: 
Per Thule Hansen, Rønne. 

Forretningsudvalget består af: 
formand, næstformand, kasserer, redaktør samt H. C. Larsen. 

Redaktionsudvalget består af: 
Olaf Hansen, Per Thule Hansen og Henrik Vensild. 
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BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

Driftsregnskab for tiden 1/1til31/12 1980 

Indtægter: 
Tilskud : Ministeriet for kulturelle anliggender . . . . . . . . . kr. 3.900,00 

: Bornholms Amtskommune ............... . 
: Hasle Bank A/S ........................ . 
: Sparekassen BORNHOLM .............. . 

Gave: Sammenslutning af Lokalhist. Foreninger ...... . 
Kontingenter ................................. . 
Bogsalg ..................................... . 
Renter: Sparekassen BORNHOLM ....... kr. 2.147,81 

15.000,00 
1 000,00 

3.000,00 
1.000,00 

41.970,10 
4.688,07 

Renter: Postgiro ...................... _k_r. __ 4_2~,5_7 ___ 2_._1_90~,_38 
kr. 72.748,55 

Beholdning pr. 1/1 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.089 95 
kr. 115.838,50 

Udgifter: 
Trykning af bind 13 ................... kr. 52.888,00 
Udsendelse af bind 13 ................. kr. 6.598,47 kr. 59.486,47 

933,96 

391,50 
1.009,90 

5.090,31 
315,00 

Fotos til bind 14 ............................... . 

Annoncer ................................... . 
Porto ............................... ········· 
MOMS ..................................... . 
Brandforsikring ............................... . 
Møder ...................................... . 
Multidata (EDB) .............................. . 
Kontingenter: 
De Skånska Landskapens Historiska og 
Arkeologiska Forening ................. kr. 46,63 
Sammensl. af Lokalhist. Foreninger ........ kr. 1.617,00 

15,00 
1.441,76 

Dansk Hist. Fællesforening .............. kr. 105,65 1.769,28 
Kontorartikler ............... · .................. ____ 1_2~0~0 

kr. 70.465, 18 

Beholdning pr. 311121980: 
Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 32.352,34 
Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 9.213,61 
Postgiro ........................... kr. 3.807,37 45.373,32 

kr. 115,838,50 
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BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

Driftsregnskab for tiden 1I1 til 31I12 1981 

Indtægter: 
Tilskud: Ministeriet for kulturelle anliggender . . . . . . . . . kr. 4.300,00 

15.000,00 
1.000,00 
3.000,00 

300,00 
43.035,29 

4.080,20 
468,00 

: Bornholms Amtskommune ............... . 
: Hasle Bank A/S ........................ . 
: Sparekassen BORNHOLM .............. . 

Fradragsberettigede §SD-gaver ................... . 
Kontingenter ................................. . 
Bogsalg ..................................... . 
Refunderet indskud Dansk Historisk Fællesforening . . . . -
Renter: Sparekassen BORNHOLM ....... kr. 2.512,13 

Ren ter: Postgiro ...................... =kr~.-~3~7~, 1'"""'8~_~2=·~5~49~,~31 
kr. 73.732,80 

Beholdning pr. 1/1 1981 .......................... ___ 45_._37_3~3_2 

kr. 119.106,12 

Udgifter: 
Trykning af bind 14 ................... kr.64.902,13 
Udsendelse af bind 13 ................. kr. 6.770,57 kr. 71.672,70 
Fotos til bind 15 ............................... . 406,37 
Annoncer ................................... . 547,65 
Pu1tu ....................................... . 1.516,79 
MOMS ..................................... . 8.364,97 
Brandforsikring ............................... . 315,00 
Møder ...................................... . 1.000,00 
Multidata (EDB) .............................. . 1.282,21 

Kontingenter: 
De Skånska Landskapens Historiska og 
Arkeologiska Forening ................. kr. 50, 14 
Sammensl. af Lokalhist. Foreninger ........ kr. 1.331,00 
Dansk Hist. Fællesforening .............. kr. 111,48 1.492,62 
Kontorartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126,55 
Repræsentation ................................ ____ 5_2~9_5 

Beholdning pr. 31I12 1981: 
Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 20.991,86 
Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 10.166,05 
Postgiro ........................... kr. 1.170,40 

kr. 86.777,81 

32.328,31 

kr. 119,106,12 
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BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 

Driftsregnskab for tiden 111til31/12 1982 

Indtægter: 
Tilskud: Ministeriet for kulturelle anliggender . . . . . . . . . kr. 4.700,00 

: Bornholms Amtskommune . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500,00 
: Ilasle 13ank A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
: Sparekassen BORNHOLM . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 

Fradragsberettigede § SD-gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 
Kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.360,00 
Bogsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 996,39 
Refunderet indskud Dansk Historisk Fællesforening . . . . - 350,00 

Renter: Sparekassen BORNHOLM ....... kr. 1.50?,84 
Renter: Postgiro ...................... kr. 46,35 1.556,19 

kr. 88.262,58 

Beholdning pr. 1 /1 1982 .......................... --"""'32=.3"-"2"""""8-'"',3'"""1 
kr. 120.590,89 

Udgifter: 
Trykning af bind 15/16 ................ kr. 73.627,51 
Udsendelse af bind 15/16 ............... kr. 13.400,57 kr. 87.028,08 

140,95 

711,30 
1.466,00 
9.089,03 

154,67 

Udgifter vedr. bog om kirkesølv .................. . 
Annoncer ................................... . 
Porto ....................................... . 
MOMS ..................................... . 
Møder - ekskursioner .......................... . 
Multidata (EDB) .............................. . 1.523,51 
Kontingenter: 
De Skånska Landskapens Historiska og 
Arkeologiska Forening ................. kr. 48,29 
Sammensl. af Lokalhist. Foreninger ........ kr. 1.572,84 
Dansk Hist. Fællesforening .............. kr. 121,32 1.742,45 
Kontorartikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 

Repræsentation - gaver .......................... ---~1~5~3~9~5 
kr. 102.016,94 

Beholdning pr. 31/121982: 
Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 6.147,28 

Sparekassen BORNHOLM ............. kr. 11.000,00 
Postgiro ........................... kr. 1.426,67 18.573,95 

kr. 120.590,89 
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PRIS PÅ ÆLDRE PUBLIKATIONER 
TIL SAMFUNDETS MEDLEMMER 

Bornholmske Samlinger: 

1. række. 
Af denne findes endnu en lille beholdning af følgende bind: 21, 22, 23, 24, 
25,26,27,30,32,35,36,37,39,40. 
Prisen for ovennævnte er kr. 30,00 pr. bind. 
N.B. Bind 39 og 40 er registerbind for 1. række. 

2. række. 
Bind 1 koster kr. 30,00 
Bind 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koster kr. 30,00 
Bind 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koster kr. 45,00 
Øvrige bind 4-12 koster kr. 55,00 pr. bind. 
Øvrige bind 13-15/16 koster kr. 65,00 pr. bind. 

Øvrige publikationer: 
Bornholms politiske historie':- (5 bind) .................. . 
Nexø Bogen, hind 1 ................................ . 
Bornholmske Urmagere ............................ . 
Priserne er ind. moms og porto. 

De med '' mærkede bøger er særtryk af Bornholmske Samlinger. 

kr. 35,00 
kr. 35,00 
kr. 65,00 

Ovenstående bøger kan købes ved henvendelse til Olaf Hansen, Stenbruds
vej 5 A, 3730 Nexø ved forevisning af medlemskort eller opgivelse af med
lemsnummer. 
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De nærmest foregående bind af Bornholmske Samlinger 
indeholder blandt andet: 

BIND 15-16: 

Ebbe Gert Rasmussen: Dette gavebrev. 
Det politiske spil omkring den born
holmske opstand og Peder Olsens ind
sats i løsrivelsesværket 1658-59. 

BIND 14: 

Ebbe Gert Rasmussen: Hans Oldelands 
forhandlinger med bornholmerne 
1658. 

Bodil Tornehave: De bornholmske fajan
ce- og terracottafabrikker. 

Erik Strøby: Bornholmermaleren Lars 
Hansen - Erindringer og breve. 

Bornholms Centralbibliotek: Bornholms 
Lokalhistoriske Arkiv. 

Henrik Vensild: Nyt fra Bornholms Mu
seum. 

Olaf Hansen: Bornholms historiske Sam
fund. 

IHND 13: 

Finn Hansen: Bornholms skove - som le
vested for den nyindvandrede fugleart, 
sortspætten. 

Hansaage Bøggild: Det skrøbelige forlig. 
Ebbe Gert Rasmussen: P. G. Vejde: Ett 

smålandskt soldatode - Esbjc\~n Pers
sons aventyr på Bornholm 1658. 

Bodil Tornehave: Da bornholmeruret 
blev til. 

Sven Fritz: Oblatæskerne i Nexø og Ib
sker. 

H. E. Skaarup: Den bornholmske mili
ce's indsats i samfundsnyttige opgaver i 
perioden 1815-1836. 

Bent Bergsøe: Det dejlige vrag. 

BIND 12: 

Margrethe Watt: Hellekiste på Kruse
gårds Mark i Poulsker. 

Ulla Fraes Rasmussen: Bopladsrester fra 
ældre jernalder. 

Jette Arneborg Pedersen og Per Kristian 
Madsen: Bornholmske kakkelfund. 

Bodil Tornehave: Bornholmske pottema
gere. 

Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Born
holms Folkehøjskole i året 1882-83. 

Bent Bergsøe: Svanekebørn på Køben
havnsrejse i året 1900. 

BIND 11: 

Karsten Davidsen: Stenalderbopladsen på 
Lilleborg. 

Svend Nielsen: En bronzealdergravhøj i 
Knudsker sogn. 

Dagmar Nielsen: Breve fra tusmørket -
dagbog og breve fra Karen Elisabeth 
Jens en, Sigerslev, fra hendes born
holmsophold 1883 og 1887. 

Ewy Palm-Andreasson: 150 år med ama
torer i Rønne Theater - Danmarks ald
sta teater i bruk. 

BIND 10: 

Bodil Tornehave: Fajancefabrikken i Sto
regade. 

Henning Heilsen: Beretninger om bispe
visitatser på Bornholm i det 18. årh. 

Vilh. Svendsen: Rovmordet i Baadstad. 
Ebbe Gert Rasmussen: Elever på Born

holms Folkehøjskole i vinteren 1872-
73. 

Erik Løvind Andersen: Bornholms Bap
tistmenighed i 1920' erne. 

BIND9: 

Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien 
- Modstandsbevægelsen på Bornholm. 

BIND 8: 

C. ]. Becker: Hovedlinier i Bornholms 
oldtidshistorie. 

Svend Nielsen: En jernalderboplads ved 
Nymølle i Nexø. 
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Knud Rosenlund: Knoglematerialet fra 
jernalderbopladsen ved Nymølle. 

Svend Nielsen: Et nyt fund af en øsken
krukke fra havet ved Bornholm. 

Poul Erik Strømø: Rentekammeret og 
dets kommissioners stillingtagen til det 
bornholmske udmarksproblem 1 pe
rioden 1709-1767. 

RIND7· 

Ebbe Gert Rasmussen: Simblegård i året 
1658. 

Birgitte Wi9toft Obcn: En antik nmigt3 
perle på Bornholms Museum. 

Klaus Ebbesen: Bornholms første bøn
der. 

Louise Skovgaard: Kjøllergårdsskiftet. 
Curt Wallin: Knutsgillen och av S:T 

Knud påverkade sockengillen på Born
holm. 

BIND 6: 

Ebbe Gert Rasmussen: Kilder til Born
holm 1658. 

BINDS: 

Robert Smalley: Kalkmalerierne i Povls 
Kirke. 

V. Svendsen: Falske sølvdaler på Born
holm 1826 O[; 18.12. 

Ebbe Gert Rasmussen: Rønne i det 17. 
århundrede. 

»Goplerne«: Marinarkæologiske fund 
ved Bornholm. 

Fred. Brandt: Fra kvægtuberkulosens be
kæmpelse på Bornholm. 

Lise Bender Jørgensen: Et fodbæger i 
særegen form fra Stensebygård, Bodil
sker sogn. 

Johannes Thoms: Rønne i juni 1864. Brev 
til fru Arboe. 

Arne Madsen: Negerskulptur på Born
holms Museum. 

Bent Bergsøe: Hvem byggede Svaneke 
kirkespir i 1789? 

]. Klindt og Helmer Kofod: Bitterdram 
mod Skørbug. 
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