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FORORD 

Det er med stor glæde, redaktøren kan sende dette bind ud til Born
holms historiske Samfunds medlemmer. En særlig glæde, fordi 
det - som en markering af350året for det man har kaldt »den born
holmske befrielse« - er lykkedes at samle artikler, som alle tager 
udgangspunkt i det turbulente århundrede, l 600tallet. 

En ting vi l man måske undre sig over: at kulminationen dengang, 
mordet på den svenske kommandant Printzenskold og de efterføl
gende begivenheder, ikke er behandlet i dette bind. Det skyldes dels, 
at foreningens æresmedlem, Ebbe Gert Rasmussen, allerede på for
træffelig vis har fremlagt sine mange forskningsresultater i samfun
dets årbøger, dels at samme forfatter i anledning af 350året, netop i 
år har udgivet en fornem, populær fortælling om begivenhederne 
dengang. 

Selvfølgelig er det alligevel Ebbe Gert Rasmussen, der indleder 
dette bind med en meget lærerig artikel om den måde, 1658-begi
venhederne er blevet behandlet på lige siden. Det er klog læsning, og 
perspektiverne er interessante, også fordi de vil kunne overføres på 
megen anden historieforskning. 

De øvrige artikler behandler på hver deres måde emner, der har 
afsæt i 1600tallet og på hver deres vis giver et billede af livsopfat
telse, poli tik, tidlig produktion nun. i det turbulente århundrede, 
hvor pest, krig og e lendighed er det, der har efterladt størst aftryk i 
vores opfattelse af tiden. Historiker Camilla Luise Dahl kommer 
med sin artikel om degnen Rasmus Ravns anekdoter i Aa Kirkes 
kirkebog 1654- 167 1 med en gave til os alle sanunen. Det har i sig 
selv været en stor indsats at transskribere Ravns tekst, samle relevant 
litteratur og endel ig sætte Ravns person ind i en datidig sanm1en
hæng. Gaven består dog især i de mange interessante beretninger, 
som gemmer sig i Ravns sla-iverier. Historier om det, der rørte sig i 
datiden. Vi får selvfølgelig oplysn inger om krigen og om pesten, 
men bl.a. også om de magiske »stenbrød«, der forundrede samtiden 
og endda kongen, om konen der blev brændemærket i panden fordi 
hun havde »bedrevet horn, og om de mange præstefrueenker, der 
måtte gifte sig med deres mands efterfølger for at bl ive forsørget -
og vice versa de nye præster for at få et embede. Sådan var det den
gang. 



Arkivar An ette Eriksen samler en af århundredets særligt spæn
dende, men også forfærdeli ge historier, den om kongedatteren 
Leonora Chtistine og hendes konh·oversielle mand og deres ufrivil
lige ophold på Hammershus. 

Museumsinspektør Jakob Seerup skriver om Darunarkshistoriens 
måske største skibskatastrofe ved Sose. En udløber, kan man sige, 
af krigene og magtbegæret i århundredets midte. Denne historie 
supple res af Bornholms Museums tidligere museumsleder, Henrik 
Vensilds store viden om alt det, man i tidernes løb har fundet efter 
strandingen i 1678. 

Cand. mag. Peter Harteg arbejdede for nogle år siden med et spe
ciale, der havde fokus de hekseprocesser, der fandt sted på Born
holm i 15- og l 600tallet. Det er historier, mange er optaget af, og 
som he r er samlet for første gang. Ligesom artiklen om Rasmus 
Ravn får vi serveret et stort kildemateriale, der med fordel kan be
nyttes af andre, der ønsker at arbejde videre med dette emne. 

Til sidst er der to artikler, der - ligesom sosefundene - handler om 
den fysiske kulturarv fra l 600tal let. Historien om en af de meget få 
verdslige bygninger vi har bevaret fra 1600tallet, den smukke stub
mølle ved Svaneke. Arkitekt N iels-Holger Larsen sætter med sin 
viden om møller, stubmøllerne ind i en større sammenhæng. Den 
sidste artikel handler om de unikke bilæggerovne, som fra at have 
været sjældne og kostbare blev næsten hver mands varmekilde i 17-
og l 800årene, for senere at blive helt glemt. De bliver af w1derteg
nede behandlet for første gang. En ting er produktionen, værdien 
som varmekilde, noget andet den billedfortælling, der med pladerne 
er kommet ind i de bornholmske hjem. Det er en historie, som der 
her blot bliver løftet en lille flig af, i håbet om at emnet kan uddybes 
på et senere tidspunkt. 

Til s idst - men ikke mindst - vil redaktøren takke forfatterne for de 
mange fine bidrag til denne udgave af årbogen. Det er mange, mange 
timers forskning og arbejde, der kvit og frit stilles til medlemmernes 
rådighed. Hjertelig tak for det. 

Redaktøren håber selvfølgelig, at medlemmerne vil tage vel mod 
denne årbog og - ligesom undertegnede - få meget større indsigt i 
I 600tallet. 

Ann Vibeke Knudsen 
Rønne oktober 2008 
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Denne berømmelige Action 
Bornholm 1658 gennem 350 år 

Af Ebbe Gert Rasmussen 

»." en ikke mindre vel overlagt 
end dristig og heroisk Gierning« 

(Ludvig Holbe1g 1735). 

Et jubilæumsår kan være en god an ledning 
ti l at standse op og gøre status over den for
udgående periode. Det er tilfældet nu. I år er 
det 350 år siden, at freden i Roskilde 26. fe
bruar 1658 satte punktum for endnu en af 
mange dansk-svenske luige i tidlig moderne 
tid. Men det var ikke en fredsslutning som 
så mange før og siden. Den var i flere hense
ender enestående, ja skelsættende. 

Roskilde-freden var den hårdeste, vort 
land nogensinde har måttet acceptere. Ved 
detrne lej lighed afs tod Danmark Halland, 
Skåne og Blekinge samt Bornholm til Sve
rige. Det var ensbetydende med tabet af ca. 
I /3 af både areal og nation. Det blev i sig 
selv bestemmende for hele landets senere 
historie. Dertil kom, at de skandinaviske na
bolande nu i det væsentlige fik det udseende, 
de har i dag. Deres fælles grænse gik heref
ter gennem Øresund mod tidl igere tiders 
uvej somme klipperige skovområder øst for 
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Halland og nord for Skåne og Blekinge. For
tidens landegrænse var således erstatte t af 
den havgrænse, eftertiden kender. Det histo
riske Østdanmark blev til Sydsverige. Men 
helt enkelt og fredeligt gik det ikke for sig. 
Heller ikke i politik går det altid, som præ
sten prædiker. Inden et år efter fredsslutnin
gen var en afgrænset del af Skåne gået s ine 
egne veje. Efter den væbnede opstand knap 
ti måneder efter nationa litetsskiftet, i de
cember 1658, valgte bornholmerne selv de
res danske ti lhørsfo rho ld . De rev så ledes 
deres ø ud af både det nye svenske ti lhørs
forhold og det historiske samliv med den 
skånske moderprovins, som den indti l da 
havde levet i siden tidernes morgen. Hvor 
skåningerne i de næste par generationer 
måtte gennem leve både nye ødelæggende 
krige og en hårdhændet forsvenskning for 
endel ig at blive accepteret som svenske, 
kunne bornholmerne på deres klippeø i fred 
og ro pleje deres nationale, danske selvfor
ståelse. I denne skulle 1658-begivenhederne 
med tiden blive en bevidsthedsmæssig hjør
nesten. 

På de følgende sider er det ikke hensigten 
at give endnu en skildring af den bornholm-
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ske dåd. Det er gjort så mange gange før. 
Dette spændende enme lokker fortsat til for
dybelse. Derfor er litteraturen om de born
holmske ti !dragelser 1658 rig og varieret. 1 

Men ikke alt har sat sig lige dybe spor. Ne
denfor skal således gives en oversigt over, 
hvordan eftertiden har tegnet billedet af 
skæbneårets begivenheder. Hvorledes har 
skiftende t iders historikere skildret disse? 
Hvad har de overhovedet v idst om dem? 
Hvordan har de opfattet dem? Og endelig: 
Hvilken rolle kom de til at spille i den born
holmske selvforståelse? 

Den spæde begyndelse 

Al begyndelse er svær. Det er det også på 
historieskrivningens område. Og det var 
længe vanskeligt at være h istoriker, hvis 
man ønskede at udforske begivenhedsforlø
bet på Bornholm og dets følger i hovedsta
den. Forklaringen var den enkle, at der ikke 
var skriftlige kilder til rådighed. 

Det var ikke, fordi der ikke blev skrevet 
dengang. Det gjorde der blandt læse- og 
skrivekyndige folie. Men problemet var læn
ge, at de t ing - dokumenter og berettende 
kilder - der blev skrevet ned, som helhed ik
ke var tilgængelige for andre end forfatterne 
og modtagerne. Alligevel ser vi, at en skrift
lig trndition hurtigt begyndte at formes i Kø
benhavn såvel som på Bornholm. 

I den belejrede hovedstad begyndte skri
veprocessen umiddelbart efter den born
holmske delegations ankomst 21 . december 
1658, knap 14 dage efter opstandens udbrud. 
Det kom ti l udtryk i dagbøger, flyveskrifter 
og andre berettende kilder. Fælles for dem 
alle er, at de sandsynligvis - mere e ller min-

I En detaljeret oversigt over 1658-litteraturen med henvisnin
ger findes i Ebbe Ge1t Rasmussen: Bornholm og arveriget -
en oversigt, 1985. I del følgende henvises til denne med be
tegnelsen Oversigt. Der er tale om el supplement til forfal
Ierens disputats, Dette Gavebrev(= Bornh. Sml. li . 15-1 6), 
1985. 

dre - viderebringer en v iden om de born
holmske begivenheder, der stammer fra de
legationens 11 medlenm1er. Naturl igvis er 
ikke alt, hvad der da blev nedskrevet, beva
ret. Men af det, der stadig findes, er de mest 
pålidelige korte notitser i private københav
neres dagbøger. De blev til sh·aks efter born
holmernes sensationelle opdukken i den be
lej rede hovedstad. Men som det fortrolige 
materiale de er, har de ikke haft betydning 
for den senere traditionsdaimelse. 

Det er derimod tilfældet med fl.yvesla'(f
terne, der sikkert er forfattet af mænd i kred
sen omkring kongen og udkom på h·yk i bå
de en dansk og en - lidt udførligere - tysk 
udgave endnu inden årsskiftet. Her møder vi 
den litterære side af regeringens krigsførelse 
mod arvefjenden. Disse offi cie lle vidnes
byrd fortæller dramatisk - og tendentiøst -
om den samvittighedsløse, svenske konges 
brutale, ikke erklærede genoptagelse af hi
gen mod Damnark i august og hans voldsre
gimente på klippeøen. Det medførte daimel
sen af en sammensværgelse, der skred til 
aktion 8. december i den lille by »Rulle«, 
hvor den svenske oberst og andre officerer 
blev dræbt. Herefter stormede de tapre oprø
rere Hammershus, hvor de tilstedeværende 
130 fj endtlige soldater overgav sig. Derpå 
rensede de øen for svenskere og anmodede 
den dansk-norske konge om beskyttelse, 
hvad denne nådigt bevilgede. Karakteristisk 
for fremstillingen er endvidere dens krast 
kontrasterende opfatte lse af henholdsvis 
svensk og dansk, dens kraftige appel til 
dansk nationalfølelse samt konsekvente 
fremhæve lse af den gode danske konge. 
Denne version af begivenhedsforløbet gav 
stof til præsten i Vartov, Anders Matthiesen 
Hjørring, i hans Leyrs Krantz, der udkom 
1660 og udvidedes med en 2. udgave 1677. 
Forfatteren bygger i udpræget grad på folke
snak og rygter samt fiyveskriftets skildring. 
Hans selvstændige bidrag er til gengæld be
skedent. Det indskrænker sig til hans slut
ning, at den svenske kommandant, Johan 

9 



EBBE GERT RASMUSSEN 

Printzenskold, må have været en slem tyran.2 

Det er i øvrigt et særkende for de1me tidlige 
fase, at de dokumenter, der beseglede øens 
ti lbagevenden til dansk styre - bornholmer
nes bønskrift , det bornholmske gavebrev 
m.m. - efter tilblivelsen blev opbevaret bag 
lås og slå på Københavns slot. De var derfor 
ikke alment tilgængelige. 

En tilsvarende skriftlig udvikling fandt 
sted på Bornholm. Begyndelsen var også her 
dagbøger og andet beslægtet materiale. De 
er ge1memgående kortfattede og velunder
rettede, nedskrevet um iddelbart efter de 
skildrede begivenheder. Det gælder således 
Nexø-rådmanden Jørgen Bondes isolerede 
meddelelse om opstandens udbrud i Rønne i 
en familiebibel og et antal notitser om op
rørsdagene i en dagbog fra Svaneke for åre
ne 1602-87, skrevet af en anonym fo1fatter. 
Samme fortrolige karakter har det for årene 
1648-82 bevarede uddrag af Aaker kirkebog, 
det eneste kirkebogsmateriale der er bevaret 
fra denne periodes Bornholm. Teksten til 
sidstnævnte, der er skrevet i en særlig spalte 
ved siden af de kirkelige begivenheder i sog
net, præst og degn var forpligtede på at no
tere, er efter alt at dønm1e forfattet af deg
nen, Rasmus Pedersen Ravn. Heller ikke her 
er der tale om et materiale beregnet på en 
bredere kreds af læsere. Det gælder også 
hans Borringholms Krønike fra de tidligste 
tider indtil samtiden, som han udarbejdede i 
årene indtil 1673 . Til sin skildring af 
1658-begivenhederne anvendte han i udpræ
get grad sine egne notitser i kirkebogen og 
»det publice Manifest«, som han - desværre 
- ikke præciserede nærmere.3 Det var Ravns 
ønske at få værket trykt. Derfor ansøgte han 
kongen, Clu·istian V, om hjælp hertil, men 
forgæves. Siden forsvandt originalmanu
skriptet, men teksten er stadig bevaret i en 
række afskrifter, den ældste fra ca. 1700. 

2 Oversigts. 7ff. 
3 Om fo1fatterens påvisning om forståelsen af dokumentet se 

Bomh. Sml. 1985, s. 48ff. 
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Krøniken er velunderrettet, men skæmmes 
af en voldsom antisvensk tendens. Heller 
ikke den kom i samtiden til offentlighedens 
kendskab. Trykt blev den først så sent som 
1926. Ikke helt så galt gik det den såkaldte 
Kofoedske Relation, Jens Pedersen Kofoeds 
egenhændige beretning om hans personlige 
rolle under opstanden. Relationen var stilet 
til kongen og derfor at forstå som en slags 
indberetning til denne. Også dette original
manuskript forblev i København. Det er si
den gået tabt; men ord lyden kendes fra 
mangfoldige afskrifter på Bornholm, der 
sikkert blev til i familiens kreds.4 De1me 
spændende førstehåndsskildring med Kofo
ed som hovedpersonen under opstanden blev 
bevaret og dyrket i den stadig voksende Ko
foedfamilie og dens omgangskreds på klip
peøen. Antagelig i det selvsamme miljø af 
velhavende og standsbevidste bonde- og of
ficerskredse skabtes på dette grundlag om
kring 1700 den eneste bornholmske folke
vise, Printzenskoldvisen, og folkesagnet 
Brændte Ole, der begge med tiden blev fol
keeje.5 

Barokkens latinske historiesla'ivere 

Den tidligste forskning begyndte således på 
gyngende grund. 1676 udkom en skildring 
af Københavns belejring på latin, f01fattet af 
den danske digter og historieskriver Vitus 
Bering; det var året efter forfatterens død. 
Bag den baroklatinske overflade er det så 
som så med skildringen af forholdene på 
Bornholm. Printzenskold skildres på gnmd
lag af Hjøning som en tyran. Hans brutale 
styre og opstanden som alle bornholmeres 
værk er ti lsvarende hentet fra flyveskrifter
ne. Men det stikker alligevel frem fra det 
kunstfærdige latin, at Bering som kongelig 
historiograf, dvs. historieskriver, har haft 

4 Se Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm 1658 (= Bornh. Sml. 
11.3) 1967, s. 28ff. 

5 Smst. s. 147f(note 24). 



DENNE BERØMMELIGE ACTION 

adgang til kongens arkiv. Således lader han 
opstanden bryde ud under konunandantens 
rejse fra Hanm1ershus via H asle, hvor de 
forfaldne skatter forlanges betalt, til Rønne, 
hvor de sanu11ensvome trænger ind til ham i 
borgmesterens stue og erklærer deres dansk
hed. Denne skildring forudsætter kendskab 
til handlingen i Den kofoedske Relation. 
Forfatteren har altså kendt og brugt - men 
retoucheret - Kofoeds øjenvidneberetning i 
arkivet. Om han som flyveskrifterne opfatter 
bornholmerne som ledet af en organiseret 
sanunensværgelse, står ikke klart. Til gen
gæld er det siklce11, at han også har kendt de 
bornholmske hyldningsdokumenter af 19. 
januar 1659, som det nye danske styre på
tvang stænderne som bekræftelse på den 
bornholmske delegations forhandlinger i ho
vedstaden. 6 Men hans vigtigste indsats er 
imidlertid, at udløsningen af opstanden un
der Printzenskolds besøg i Hasle nu var på
vist og gjort bekendt. 

Det næste betydningsfulde skridt blev ta
get i Sverige . Fra svensk s ide udsendtes 
1696 en beskrivelse af Karl X Gustafs be
chifter, ligeledes på latin, men mere kortfat
tet og mindre formfuldendt. Den var forfat
tet af den tyskfødte jurist og historieskriver 
Samuel Piifend01f Også han havde adgang 
til arbejdsgiverens centralarkiv. Pufendorf, 
der i sin naturret opfatter menneskene som 
sociale væsener, der har pligt ti l at under
støtte hinanden, er overbevist om, at born
holmerne har foranstaltet en sanunensvær
gelse. Denne opfattelse, der var bragt til 
torvs afBering, ser han bekræftet i det pri
mære svenske materiale, han så i arkivet. 
Hans fremstilling efterlader ingen tvivl om, 
at han kender den indberetning til Karl X 
Gustaf, der blev udformet i Malmø 17. fe
bruar 1659 af sekretæren G. H. Taubenfeldt, 
som gav regeringen dens første v iden om 
bornholmernes oprør. Derimod er det mere 

6 Oversigt s. I 3f. 

usikkert, om han desuden kender den beret
ning, som ystedstyrmanden Jens Madsen 
Fribunde forud aflagde til sekretæren, og 
som denne støttede sig til i sin skrivelse til 
kongen. Dette svenske kildestof forudsætter 
klart et komplot. Men Pufendorf har også 
kendt flyveskrifterne. Således lader han 
bornholmerne indbyde Printzenskold til et 
gæstebud i en nærliggende by, hvor de plud
selig med magt pågriber de tilstedeværende 
svenskere og nedslagter dem; konunandan
ten arresteres derefter under aftensmåltidet 
hos Rønnes ældsteborgmester. At Pufendorf 
også har benyttet svensk arkivmateriale af 
dokumentarisk art fremgår af hans ganske 
uhistmiske dvælen ved Hammershus'senere 
skæbne på grundlag af flere ofte modstri
dende kongelige ordrer om undsætning til 
Printzenskold, der helt ind i januar 1659 ind
førtes i Riksregish·atur, de svenske kopibø
ger. 7 Men hans største indsats er dog den 
korrekte slutning, at der på opstandstids
punktet forelå en sammensværgelse mod det 
svenske styre. 

Med Bering og Pufendorf blev de born
holmske begivenheder for første gang gjort 
til genstand for en historisk behandling med 
udnyttelse af både berettende og dokumen
tariske kildebelæg i de to landes arkiver. Det 
var de første bevidste forsøg på en delagtig
gørelse af stoffet for et læsekyndigt publi
kum. Lad være at dette var en meget afgræn
set gruppe, nemlig den lille latinsklcyndige 
overklasse både hjenune og i udlandet. Vi 
må ikke glemme, at samtidens historieskriv
ning først og fremmest tjente propagandisti
ske formål i staternes aktuelle politik. Det 
ses også, hvordan de to kongelige historie
skrivere bestræber sig på at udnytte et noget 
nær samtidigt kildemateriale. Det gælder 
især Pufendorf, hvilket derfor forlener hans 
arbejde med en større værdi end det danske 
bich·ag. 

7 Smst. s. 14f. 
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ef' :712.0. :P. :!? & 
Epiitopus Bergensis. 

Erik Ludvigsen Pontoppidan, 1698-1764, biskop, prokansle1;f01fatte1: Det kongelige Bibliotek. 
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Oplysningstidens nybrud 

En me1rneskealder længere fremme møder 
vi en ny tids hjstorieskrivere. Vi er nu inde i 
den såkaldte oplysningstid, hvor målet var at 
formidle oplysning og viden til en større læ
serkreds. Tiden var kosmopolitisk, verdens
borgerlig, og ikke national. Det prægede hi
stori kerne. Først efterhånden satte denne 
strømning sig spor i deres litterære arbej
der. 

Præsten og forfatteren Erik Pontoppidan 
udsendte 1730 en udfø rlig beskrivelse af 
kongeriget Dam11ark og hertugdømmet Sles
vig. I værket findes en dramatisk gennem
gang af det hårde svenske styre på Born
holm. I derme er der intet nyt. Den er i alt 
væsentligt et opkog af Bering. Det gælder 
tilsvarende for den ligeså dramatiske skil
dring af opstanden. Den bringer som sådan 
heller ingen ny viden. Men den er dog inte
ressant, da den hovedsagelig bygger på fol
kesagnet om den store svineslagt11ing. Den
ne ganske uhistoriske version gik sin sejrs
gang på Bornholm i 1700-tallet. At den også 
optræder her, er et talende v idnesbyrd om, 
hvor v idt udbredt den allerede var på dette 
tidspunkt. Pontoppidan var på det historiske 
01måde autodidakt med dennes styrke og 
svaghed. Når han udsendte dette som andre 
af sine skrifter på tysk, hang det sanunen 
med, at han så en opgave i at oplyse og vej
lede fre1m11ede læsere om danske forh old. 
At han - og sikkert hans læsere - slugte ind
holdet af det spinkle kildematetiale råt, er en 
anden sag. Hans arbejde bringer intet nyt e l
ler selvstændigt om fo rho ldene på Born
holm.8 Det peger snarere bagud end frem
ad. 

Ge1membruddet for den nye oplysningens 
tidsalder, hvor de historiske begivenheder 
blev formidlet til et bredere publikum end 
før, kom ikke så underligt først med anven-

8 Smst. s. 15. 

delsen af nationalsproget. Her var Ludvig 
Holberg banne1føreren frem for nogen. J 735 
udsendte han 3. bind af sin danmarkshisto
rie. Og så skete der noget. Nu blev a·åden fra 
Pufendorf taget op i den konsekvente brug 
af prin1ært kildestof, især af dokumentarisk 
art, som grundlag for den skriftlige behand
ling af e11U1et. Desuden er det Holbergs for
tjeneste at gøre et - rimelig vellykket - første 
forsøg på at forbinde de bornholmske begi
venheder med den større danske historie. 
Hans bedrift var så meget desto større, som 
han, der nok var professor i historie ved 
universitetet i København, ikke havde ad
gang til Gehejmearkivet, dvs. kongens og 
statens arkiv. På hans tid var adgangen for
beholdt kollegaen, Andreas Hoier. I de1me 
outsiderposition kunne det derfor være ti l
fældigt, hvad Holberg fik fat på, ligesom han 
måtte udvise den største forsigtighed i sine 
formuleringer i forho ld ti l den enevældige 
kongemagt. Men med tanke på det born
holmske stof ku1me han dog skrive forholds
vis frit. 

Holbergs frem stilling af forholdene på 
Bornholm 1658 indskrænkede sig i det store 
og hele til opstanden. Ligesom Pufendorf 
afviste han principielt tanken om en spontan 
folkeopstand til fordel for en planlagt aktion. 
Han undgik også at beskrive det svenske 
styre som et åg, skønt han ikke så bort fra 
den »haarde Medfart, Jndbyggerne lidede,« 
der nu drev nogle af de mest behjer tede ti l 
handling. Opstanden var en rejsning mod de 
svenske »ved en ikke mindre vel overlagt 
end dristig og heroisk Gierning.« Bornhol
merne rensede øen for svenskere og over
drog den til kongen. Her fandt Holberg, at 
»Hovedmanden« fo r de sammensvorne 
bornholmere var Jens Kofoed, som selv hav
de beskrevet »denne berømmelige Action.« 
Herved kunne læserne se, at opstanden var 
forløbet på en anden måde end den, der var 
beskrevet i den trykte litteratur (læs: Bering 
og Pufendorf) . Han bestred således, at Print
zenskold med andre forne1mne officerer var 
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blevet indbudt til gæstebud af magistraten 
og borgerskabet, hvorefter de alle var blevet 
massakrerede. På den måde havde mange 
fattet »honi ble Tanker om samme Øes Jnd
byggere,« og det var »at sætte Klik på et 
heelt Folk.« Men forfatteren var »communj
cered en Copie« af den nævnte Kofoeds 
egenhændige berebling. Den lod han b·ykke, 
da den viste »hvilken Capacitet og Hurtig
hed,« denne Kofoed havde været i besiddel
se af. Desværre oplyste Holberg ikke, hvor
fra han havde fået sin afskrift af Den kofo
edske Relation.9 Muligvis har det været en 
afskrift, som Bering t idligere havde fået 
foretaget. Væsentligere er det imidlertid, at 
han ikke alene benyttede den, men også gen
gav den på tryk. Senere i fremstillingen 
fremførte han det synspunkt, at hvad, »som 
ellers mest opmunb·ede« bornholmerne, var 
Frederik III' s brev af8. november 1658 om 
en særlig beskyttelse, som her fremdroges 
for førs te gang. Dog har Holberg ikke for
stået budskabet i brevet , der var en regelret 
opfordring ti I oprør. På samme måde frem
drog han fortj enstfuldt kongens breve ti l 
bornholmerne af 29. december og 3. maj 
1659. 

Han gengav ordlyden af den sidste skri 
velse og undrede sig over, »at Hans Maje
stæt udi samme Brev siger, at Borringholm 
af Jndbyggerne er bl even ham foræret, saa at 
han anseer denne Gierning som en Gave.« 
Holberg har ikke kendt det bornholmske ga
vebrev, da det lå vel forvaret i Gehejmearki
vet. Men han nåede alligevel - på grundlag 
af et isoleret kildeudsagn - til den rigt ige 
slubling, at Bornholm nu var at opfatte som 

9 Den version af relationen, Holberg kendte, er en noget for
kortet version. Den formodet ældste afskr. findes i Det kgl. 
Bibliotek i Kbh. NKS 398e Fol. fra det 18. årh. , muligvis 
kort efter 1700. Om denne og de - i hvert fald 13 - yngre se 
Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm 1658 (= Bomh. Sml. 
ll.3), 1967, s. 146f(n. 24) ogsm. Bornholm 1658- kilder(= 
Bornh. Sml. n.6), 1973, s. 142ffhvor teksten i den formodet 
ældste afskr. er trykt og suppl. med de vigtigste afvigende 
læsemåder i de yngre. 
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en arvelig besiddelse i kongeslægten. Det er 
tydeligt, at han ikke ge1memskuede den kon
gelige politik. Tværtimod omtalte han kon
gen særdeles respektfu ldt. Her op lever vi 
Holberg, når han er bedst. Han støttede sig 
med forkærl ighed til dokumentariske levn. 
Hans svaghed er imidlertid manglen på en 
kritisk tilgang ti l disse. Det var det samme 
forhold, der gjorde sig gæ ldende, når han 
vurderede den kofoedske beretning som 
»tilforladelig«, altså troværdig. Derfor var 
Jens Kofoed i hans øjne »Hiulet«, dvs. ho
vedmanden, i rejsningen. Han gennemsku
ede ikke, at beretlungen ganske enkelt hand
ler om forfatterens personlige rolle i løsri
velsesværket. 10 

Holbergs samlede indsats i studiet af de 
bornholmske begivenheder 1658 kan ikke 
overvurderes. Det var ham, der fi k hold på 
opstandsbegivenhederne, ligesom han så en 
- om end ufuldstændig - sanunenhæng mel
lem disse og den kongelige arvebesiddelse. 
Denne indsats forblev ikke ubemærket hver
ken i Danmark eller i Sverige. 

Herhjemme udsendte arkitekten Laurids 
de Thurah 1756 sit topografiske værk om 
Bornholm og Chr istiansø. Når det stort an
lagte, men lidet selvstændige arbejde over
hovedet skal omtales her, er det ikke på 
grund af nogen originalitet i metoden - gen
nemgående er fremstillingen af opstanden 
en slavisk afskrift af Holberg - men fordi 
forfatteren fortsatte i dennes fodspor i sin 
indsamling af primære kilder. Her var det 
hans store fordel at have adgang til Gehej
mearkivet. Det er for det første Thurahs for
tjeneste at have påvist, at bornholmerne blev 
opfordret til oprør af »tvende Breve.« Som 
den første forfatter fremdrog han fra arkjvet 
Hans Oldelands opmuntringsbrev til born
hoiinerne 3. december, som han lod trykke; 
desværre med en forkert dato, 26. oktober, 
som han havde fra en yngre afskrift af skri-

I 0 Oversigt s. 15 ff. 
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Ludvig Holberg, 1684-1754,fo1fatte1: Det kongelige Bibliotek. 
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Johan Hiirner (1711-1763): Laurids Lauridsende Tlwrah (1706-1759) arkitekt, ca. 1750-1759. Det Natio11alhi
storiske Museum på Frederiksborg Slot. 

16 



DENNE BERØMMELIGE ACTION 

velsen. 11 Derefter gengav han Frederik III. s 
brev af 8. november. 12 Ved således at gengi
ve gesandtens skrivelse fem uger for tidligt 
og før, men ikke efter kongens brev, spillede 
han - utilsigtet - kispus med histori kere frem 
til vore dage. Og det var jo ikke så godt. 
Thurahs anden fortj eneste var at godtgøre, 
at Bornholm 29. december 1658 blev over
draget af fuldmægtige fra øen til Frederik ITT 
til arv og eje ved et »friv illigt Gave-brev,« 
som siden blev bekræftet af stænderne, 
hvorved Bornholm blev den første landsdel, 
hvor kongen blev en suveræn regent. Lad 
være at det, som først en senere tid har på
vist, var så som så med friv illigheden. Men 
han lod fortjenstfuldt trykke både gavebre
vet af 29. december, adels- og frimændenes 
stadfæstelse af 19. januar 1659 og det kon
gelige brev af 3. maj, dog fra afskrifter og 
ikke originalerne. 13 Ved denne inddragelse 
af flere dokumenter bekræftede Thurah Hol
bergs slutning om Bornholms nye situation. 
Heller ikke han gjorde sig d1istige tanker om 
kongens politik. Det forekommer næsten 
barokt, at han med sit kendskab til disse 
skelsættende skrivelser gentog forgængerens 
betragtninger om kongens douceur og høf
lighed. 

Holbergs indsats iagttages også i Sverige. 
Her konm1enterede historikeren Sven Lager
bring de bornholmske begivenheder i sin 
nye statshistorie J 777. Om opstanden be
mærkede han lakonisk, at Printzenskold 
»bleff skuten och besatn ingen til fånga 
tagen. « Tilsvarende hed det, at Kofoed, 
der var »hufvudma1m får upresningen« be-

11 For denne forfatters påvisning, at Thurah benyttede den 
yngre afskr. af brevet med fejl dalo se Ebbe Gert Rasmus
sen: Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne 1658 
i Bornh. Sml. ll.1 4, s. 24fjfr. Oversigts. 18. 

12 Fr. m. s åbne brev til almuen på Bornholm i RA DK Skaan. 
Reg. 1648-60.6 

13 At der er tale om afskrifter fremgår af, at gengivelsen af ga
vebrevet anfører (den i originalen ikke udfyldte dato) 29. 
december og bytter navnene på de to første underskrivere 
om. Dertil en række forekommende fejl i stadfæstelsesdo
kumentet. 

rømmes for »denna hjeltedåt«. Vel bidrog 
fo rfatteren ikke yderligere til sagen. Men 
i vor sammenhæng er han interessant både 
ved sin tilslutning til Holbergs pionerar
bejde og derved, at han ligesom de1me var 
uden de nationale fordomme, som havde 
kendetegnet tidligere tiders historieskriv
ning.14 

Romantikkens epigoner 

Men hvor længe var Adam i paradis? Som 
reakti on mod oplysningstidens betoning af 
fornuften fremstod romantikken på historie
forskningens område som et tilbageskridt. 
Nu kom dyrkelsen affølelser og stemninger 
i højsædet. Og hermed udvikledes interes
sen for den folkelige kultur og for svundne 
tider. Revolutions- og Napoleonskrigene 
( 1792-1815) stimulerede endog en egent! ig 
nationalfølelse. Konsekvensen blev et mærk
bart tilbageskridt på vort 01måde. 

Således var fil ologen Rasmus Nyerups 
fremstilling af det bornholmske afsnit i hans 
efterretninger om begivenhederne i Frederik 
III' s regeringstid fra J 817 helt igennem 
ukritisk. Den byggede i hovedsagen på en 
blanding af Hjørring og Bering ti lsat de 
kendte kongelige breve. Ikke bedre funderet 
var teologen J W Marclanann 1831 i sin 
skildring af den bornholmske opstand. For
fatteren, der virkede energisk for den folke
lige og nationale vækkelse, kendte ganske 
vist Den kofoedske Relation og Ravns born
holmske Krønike; men han byggede hoved
sagelig sin fremstilling på folkesagnet og 
præsten Hans Pontoppidans da uh·ykte hel
tedigt om Jens Kofoed fra 1780. Den abso
lutte bund nåedes dog med den bornholmske 
litterat, P N. Skovgaard. I sin Bornholms 
Saga fra J 834 forsøgte han at lægge Print
zenskoldvisen til grund for sin skildring af 
opstanden. Ingen af disse litterære produkter 

14 Oversigts. I 8f. 
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~en IJsli~, ~isloris~e ~iise 
Dcnd Svendske Herre, som httde Prtn1 zenschiold, 

hvorledes ham! blef ihlel sln~eu pirn Bornholm 
ved Lisl og Bchcndl..:hctl og .angik S••gcn 

cfll•r 11r. Cnpll11ln Jens Kolocds ud· 
~ivnl' ordre. Meget lystlg 

a1 slungc med denne 
Mc l odlc: 

.J.11n Modrr i;:.11 mlit 5U pmn1tl un Mand 
Ilet ini;:u Lf i l ha!dt il'I dl himl - - " 

BORNHOLMS 
MUSEUM 

Anno IM8 blef L:mdct Bornholm lrw:tlag t'n :.f de 
s,·cndske, ~ samme Aar var Svc ndsken for LObeck. 

~-----~ 

Prlnh.cnschlold raabcr paa Svenncne toe, 
De skal sødlc rnlg Oar1geren graae. 

Hvad hiclpcr det mand rlldcr. 

Printzenschlold HllC sig paa sin ttc.st, 
Secrctarius Canlller fuldte hannem ncst 

Hvad hlelpcr elc. 

Ad Hammershuus Slot rttd dt":n Httrc vcl snar, 
Hans HHt hcedc Schiold som harmcm bar. 

Til H aslt-byc reed den Herre gesvind, 
Med Heycn Hat og Rosen Kind. 

De Borger I Hasle bye va1 saa fromme, 
De toge Hii vel Imod Prlntzenschiolds Komme. 

I Oevchr de alle for Prlntzcnschlold s1oed1 
De agtet ol &cc Haruls t-tlcrte blod. 

Tredive 1111111d fra Hasle Bye saa frij 
Skulde følge dem Herre III Rønne Bye. 

Dog glorde de Prinltcnschiold saa slor ære 
Ve fulde hanncm frem med fulde gevehre. 

Sia lidet kom det udj Prlnlzenschiolds Sind, 
At Hand ~kulde blegnet den Dig om Kind. 

Printun&ehlold retd ad Rønne Byc Ind, 
Borgemu lers Huus Hand gicSIC'd gesvind. 

~=r s:~I ~~r\~::s~~e~d~:~"!r!~cPaa nye. 
Svendske ordre dem skal J strax bekomme 
Og det skal blive eder saa bcdsk 111 fromme. 

Schloltl 111111 I le sl i Sta lden indledt\ 
tfoe og Mavrc du for hanuem brede. 

Stcrclnrlus Cnntzlcr hauds Mest cy glemme, 
81111dc Hoc og Havre du lad for hannem svemme. 

llor du 8or11emcstrr og liyens Raad, 
Du skal ey made mere i dc1111e St1(1Jd. 

Bude Bor11cr o" Bunder paa Bornholm& Lind, 
Skal nu tlennc Kongen I Sverngs Laud. 

Nu shl J havt mtrt Ære, 
Een Piine paa Niacken den skal J b~re. 

Borgenu.~~lcr hand svaredt' J kizre Llnds·Kona~. 
J !ælder all fo r s vare Domme. 

Pri11t:r.enskjoldsvise11 a11gives al være Bornholms enes le folkevise, og at den seh!fålgelig er blevel til kort efter be
givenhederne i 1658. Man me11e1; al den første gang er nedskrevel i 17001a!!et og den kendes i flerefårske!!ige 
variationer på Rigsarkivel og Del kongelige Bibliotek. Den formodentlig ældste version er udgive/ af A. K1: Kri
stiansen-Tårup i Bornh. Sml. 1907, 1, s. /jf. 

har - skønt påstået krav om videnskabelig
hed - bidraget positivt til forskningen. 15 Kri
tisk betragtet er der i de tre tilfælde tale om 
værdiløst snik - snak. 

Alle har de ene og alene litterær værd i. 
Et mørke havde sænket sig over arbejdet 

med de bornholmske begivenheder i 1658. 

Realismens la-itisk.e gennembrud 

Siden begyndelsen af 1800-tallet var der i 
Tyskland udv iklet et kompleks af frem-

15 Smst. s. 19. 
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gangsmåder, hvis hovedformål generelt var 
at fasts lå kildernes anvendelighed i forhold 
til et bestemt emne eller en given problem
sti lling. Det gjaldt herefter om at fastslå ki l
dernes udsagnsevne i den givne sammen
hæng og at lodde tyngden af deres udsagn, 
dvs. deres udsagns!O"aft. Dem1e historiske 
ki.ldela-itik gik efterhånden sin sej rsgang og 
kom i sidste halvdel af århundredet ti 1 Skan
dinavien. Også her blev den en integreret del 
af den historiske teoridannelse og blev be
stemmende for studiet af faget ved vore uni
versitete r. Det nye fik sna1t ge1memgribende 
følger. l 870'erne blev virkelig et tidehverv i 
nordisk historieforskning. Den europæ iske 
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realisme var trængt frem til vore breddegra
der. En ny videnskabelig fremgangsmåde 
var født og voksede frem. 

Fra århundredets mjdte indledtes i Sverige 
en systematisk udgivelse af kildemateriale. 
Den omfattede ikke mindst fortidens sven
ske stormagtstid ( 1632-1720). Og her kom 
Bornholm kmtvarigt ind som svensk lands
del efter frede n i Roskilde 1658. Så ledes 
blev f.eks. det officielle materiale vedrøren
de Printzensko lds udnævnelse og embeds
virksomhed mønstergyldigt udgivet i Stock
holm 1858. Det omfattede tre af hans seks 
bevarede indberetninger ti l Karl X Gustaf. 
Lidt senere, 1870, publiceredes ti lsvarende i 
Lund - desværre noget overfladisk - en del 
materia le belysende overgangstiden for de 
østdanske provinser. Det gjaldt bl.a. Born
holm med l 0 af Printzenskolds kendte 17 
indberetninger til genera lguvernør Sten
bock. Ydermere tryktes en del materiale be
lysende den fællesskånske overgangtid. 

Dermed var fundamentet støbt for en mere 
real is tisk historieforskning. Forudsætn in
gerne var skabt for en systemati sk analyse af 
et bredere primæ11 kildemateriale. 

På denne baggrund var det naturligt, at det 
første forsøg på at udnytte de forbedrede 
muligheder for klippeøens svenske historie 
kom fra svensk side. Men det bid rag om 
mordet på Printzenskold og det bornholm
ske oprør, som L. Berger offentliggjorde 
1888 i l. bind af det svenske historiske tids
skrift, var ikke heldigt. Ej he ller blev det ny
skabende i videre forstand. For det var tyde
ligt, at forfatteren ikke evnede den moderne, 
metodi sk forsvarlige tilgang til de mange 
netop offentliggjorte kilder. Her kom han 
uhjælpeligt til kort. Han forsøgte hverken at 
give sig i kast med en kri tisk analyse af ma
terialet som helhed eller at verificere det 
væld af nye enkeltoplysninger, der indehold
tes i Printzenskolds indberetninger, med an
givelserne i det ældre berettende materiale 
fra dansk side. Det kan specielt undre, at han 
ikke ofrede flere kræfter på den utrykte af-

skrift afystedstyrmanden Jens Madsen Fri
bunde om opstanden og den svenske und
sætnings tilfangetagelse mellem jul og nytår 
1658/59, som han dog selv så fortjenstfuldt 
fremdrog. I stedet foretrak han at bygge sin 
fremstilling af oprøret på den indberetning, 
som sekretæren Taubenfeldt indsendte til 
Karl Gustaf på grundlag afFribundes oplys
ninger. Det var denne indberetning, der gav 
den svenske regering dens første positive ef
terretninger om den bornholmske revolte. 
Det skete formentlig, fordi han kendte se
kretærens originaltekst. Berger forstod gan
ske enkelt ikke, hvorfor historikeren bør 
foretrække førstehåndsvidnet frem for vid
nesbyrd på anden hånd. Synd og skam. For 
dermed forsvandt Fribundes førstehåndsbe
retning for de næste to slægtleds historikere. 
Bergers arbejde er som helhed p ræget af 
overfladiske betragtninger, misforståelser, 
fejl og en skæmmende bornholmskfjendtlig 
tendens, bundet som han var af forgænger
nes ofte mangelfulde fremstillinger. Den 
bornholmske opstand stod v ist lige så 
»hemsk och bloddryppande« for ham efter 
som før anstrengelserne. Men ret skal være 
ret. På endnu et punkt har han indskrevet sit 
navn i historieskrivningen om begivenhe
derne på Bornholm: Det er nemlig hans 
store fortjeneste at være den første, der lag
de op til en ændret bedønun else af Print
zenskold. Slots- og lenshøvdingen var »in
gen f6r tryckare af boj e lse«, men » hans 
tjenstenit var nog stort under de omstandig
heter, hvori han kom.« Og han argumente
rede tilmed fyldestgørende for denne nyvur
dering, der siden har siden været den alment 
accepterede. 16 

Langt om længe tændtes lyset herhjenune. 
Her var en række yngre historikere påvirket 
af tidens nye tanker. Den kortfattede, men 
indholdsmættede skildring af de bornholm
ske begivenheder, som den senere professor 

16 Smst. s. 20. 
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i faget ved Københ avns Universitet (I 899-
1912) JA. Fridericia, optog i sin Adelsvæl
dens sidste Dage i 1894 om Darnrnrks histo
rie fra Christian IV ' s død til enevældens 
indførelse, var en virkelig landvinding. 

Som Holberg benægtede Fridericia ikke 
de byrder i fo rm af udskrivninger til krigs
tjeneste og skatter, der blev bornholmernes 
lod i den svenske tid. Som denne fastholdt 
han også de få og svage tråde til Danmarks 
historie. Han godtog den senere tradition 
om, at det var renteskriveren Jens Lassen, 
der efter ho llændernes ankomst til Køben
havn ti lskyndede Frederik III og »samtidigt« 
Hans Oldeland til deres skriftlige henven
del se r t il bornh o lmerne. At han s tod 
tøvende over for misforholdet mellem ind
holdet i s idstnævntes skrivelse og dens over
leverede datering skyldtes Thurah. Men bre
venes betydning var han ikke i tvivl om. Det 
var »sandsynligvis« under påvirkning af 
disse henvendelser fra hovedstaden, at »en 
Sammensværgelse« dannedes mod det sven
ske styre. 

Netop i udforskningen af konspirati onen 
er det Fridericias bedrift at have fremdraget 
og anvendt Peder Olsens utrykte origina lfor
tegnelse 29. december 1658 over de mest 
fremtrædende deltagere i opstanden. Her 
kunne han verificere de ligeledes utrykte ud
talelser hos Rasmus Pedersen Ravn om has
leboerne fra ca. 1670; dem kan han have set 
hos Thurah, der havde refereret dem fra aa
kerdegnens krønike. Som en logisk konse
kvens kunne Frideric ia derfor på vise, at 
»Arnestedet« for de sammensvorne var 
Hasle; af disse nævnte han udtrykkelig Poul 
Ancher, Niels Gumløse, Peder Olsen og Jens 
Kofoed. Samtidig henledte han opmærk
somheden på den tidligere danske lensmand, 
Joachim Gersdorffs, medarbejdere. Han pe
gede også på forgreningerne til borgerskabet 
i Rønne og landsognenes præste r. Ikke 
mindst på dette punkt var Fridericias indsats 
et stort fremskridt i forhold til Holberg. Her
med var dennes gamJe problemformulering 
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om rejsningen som en p lan lagt handling 
mere end blot bekræftet. Derimod forholdt 
Fridericia sig mere nuanceret til spørgsmålet 
om styringen af fo retagendet. For nok var 
den »aktive Leder« Jens Kofoed, men hvor
vidt »det er ham, der har Jagt Pl anerne ti l 
Rejsningen, kan ikke afgjøres« lød det for
sigtige forbehold. Men han medgav på den 
anden side, at Kofoed »uden Tvivl var mo
dig og raadsnar og sad inde med nogen Sol
datererfaring og et vam1t Nag til Erobrerne.« 
Under planernes udførelse var han »i alt 
Fald en Hovedmand.« Ho lbergs vurdering af 
Kofoed som opstandens centra le aktør stod 
altså fortsat til troende, mens spø rgsmålet 
om ledelsen af denne var en anden, usikker 
sag. 

Fremsti 11 ingen af opstandsbegivenhederne 
hvi ler i begyndelsen på Den kofoedske Re
lation - både i form af den trykte udgave hos 
Holberg og den tidligste utrykte afskrift som 
han selv fremdrog.17 Derved blev tildragel
serne 8. december naturligt koncentreret om 
Jens Kofoed. Det korn bl.a. til udtryk i be
dømmelsen af bornholmerne. Disse optrådte 
nok truende over for Printzenskold i Rønne. 
Dog var det »næppe deres Hensigt at dræbe 
ham«, hvad de ellers let kunne have gjort; 
»sandsynligere er det, at de vi lde fange ham 
og bruge ham som Gidsel til at fre mtvinge 
Hanrn1ershus' Overgivelse«. S lots- og Jens
høvdingen blev skudt af Villum Clausen, da 
»han søgte at undløbe«. Drabsmandens navn 
kendte forfatteren både fra Peder Olsens li
ste og fra Taubenfeldts indberetning. Heref
ter benyttede Fridericia dog mere den sven
ske sekretærs skildring, »der ikke kan siges 
at være i du:ekte Modshid med de danske«. 
De citerede ord viser med al tydel ighed, at 
han dog ikke har bemærket, at Taubenfeldts 
opfattelse imidlertid var, at der forelå et 
overlagt drab - mord på en ubevæbnet mand, 
om man vil. Slottet fa ldt derpå i oprørernes 

17 Se note 10. 
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hænder »ved en Krigslist«. Som belæg for 
dette udsagn anfører forfatteren den oplys
ning, der kun kendes i Taubenfeldts pen, at 
Røm1es yngre borgmester, Claus Kam, blev 
udklædt som Printzenskold på de1mes hest 
for at understrege bornholmernes krav 0111 

en fredelig overgivelse. Dette som et vidnes
byrd om, at oprørerne blot ville have ham 
levende i deres magt. Derefter anføres, at 
sammensværgelsen »beundringsværdigt 
hurtigt« udviklede sig til en »virkelig Folke
rejsning«, idet rygtet 0 111 begivenheden i 
Rønne spredte sig lynhurtigt over hele øen 
og modtages m ed jubel. Her kiksede det 
unægtelig for den lærde historiker; han gjor
de sig skyldig i en logisk brist på baggrund 
af den foregående, ve I bevidnede tale om en 

Jit!ius Albert Fridericia, 1849-1912, historike1: FotoJ. 
Petersen & Søn, København. Det kongelige Bibliotek. 

planlagt konspiration . Men vi har vel alle 
lov til at fej le. 

Efter Hanm1ershus ' overgivelse 9. decem
ber støttede Fridericia sig for tsat til Tauben
feldt. »Klaus Kam gjorde sig til Landshøv
ding, og Jens Kofoed blev Kommandant«, 
indtil den danske konge kunne overtage 
slottet. Han understregede, at kun »meget 
faa Svenskere var ved de1me Lejlighed blev
ne dræbte«. Taubenfeldts tale om lejligheds
vise drab var usikker, men »Sagen selv kan 
næppe betvivles«. Disse har været »den hi
storiske Kjærne« i sagnet om svineslagtnin
gen. 

De bornholmske begivenheder fandt hos 
Fridericia deres naturlige afs lutning i Kø
benhavn. Det var her, at »et Udvalg af born-
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ho lmske Mænd med Landsdommeren Peder 
Olsen i Spidsen ti lbød Kongen Øen til Arv 
og Ejendom, og Frederik III modtog den paa 
denne Maade med Løfter og Privilegier og 
Gunstbevisninger til dem, der havde me d
virket ti I Befri elsen«. Til dette afsnit havde 
forfatteren brugt i hvert fald de da trykte 
dokumenter. På dette grundlag formulerede 
Fride ri cia sin opfatte lse af den nye arveret 
for kongen med udgangspunkt i et born
ho lmsk tilbud til Frederik III, som kongen 
altså accepte rede. Betydningen herafunder
stregede forfatteren senere i sin fremstilling 
i forbinde lse med begivenhederne før stæ n
dermødet i København halvandet år senere 
( 1660). Efter at have opridset de forrige 
års forøgelse af den kongelige magt på rigs
rådets bekostning fastslog han, at et »endnu 
større Brud på de t hidtidi ge System var 
dog, hvad der var sket indenfor Kongerigets 
snævre Grænser ved, at Bornholm heller 
ikke læ ngere hør te under Kronen, men var 
blevet hans og ha ns Slægts Arve land«, 
hvilket var i Modstrid med både mening og 
ånd i håndfæstningens § 3. Men om noget 
forsøg på at knytte disse fotfatningspolitiske 
aspekter i den aktuelle styrkeprøve melle m 
konge og adel på rigsplan sammen med de 
bornholmske begivenheder var der ikke ta
le. 

Alt i alt var Fridericias skildring en kraft
præstation. T råden fra Holberg var taget op, 
men nu ved en videnskabelig, metodisk til
gang til et Langt større kildemateriale. For 
det historiske syn på de bornholmske tildra
gelser blev hans indsats bestenm1ende for de 
næste tre genera tioner. Få år senere, 1900, 
gentog han forkortet sin redegørelse i samle
værket Damnarks R iges Historie, uden dog 
at kommentere den historiske diskussion, 
der var ført i de foregående år.18 

18 Oversigt s. 21 IT. 
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Diskussionen i 1890 'erne 

Kort før århundredskiftet blev medlemmer
ne af Den danske Historiske Forening vidner 
til en lidenskabe lig debat mellem to forfat
tere, der begge havde bornholmske aner. 
Udgangspunktet var en artikel i Historisk 
Tidsskrift 1894-1895 af lægen M. K. Zahrt
mann, der var født i Rø1me, men v irkede i 
København, og hvis aner omfattede præsten 
Poul Ancher. Artiklen indeholdt en redegø
relse for en række, især utrykte, danske kil
der til opstandens historie: Peder Olsens 
navnel iste, den anonyme forfatters dagbog 
fra Svaneke, uddraget af Aaker kirkebog - de 
to sidstnævnte var dog h·ykt på dette tids
punkt19 - Ravns krønike, det tyske flyveskrift 
fra 1658, Printzenskoldvisen og Den kofo
edske Relation. På et par væsentlige punkter 
var der tale om en imødegåelse af Frideri
cias fremstilling. 

For det førs te hævdede Zalutmann, at le
deren af den bornholmske opstand var præ
sten Poul Ancher, hvis navn senere »med 
Urette« var h·ådt i skyggen af Jens Kofoeds. 
Denne påstand hentede forfatteren ene og 
alene i Olsens liste, der »slaar uimodsigelig 
fast«, at Ancher var opstands lederen. Dette 
isolerede kildested kombinerede han med 
den senere kongelige belønning af præsten 
( 1659). Han mente hermed at have fundet et 
fu ldgyldigt bevis på, at Ancher »ej er Æren 
for at have ledet Opstanden, aktivt i Hand-
1 ing som pass ivt i Raad«. Det var kun en 
række sammenstødende omstændigheder, 
især Holbergs fremdragelse af Den kofoed
ske Relatio n, der havde bragt Kofoeds navn 
frem i førs te række. For det andet kunne 
Za hrtmann ikke følge Frideric ia i synet på 
behandlingen af de svenske fanger, at sagnet 
om svineslagtningen rununede en historisk 

19 Dagbogen forelå trykt siden I 745 i Danske Magazin I s. 
125 ff. og kirkcbogsuddraget siden 1889-91 i Kirkehistoriske 
Samlinger 4. Rk. t s. 4691f. 
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kerne. Han indrømmede, at han ikke direkte 
kunne modbevise Fridericia. Men han hen
viste til, at nårTaubenfeldt byggede sin ind
beretni ng til kongen på vidneudsagn af tre 
fanger, der var undveget fra B ornho lm, ty
dede det »j ust ikke paa et usædvanlig strængt 
Fangenskab«. Her havde Zalut mmrn peget 
på et af de svage punkter hos Ftidericia. Det 
væsentligste af dette var dog, at forfatterens 
dristige tanke om Anchers ledelse fik indgri
bende konsekvenser for hans holdning til de 
øvrige ki lder, især Jens Kofoeds beretning. 
Han fremfø1ie således den besynderlige op
fatte lse, at Printzenski:ildvisens sagndannel
se måtte betyde, at man ikke ku ru1e fæste lid 
til beretningen, de r »snarere synes yngre 

lægen og lokalhistorikeren 
Marius Kristian Zahrt111a1111, 
1861-1940. Foto Lønbe1g, Kø
benhavn. Bornholms Museum. 

end ældre end hin Vise«. Han argumentere
de her med, at Holberg for det første ikke 
havde set originalmanuskriptet til Jens Ko
foeds bereh1ing, for det andet at denne slet 
ikke kunne stamme fra en »hidsig Krigs
mand« og for det tredje, at der forelå for
skellige udgaver af relationen. Helt ud i det 
absurde kom han endelig ved ove1iagelse af 
P. N. Skovgaards uverificerbare postulat, at 
relationen var nedskrevet af stedets præst på 
foranledning af kofoedfamilien . Trods den 
gennemførte forkastelse af relationens vid
neværdi , »beholder den dog et vist Værd, 
særlig da de andre danske Kilder ikkun flyde 
sparsomt«. 

Det kan undre, at ingen tog til genmæle 
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mod disse postulater og v ilkårlige ki ldefor
tolkninger. Forklaringen er nok, at det born
holmske stof lå milevidt fra de inte resser, 
der næredes af medlenunerne af den histori
ske fo renin g. 1897-99 kunne Zalutmann 
fø lgeli g uimodsagt fremture i et nyt bidrag 
til samme tidsskri ft, denne gang om det 
svenske styre . I mellemtide n var han kom
met på I idt andre tanker om dele af kildema
terialet; men de ge1memførte korrektioner 
angående re latione n og dagbogen var begge 
uden nærmere kildebelæg og argumentation. 
Den nye artikel indeholdt som den forrige 
en række postulater, der ikke desto mindre 
vidnede om forfatterens store kendskab ti l 
både trykte og utrykte kilder. 

Det er i dette bidrag interessant at bemær
ke, hvorledes Zahrtmann s tod tøvende over 
for anledningen ti l den bornholmske op
stand. På den ene side antog han, at det var 
efterretningen o m Karl G ustafs nye krig i 
august 1658, der bragte »Oprørstanken frem 
hos de dansksindede Bornholmere«, hvoref
ter sanu11ensværgelsen blev dannet, rimelig
vis inden henvendelserne fra København. På 
den anden s ide var det Frederik III ' s »egen
hændige« skrivelse, der »bragte de n ul!nen
de Oprørs lue til at gribe mægtigt om sig og 
blusse aabenlyst frem«. Dette hang ganske 
enkelt ikke sanrn1en. Både i sammensvær
gelsen og under opstanden var Ancher lede
ren, der var »virksom paa Fæ rde over al t 
med Raad og Daad, hvorimod Kofoed ka
rakteriseredes som en s lagsbroder, »egen
sindig, trættekær.« Argumentationen - eller 
snarere manglen på sanm1e - genkendes fra 
hans første bidrag. Ti. I opstandsskildringen 
lagde han Den kofoedske Relation til grund 
sammen med Taubenfeldts indberetning. 
Han mente - uden nærmere kildebelæg - at 
Kofoed sandsynligvis v il le dræbe Print
zenskold, men at Ancher i første omgang fik 
dette forpurret. 

Denne gang havde Zalu·nnann korrekt be
mærket, at s lotshøvdingens død udlægges 
diametralt forskelligt i henholdsvis det dan-
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ske og det svenske materiale. Det er bemær
kelsesværdigt, at han ikke - hvad naturl igt 
var - byggede på re lationen, men på Ravns 
krønike, der igen hvilede på det såka ldte 
»publice Manifest«, en ki lde, som Zahrt
mann a ltid mente, siden var gået tabt. Men 
ikke desto mindre benyttede han den, som 
o m den vi rkelig eksisterede .20 Det er også 
karakteri stisk, at forfatteren ikke foretog no
gen prøvelse af kildernes udsagn. Ti l gen
gæld kastede han sig ud i personlige betragt
ninger om placeringen af drabsstedet i Røn
ne og hovedpersonernes karakter. Vedrøren
de drabet på s lots- og lenshøvdi11gen bekla
gede han, at »denne behjærtede Mand sku l
de fa lde for e n Jens Kofoeds Haand«. Her 
burde Zah1·tmann med si t kendskab til både 
Taubenfeldts indbereming og O lsens liste 
h ave bemærket, at det var Villum Clausen, 
der affyrede det dræbende skud . 

Endelig kom et modspil. Det var på tide. 
I samme num mer af Historisk Tidsskrifi 
fremkom juristen og arkivsekretæren G. L. 
Grove, de r blandt s ine aner talte Jens Kofo
ed, med en række indsigelser mod den lærde 
læge. Først og frenunes t afviste han - med 
rette - at Zahrtmann på nogen måde havde 
ført bevis for Anchers lede lse af opstanden. 
Han hæftede sig især ved to væsentlige for
hold i Zahrtmanns fremgangsmåde. For det 
første kunne den påståede bevisførelse hver
ken hentes fra præstens placering som den 
første navngivne i Olsens liste e ller fra de 
bemærkninger, der der var knyttet til hans 
n avn. For det andet kunne den konge lige 
gunstbevisn ing ikke bekræfte noget leder
skab. Me n Grove erkendte dog, at der her 
var ta le om inkommensurable s tørrelser. 
Zahrtmatrn var efter hans mening simpelt
hen gået for vidt. Derimod talte langt vægti
gere vidnesbyrd for den gamle opfattelse om 
Kofoed som revoltens førs temand, da det 
netop var ham, der »sætter Opstanden i Sce-

20 Se nole 3 om den senere forståe lse af manifeslcl. 
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ne«, ligesom just han »fik Kommandoen« 
på Hammershus efter den svenske kapitula
tion. I sin mere specifikke kritik betegnede 
Grove Zahrtmanns fremsti ll ing som gen
nemført tendentiøs, når denne uden videre 
bevisførelse karakteriserede p ræsten som 
»Hædersmand« og Kofoed som »Slagsbro
der«. Endelig ankede Grove med rette over 
Zahrtma1ms forhold ti l Den kofoedske Rela
tion. Zalu·tma1111 lod relationen »skifte Ka
rakter, som det passer ham«: Trods sine be
skyldninger mod den anerkendte han den 
indirekte og anførte kun få indvendinger 
mod den. Alt i alt var det ikke lykkedes 
Zalutmaim at ge1memføre et holdbart bevis 
for sin hovedpåstand. Traditionen om Kofo
ed som »Bornholms Befrier« stod fortsat 
ved magt. 

Det var karakteri stisk for Zahrtmam1, at 
han - hverken her eller senere - ikke lod sig 
overbevise af andres kritik, hvor berettiget 
den end var. Derfor fortsatte den lidet op
byggelige polemik uden at fremkonune med 
væsentlig nyt. Zahrtmaim fastholdt sine på
stande og afviste pure Groves indvendinger. 
Og Grove stod på samme måde fast på sin 
kritik. Sådan. 

I et større perspektiv markerede polemik
ken afslutningen på det laitiske gennembrud 
i den bornholmske 1658-forskning. Især var 
der med Fridericias grundlæggende arbejde 
påbegyndt en gennemgribende afmytologi
sering af det overleverede billede af de born
holmske begivenheder på grundlag af en 
videnskabelig, metodi sk anvendelse af et 
udvidet erkendelsesmateriale . Således var 
der skabt en plausibel forbindelse mellem 
det svenske styre, der dog kun var overfla
d isk undersøgt, og den forholdsvis ublodige 
bornholmske opstand. Desuden var der nu 
tegnet et skelsættende nyt billede af sam
mensværgelsens struktur som et snævert af
grænset vestbornholmsk fænomen med cen
trum i Hasle og forgreninger til Rønne og 
omegnens præster. Samtidig var det lykke
des at påvise opstandens karakter som et i 

forvejen planlagt foretagende, der dog ikke 
var nærmere defineret. 

Den påbegyndte afdælming af myter om
fattede som helhed ikke opstandens videre 
fø lger. Trods Fridericias korrekte fornem
melse af de videre perspektiver, der knyttede 
sig til øens overdragelse til Frederik lll, var 
der ikke påvist nogen nærmere sanunen
hæng mellem denne og de bornholmske til
dragelser. Løsrivelsen fra Sverige betragte
des fo rtsat som en egen særlig historie, de 
københavnske begivenheder som en anden. 
1890'ernes polemil< er i sig selv en illustra
tion af dette historiesyn, hvor den rigshisto
ri ske dimension er stort set ikke eksisteren
de. Men det positive ved diskussionen var 
dog samtidig en demonstration af, at en mu
lig løsning af den traditionelt accepterede 
problemstilling angående ledelsen af op
standen hang uløseligt sammen med den 
vanskelige tolkning af et udpræget proble
matisk kildemateriale af især berettende art. 
I denne sammenhæng iagttages mere speci
fikt en væsensforskel i teoridaimelsen hos 
henholdsvis faghistorikeren og autodidak
ten. Her var den førstl1ævnte - trods al beret
tiget kritik - stærkt hænunet af de metodiske 
forbehold, kilderne tvinger fagmanden til at 
respektere. Hvorimod s idstnævnte ikke 
kendte såda1me i sin optimistiske, vilkårlige, 
ja uhænunede brug. 

Det er g ivet, at den bitre polemik, der fra 
tid til anden antog form af personligheder, 
hvorunder Zalu·tmann blev tirret af Groves 
ironiske udtryksmåde, på længere sigt des
værre rejste en barriere for et fortsat arbejde 
med emnet. Den ensidige fokusering på et 
enkelt, mindre væsentligt aspekt distance
rede andre og mere væsentlige opgaver: En 
nærmere redegørelse for det svenske styres 
karakter og udbytte af øen samt en indplace
ring af de bornholmske begivenheder i peri
odens rigshi storiske sanm1enhæng.21 

21 Oversigt s. 24ff. Bornh. Sml. 2006, Ill. 20, s. 49f. 
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f Id /dela-itikkens fodspor 

Med det 20. århundrede blev studiet af em
ne t overtaget af den lokalhistoriske forsk
ning. I det omfa ng de1111e i udpræget grad 
hvilede på selvstændige arkivstudier, skal 
den omtales her. 

Gennem mere end den første generation 
af århundredet kom M. K. Zahrtmann til at 
indskrive sit navn i forskningen med en støt 
voksende produktion. Hans betydning blev 
banebrydende, først og fremmest som uh·æt
telig indsamler i danske arkiver af kildema
teria le til øens h istorie. Det fik sit markante 
udtryk i flere litterære sammenhænge. Her 
var det især vigtigt, at der i årtierne omkring 
århundredeskiftet sti ftedes en lang række lo
ka lhistoriske foreninger i landet med den 
hovedopgave at udgive et historisk tidsskrift. 
Således blev BornJ1o lms historiske Samfund 
sti fte t 1905 . Allerede det følgende år ud
sendte man det første nummer af Bornholm
ske Samlinger til fo reningens medlemmer. 
S iden fulgte de t s lag i s lag. Næsten årligt 
udkom et bind. Zalutmann bidrog flittigt til 
årsskriftet med i a lt 27 artikler i perioden 
1906 - 1932; ingen forfatter har som han sat 
sit præg på sam lingernes første række. En 
stor del af disse artikler, nemlig 7, omhand
lede 1658. Det var betegnende for hans me
tode, at han forsynede sine artikler med ki l
dehenvisninger, så læseren kmme følge med 
i, hvor han havde s in v iden fra. Desuden 
kom efterhånden nogle mindre bidrag i 
Dansk Biograf isk Leksikon {1933-40) og 
hans indledninger til den af Johs. Knudsen 
besørgede udgave af Ravns bornholmske 
Krønike ( 1926). Endelig skal ikke forg lem
mes afsnittene om 1658 i hans større synte
ser, Rønne By og Borgere (1927), der blev til 
på byrådets opfordring, og sidst, men ikke 
mindst Borringholms Historie 1-2 (1934-
35). Kort sagt: Det var ham, der i disse man
ge år »sad« på landsdelens historie . Og i alt 
de tte forblev begivenhederne 1658 hans 
yndlingsenme. Men ve den formastelige, der 
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på tryk dristede sig til at fremkomme med 
afv igende meninger om emnet. Så fa ldt fat
ters hammer. Det timedes således kaptajn K. 
E. S. Koefoed 1929 i Bornholms Avis og 
Bornholms Tidende. Det har utvivlsomt fra
taget andre lysten . 

Det må imidle1iid pointeres, at Zahrtma1rns 
grundopfattelse af tildragelserne i skæbne
året havde fæstnet s ig dybt - endog meget 
dybt - i hans yng re å r. Senere ændredes den 
ikke grundlæggende . Kun hvor de r er tale 
om mærkbare æ ndringer i og til føj e lser til 
denne, vil de blive om talt i det følgende. 

Den mest iøjnefaldende, glidende udv ik
ling iagttages i vurderingen af Peder Olsen. 
Tidligst ( 1909) var Hasle-borgmesteren næst 
»efter« sin sognepræst i sanm1ensværgelsen. 
Senere ( 19 15) betegnedes han som »virk
som, raadsnar, en stæ rkt drivende Kraft«, der 
beklædte »en fremskudt og farefuld Stilling«, 
der placerede ham som »en stor Aarsag« til 
løsrivelsen fra det svenske herredømme. At
ter senere (1922) blev han imidlertid henvist 
til rollen som den »sni lde« konspirator, som 
det i regeringsko ntorerne i København lyk
kedes at overbevise magtens mænd i enrum 
om, at han selv var »Hovedmanden« i op
standen. På denne måde lykkedes det ham -
stadig ifø lge Zahrtmann ( 1926) - at komme 
til at »gælde for Hovedmanden« i hovedsta
den. Til slut ( 1934) møder vi billedet af den 
»snu Peder Hassel«, hvem det lykkedes at 
overbevise kancelliets øverstesekretær om, at 
netop han var »Hovedmand i Borringholms 
Gjenerobring«, hvilket han ikke formåede at 
overbevise bornholmerne om. Ændringen fra 
he lt til skurk var fu ldbyrdet, men helt uden 
belæg i kilderne. Fantasien var løbet af med 
Zalutmmm , han var ganske enkelt gået i selv
sving. I øvrigt var navneforn1en »Hassel« for 
Olsen ligesom be tegnelsen »Maglegaardsre
lationen« for Jens Kofoeds beretning en af 
forfatterens opfindelser. 

Langt mere usikkerhed spores i Zahrt
manns forhold til de appeller om revolte mod 
svenskestyret, der i løbet af efteråret 1658 
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udgik fra København. De er vel gennemgå
ende tolket som udtryk for et kongeligt initi
ativ (1915, 1922, 1926 og 1934). Frederik 
III' s skrivelse omtales regelmæssigt som 
»egenhændig«, ligesom Hans Oldelands op
muntringsskrivelse optræder med den h·adi
tionelle fej ldatering. Usikkerheden kommer 
tydeligst til udh·yk i sammenhæng med bre
venes rejse til og modtagelse på klippeøen. 
Lejlighedsvis (1 929) benyttes den yngre tra
dition om renteskriver Jens Lassens indsats 
vedrørende kongebrevet, hvad der dog i sig 
selv udelukker det kongelige initiativ. Olde
land optræder stort set hver anden ga ng 
(1915, 1929 modsat 1922 og 1934) som 
overbringer af sin egen skrivelse. Disse skif
tende standpunkter er det umuligt at forklare, 
muligvis skyldes de blot en fornenm1else hos 
forfatteren af inkonsekvens vedrørende date
ring og indhold i gesandtens opford1ing. Men 
Zahrtmann antydede aldrig nogen mistanke 
om, at oprørsappellerne kunne være interes
sante ud over den afgrænsede bornholmske 
problemstilling. 

Om tildragelserne i København efter dele
gationens ankomst var Zahrtmann aldrig i 
tvivl. I så henseende er skildringen i hans se
neste arbejde (1934) repræsentativ: Den 
bornholmske delegation fik 29. december 
foretræde for kongen. Den nyudnævnte 
landsdommer Peder Olsen »overrakte deres 
Gavebrev, med hvilket de overdrog og hen
gav deres tilbagevundne Land til Kongen og 
hans Arvinger« til evig, arveli g ej endom . 
Overdragelsen af arveregeringen fremstilles 
- i fortsættel se af Fridericia - i henhold til 
det bevarede aktmateriale som en born
holmsk handling, dog med mest vægt på det 
bornholmske. Og dette præger fortsættelsen. 
Da gavebrevet henviste til »det ligeledes 
overbragte Borringholms Manifest«, og »da 
dette ikke navngav nogen af Opstandens 
Mænd, overraktes også« en fortegnelse over 
de mest fremh·ædende oprørere. Olsens nav
neliste tilskrives således et bornholmsk ini
tiativ. Derpå kvitterede kongen med det 

»lille, saakaldte Borringholms Privilegie
brev«, der blev udfærdiget i kancell iet. Det 
er dette kongebrev af 29. december, hvor 
Frederik III stillede uklare løfter i udsigt til 
bornholmerne. Umiddelbart før og efter det
tes tilblivelse - slutter Zahrtmann sin skil
dring - udfærdigedes endelig breve til nogle 
af opstandsmændene personligt. 

Det er et smukt billede, Zalutrnann såle
des - nærmest dramatisk - maler af forhand-
1 ingerne mellem magtens mænd og de born
holmske rebelle r. Problemer spores ikke 
vedrørende de københavnske begivenheder. 
Alt er lutter idyl og harmoni. Det end ikke 
antydes, at der krnme være en anden sam
menhæng end den traditionelle. Skildringen 
fulgte slavisk de kendte, h·ykte dokumenter, 
dog med en kraftigere understregning af 
bornholmernes selvstændige adfærd end 
tidligere set. 22 

Efter århundredets midte var J. Klindt (- Jen
sen) den fornemste repræsentant for den lo
kal historiske forskning. Han var født og op
vokset i Nexø og vendte efter polytekniske 
studier i København tilbage til fødeøen, hvor 
han etablerede sit eget rådgivende in geniør
fama. Hans relevante produktion indledtes 
1957 med et afsnit i samleværket Bogen om 
Bornholm. Hans væsentligste bidrag blev 
imidlertid monografien Disse Danske fra 
19 58, der handlede om både det svenske 
styre og opstanden. Den var et genoptryk af 
en kronikrække i Bornholms Tidende i 300 
- året for opstanden. Senere fulgte artikler i 
Bornholmske Samlinger (1960, 1964 og 
1969). Senest berørte Klindt enmet i sin På 
spor af de første Kofod'er (1979) . I sine ar
kivstudier nåede Klindt som helhed videre 
og dybere end forgængeren. Han inddrog så
ledes en del utrykt, navnlig svensk, kildema
teriale, først og frenun est de i Lund hjem
mehørende indberetninger fra Printzenskold 

22 Smst. s. 3 1 ff. Om manifestet se note 3. 
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til generalguvernøren i Malmø, i mindre 
grad de tilsvarende ti l Karl Gustaf i Stock
ho lm, hvor også Riksregistraturen, de kon
gelige kopibøger, ses benyttet. Derfor kunne 
forfatteren give et bedre funderet og mere 
a lsidigt billede af såve l det svenske styre 
som opstanden. Generelt var hans tilgang til 
kilderne mere åben og kritisk end Zahrt
manns. Ligesom han ikke nærede en tyrker
tro på egne standpunkters ufejlbarhed. Men 
det var ikke noget fremskridt, at Klindt hav
de hang til ordret at gengive (alen)lange pas
sager fra ki lderne i selve fremsti llingen om 
opstanden i stedet for sin egen formulering 
på baggrund af en analyse af disse. På den 
anden side er det mærkbart, at han skrev un
der indtryk af sin ungdoms oplevelse r af den 
tyske besættelse og den fremspirende mod
standsbevægelse. 

For en historiker med det traditionelle ho
vedsynspunkt, at den bornholmske mod
stand primært skyldtes svenske foranstal t
ninger - jævnfør den danske reaktion mod 
den tyske okkupation - fremhævede Klindt 
med omhu selv de mindste tegn på svensk 
ti lsidesættelse af bornholmske interesser. 
Dette iagttages a lle rede i forbindelse med 
den bornholmske reaktion på høj sommerens 
svenske udskrivning af fodfolk. Da begynd
te det »at trække sammen« (1957). Det var 
»det første tegn på en ny kurs«, der medførte 
den »første offentlige modstand mod sven
skevældet« (1958). Til svarende spores en 
udpræget tilbageholdenhed over for opfor
dringerne fra København. Men det benægtes 
ikke, at disse var »en tilskyndelse« til revol
ten ( 1958) . Oldeland, der også her - som 
følge af fejldateringen - skrev først, formu
lerede en »direkte opfordring« til dannelse 
af en »modstandsbevægelse«, ligesom Fre
derik III' s brev »tyde I igt nok er baseret på 
oplysninger om øens forhold« (1958). Klindt 
pointe rede dog, at det ikke var k larlagt, 
hvorvidt kancelli sekretæren selv havde 
overbragt sit brev, ligesom han understrege
de, at h·aditionen om Jens Lassen som over-
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bringer af kongens skrivelse ikke var samti
dig (1957). 

Vedrørende sammensværgelsens ledende 
m ænd har Kl indt som noget nyt forsøgt at 
tegne en række - ofte velbegrundede - psy
kologiske personkarakteristikker. Således 
fremhævedes Jens Kofoeds iltre og heftige 
sind ( 1957) og Peder Olsens fremadstræben
de og stæd ige egenskaber ( 1958). Atter un
der indh·yk af den ikke så fjerne besættelses
tid var han i sit første bidrag nærmest tilbø
jelig til at benægte en decideret samlet le
delse . »I v irke ligheden var der vel ingen 
hovedmand« ( 1957). Her som senere tillag
de Klindt de optrædende visse arbejdsfunk
tioner. Kofoed var således afen støbning »til 
at sætte fart i de mere besindige« ( 1957). 
Ancher var derimod »organisatoren« (1957), 
mens Olsen var en af de besindige bagmænd, 
der »synes at have været kontaktmanden« 
over for København (1957). Man får gene
relt »snarere indtryk af en aktiv Haslegrup
pe, der ledede selve oprøret, og en mere be
sindig Rønnegruppe, medens Peder Olsen 
har stået som kongens direkte repræsentant« 
( 1957). 1 sit seneste arbejde om emnet 
(1979) foretog Klindt en sh·a1ruung i retning 
af en specia lisering inden for sammensvær
gelsen. Lederne havde tilsyneladende delt 
a rbejdet mellem sig: Ancher organiserede 
samlingen af almuen, Olsen stod for forbin
delsen til København, og Kofoed ledede det 
væbnede fremstød. Ki Idegrund laget fo r 
de1rne opfattelse er stadig det traditionelle, 
men resultatet er blevet formu leringen af 
den fæ lles styring. Akkurat som besættelses
tidens kollektive ledelse af modstandsbevæ
gelsen i form af Danmarks Frihedsråd. 

Begivenhederne under opstanden byggede 
ligeledes på det traditionelle erkendelsesma
teriale. Hovedvægten var lagt på Den kofo
edske Relation, der var »Kofoeds egenhæn
dige beretning« ( 1957 og 1979) om hans 
deltagel se i opstanden. Den suppleredes 
med Taubenfeldts beretning, der korrekt be
dømtes som en »andenhånd ssk ild ring« 
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Jøm Klindt, 192 1-2005, civi!i11geniø1: 
Foto Bornholms Tidende. 

(1957). Bevægeligheden hos Klindt korn til 
udtryk derved, at han i sit sidste arbejde 
(1979) med rette foretrak den primære sven
ske kilde hos Fribunde. Denne beretning var 
få år tidligere (1964) blevet »genopdaget« af 
forfatteren til denn e artikel i Riksarkivet i 
Stockholm. Men det forekonrn1er inkonse
kvent og ulogisk, når Klindt - som Fridericia 
et par generationer før ham - herefter beteg
ner oprøret som en »folkerejsning« og en 
»spontan folkeopstand« (henholdsvis 1957 
og 1958). Man kommer næsten til at tænke 
på folkestrejken 1944. 

Det er imidlertid i studiet af begivenhe
derne i København, at Klindt nåede videre 
ud end forgængerne . Som hos Zahrtmann 
hviler skildringen på et fast skema: Først 
overrakte bornholmerne deres gavebrev, og 
derefter tildeltes gunstbevisningerne. Al li
gevel bemærkes forskelle hos de to histori
kere. I sit første arbejde (I 957) hedder det 
hos Klindt, at »Frederik III modtog« gave
brevet. I et senere (1958) at det er »væsent
ligt og enestående«, at »bornholmerne selv« 
kalder overdragelsen en gave; det tilføjes, at 
dette »er virkelig bogstavelig ment.« Dette 
standpunkt ku1me han imidlertid ikke fast
holde. 

Det er Klindts uvisnelige fortjeneste 
(1969) at have fremdraget den kilde, der 
med tiden skulle omkalfatre forståelsen af, 
hvad der egentlig foregik i hovedstaden un
der delegationens ophold. Han vurderede sit 
fund som »intet mindre end bornholmernes 
eget første udkast« til gavebrevet. Og det er 
for så vidt rigtigt. Konklusionen på hans un
dersøgelse mundede ud i, at der fra dette 
første udkast til gavebrevet var foretaget »en 
stramning i sti len og holdningen«. Dette for
klarede han med, at Peder Olsen havde haft 
dygtigere medarbejdere i anden omgang. 
Men til gengæld »indeholder det nye gave
brev en væsentlig nyskabelse: Overdragel
sen til kongen personlig, med alle indtægter, 
og til at følge hans arvinger. Vi har nu si k
kerhed for, at det ikke var bornholmerne 
selv, der fik dette heldige indfald, men deres 
hjælpere i kongens følge, der således fik ind
ført enevælden på Bornholm to år før det 
øvrige Danmark.« Det var dette epokegø
rende fund, der i Klindts seneste arbejde 
(1979) ændrede hans tidligere standpunkt. 
Det udtrykte han således, at »et nyt, værdi
gere og politisk klogere dokument blev skå
ret til ved hjælp af kongens embedsmænd, 
så at overleveringen til Fr. III blev gjort til en 
personlig gave - en forsmag på enevælden -
og et træk, der næsten på forhånd afskar ham 
fra på ny at afstå øen ti l Sverige.« Herefter 
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fu lgte så - ganske traditionelt - donationerne 
ti l enkelte bornholmere. 

Kun kan man på Klindts vegne beklage, a t 
det skelsættende fund i hans øjne ikke med
førte en ændret vurdering af de københavn
ske begivenheder. Disse var fremdeles ad
skilt fra de foregående opstandstildragelser. 
Og det bornholmske oprø r var fortsat især 
blevet fremprovokeret af den svenske politik. 
De københavnske indslag var ene og alene 
opfordringerne til revolte og kongens mod
tagelse af den rebelske ø. Forklaringen e r 
nok primært, at også KJindt slavisk byggede 
på indholdet af de ældre kendte dokumenter. 
Og - nok så vigtigt - at han ikke foretog en 
sanm1enlignende undersøgelse af forfatter
navnene i de to overdragelsesdokumenter. 
Lige så lidt som Zalutmann har han set den 
originale udgave af det bornholmske gave
brev i kongehusets arkiv i Rigsarkivet.23 

De sidste.fyrre års historiske arbejde 

Gennem mere end den sidste generation e r 
der sket store ændringer inden for 1658-
forskni.ngen. Et nyt billede af begivenheder
ne er gradvist blevet ti I. Dette har primært 
været en funktion af, at emnet - fo r første 
gang siden Fiidericia - er blevet gjort til gen
stand for systematiske, faghistoriske under
søgelser. Herunder er erkendelsesgrundlaget 
blevet væsentligt udvidet. Ikke alene sam
menlignet med det ki ldemate1iale, Fridericia 
havde til sin rådighed, men også i forho ld til 
autodidakternes muligheder. 

1967 udsendte Ebbe Gert Rasmussen, der 
er opvokset i Hasle, Bornholm 1658 (= 
Bornh. Sml. Jl. 3}, der var en lidt omarbejdet 
spec ia leafhandling til sproglig-historisk 
skoleembedseksamen (cand. mag.) ved Kø
benhavns Univers itet. Takket være fonds
midler havde forfatteren få år før (1964) 
som led i forberedelserne kunnet foretage 

23 Smst. s. 33ff 
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arkivundersøgelser .i henholdsvis Riksarki
vet i Stockholm og Skån ska Landsarkivet i 
Lund. Det gav en enestående mulighed for 
selvstændige studier af e t omfattende, utrykt 
materi a le i de svenske arkiver, der efter 
hjemkomsten kompletteredes med lignende 
undersøgelser i de danske arkiver (Rigsarki
vet, Det kgl. Bibl iotek og Landsarkivet for 
Sjælland m.m.). Hermed var grunden lagt 
for en afdæl<J1 ing af henholdsvis den sven
ske styrelse af Bornholm og den born.holm
ske opstand. Sideløbende med undervisning 
på øens gynmasium er d isse undersøgelser 
løbende blevet fortsat b åde herhjenm1e og 
ved flere nye studierejser, der ved et par lej
ligheder også inkluderede Archiv der Han
sestadt Llibeck. Resultatet blev med tiden 
såvel en trykt udgave af de væsentligste ki l
der i Bornholm 1658 - lålde1; 1972 (= Bornh. 
Sml. JJ. 6) som en række artikler om særl ige 
aspekter i problemstillingen både i Bornh. 
Sml. (1974, 1979,1980 og 1988) og Jul på 
Bornholm (1998). Et foreløbigt klimaks nå
edes med Dette Gavebrev, 1982 - 83 (= 
Bornh. Sml. JJ.J 5-16), der siden blev forsva
ret for den fi losofi ske doktorgrad (dr. phil.) 
ved Københavns Universitet (J 985). 

Det væsentligste udbytte af dette arbejde 
var sprængningen af den lokalt afgrænsede 
bornholmske referensranune, der var ud
gangspunktet for under søgelserne ( 1967). 
Senere har det kunnet påvises, at de born
holmske 1658-begivenheder ikke længere 
bør anskues som et isoleret, bornholmsk fæ
nomen. I hvert fald fra efteråret 1658 indgik 
Bornholm i rigspolitiske drøftelser og ini tia
tiver i det belejrede København, der blev be
stemmende for opstanden mod svenskerne 
og de senere begivenheder i hovedstaden 
(1982-83). 

I de tidligste studier (1967) godtgjorde 
Rasmussen - som noget nyt - at de instruk
ser, som Printzenskold var udstyret med ved 
sin ankomst til Bornholm 29. april 1658 var 
rent foreløbige. Dette forhold skyldtes den 
svenske regerings uafklarede holdning som 
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Ebbe Gert Ras111usse11J 1939, historike1: Foto Carsten Buch, Bornholmeren, 1985. 
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følge af ukendskab ti I forholdene i den nye 
landsdel. Disse reh1ingslinjer blev aldrig op
daterede. Det konstateredes også - modsat 
tidligere forskning - at bornholmernes reak
tion på det nye styre længe var afdæmpet, 
nærmest indifferent. Det kom ti l udtryk un
der den svenske kortlægning af øens tilstand 
og institutioner under mødet i Rønne mel
lem de svenske kommissærer og repræsen
tanter for de bornholmske stænder, samt den 
påfølgendehyldning afstænderne i Ma lmø i 
maj. Denne holdning forblev længe uændret. 
Selv de svenske udskrivninger af dels mand
skab til krigsmagten, dels skatter og afgifter 
ge1memførtes uden nævneværdige reaktio
ner fra befol kningens side. Endelig kom 
herti l påvisningen af, at det svenske styre fra 
begyndelsen var lidet solidt funderet. Det 
gjorde sig gældende angående slotsgarniso
nen, dens størrelse og sa1mnensætning såvel 
som udrustning og sundhedstilstand samt 
det fremskredne forfa ld på Harnrnershus. At 
disse svagheder aldrig blev væsentligt ud
bedret er en del af fork laringen på den let
hed, hvo1111ed bornholmerne satte det sven
ske herredømme ud af kraft. 

Den detaljerede gennemgang af det sven
ske styres foranstalh1inger, der her for første 
gang inkluderede de skatte- og afgiftsmæs
sige anliggender, der navnl ig byggede på de t 
da utrykte svenske materiale og søgtes sam
men lignet med forholdene i den danske tid, 
tegnede et overraskende billede. For det 
brød grundlæggende med den æ ldre forstå
else af det svenske styre som bruta lt og 
hårdt: Udbyttet af de militære udskrivninger 
af mandskab til krigstj eneste var ikke væ
sentligt større end det tidligere danske. Sam
tidig blev det også klarlagt, at provenuet af 
s katter og afgifter beløb sig ti l mind re 
mængder end dem, styret havde krav på, og 
hvad der var tilfældet i den danske periode. I 
en senere ar tikel ( 1974) blev det desuden 
godtgjort, at Printzenskolds egen aflønning 
først faldt endelig på plads ved kongens til
deling af brugsretten til S imblegård, der var 
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blevet konfiskeret efter udbruddet af den nye 
krig i august. 

De senere undersøgelser ( 1982-83) om
kalfatrede imidlertid den ældre fo rsknings 
opfattelse af den bornholmske opstand, dens 
baggrund og udførelse. Det påvistes, at sam
mensværgelsen ikke blev dannet med rod i 
først og fremmest uti lfredshed i befolknin
gen med fo rholdene på øen. Den ro og fred, 
de r herskede her blev fø rst brudt med den 
danske konges indblanding. Konspiratio
nens dannelse var således born holmernes 
hurtige reaktion på Frederik m 's appel til 
opstand 8. november. I de1me blev ideen om 
et oprør for første gang formuleret. Inden 
læ nge skete stemningsskreddet på øen. Fra 
nu af mødte svenskerne modv ilje og fjend
skab fra befolkningen. Det betonedes, at 
kongens henvendelse ikke var udtryk for no
gen nyvakt kærlighed til de afståede lands
mænd, men et kynisk led i den danske rege
rings desperate besh·æbelser på at sikre livs
vigtige forsyn inger fra Llibeck til det belej
rede København, reelt det eneste onu-åde 
under dens faste kontrol. Forinden havde 
kongen på rigsrådets opfordring rettet fore
spørgsler om tilførsler af proviant, ammuni
tion m.v. fra hansestaden. I hvilken forbin
delse kongen ti lbød Bornholm, som Llibeck 
tidligere ( 1525-76) havde forvaltet som pan
telen, som betaling. I bekræftende fald ville 
han levere og opretholde pantet for staden. 
Den bagvedliggende tanke var, at bornhol
merne - uvidende om at være led i en poli
tisk rævekage - gennem en vellykket rejs
riing selv skulle fremskaffe kongen - og se
nere altså Li.ibeck - det tilbudte pant. Ras
mussen påv is te i de1rne sammenhæng, at 
Rasles borgmester, Peder Olsen, af kongen 
var blevet udset ti l at være kontaktmand på 
øen, og at kongebrevet nåede frem til ham. 
Han betonede her den betydning, rekrutte
ringen i Hasle af tidligere og nuværende 
medarbejdere af rigshofmester Joachim 
Gersdorff, den sidste danske lensmand før 
afståelsen til Sverige, må have haft i under-
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mineringsbestræbelserne . E n anden land
v inding - måske den største set med born
holmske øjne - var fremdragelsen af de få og 
svage konturer af sammensværgelsens le
delse, funktion og - ikke mindst - handlings
plan. Disse aspekter hidrører fra det materi
ale, der stmmner fra gesandten Hans Olde
lands hånd i sammenhæng med hans for
handlinger med bornholmerne ornkring 1. 
december. Ved denne lej lighed fremgik det, 
at konspirationen styredes suverænt af Ol
sen, der på dette tidspunkt var den eneste 
bornholmer, som Printzenskold havde tillid 
til. De sanunensvornes aktionsplan sigtede 
mod at sikre sig slots- og lenshøvdingens 
person i ly af et gæstebud for ham hos Ol
sen. Dette for at sikre sig hans person som 
pressionsmiddel for at gennemtv inge en 
overg ivelse af Hammershus . Material et er 
også værdifuldt derved, at det i store træk 
bekræfter det generelle indhold af slotshøv
dingens seneste indberetninger til de sven
ske myndigheder. 

På denne baggrund godtgjorde Rasmus
sen, at opstanden udløstes ved en tilfældig
hed 8. december, da Printzenskold uventet 
dukkede op i Hasle og gerådede i skænderi 
med borgmesteren . Dermed var virkeliggø
relsen af den bornholmske plan kuldkastet. 
E ndvidere fo rklare r det pinlige optrin, da 
bornholmerne ikke desto mindre valgte at 
skride til handling nu, den improviserede 
karakter, der kendetegner de senere begiven
heder denne dag . Under det forholdsvis 
ublodige forløb undersh·eges, hvorledes Ol
sen fo rtsat styrede slagets gang først fra 
Hasle, siden - under Hammershus'belej ring 
og kapitulation 9. december - i begivenhe
dernes brændpunkt, ligesom organiseringen 
og vedtagelserne på stændermødet l 0. de
cember ligeledes må tilskrives ham. Det er i 
lyset af denne adfærd, at Rasmussen, der i 
sine tidligste studier (1967) nærmest afv iste 
denne p rob lemstill ing, formulerede sin nye 
opfattelse af Peder Olsen som »Bornholms 
Befrier« : først som Frederik ITI 's forbinde!-

sesled til sanun ensværgelsen, senere som 
højre hånd under rejsningen og endelig som 
samarbejdsvillig delegationsleder i Køben
havn. 

Med udgangspunkt i en ny fors tåelse af 
det af Klindt fundne »første gavebrev« påvi
ste Rasmussen, at forhandlingsmønstret i 
København var et andet end hidtil antaget. 
Ved sin ankomst til hovedstaden 2 1. decem
ber medførte de legationen dette dokument, 
der dog ifølge sit indhold snarere må tolkes 
som en supplik, et bønskrift, ti l kongen. 
Bornholmerne anmodede heri kongen om 
beskyttelse på traditionelle betingelser, dvs. 
(gen)erhvervelse af de danske love og privi
legier, som de kendte fra tiden før afståelsen. 
Hvad de altså ønskede, var en genoptagelse 
i det danske valgkonge1ige på samme vilkår 
som før det svenske styre. Dokumentet var 
udform et og undertegnet 13. december af 
repræsentanter for øens stænder. Men for
handlingerne mellem kongens fortrolige og 
delegationslederen fandt sted uden for ræk
kevidde af rigsrådet, der ellers formelt sty
rede riget sa1m11en med kongen i henhold til 
de1rnes håndfæstning. Det var i sig selv var 
en krænkelse af rigets forfatning. Supplik
ken blev tilsyneladende hurtigt overrakt til 
kongen, af denne henlagt og fik senere ingen 
væsentlig betydning for de vilkår, der heref
ter afta ltes for øens fremtidige stilling. Der
efter blev en række bornho lmere begavet 
med kongelige belønninger: Således blev 
Peder Olsen 28. december udnævnt til lands
dommer på Bornho lm, øens højeste c ivile 
embede. Tilsvarende, men mere beskedent 
betænktes en række af de øvrige oprørere 
den følgende dag. Hermed var fra kongens 
side fundamentet støbt t il et videre gni d
ningsløst samarbejde. Belønningerne var 
altså en realitet før og ikke efter øens for
melle overdragelse. 

Det bornholmske puslespil faldt endelig 
på plads 29. december. Under et møde i kan
celliet bl ev den ofte nævnte liste over de 
mest fremh·ædende opstandsmænd udarbej-
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det med Peder Olsen som hjemmelsmand. 
Senere på dagen foranstaltedes en audiens 
på Københavns Slot, hvor 11 bornholmere, 
der alle optrådte på navnelisten, med Olsen i 
spidsen overrakte kongen det såkaldte born
holmske gavebrev. Heti overdrog de deres ø 
med indbyggere til Frederik III og hans ef
terkonm1ere ti l evig arv og eje. Dette var li
geledes i strid med forfatningen. Nærstudiet 
af originaldokumentet viste imidlertid, at 
pladsen for selve datoen står tom, den skulle 
først have været udfyldt, når dokumentet var 
underskrevet. Det glemte man i festivitasen. 
Dateri ngen findes derimod på en række se
nere afskrifter, som har været dem, tidligere 
historikere har benyttet. Dette plus andre 
iagttagelser f.eks. dokumentets placering i 
Kongehusets Arkiv, tyder således på, at ga
vebrevet var formuleret på forhånd i kon
gens omgivelser og ukendt for rigsrådet. 
Overdragelsen , der var formuleret som en 
gave fra øens befolkning, indeholdt alene 
det formel le forbehold, at delegationen efter 
hj emkomsten skulle indhente stændernes 
endelige bekræftelse. Det skete 19. januar 
1659. Det betonedes, at overdragelsen af ar
veretten som just en gave fra folket genfin
des - men stærkere formuleret - i de vigtige 
dokumenter, der besegler enevældens senere 
sejrsgang på dansk jord, Enevoldsarverege
ringsakten ( 1661) og Kongeloven (1665). 
Forfatteren gjorde endelig opmærksom på, 
at den arvelige konge endnu i det gamle års 
sidste måned benyttede sin nye magt til en 
række foranstalh1inger - stadig uden rådets 
medvirken - på Bornholm. Frederik III op
trådte således fra begyndelsen som enevæl
dig konge på sin nyerhvervede ø, det første 
sted inden for det danske rige. Den dygtigt 
gennemførte konge lige politik, det born
holmske statskup, var gennemført uden no
gen som helst protester, hverken i hovedsta
den eller på klippeøen. Bornholmerne havde 
g ivet sig i kongens vold, men dog opnået, 
hvad de primært ønskede, løsrivelsen fra 
Sverige. At de havde været udsat for en ele-
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gant manipulering, skænkede ingen af dem 
en tanke.24 

I fortsættelse af disse studier var det fri
stende for forfatteren at undersøge den mu
lighed, der kmme synes at bestå i en poten
tie l forbindelse mellem de succesrige begi
venheder på Bornholm og fiaskoen i det 
skånske hoved land. Det kmme antages, at 
der i de to sanm1enhænge fra begyndelsen 
og fremefter havde været tale om en fælles 
planlægning i København med påfølgende 
koordination både af forberedelserne her og 
det farlige arbejde i marken. Flere træk i de 
to konspirationsforløb viser i denne reh1ing: 
Således det tidsmæssige sammenfald efter 
hollændernes undsætning af København 
(29. oktober 1658). Dernæst den aktive rolle 
som den danske rigshofrnester sp illede i de 
to sammenhænge, desuden Frederik III 's til
bageh·ukne adfærd, som virkningsfuldt blev 
brudt i særlig vanskelige øjeblikke. Det er i 
øvrigt påfaldende, at vigtige centrale funk
tioner såvel i Skåne som på B ornholm ud
førtes af fogder, præster og personer med 
forbindelse ti l byernes magistrater. Endelig 
virker den overordnede sh·ategi begge steder 
overensstenunende: Når man havde sikret 
sig en kendt person i den afståede landsdel, 
gik anvisningerne fra hovedstaden identisk 
ud på at formå de sammensvorne til at rette 
det afgørende stød mod svenskernes stærke
ste bastioner i de respektive landsdele - de 
befæstede Malmøhus og Hammershus - som 
den nødvendige betingelse for en succesrig 
gennemførelse af projektet. 

De seneste 20 års forskning har ikke kun
net bekræfte denne antagelse. De nævnte 
smmnenfald synes kun at være udh-yk for en 
overfladisk beh·agtning. Malmøsmmnensvær
gelsens historie generelt, mere specie lt de 
bevarede, nu offentliggjorte limhavnsbreve 
mellem KøbenJ1avn og den skånske sammen
sværgelse samt kulegravning af det store 

24 Smst. s. 39ff. 
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utrykte svenske kildemateriale, der er bevaret 
fra retsopgøret med de uheldige skåninger, 
efterlader samlet dette indtryk.25 Der var til
syneladende tale om to, i marken uafhængige 
konspirationer med forskellig afslutning: 
Bornholmsk triumf og skånsk tragedie. Ikke 
mindst sammenligningen med de skånske be
givenheder illustrerer det enestående i »denne 
berømmelige Action«: At det i Europa lam er 
lykkedes for bornholmerne at kæmpe sig 
hjem til det gamle land - uden bistand over
hovedet udefra. At de kunne selv, er med rette 
kernen i den bornholmske selvforståelse.26 

Tidligere i indeværende år har forfatteren 
suppleret sine seneste studier med et bidrag i 
anledning af, at Stiftshistoriska Sallskapet i 
Lunds Stift markerede 350 året for dets over
gang fra Danmark til Sverige. Til Årsbok 
2008 blev den bornholmske kirkes og dens 
præsters rolle i 1658 undersøgt. Forsknings
bidraget klarlagde - ikke overraskende - at 
øens 15 sognepræster stillede sig særdeles 
positivt overfor det nye, svenske styre. Det 
kom bl.a. til udtryk i, at de var parate til at rå
de den bornholmske ungdom til at søge vi
dere uddaimelse ved det svenske gynmasium 
i Lund. Desuden samarbejdede man loyalt 
med Printzenskold i hans bestræbelser på at 
undersøge specielt den kirkelige økonomi. 
Men egentlige ændringer i de hævdvundne 
forhold under de 224 dages svenske styre var 
der ikke tale om. Man var ganske enkelt opta
get af andre gøremål. Et særligt afsnit om 
præsternes optræden under opstanden viser 

25 Ebbe Gert Rasmussen: Limhavnsbrevene. Malmøsammen
sværgelsen og dens kommunikation med København 
1658-59 (Danske Magazin 9. I. 4. 2004 s. 477fl), samme: 
Vi vente eder hver time - Limhavnsbrevene som kilder til 
Malmøsammensværgelsen 1658-59 (Scandia 70:2:2004 s. 
2 I 9fl) og samme: Hvilket vi hjertelig ønsker - Malmøsam
mensværgelsen - det skånske sidestykke 1658-59 (Born.h. 
Sml. 2004, lll. 18, s. IOff.). 

26 Senest har forfatteren gjort den nyeste forskning tilgængelig 
i populære fremstillinger. Skuddet, udg. af forlaget Editio 
2000, beskriver alene det bornholmske begivenhedsforløb. 
Den samlede skånske udvikling er derimod emnet i Born
holm og Skåne- Triumf og tragedie i skæbneårene 1658-59, 
udg. af TV 2/Born.holm 2008. 

I 2008- i 350 året for begivenhederne i I 658- udgav 
Ebbe Gert Rasmussen: »Bornholm og Skelne. 'friumf 
og tragedie i skæbneårene 1658-59«. Forlægger var 
TV2/Bornholm, som supplerede med tv-udsendelse1; 
som er tilgængelige på en cd indlagt i bogen. (Re
daktørens kommentar). 

klart, at ganske vist vai· nogle præster engage
rede aktivt denne; men da det kom til stykket, 
bakkede de alle op om dens endelige resultat, 
indførelsen af arveregering for Bornholm.27 

Er vi så færdige med Bornholm 1658? 
Næppe. Og forhåbentlig da i.kke. Det må øn
skes, at der, når tiden er inde, kommer histo
rikere, der med andre øjne og erfaringer, 
anderledes indfaldsvinkler og nyfundne kil
der kan videreføre arbejdet med fortiden. Til 
gavn for deres sam- og eftertid. Også her 
gælder det jo - med den tyske historiker 
Rankes ord - at klarlægge >>Wie es eigentlich 
gewesen« (hvordan det virkelig vw). 

27 Ebbe Gert Rasmussen: Hermed consenterer og samtykker 
(Lunds Stifts Årsbok 2008: Stig Alenils (red.): Roskildefre
den 350 år) s. 2 I 6ff. 
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Degnen Rasmus Ravns 
anel<doter i Aa Kirl<es l<irkebog 
1654-16711 

Af Camilla Luise Dahl 

Aa Kirke.foto o. J 890. Kirke.for Aaker sogn og Aakirkeby, Bomhol111s hovedkirke, »Kapitelskirken« kaldet.fordi 
lunds do111kapitel havde kalc/sret til kirken. Denne.fotografiske gengivelse af kirken er en af de ældste, vi kende1; 
landevejen gennem Aakirkeby (og hovedlandevejen genne111 Bornholm) er endnu kun en simpel grusvej. Næsten 
således har kirken set ud, da Rasmus Ravn bestred sit deg11ee111bede de1: Bi/ledet har tilhørt arkite/..1 Mathias 
Bidstrup, so111 .forestod nedrivninge1; nybygni11ge1; ombygninger og »restaureringer« af næsten samtlige bom
!10l111ske kirke1: Bornholms Museum. 
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Rasmus Ravn, også kaldt Bornholms første 
historiker, er især kendt for sit værk »Bor
ringholms Krønike« - Bornholms historiske 
beskrivelse, »Chronica Boringiaca«, udgi
vet i 1671. Genudgivet ved Johannes Knud
sen, Rønne, 1926. 

Aa K irke var kirke for sognet Aaker såvel 
som for købstaden Aakirkeby sammesteds. 
De to - Aaker og Aakirkeby - havde fælles 
ki rke og kirkebog. Aa K irke fik i året 1654 
Rasmus Ravn til degn2 og dette resulterede i 
en un ik samling af anekdoter og randbe
mærkninger indsat i kirkebogen herfra. Spe
cielt årene ved den svenske besættelse af 
Bornholm er flitt igt beskrevet. Aa Kirkes kir
kebog er nu et af de mest bevaringsværdige 
manuskripter fra 1600-årenes Bornholm. 

Var Rasmus Ravn bornholmer af fødsel? 

Rasmus Pedersen Ravn blev født omkring 
1602. Der er en hvis uenighed om hans føde
sted, og om hans ungdom kendes næsten in
tet. Den bornholmske historiker M.K. Zahrt
mann placerer hans fødested til Københav n, 
på baggrund af, at Ravn i 1620'erne skulle 
have befundet sig ved Univers itetet i Køben
havn og fulgt forelæsninger af blandt andre 
den naturkyndige og historieinteresserede 
professo r Ole Worm foruden naturviden
skabsmanden mag ister C hristen Longomon
tan. Zahrtmann ti lføjer, at Ravn imidlertid 
ikke er at finde blandt de immatrikulerede i 
de bevarede lister fra Københavns Universi-

En særl ig lak skal i denne forbindelse reues til professor 
Niels Haastrup og seniorforsker ved Rigsarkivet Nils G. 
Bartholdy for 1ekstkom111entarer, allehånde oplysninger 
og 1ranskribtionsvanskelighecler, lak skal ligeledes rettes 
1il Norman Madsen og Aneklubben Bornholm. for væ
sentlige informationer om personer og deres slægtrelatio
ner p~ 1600-tallets Bornholm. 

2 Aaker og Aakirkeby var egenllig 10 sogne, nemlig Aaker 
SOb'll (Aa Kirkes sogn) og Aakirkeby kobstads sogn. Son
der herred, Bornholm. Disse betjentes samlet af een præst. 
og der fortes for begge sogne kun een kirkebog. Aakirkeby 
var Bornholms ældste kobstad, kirken kaldles Aa Kirke. 
Pers. med. Ebbe Gert Rasmussen. 

tet, men disse er kun mangelfuldt bevarede.3 

Uagtet manglende immatrikulationsår (og 
dermed henvisning ti 1 oprindelsessted), så 
kan antagelsen om, at han dermed skulle 
være københavner naturligvis ikke lægges 
på dette argument alene; de store universite
ter trak naturligv is studerende til fra alle 
egne af landet. At Ravn har modtaget under
visning af de to, kan der ikke være så megen 
tvivl om. Ravn anfører selv, at han af egen 
erfa ring har hørt sine højtlærde »D.D. Præ
ceptoribus Doet. Olao Wormio og Mag. 
Christ. Longomontano«, altså sine herrer 
doktorer og læremestre fortæl le rosende ord 
om specielt de bornholmske studerende, der 
var både »sindige og meget bekvemme til at 
kunne lære«. He ller ikke dette synes imidler
tid at være et godt argument for at Ravn var 
fra København, for hvorfor skulle de to un
dervisere fortæl le den formodede køben
havnske Ravn om særligt de bornholmske 
studerendes dygtighed, å r før han selv fik 
noget med Bornholm at gøre? 

Præstehistorikeren G. L. Wad anfører i 
Dansk Biografisk Lexicon, at Ravn snarere 
var »rimeligvis en Skaaning eller Bornhol
mer«.4 Denne formod ning synes at kunne 
stemme overens med de par skånsk-born
holmske gloser, såsom fæpaag (påg, born
holmsk for dreng =fædreng) og suorte-Ger
trud (bornholmsk svårta = sorte-Gertrud), 
der har indsneget sig i hans ellers flydende 
danske kirkebogsoptegnelse fra Aa K irke.5 

Lignende bornholmske gloser har også hist 
og her sneget sig ind i Ravns bornhol mske 
»Krønike«.6 »Fej l« man således skulle for
vente at finde hos en indfødt snarere end en 
tilflytter. 

M.K. Zahrlmann: Rasmus Pedersen Ravn, i: Borring
ho lms Krønike. forord, 1926, p. I ff. 

4 Dansk Biografisk Lexikon, bd. XII I, 1899. p. 547-48. 13. 
udg. fra 1982. ved M. K. Zarthmann, anfores Ravn som 
kobenhavner. 

5 Aa Kirkes kirkebog 1648-174 1, fol. 
6 Om disse sidstnævnte dog skulle være afskrivers eller 

Ravns egne skal ikke her yderligere konunenteres, se i s1e
de1 Joh. Knudsen, i Borringholms Kronike, p. III-XV II. 
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Rasmus Ravns professioner på Bornholm 

Uanset om Ravn var sjællænder, skåning el
ler bornholmer, så er han efter universitetet 
kommet til Bornholm i en ganske ung alder, 
blot et par og tyve år. I 1627 finder vi Ras
mus Ravn som enten rektor eller skolebesty
rer ved skolen i Nexø. Måske har han alle
rede været i Nexø inden da, for i sin krønike 
beskriver han et stormvejr i Nexø 1625, som 
havde han været vidne til det selv.7 Titlen 
rektor har han måske ikke opnået i Nexø, for 
i en pulpiturindskrift i Nexø Kirke fra 1631 
omtales han skolebestyrer »Dign issi mus 
scholæ moderatom, skønt betegnelserne el
lers dækkede nogenlunde samme embeds
område. Nexø skole havde desuden status af 
latinskole og var dermed med rektorat i 
1600-årene. 

Efter Nexø blev Ravn rektor ved Rønne 
Latinskole, vistnok fra 1632, hvorunder han 
også i tillæg fik embedet som degn e ller ka
pellan ved Knuds Kirke. Rønne med annek
set Knudsker var da samlet under en sogne
præst. Latinskolen havde oprindelig haft til 
formål at fremme uddannelsen af præster, 
degne og kapellaner på Bornholm, men of
tere virkede den som det påkrævede mini
mums skolegang for borgerskabets sønner 
(og endog døtre), indtil de kunne gå i fæd
renes mere indbringende fodspor, typisk 
indenfor købmandskab og handel. Ravn vir
kede som rektor ved Rønne Latinskole frem 
til slutningen af 1653. Omkring årsskiftet 
1653-54 overtog han det mere indbringende 
embede som sognedegn i Aaker, efter sin 
forgænger Bent Jensen (Frost), død 3. ad
vent i december i 1653. Rasmus Ravn døde 
i Aaker degnegård 10. okt. 1677.8 

Allerede i tiden som rektor i Rønne, var 
Ravn begyndt på sine skriverier. I 1641 
skrev han et 19 vers langt bryllupsdigt til 

7 Borringholms Krønike, p. 178. 
8 Rørdam: Kirkehist. Saml. 4. Rk. I, 1889- 91 , p. 454 ff. 
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Herman Mortensen Bohns og Barbara Jør
gensdatters bryllup i Rønne 10. jan. 1641. 
Medlemmer af Bohn-familien er endvidere 
hyppigt omtalt i kirkebogen, navn lig Her
mans og Henning Bohns døtres bryllupper 
i 1660'erne og 1670'erne. 

I midten og slutningen af 1640'erne udgav 
Ravn tillige flere moralsk opbyggelige an
dagtsbøger, ofte oversatte fra tysk. Således 
den i København i 1647 udgivne: »Ecte
skabs Bog D. Casp. Melisandri, saar nytte
lig for Christelige Ectefolck, oc i synderlig
hed for vnge Karles og Pigers Personer som 
acte sig i den H. Ectestand at indlade« samt 
den fromme »Inderlige Hierte-Sucke, eller 
Andectige Bønner imod Krig oc Orlog, 
Hunger oc Dyrtid, Pestilence oc andre Siug
dornme, med ny Morgen oc Aften-Signeiser, 
Biet, Communion, sampt deylige Sange for 
denne nerværende bedrøffuelige Tids Til
stand anstillede, Tillagt en Hiertens Bøn 
mod Fienders Trængsel; fordum ved Iosuam 
Stegmann i Tydske Tungemaal componeret 
mens nu paa Dansk eftter atskillige fornem
me Folcks Begiering verteret« udgivet i Kø
benhavn i 1648. 

Sidstnævnte, et 566 sider langt værk, blev 
dedikeret til Clu-istian !V's datter Hedvig og 
hendes mand Ebbe Ulfeldt, der var blevet ny 
lensmand på Hammershus. Denne fik Ravn 
også et godt forhold til, og det var Ebbe Ul
feldt, der siden blev talsmand for Ravns bøn 
til Frederik III om at lette hans kå r. 

Rasmus Ravn, også kaldt Born holms før
ste historiker, er dog utvivlsomt mest kendt 
for sit værk Borringholms krønike - Born
holms historiske beskrivelse, egentligt 
Chronica Boringiaca, udgivet i 1671, hvortil 
optegnelser i kirkebogen i Aa Kirke måske 
har fungeret som en årbog. 

Ravns personlige venskaber med flere af 
øens præster fornemmes tydeligt i kirkebo
gen, hvor specielt mange præster omtales 
flittigt. Til ven nerne talte blandt andre 
landsprovsten Jens Pedersen Borringholrn, 
præsten til Svaneke og Ibsker Mikkel Niel-
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sen Nosebye, præsten til Nylarsker Jens 
Kyse og mange flere. 

Når man gennemlæser Ravns kirkebogs
optegnelser fra ende til anden, vil man hur
tigt se et system, eller rettere de rammer, der 
findes for Ravns personbenævnelser. Over
ordnet set kan de inddeles i tre hovedgrup
per: 1) kendte, 2) venner og bekendte og 3) 
medlenuner af Ravns egen familie. Disse er 
dog på flere måder flettet ind i hinanden. Til 
den første gruppe hører hovedsageligt øens 
»kendisser«, kommandanter, lovmænd, 
præster og andre øvrighedspersoner. Af 
præsterne har mange tillige været personli
ge venner, og hos dem ses et af Ravn tyde
ligt kendskab til deres familieforhold, mens 
andre blot er omtalt efter embedstid, ved 
indsættelse eller dødsfald. Kendte udenfor 
Bornholm er praktisk talt begrænset til an
mærkninger om de kongelige. Ravns be
kendte fra Bohn-familien optræder ved flere 
lejligheder, blandt andet er døtrenes ægte
skaber bemærket i kirkebogen. Bohn-fami
lien hørte så vidt vides, ikke med i kredsen 
af Ravns nære venner, men de må betegnes 
som nogle af øens »kendte« folk. 

Ravns familieforhold 

Om Ravns fam iliemæssige forhold vides 
ikke meget. Han var, da han ankom til Aa
ker, allerede gift. Man antog tidligere, at 
hustruen var den Boel Degn, der omtales i 
kirkebogen i 16609

, dette er siden afvist af 
Zahrtmann, og Ravns hustru har siden da 
været angivet som N.N. Hustruen må imid
lertid have heddet Mette, og hun døde i Aa
ker i 1678, året efter sin mand. I kirkebogen 
er anført: »27. Mart. Mette, Sal. Rasmus 
Rafns. 71. Aar.« Dvs. Mette, afdøde Rasmus 
Ravns hustru. Det er sønnen Peder, der har 
skrevet notitsen. 

9 Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie, p. 20 I. 

I det føromtalte værk »Inderlige Hierte
sucke« af Rasmus Ravn, havde nogle af 
Bornholms præster ledsaget skriftet med 
latinske og enkelte danske vers; som typisk 
for tiden er de tilføjet med deres latinske 
navne. Disse talte præsterne: 1. Janus Petri 
Burgundholm. Pastor in Boelskier et Net
zøe, Præpos. Insul. Dvs. provsten og præst 
til Bodilsker og Nexø Jens Pedersen Bor
ringholm. 2. Michael Nicholai Rhinopolita
nus, ecclesiarum Japatanæ et Cygneanæ 
Pastor. Dvs. Mikkel Nielsen Nosebye, præst 
til lbsker og Svaneke kirker samt 3. Janus 
Kysius Sædlandus, divi Nicolai apud Borin
gos Pastor, altså Jens Kyse Sjælland, præst 
til Skt. Nikolaj på Bornholm. Med andre ord 
tre af hans nære venner. Interessant er det, 
at »Michel Nilsen Noseby, Guds uværdige 
Tiener ti l Jipskiær og Svanicke Sogne« sam
tidig skriver sig som Rasmus Ravns svo
ger.10 Af forskellige årsager synes hverken 
Ravn at have ægtet Nosebyes søster eller 
Nosebye Ravns. I stedet må det være Ravns 
hustru der var en søster til Mikkel Nosebyes 
hustru. Hans hustru var på dette tidspunkt 
(i 1646)11 Christine Didriksdatter, datter af 
en tidligere præst til Aaker, Didrik Casten
sen Colding, og Ravns hustru turde således 
have heddet Mette Didriksdatter. Mette må 
have været barn af Coldings første hustru, 
hvis navn ikke er kendt. Didrik havde for
uden Mette og Christine mindst to and re 
døtre, datteren Annike, hvis børn siden tog 
navnet Funch, ligesom flere af Didriks bør
nebørn og datteren Margrethe, der blev gift 
med Aakerpræsten Svend Larsen Bore. 

Hvad der yderligere bestyrker antagelsen 
om et slægtskab mellem Ravns hustru og 
Didrik Castensen Colding, er en sag om 
præstegården i Aaker og dens markskel. I 
1620'erne havde Coldings forgænger Mor
ten Brynch forsøgt at bortbytte den davæ-

10 Rørdam. Kirk. l·list. Saml. 4. rk. I. bd, 1889-91 , p. 457. 
11 Forordet er dateret: Rønne 8. Decbr. 1646, mens bogen 

blev trykt 1648. 
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rende præstegård (Kannikegård) til en min
d re, idet han ikke magtede at vedl igeholde 
den store gård. Tilladelse blev givet 27. aug. 
1622 afCanonicus i Lund, Willich von West
hofen til præsten til Aaker »Martin Lauren
tius Bri.inchius«.12 Morten Brynch nåede 
dog a ldrig at flytte, da han døde forinden, 
men efterfølgeren Colding overtog den nye 
aftale og enten total renoverede en al lerede 
eksisterende gård el ler opbyggede en hel ny 
præstegård på dette sted. Senere blev der 
tilsyneladende tvivl om omfanget af de ti 1-
1 iggende jorder til gården, og 3. marts 1630 
skulle præstegården og dens markskel be
sigtiges og en aftale komme i s tand. I 1655 
blev et stykke jord mellem præstegå rden og 
en anden gård mageskiftet bort, og her var 
Rasmus Ravn involveret, dels fordi jord
stykket ti !hørte degnegården, men også 
fordi Ravn havde været involveret i den tid
ligere aftale om markskellene, og tilsynela
dende også fordi han havde været involveret 
i bygningen af den nye præstegård. 

Bygningen blev som bekendt påbegyndt i 
1624, på et tidspunkt hvor Ravn e lle rs al
mindeligt anføres som end ikke at have væ
ret på Bornholm. Hvis dette således skulle 
stemme, så må Ravn have været på Born
holm og tillige enten have boet i eller haft 
anden tilknytning til Aakerallerede i mid
ten af 1620'erne. At han tillige skulle have 
haft nogen form for involvering i bygningen 
af Coldings præstegå rd, da den påbegyndtes 
i 1624, eller inden den blev bygget færdig i 
årene derefter, så e r det altså tyve år før han 
fik hvervet som degn dette sted og dermed 
havde en naturlig tilknytning ti l Colding og 
Aaker præstegård . Såfremt dette stemmer, 
synes der ikke at kunne findes anden forkla
ring, end at han vitterlig var svigersøn til 
Colding og at det var i denne egenskab, at 
han har været involveret i præstegårdsbyg-

12 Hansen: Aaker Præstegard i 200 Aar. Bom. Saml. I. rk, 11. 
bd, 1907, p. 9. 
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geriet dette sted. Præcis hv il ken involvering, 
der da var ta le om, fremgår imidlertid ikke 
k lart, og om han har optrådt som vidne, 
værge el ler lignende er uvist, men det indi
kerer et nærere forhold mellem Ravn og 
Colding end almindeligvis antaget, og pla
cerer tillige Ravn i Aakirkeby, før han ned
satte sig som skolemester i Nexø i 1627.13 

Hvad der tillige om muligt kan antages 
som argument for samme, er det forhold, at 
begge Ravns kendte voksne børn, i øvrigt 
navngav en søn Didrik. 

Mette har været en af Didrik Castensens 
æ ldste døtre, født i 1606 el ler -07. Fle re 
børn, som der utvivlsomt har været, kendes 
ikke. Didriksdøtrene er formentl ig født i en
ten Kolding, hvor faderen kom fra, eller fra 
det sted, hvor han senere blev ord ineret til 
præst. Til Aa Kirke kom han først i 1624, da 
Mettevaromkring 17-18år gammel. Mode
ren må have været død i 1620'erne, for ved 
denne tid g iftede Didrik Castensen sig igen, 
den ne gang med Christine Steffensdatter. 
Datteren Margrethe, Mettes ha lvsøster, er 
den eneste af døtrene, der med sikkerhed 
vides at være datter af Christine Steffens
datter. 

Om Mikkel Nielsen Nosebye berettes i en 
præsteindberetning fra 1738, at det var fordi 
han i 1626 var tre gange gift på bare eet år, 
at han ikke blev udnævnt til landsprovst ef
ter hr. Jens Pedersen i Bodilsker, skønt han 
var den ældste og dermed den nærmeste ef
terfølger. 14 Såfremt dette er korrekt, så må 
Nosebye have været gift hele fem gange. 
Hans første hustru, Anne Frandsdatter, der 
var formandens enke, må i så fald have væ
ret død i begyndelsen af det å r, Nosebye 
havde ægtetogmistet endnu en hustru sam
m e år og slutteligt ægtet Christine Didriks
datter i slutningen af året. I Ravns kirke
bogsoptegnelser omtales Christine, der døde 

13 Borringholms Krønike, p. 131, Hansen: Aaker Præste-
gaard i 200Aar. Bom. Saml. I. rk, Il. bd, 1907, p. 8- 14. 

14 Series Pastorum, p. 49. 
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Aa Kirkes i11dre.før 1874. Det er i dette kirkemm. de mange b1J1/luppe1; dåbsha11dli11ger og begravelse1; so111 næv-
11es i kirkebogen, er.foregået. Kirke11 har set således ud, da Rasmus Ravn var deg11 på stedet, og det ku1111e i pri11-
cippet være ham, der stod ved alleret. For året 1663 ka11 111a11 læse i hans 11otaler: »111c111d=.folckstole11e i kirken 
.forelagen paa 11y at.fo1færdigis.« Del vil sige. al de slole 111 c111 ser på leg11i11ge11, som er mændenes side i kirke11, var 
.fi"a Rasmus Rav11s lid so111 degn i kirken. 11874 byggede 111a11 kirken !telt 0111, idel 1110/1 bl.a. fjernede den svære 
arkade111111; der gik pc/ langs C!f kirken. Efle1følgende er inven/aret udskifte!. Tegning af Jc11111s L. J Riclte1: Origi-
11alteg11ing på Nalional111useet. 

i barselsseng i 1653, samt Nosebyes sidste to 
hustrue r, Maren N.N., der døde 1658 og 
slutte I igt Rakel Johansdatter, som han æg
tede 1659. 

Om dette slægtskab har haft nogen betyd
ning for Rasmus Ravns udnævnelse til degn 
i Aaker, kan vi gisne om; da Rasmus Ravn 
blev udnævnt, var hustruens halvsøster 
Margrethe præstefrue i Aaker. Men ellers 
anfø res oftere hans næ re venskab med 
lands provsten Jens Pede rsen Borri ngholm 
som en vægtig grund .15 

15 Zahrtmann. i Borringholms Kronike, p. 2-3. 

Slægtskabet med Didrik Castensen Col
ding og hustruen C hri stine Steffensdatter 
forklarer bestemt den hyppighed, hvormed 
netop medlemmer af denne familie omtales 
i Ravns notitser, specielt om Christine Stef
fensdatter, der jo må have været Ravns egen 
kones stedmor, om hendes ægteskaber, børn 
og død. 

Parret Mette Di driksdatter og Rasmus 
Ravn må have haft mindst tre børn, men 
sandsynl igvis flere, der måske allerede var 
så store at de blev i Rønne, da parret flyttede 
ti l Aa kirkeby, der kan også have været flere 
afdøde børn blandt dem. Da Mette og Ras
mus flyttede ti l Aaker var de begge i 50'erne 
og kunne have nået at være gift allerede 
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OpslagfraAa Kirkes kirkebogfm 1657. Landsarkivet i København. 
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mens Rasmus var i Nexø mel lem 1627 og 
-32, eller endog allerede i midten af 1620'er
ne, hvis Ravn allerede da havde tilknytning 
til Didrik Castensen Colding, hvilket meget 
tyder på. I 1625 var Rasmus Ravn 23 år gam
mel og Mette omtrent 18-19 år, ikke en ual
mindelig alder for kirkefolk at blive gift. 

De tre af parrets børn der kendes, er søn
nen Lars, der døde i Aaker 1654, sandsynlig
vis af pesten der hærgede det år, datteren 
Ellen, (ca.1635-1695), der blev født, mens 
Rasmus Ravn underviste i Rønne og senere 
blev gift med Lars Jensen på Store Egeby
gård i Aaker, og slutteligt sønnen Peder, der 
var gift først med Boel Hansdatter (ca. 
1643-1678)'6, enke efter Jens Buch i Aaker, 
og siden med Ane Rasmusdatter (ca. 1652-
1732).17 Det var denne søn Peder, der blev 
degn i Aa Kirke efter sin far. Peder døde ved 
en tragisk ulykke 23. dec. 1696.18 I kirkebo
gen er anført: »ihielslagen paa Kirkegaarden 
af en Askegreen som falt ned paa hannem.« 
Af disse børn er det kun datteren Ellens al
der, der oplyses ved dødstidspunktet. 

Anekdoter i kirkebogen 

Med Rasmus Ravn som degn i Aakirkeby 
får vi en mængde spændende anekdoter, 
samlet under hvert år i et lille afsnit om årets 
mest interessante historier. Ravn har fyldt 
kirkebogen med små pudsige bemærknin
ger om sognebørnene og folk udenfor sog
net, røverhistorier, små beskrivelser, spe
cielt om de andre præster på Bornholm, 
store personligheders bryllupper og døds
fald, 0111 kriminelle, 0111 usædvanlige vejrlig 
og meget, meget andet. Måske også for se-

16 Død i barselsseng med sø1men Didrik, m åske opkaldt efter 
Peders morfar D idrik. Parret fik fø r da tvi ll ingerne Mette 

og Rasmus opkaldt efter Rasmus Ravn og Mette Didriks
datter. Også Rasmus Ravns datter Ellen fik en søn med 
navnet Didrik. 

17 Ane overlevede Peder Ravn med næsten 4 0 år og døde 

som alm isselem i 1732 i en alder af 80 år. 
18 Begravelsen forrettedes d. 30. dec. dette år, i kirkebogen 

er Peder Ravns alder ikke anført. 
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nere at huske dem selv, for efter fle re å rs 
arbejde var Borringholms Krønike færdig
gjort i 1671 og heraf fremgå r også mange af 
de oplysni nger Ravn havde sam let i årenes 
løb som degn i Aaker. 

Den bevarede Aakirkeby kirkebog starter 
i 1686 og fortsætter kronologisk frem ti I 
1741, herefter findes, startende fra fol. 300, 
en afskr ivni ng af en ældre ki rkebog med 
overskriften: »Herefter folger en kort Ex
tract af de ældste Kirckeboger, som her ved 
Aakirke er at finde« begyndende med års
tallet 1648. Den første del af afskrivningen 
af den ældre nu forsvundne kirkebog er på
begyndt med ibrugtagelsen af den nye kir
kebog i 1686/ 1687. Måske afskrevet af søn
nen Peder, der sad som degn i Aa Kirke 
frem til 1696, el ler af præsten selv, T hue 
Larsen Lyster, præst 1687-1705. Sidstnævn
te mulighed støttes afRørdam.19 Flere hæn
der har tydeligvi s været involveret i arbej
det, så intet taler mod, at de begge kan have 
afskrevet fra den gamle kirkebog i perio
den. 

I 1641 var samtlige præster af Sjællands 
biskop blevet på lagt at føre kirkebog over de 
kirkelige handlinger: dåb, trolovelse, vielse 
og begravelser. Ved kongebreve 1645-46, 
blev påbuddet gjort gældende for hele lan
det. l 1685, da Johan Didrick von Wetberg 
var blevet kommandant og amtmand for 
Born holm og i den forbindelse fik de born
holmske kirkeregnskaber til revision, opda
gede han, at stort set ingen af præsterne 
førte de påbudte kirkebøger. Han lod derfor 
fremstille en række protokoller, de såkaldte 
»amtmandsk irkebøger«, som han lod de 
stedlige kirkekasser betale. Samtidig forsy
nede han hverprotokol med en formanings
tale, hvori han under henvisn ing til bestem
melserne i Danske Lov pålagde præsterne at 
føre kirkebøger. Aaker er et af de få sogne, 

19 Rordam: Nogle Optegnelser fra Bornholm: Uddrng af 
Rasmus Pedersen Ravns Skrifter. Kirk. Hist. Saml. 4. rk, I. 
bd. p. 469. 
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der inden denne tid havde ført kirkebog, og 
den eneste bevarede kirkebog fra Bornholm 
fra tiden før 1685. Det må være i denne for
bindelse at den gamle kirkebog blev kopie
ret, i al fa ld indeholder også Aa Kirkes kir
kebog den indledningsvise formaningstale 
af von Wetberg dateret 1686 og det har for
mentligt været von Wetbergs ønske, at den 
tidligere kirkebog, måske i slet sta nd, blev 
kopieret, når den nye toges i brug. 

At afskrive den gamle kirkebog folio for 
folio har utvivlsomt været et møjsommeligt 
og langvarigt arbejde. Intet under at det 
ville tage adski llige personer at få den fær
diggjort, hvilke da også sideløbende srnå
kornmentarer og randbemærkninger fra se
nere hænder vidner om. 

Afskriften er ikke fra Ravns egen hånd, 
for han døde i 1677, og afskriften er omtrent 
et tiå r senere. Det er således ikke Rav ns 
egen håndskrift vi ser, men afskriften er 
utvivlsomt en nøjagtig kopi af Ravns ord for 
snart 400 å r siden . Under året 1654, finder 
vi under »Begraffuede Liig« den understre
gede bemærkning: »6 april, klok . I . form id: 
Døde Hr. Svend.« og i margin tegnet en I i I le 
hånd med fremstrakt pegefinger! Randteg
ninger, der måske allerede har været der i 
Ravns original. 20 

Flere steder er personnavne, omtalt i k ir
kebogen under dåb, dødsfald el le r vielser, 
understreget. Nogle af disse kan have været 
understreget af Ravn selv i den originale 
kirkebog, for de korresponderer med perso
ner omtalt i Borringholms Krønike, i så fald 
m åske understreget, fordi han senere har 
været inde i kirkebogen for at finde omtale 
af de enkelte personer. Atter andre under
stregninger må være blevet til efte r Ravns 
tid, for de fortsætter ind i tiden, hvor sønnen 
Peder va r degn. Understregningerne kan 
være indsatte i Peder Ravns tid el ler først 

20 Aa Kirkes kirkebog 1648-1741. fol. 307. 
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Udsnit af epitafiet.fi·a Aa Kirke.fi'a 1652. Til højre ses et cegtepa1; Jens Hansen og hustru med to børn, det ene er el 
lille s vøbelsesbarn i en vugge. Hans forældre og søskende ses til vensh·e for teksten. Et rødt kors over enkelte af 
personerne angive1; at de pci det givne tidspun/..1 var afdøde. Sidste del af indskriften ly der s<11edes: »Anno 1652 
den 25.februari Haffuer Jens Hanson bekosted dene Ta.ffle«. Foto Bornholms Museum. 

senere, af afskrivere eller af en endog endnu 
senere hånd og af nu ukendte å rsager. 

Ravn må have indført sine notitser, hvor 
der var plads. Nogle steder har man fortsat 
en sides notitser på en foregående side, hvor 
der var plads. Nogle steder har han efterføl
gende ført nye kommentarer ti l en allerede 
eksisterende tekst, efter nye oplysninger 
kom frem. Disse kan ikke være afskriverens 
arrangement, der snarere slavisk har afskre
vet en eksisterende kronologi. 

Det her trykte udtog er et udvalg af en
kelte af Rav ns notitser anført under dåb, 
vielser og dødsfald samt hans årbogslignen
de anmærkninger om stort og småt i det 
forløbne år, der i kirkebogen er anført i en 
samlet kolonne i slutningen af hvert kirke
års begivenheder. For fø rstnævntes ved
kommende er kun medtaget et lille udvalg, 
hvor Ravn har tilføjet notitser og bemærk
ninger om personerne udover de sæd van I ige 
navne- og a ldersdata samt personer, der 
også optræder i hans å rbogsanmærkninger. 

For sidstnævntes vedkommende, årbogsan
mærkningerne, e r di sse medtaget i sin fu lde 
helhed.21 

Kun få degne har fyldt kirkebøgerne med 
spændende historier og kun i de mest eks
treme eller bemærkelsesværdige ti I fælde. 
Forgængeren til Ravn som degn i Aakirke
by, Bent Jensen, har ikke anført anekdoter i 
kirkebogen. Der står ga nske vist små oplys
ni nger samlet under 1651 og 1652, år hvor 
Bent Jensen var degn, men man mistænker 
stærkt Rasmus Ravn for at have tilføjet dis
se senere. Dels e r de af samme art som Ras
mus Ravns notater, dels dækker de årene 
frem til 1654, skønt indsat under året 1652, 
Bent Jensen selv døde i 1653.22 Før denne tid 
har Bent Jensen ikke selv tilføjet notater til 
kirkebogen. Sønnen Peder, der fulgte Ras-

2 1 Et lille uddrag af kirkebogen sanm1en med uddrag afBor
ringholms Kronike, er tidl igere udg ivet af Rordam i Kirk. 
Hist. Saml. I 1889, et uddrag er tillige trykt i Bornholmske 
Samlinger I. rk. bd. 31, ~rg. 1947 af Erh. Quistgaard. 

22 Aa Kirkes kirkebog 1648- 174 1, fol. 301 -303. 
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Tegning af Aa Kirke med klokketårnet mod syd, ud mod landevejen. Ravnfortæl/er i maj/663, at der blev »lagd 
Tc1gsteen paa Aakirkis Klocke=Taam, ti der laagfor ickun Dæller de1paa: og ble/ samme Taarn da fordonnicket 
paa siderne".«. Som det anes på 1egni11ge11 er det 11u nedrevne klokketårn forsy net med tagsten. Det fik tårnet 
første ga11g i 1663, før det havde det været tækket med brædder (Dæl/e1). Tårnets bindingsværk blev samtidigt 
beklædt med brædde1: Teg11ing Julius Løffle1; Nationalmuseet, o. 1870. 

mus Ravn i embedet, havde desværre ikke 
arvet sin fa rs smag for anekdoter i sin første 
tid som degn, udover nedskrivningen af de 
rent kirkelige handlinger som dåb, trolovel
ser, bryllupper og begravelser, findes kun 
yderst få randbemærkninger, og hovedsage
ligt begræ nset til omtale af bispevisitatio
ner.23 Først mod 1690, begyndte også Peder 

23 Der findes fire korte afsnit, ar få linjer hver, der er nedfældet 
af Peder Ravn mellem 1678 og 1682. Disse er gengivet af 
Rørdam i Kirk. Hist. Saml. 4. rk. I bd, p. 480. Der findes et 
manuskript med lignende årbogsoptegnelser forfattet i Sva
neke eller Østemmrie, bevarede folier dækkende årene 
1645-70 og 1676-80, tidligere tilskrevet degnen i Østem1arie 
(Laurids Mikkelsen). Danske Magazin, bd. I, årg. 1745, se
nere af Zahrnnwm foreslået, at det var en dagbog ført af Pe
der Kofoed, rådmw1d i Svaneke. Born. Swnl. rk. I, bd. 37. 
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Ravn at fylde kirkebogen med smånotitser 
om løst og fast, i øvrigt også hans efterføl
ger igen, men disse skal ikke yderligerebe
handles her. 

Anderledes er det naturligvis med Ras
mus Ravns små anmærkninger. Naturligvis 
nævnes også præster i andre sogne, hvornår 
de indsattes, døde og også hvem de ægtede, 
men ellers var ingen person for ubetydelig 
ti l at blive nævnt, når blot historien var inte
ressant nok. 

Rasmus Ravn s anekdoter i Aakirkebys 
ki rkebog g iver os først og fremmest et 
spændende indblik i bornholmernes liv ved 
midten af 1600-tallet. Og derudover ikke 
mindst fornøjelig læsning om en degn og 
hans tid. 
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Aa Kirkes Kirkebog: 

I. jan. en Tisdag. 
Sognepræst Hr.24 Rasmus Jensen 

NB. d. 6. Mart. 1650 Dode Hr. 
Hans Gregersen25 i Povlschersogn.26 

I . jan. er en Onsdag. 
Sognepræst Hr. Rasmus Jenss. 

271 dette Aar dode her i Ka ldet 
Hr" Rasmus Jensen Middel= 
far28, og i hans Stæd kom Hr. 
Sven Larsen,29 Hr. Lars Olsens30 Son i 
Ronne, han fik til Hustru sin Sal.31 

Formands32 Stifdatter: Margrete, som 
war Sal. Hr. Dirik Castensens33 Datter. 
hvilken hafde wært Sognepræst 
her, nest fo r Hr. Rasmus: 
Hr. Rasmus var Sogne Præst i 
IS Aar hans Formand Hr. Dirik 
i 14 Aar. 

Anno 1650 

Anno 1651 

Paasche 14. April 
Sognedegn, Bent Jensen 

Paasch 30. Mart. 
Sognedegn, Bent Jensen Frost 

24 Hr.: titulering brugt om præster. Forekommende er også Hr. Velværdige, modsat Hr. Velb. = Velbyrdige, titulering brugt om adelige 
(til tider om frimænd). Tidligere var titlerne Hr. og Fru brugt om adelige alene. 

25 Præsten Hans Gregersen Colding, præst til Poulsker, immatrikuleret på Kobenhavns Universitet med regensstipendium d. 23. dec. 
1605, var 1613 hører i Bergen. Kaldelsesbrev anføres i Hiibertz Aktstykker til d. 12. nov. 1620 fra Lund og Colding må have været 
indsat i embedet i Poulsker i løbet af I 620, død i embedet 7. maj. 1650. Omtales af Ravn i Borringholms Krønike under dødsår. 

26 Rasmus Ravn var endnu ikke degn i Aa Kirke, men det er sandsynligvis ham, der efterfølgende har indføjet kommentarer på forgæn
gerens sider da han blev degn i I 654. 

27 Ibid. 
28 Rasmus Jensen Medelfar/Middelfan, præst til Aaker, ordineret 20. juli I 638, indsat I 0. jan. 1639, dod i embedet 12. marts 1651. Han 

blev gift med forgængeren Didrik Castensen Coldings enke, Christine SteffensdaHer. Se også under Anno 1667. 
29 Svend Larsen Bore også kaldet Borringholm. Præst til Aaker, indsat I 65 I, dod 6. april 1654. Bore var søn af Lars Olscn/Olufsen 

Borringbolm og Abelone Nielsdatter. Bore ægtede I 9. okt. I 65 I sin forgængers steddatter, Margrethe Didriksdatter, datter af Didrik 
Castensen Colding og Christine Stef:fensdatter. Svend Larsen og hustruen Margrethe fik to sønner der blev præster, Lars, der blev 
præst til Nexo og Bodilsker, og Didrik til Aaker. 

30 Lars Olsen/Olufsen Borringholm, også kaldet Vestermarker, son af Oluf Lauridsen Skaaning, præst til Vestermarie, indsat I 574, 
Provst 1592, d. 1619/20 og dennes hustru Genrud Svendsdatter. Lars Olufsen Borringholm var immatrikuleret under navnet »Lau
rentius Olai Borringius« ved Københavns Universitet 1606, præst til Rønne og Knudsker, indsat I 6 12, død af pest 5. jul. 1653. Gift 
med Abelone Nielsdatter. Parret fik fl ere børn, heriblandt to sonner, Svend Larsen Borringholm, også kaldet Bore, der blev præst til 
Aaker og Ole/Oluf Larsen Borringho lm, der blev præst til Pedersker kirke. 

3 I Sal.: Salig = afd øde. 
32 Formand: forgænger. Eftermand: efterfolger. 
33 Didrik Castensen Colding, student i Roskilde, indsat som præst til Aaker I 624, dod 7. nov. I 638. Hos Resen anføres Diethericus 

Caslænnii Coldingensis som præst i 14 år. I folge Ravn i Borringholms Krønike, blev præstegården i Aaker bygget af Colding med 
hjælp fra kirken og sognebørnene: »Er her og en skøn Præstegaard paa Bygning, som af den salig Mand Hr. Dirich Castensen Col
ding er funderet , Kirken og Bønderne tilhjulpen, saa den ikke nogen Steds her kan bedre og skønnere findes.« Dette slemmer overens 
med en visitationsrapport fra forgængerens tid i 1616, der angiver at den daværende præst Hr. Morten Brynch lod præstegården 
skammeligt forfalde og i 1622 forsøgte al bytte den til en mindre. Se også forord. 
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I. jan. er en Torsdag. 
Sognepræst Herr Svend Larsen 

Dominica I. Trin 34
: 1652 holl Hr. Hans 

l Poulschcrsogn35 Bryllup med Sa l. 
Rasmus Jensens Enche af Aa= 
kersogn.36 

I eftterfiilgende Aar 1653 har Pesten an= 
fanget her paa Landet i Nexo og er saa 
dod a f Pesten fra d. 16. A ug. 1653 og til 
in Decembri 1654 som fOlger: 
I Ronne = 304 Mennischer 
Item K nudschersogn = 108 
Item Nykersogn --- = 152 
Item Clcmedschersogn =278 
Item Ryschersogn - = 230 
Item Hasle - - - = 133 
Item Olschersogn -- = 8 1 
Item Sandvig og A llinge = 102 
J Rosog n - - - - - = 154 
J Østerlarschersogn = 295 
J Gudiu m og Meelsted = 105 
J Østmariæ sogn - - - = 375 
J fbschersogn - - - - - = 229 
J Svanecke - = 157 
J Nexo - - - - = 413 
J Boelschersogn - - - = 186 
J Poulschersogn - - - = 239 
J Pederschersogn - - - = 243 
J Aakirke sogn og By= 557 
J Nicolai Sogn37 og Amager = 202 
Item Vestmariæ Sogn - - - = 352.38 

CAMILLA LUISE DAHL 

Anno 1652 Paasche 18. Apri . 
Sognedegn Bent Jensen 

Anno 1653 19. Trin. Christ ine39 Hr. Michels i Ibs= 
schersogn•0 fiidde en Son Dirick, og doddc hun Torsdag 
nest effter.•1 

34 Trini tatis: forstkommendc søndag efter 2. pinsedag. der a ltid faldt e n mandag. 1-26. sond. eft. Trin. ~de efterfolgende sondage. 
35 Hans Andersen Ravn. e l. Rafii, p ræst til Pouls Kirke. indsat 1650. Fodested og forældre ukendt, muligvis fodt i Ålborg eller student 

herfra , såfremt det er ham, der blev student herfra under navnet JohannisAndreæAlburgensis i 1636. Han blev gifi I. Trin 1652 med 
Christine Steffensdatter, enke efter to præster i Aaker. ingen overlevende bom er kendt. Hans Andersen Ravn dode af pest 5. jul i 
1654. Hans dodsfald omtales af Ravn i Aakirkcby kirkebog såvel som Borringholms Kronike. Hos Resen i Atlas Danicus anfores 
Johannes Andreæ Raffn , præs t i 4 k 

36 Christine Steffensdatter, daner af ukendte forældre. Gift med fire bornholmske præster: I) Didrik Castensen Colding til Aaker, 2) 
Rasm us Jensen Middelfart til Aaker, 3) Hans Andersen Ravn til Poulsker og 4) Mikkel Thomesen Borringholm til Poulsker. Se også 
anno 1667. 

37 Nylars. 
38 Degn Bent Jensen Frost dodc i december 1653 og kan umuligt have anfort dodstal for december 1654. Teksten er indsat efter årets 

optegnelser. efter slutningen af begravelser og for summen af kirkelige handlinger del 1\r. I Borringholms Krornke an forer Ravn en 
lignende oversigt, men da for perioden 1654- marts 1655. 

39 Christine Didriksdaller, datte r af Didrik Castensen Colding. præst til Aaker. 
40 Mikkel Nielsen Nosebye, præst til Svaneke og lbsker, indsat 27. sep. 1620, ukendt dodsår. antagelig 1670'erne, i 167 1 havde han i 

folge Borringholms Krønike en hjælpepræst (efterfolgeren Bendt Joensen Kloe/Klow - også kaldet Borringholm), der foretog præ
dikerne i Jbsker. Han var son af den kendte urtebogsforfatter Magister Nicis Mjkkelsen Ålborg ( 1562-1645), fra 1600-1612 præst til 
Noseby i Skåne, hvornfsonnen tog navn, siden præst til Helsingborg, hvorfra han afskedigedes JO.jul. 1614, senere genprovet hos 
biskop Resen i 1619 og side n præst ti l Holmens kirke, Kobenhavn. Noscbye nåede at være gift fem gange: I) Anne Frandsdatter, 
formandens enke, 2) ukendt, docl 1626, 3) Christine Didriksdatter, 4) Maren N. Nsdatter og 5) Rakel Johansdallcr. Se også forord. 

41 Indføjet nederst paa siden. 

48 



DEGNEN RASMUS RAVNS ANEKDOT ER I AA KIRKES KlRKEBOG 1654-1671 

I. jan. er en Lord ag. 
Sognepræst H. Suend Larsen 

Liig42 

74) 3. Adv.43 Bent Jensen Sognedegn dod.44 

80) Dnc. 4. Adv. Begravet 2 gl. Qvinde r. 
81. 82. 83) og 2 smaa Barn. 
84) Tisdag dereftter et lidet Bam 
85. 86. 87. 88) Onsdag 4. Bom begrav. 
89-95) Fredag. 7 Born begravet. 
96) Loverdag I Barn begravet. 
97. 98. 99) Fer. 2. Nat45: 3 Born begravede. 
100) Fer. 3. Nat: I Barn begravet. 
101) dOd Jens Pedersen oster i Sognet 
102) og hans Qvinde 
103) dod Maren Ammis Barn 
104) Jens Pederss: Barn paa Sivert 
Gaggis Grund. 
!05) dod: .Jacob Pederss: Qvinde. 
106) dod. T hord Monsens Qvi nde. 
!07) dod Rasmus Pederss: Son. 
108) dod et af Jens Clemenf3: Bom. 

I. jan. e r en Sondag. 
Sognepræst Her. Suend Larsen 

Ægte =Born 
* I) 18. Jan. Hr. Svend Larsens Son Lars47 

2) * og hans Medtvilling, Diderik.48 

Anno 1653 

} 
} 
} 
} 
}46 

Anno 1654 

4) Lætare.49 Peder Jenss. S. Peder paa Siv. Gag.50 Grund. 
IO) Cantate.51 Jep Pederss: D: Zizel i Nyby. 
11) og Tobias Dechners52 Son Valentin. 

U=Ægte Bom 
I) Fest. Vi rid. Hans Hiorts og Marines 
Datter Margrete. 

Disse e= 
rebe= 
grafne 
eftter 
Ny Aars 
Dag. 

Paasche IO. Aprilis 
Sognedegn Bent Jensen 

Paaschedag 26.mart. 
Sognedegn Rasmus Rafn 

2) Jubilate.53 Hans Gallens Sosterdatters Son 
Ole, afled med en Dreng i bstermariæ. 
3) 2. Trin. Peder Maz og Thrines Son Michel 
4) og Nils Larsens og hans Piges S. Peder. 
S) 3. Trin. Arrist Arristsens Son Rasmus. 
6) og Ole Ni lsen af Nicolai Sogn og Bo= 
dels hos Jep Aristson deris Dat. Karen. 
7) 5. Trin. Lars Hanf3 af b stmariæ Sogn og 
en Træ= benet Qvindes Son Hans. 
8) 2. Advent. JOrgen hos Borgmester og Mar= 
gret hos Berel Hanf3. deris Son JOrgen. 

42 Usædvanligt mange døde dette år, alene i sidste uge af december dette år blev begravet 19 bom, der ikke er angivet med navn, alder og 
bopæl. Se notits om pesten under året for. Det var specielt børnene, der blev taget af pesten, hvilket også ses i kirkebogen Lmder år 1654. 

43 Advent: I. søndag i Adv. = 4. sondag for juledag, 2. son. i adv.= 3. son. f. juledag, 3. søn. i adv.= 2. son. f. juledag og 4. son. i adv. = 
sondag for juledag. 

44 Her begynder Rasmus Ravns kirkebogforing. 
45 Nat: Nativitas = juledag. 2. Nat. = 2. juledag = 26. december. 
46 Ingen amnærkninger under derte år, disse er anført under det foregående år. Just efter dode påb%'Yndes næste år. 
47 Lars Svendsen Aaker, blev senere præst til Nexø-Bodilsker, indsat 11 . nov. 1682. 
48 Didrik Svendsen Funeh, blev senere præst ti l Aaker, indsat d. 23. maj 1676. 
49 4. sondag i fasten= Midfaste. 
50 Væbner Sivert Gagge. 
51 Cantate: 4. sond. eft. påske. 
52 Tobias Decimer, indvandret fra Tyskland, blev senere byfoged i Aakirkeby. Hans son med samme navn blev sandemand (sognefo

ged). Sonnen Augusnis blev ridefoged. 
53 Jubilate: 3. sondag efl. påske. 
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CAMILLA LUISE DAHL 

Liig begrafne5" 

I) 2. Jan. En Pige55 hos Peder Brand. 
2.3) d. 4. Jan . Udb.56 Nils Pederss. 2 Bom. 
4) og Jacob Pedersens Barn 
5) og Ni ls Pederss: Son Mons her i Byen 
6) og Peder Andersens Barn. 
7) Fest. Epiph.57 Li lle Hans Monsen 
8.9) og Torkel Anderssens to Bom. 
10) og58 en Quindis Barn paa Michel Sorts Gru nd. 
11) 10. Jan en fattig Mands Barn. 
12) 13. Jan. Simon Hansens Datter. 
13.14) og Sal. Jens Pedersens 2 Born 
15) og Franz Franzens Stiffdatt er 
16) og Jacob Pedersens Son 
17) og Ole Schomagers Barn. 
23) d. 23. Jan. en Pige fra Byens Molle. 
29) d. 29. Jan. et Lidet Barn N.N.59 

30.31) og 2 af Franz Franzis Born. 
33) d. I. Feb. Esber Munckis Datter 
34.35) og 2 af Jens Jydis Born. 
44.45.46) d. 15. Feb. Bent Pedersens Quin= 
de og 2 hans Born. 
53) I. Mart. Nils Pedersen Raadmands Son Jiirgen. 
57) 8. Mart. Jens Monl3 : lille Datter i Hallegaard. 
58.59) og Udb. Lars Hanssens 2 Dottre 
60) og en Tienestepige fra 1-Ia llegaard 

61) og Sverke Ni Isens lille Barn60 

62) og61 en Tienestepige fra Bent Peders: Gaard . 
65) og et Uden Sogns Barn. 
72.73.74) Palrnar. Udbygg. Lars Hansen 
af Valngrund, og hans Qvi nde og Datte r. 
77) og62 Knippel63 Qvindis clodfode Barn. 
78) og en fattig Qvindis Barn af Tingstad. 
81) og Bent Pedersens Sti ffdatter. 
84) og64 Jens Monl3 : Barn i lille Hallegaard 
89. 90) og65 Peder Brands 2 Dottre 
9 1) og en Scbaansck Dreng i Aspegaard. 
92) Fer. 3. Pasck.66 Karen Peder Skrivers Dreng. 
96) og Christine Sal. Hr. Nilsis67 hos sin 
Dattermand Peder Monsen paa Backen.68 

101) og Karen Jens Monss: i lille Hallegaard.69 

103) 6. Apri l. Klok. I. form id: dode Hr. Svend.70 

146. 147. 148) og71 tre T ienste TiLiende af Val= 
lensgaard. 
153) og72 Ammens Barn i Præstegaarden. 
242) Lars, Rasmus Rafns Sonn 
252) Fest. Joh. Bapt.7" Jens Hanssens fæpaag.75 

272) I. July. Tobias Dechners Dat. Eleonora 
278. 179. 280) 3. Ju l. Dove Jens Brands 3 Dottre. 
300) 12. Ju l. Rasmus Jensen, Sandemand76 i Spilleg.77 

3 10) 8. Trin. en fattig Dreng hos Bert Hansen. 
317) og78 en udbyggers Qvindis U=ægte Son. 

54 Usædvanligt mange dødsfa ld delle år, se anmærkning fra foregående år om pesten. Der er 480 begravne anførte i kirkebogen for 
dette ene år. De her samlede begravelser er et lille udvalg af årets begravelser. 

55 Tjenestepige. 
56 Udbygger: husmand, der bebor jord, der ikke er opdyrket eller ti l horer en selvejergård. 

57 Epifania =årets 6. dag = Helligtrekonger. 
58 Fest. Epiph. 

59 Non Nomen - navnet ikke degnen bekendt. 
60 Se hustruen Inger Sverkes under 1662. 

61 8. Mart. 
62 Palmar. 
63 Kniplinger: en kniplekvinde. 
64 Fest. Virid. 
65 d. 25. Mart. 
66 3. dag en. påskedag. 
67 Christines mand var antage lig N iels Mikkelsen Ribe, præst til Østermaric, indsat 19. dec. 162 1, dod 1638, den eneste bornholmske 

præst a f navnet Niels ved den tid, hvor Christine kan være blevet mor til en <laller. Aakerpræsten, Nicis Thøgersen, der døde i 1604 
kan det ikke have været, skont o fie antaget. Hans hus tru hed Karen, og han dode i en høj alder samme år som Christines svigerson 

blev født og har næppe selv fået bom så sent som omkring 1600, hvor han var omkring de 70-80 år. 
68 Bakkegård. 

69 Jens Monscn i Lille Ha llegaard mistede tre børn og sin hustru Karen det k 
70 Sognepræst Svend Larsen Bore. 

71 Rogate: 5. sondag eft. Påske. 
72 d. 3. May. 
73 Degnen Rasmus Ravns egen son. 
74 Fest. Joh. Bap. =Johannes Doberens dag = Skt. Hans. 
75 Fæpaag = fæd reng/hyrdedreng. 
76 Sandemand = en sognefoged. 
77 Spilleregård. 
78 d. 19. Jul. 
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DEGNEN RASMUS RAVNS ANEKDOTER I AA KIRKES KIRKEBOG 1654-1671 

318) og en Fædræ ng ibidem. 
329) og79 B e rnt Schovriders D reng Bent. 

337) og80 en fatt ig Schonsck Q v indis Barn . 

338) 29. J u l. Peder Brand, Sandeman æ: 85. 

354) og8' Hans Ni Isens vanschabtc dodfod Barn. 

364) og82 Peder Brands siste Datter her i Bye n. 

402.403.404) 4. Sep. Peder Hansen i Fogde= 
gaarde n hans 2 Sonner og I Datter. 

432) 21. Sep. Rasmus Esbersen , Kirkeverger. 

434) og Peder Hansens son Jo rgen i Fogdegaard. 

441) 19. Trin. R asmus Esbersens Datter. 

460) 15. O c t. Sal. Ras mus Esbersens Son Esben. 

461) og hans Datter G unnel.83 

79 9. Trin. 
80 10. Trin. 
81 9.Aug. 
82 14. Aug. Sandemand Peder Brand mistede alle sine døtre dette år. 

84 

85d . 29. maj 54 dode H r. Jens Kyse i Nicolai Sogn .86 

d. 5. Sond. Eftt. Trin . ha r Lands provsten in= 
troduceret Hr. Nils Mazen Lund81, her udj 

Kirken og same dag v is iteret. 

5. july 54. dode He r Hans A ndersen Rafn 

Sognepræst t il Povls ki rke. 

10. aug. blefLandsprovsten Hr. Jens 

Pedersen begraved.88 

13. oct. 54 dode H r. J ens J-la nl3 Sote i Rysckersog n.89 

83 Tre af kirkeværgen Rasmus Esbersens born døde indenfor en måned. 
84 I dette ii r: 5 1 fødte, 8 uægte, 13 brudepar, 480 døde. 
85 Disse fire præster skulle sammen med Svend Larsen Bore i Aakeralle være døde af pest. I Borringholms Krønike omtales endnu en 

præsts død det år, Peder Jensen Lund ti l Rø kirke. Boningholms Krønike: Anno 1654, p. 189. Han er ikke medtaget i kirkebogen. 
86 Jens Kyse (el. Kiuse), præst til St. Nikolaj kirke, Nylars, indsat 1638, siden provst, død 29. maj 1654. Er i Borringholms Kronike 

kaldt Jens Hansen Kyse, andre steder omtales han blot Jens Kyse eller på latin Janus Kysius og med ti lnavnet Sjælland. I Resens 
Atlas Danicus anføres »Janus Kyse Sielandus«, Excollega ved skolen i Lund, også Ravn anforer, at han tidligere var hører i Lund. 
Det er til tider anført, at Jens Kyse var en søn af præst til Karlslunde og Karlstrup Hans Pedersen Kyse og hustru Dorothea Nielsdat
ter. Men denne Hans Kyse var fodt allerede i 1547, indsat som præst 1577 ogdod 1619, parret blev gifi 1581. Jens Kysederimod blev 
forst student i Lund i 1630, og er dermed 60-70 år yngre end Hans Pedersen Kyse. Han bar snarere været en søn af Hans Pede.rsen 
Kyses søn Hans. Det er antagelig denne Hans Kyse, der opnåede en BA (Baccalaurate) 29. juli 161 1 ved Københavns Universitet. 
Hans' bror Peder Hansen Kyse, var sognepræst i Breb'Tlinge og Bjergsted, afsat 1617 pga. forseelse ved uddeling af nadveren. Jens 
Kyse var en af Rasmus Ravns personlige vermer. 

87 Nicis Madsen Ltmd, præsttil Aaker. Ordineret i følge kaldsbrev for Nicolaus Matthiæ Lund, dateret 28. april 1654, indsat sanune :Ir, 
død 17. aug. 1676. Gift med formandens enke Margrethe Didriksdatter. 

88 Jens Pedersen Borringholm, landsprovst af Bornholm og sognepræst til Nexø og Bodilsker, student i Lund 1615, ordineret samme
steds d 27. sep. 1620. indsat som hjælpepræst 1620, landsprovst 163 1, død 5. aug. 1654. Han var søn af Peder Jensen Borringholm, 
præst til Bodilsker og Nexo. indsat ca. 1598, d. 1631 og dennes hustru Mette Matthiasdatter. I 1625 sendte Jens Pedersen til Ole 
Worm i København en skildring af Bornholms byer og sogne, forfattet på grundlag af hvert enkelt sognepræsts optegnelser. Beskri
velsen var utvivlsomt mindre hans egen ide men en direkte udløber af tidens systematiske indsamling af topografisk-antikvarisk stof, 
der till ige blev iværksat ved el kongeligt missive af 11. aug. 1622. Det er dog fom1entlig Jens Pedersen selv, der redigerede de ind
samlede skriftlige meddelelser om sognene fra de bornholmske sognepræster. Jens Pedersen omtales et sted som svoger til provsten 
i Oxie-herred i Skåne Jørgen Madsen Brnad (el. Brod). Det turde måske være Braads søster Martha Madsdatter Braad, der var gift 
med Jens Pedersen Borringholm. 

89 Jens Hansen Sode, præst ti l Rutsker og Hasle, Student fra Landskrona 1629, hvi lket han ikke kan have taget ved at befinde sig fu ld 
tid i Landskrona, for s iden ca. 1627 residerende kapellan ti l Rønne-Knudsker, siden rektor ved latinskolen i Rønne. Indsat 1632 som 
sognepræst ti l Rønne-Knudsker, dod 13. okt. 1654. Ukendte forældre, dog spekulationerom slægtskab med en præsteslægt i Stehåg 
i Skåne, der bar navnet Sode. Ved immatrikulationen i Landskrona var han omtalt Janus Johanni Alanus Sode, hvorved faderen 
burde have båret navnet I-Ians og han selv fodt i Aia i Halland. Gift med sin formands (Michel Olufsen) enke Margrethe Jorgensdat
tcr, antagelig datter af en byfoged i Næstved, Jorgen Hansen Guldsmed og Anne Frandsdatter. Anne Frandsdatter blev efter sin forste 
mands dod præstekone i lbsker og Svaneke, først som hustru til Hans Jørgensen Nestwed og siden hans eftermand Mikkel Nielsen 
Noseby. 
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I.jan. er en Mandag. 
Sognepræst Hr. Nils Mazen 

Æ gtebiirn 
11) Palmar. Sal. Anders Ols: Son Anders.90 

12) og Ri se Mazens91 Datter Christine. 
21) og92 Peder Hanl3 Dat. Ane i Fogdegaard .93 

49) 2. Adv. Peder Ibs. Sandemands D. Christin.<N 

Brudepar95 

Anno 1655 

* 25) 8. Trin. Hr. Nils Mazen, Margret Di rikl3d.96 

31) I. Adv. Peder Hansen og Gertrud Nils= 
dat. dif3c aflet fi:irst et Barn sammen 
som di:ibtis Dnca. 16. Trin. i dette Aar. 

Liig 
4) 12. Mart. Hans Ni Isen Raadmand, æt. 6 1. 
5) 22. Mar. Jens Hanf3. Tingfogeds Moder Ka= 
ren Hans Ji:irgens. drugnet sig self. æt. 66. 
11) 2. May. en gammel Qvinde paa Ped: Rasm: Grund. 
12) 21. May. Morten Gregerse n og Chores datter 
deris U=ægte Barn, som va r Di:idfi:id. 
13) 11. Jun. Borgm. Christen Grcgerf3 yngste Barn. 

90 Dodc året for af pest mens konen var gravid. 
91 Rise: R.isegllrd = Madsen fra R.isegård. 
92 Rogate = 5. søndag efter påske. 
93 Han mistede ll ret før 4 bom. 

Paasche 15. April 
Sognedegn Rasmus Rafn 

Com mun icantes.97 154898 

25. jan. om Natten ihielfri:is Peder Mor= 
tcnl3 en Bonde i Povlskers: paa vejen 
imellom Nexi:i og sit hiem. 
21.22.23 mart. almindelig faste og Bededage. 
Fer. 3. Pe nt.99 Hr. Pov1100 i Ryschersogn troloved 
med Karen Jensdatter.101 

Dnc. 2. Trin. Hr. Michel Thom: i Povlschersogn 
Bryllup med Christine Steffensdatter.io2 

I. Aug. H r. Hogen Barth og Lisbet troloved.io3 

6. Aug. Christiani 5 Hylding i Kii:ibcnhafn. 
26. Jul. en dreng ihielstucken om natten paa 
Gaden i Ri:inne. 

94 Peder Ibsen blev udnævnt dette år. efter at flere sandemænd mistede livet året for. 
95 Vielsestallet er bemærkelsesværdigt højt dette lir med 33 vielser mod almindeligvis tmder 15. ganske mange var blevet enkemænd 

og enker :lret for og giftede sig igen i dette år. 
96 Understreget i kirkebogen. Stjerne i margin. Aakirkebys nye præst Niels Madsen Lund. 
97 Kommunikationer: Handlinger. Angiver tallet for samtlige personer i kirkebogåret, samlede begivenheder, dvs. antallet af dåbs-, 

vielses- og begravelseshandlinger. Kommunion, skrifte, gudstjeneste og allergang, m.m. er ikke skrevet med i kirkebogen, hvorved 
antallet af kirkelige handlinger (conununieantcs) er storre end det, der fremgår i kirkebogen. 

98 I dette k ægte bom: 52, uægte: 6, Brudepar: 33, dode: 28. 
99 Pentecoste: Pinse. Pinsedag = sondagen efter 6. son. eft. påske, 2. Pent. =mandagen efter pinsedag etc. 
I 00 Poul Hansen Ancher, præst til Hasle og Rutsker. indsat 1654, udnævnt til Landsprovst af Bornholm 1685, dod 1697. antagelig son 

af præsten til Østre Hovby, Skllne Hans Poulsen Annehcrsen, og dennes hustru Else Olufsdatter. 
I Ol Karen Jensdatter Sode, daner af Jens Hansen Sode, præst til Hasle-Rutsker og Margrethe Jorgensdatter. Karen Jensdatter døde 

1684. 
102 Mikkel Thomesen Borringholm, præst til Poulsker, indsat 1654. I folge Resens »Atlas Danicus« var Michael Thomæ Borringhol

mensis kaldet lir 1654, 8. sondag eft. Trinitatis, dvs. 16.juli. Død 26. marts 1689. Han var son af Thomas Mikkelsen Wiborg, præst 
til Østerlars, indsat ca. 16 t 9, dod 20. maj t 658. M ikke! Thomesen Borringholm var gift med Christine Steffensdatter som dem1es 
fjerde og sidste mand. 

t 03 Haagen Berthelsen, præst til Nexo og Bodilsker, indsat i embedet t 654, efter Jens Pedersen Borringholms dod af pest i august 1654. 

52 

Hos Resen i »Atlas Danicus« anføres Haggæus Bartholi fra Cimbrishafn. D.v.s. Simrishavn i Skåne. Gift med Lisbet Mikkelsdatter, 
datter af ukendte forældre. Omtalt af Ravn i notits i kirkebogen under trolovelse og ægteskab. Haagen Berthelsen docle 11 . Trin. (25. 
aug.) 1666. 



DEGNEN RASMUS RAVNS ANEKDOTER I AA KIRKES KIRKEBOG 1654-1671 

I. jan. er en Tisdag. 
Sognepræst Hr. N ils Mazen Anno 1656 Paasche 6. April 

Degn, Rasmus Rafn 

Ægte= Bom 
I) d. 6. Jan. Rasmus Peders. D. Karen, Oster. 
2) og Ch risten Gregerss: Borgm : Son K nud. 
14) Pa lm. Sverke Ni Isens S . Morten. 
15) og104 Tobias Dechners Son Augustus. 
34) 23. Ju ly. Hr. Ni lsis105 Son Sven. 

U=ægteBiirn 
l) d. 6. Jan. Steens Datter den Kagstrognis106 U= 
ægte Barn Gertrud: Fader, Daniel Pedersen. 
2) Judica107: Morten Gregerss. og Gertrud Jens 
Hanl3d . Begge hos Borgmester, deris D. Boel. 
4) 17. Trin. Jens Hansen Tingfogeds'°8 og 
Karen Jacobsdatters Barn, Gunnel. 

Brudepar 
4) 2 . Trin. Lars Jenl3: Elen Rasmusd. Rafn.109 

Liig 
I) Fer. 3. Pasch. dod Anders Graver110, i Boene. æ . 75 . 
4) d. 5. Jun. C laus Mol lers Son Johan, dod 
af Blodspyen. 
6) d. 2. Jul. Ane Castensd: Sal. Bent Degns111 • æ. 65. 

I 04 Palm.= Palmesøndag = søndagen før påske. 
I 05 Hr. Nils: sognepræsten til Aaker, Niels Madsen Lund. 

7) 10. Tri n. Michel Jenss: og hans Qvinde paa 
Michel Sortis grund eftter at de om Lof= 
verdag hafde vært til Schriftte, i hiel= 
laag di deris 5=Uger=gamle Barn om 
Natten, stod siden Schri fft for P rovsten. 
13) Fer. 2. Nat. En Tigge r a fClemetscher= 
sogn , Peder Graver. æt. 80. ann. 

7.jan. Hr. Maz Michelsen i Nicolai Sogn 
og Sophia Pedersd. Trolovet paa Slottet.113 

30. jan. dode Christine Borgmester Pe= 
der Larsens i Ronne . Æ. 70. 
17. Febr. dode Lars Winter Foget 
over Bornholm. Æ: 50-"4 Begravet i Ronne. 
l l. mart. ned fait Bloddraaber til Peder 
Jensens her nest hos Kirken. 
23. mart. 1656. Hr. Hogen Bertelsens115 

Bryllop med Lisbet Michelsd. i Boelschers. 
6. Trin. Berel Hansen116 og Jomfru Margret 
Macabæa117 Brudev iet udi Ibs kirke. 
I dette Aar blef Jens Larsen Risom 
Ridefoged over Bornholm.118 

29. oct. var Præste mode her i k irken ant= 
langende de 8 Rdaler kong=Schat af hver Præst. 

I 06 Kagstmget = pisket ved kagen (en pæl i byen), en straf ofte brugt for løsgængeri og prostitution. 
I 07 Judica = 5 . søn. i fasten. 
I 08 Den samme hvis moder druknede sig året før. 
I 09 Rasmus Ravns datter Ellen. 
I I 0 Kirkegårdsgraver. 
111 Den tidligere degn i Aakirkeby, Bent Jensen Frosts enke Ane Castensdaner, huu var født omkring 1591. 
112 I dette kirkeår var antallet af ægte børn: 48, uægte: 5, brudepar: 14, døde: 16. 

112 

113 Mads Mikkelsen Borringholm, præst til Nylars, indsat 1654. Søn af Mikkel Olufsen, præst ti l Hasle-Rutsker og Margrethe Jørgens
datter. Gi ft med Sophia Pedersdatter i 1656, død d. 25. sep. 1663. Sophia Pedersdatter var muligvis datter af borgmester i Næstved, 
Peder Seyersen, som ti lmedborgmester havde Margrethe Jørgensdatters bror Rasmus Jørgensen. En af Sophia og Mads Mikkelsens 
sønner opholdt sig senere hos netop Peder Seyersen i Næstved. Mads Mikkelsen Borringholm omtales ti ll ige af Ravn i Borring
holms Krønike. 

114 Ridefoged og landsskriver f. ca. 1606. Jvf. Borringholms Krønike p. 190. 
115 Haagen Berthelsen, præst til Nexø og Bodilsker. 
116 Bærild Hansen var frimand og ridefoged på Hammershus, født ca. 1600, død I 0. jun. 1668. Han var gift første gang med Margrethe 

Andersdatter, søster til Rasmus Andersen Rønnebye, præst ~I Vestermarie kirke. 
117 Margrete Macabæus, ca. 1635-1695, daner af Christian Clausen Macabæus til Skovsholm og Marie Bendtsdatter von Raden. 
I 18 Ridefoged og landsskriver. 
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I. jan. er en Torsdag. 
Præst Hr. Nils Mazen Anno 1657 Paasche d. 29. Mai 

Degn Rasmus Rafn 

U= ægte Born 
I) Palmar. Kield Aagel3: og Christine Ni ls Mon= 
sens Datter deris U=ægte Son Aage. 
2) 3. Trin. Mons Schaanings Dat. Birete, a fled 
med Myre= Rasmus is119 Stifdatt. Christin Ni lsd. 
3) 2. Jul. Christi ne Giempis U=ægte Dat. Boel 
med en Schaa nsck Dreng Nils Monsen aflet. 
4) 10. Trin. Margret Andersd. i Strandbyen hen= 
dis U= ægte S. Jep. faderen var dod. 
5) 17. Trin. Hans Kofod Olsens120 og 
hans Tienstqvindis Beretis - - - S. Ole. 
6) 19. Trin. Anders Clavs. afVestmariæsogn 
og Boel Diriksdatter deris Dat. C hristenze. 

Brudepar 
6) 6. Trin. Jens Hanl3. Tingfogd. og Ch risti= 
ne A rristsdatter. 

Liig 
I) 6. Jan. Nils Jorgenl3: Q vinde af Vestmariæ 
Sogn, dode hos Jens Hanl3. æt. 69. an. 
2) Septuag.121 Hudde122 A nnike, dode hastig. æ. 40. 
4) 24. Feb. dode Kare n Esbers. de fattigis For= 
standersche i Almil3e=Huset. æt. 74. a. 
S) 28. Feb. dode Jens Buckis Datt. æt. 4. an . 
6) 4. Mart. Mons Lal3en afOstmariæ Sogn 
dode hos Ole Hanl3. paa Backen. æ. 83. 
17) 9. Octob. Christine Lars Fei lers i al mis= 
se=huset. æt. 70. an. 
19) 23. Nov. dod Raadm. Ni ls Pederss. æ. 43. 
22) 8. dec. Suorte=Gertrud123 i Nyby. æ . [ J 

Communicantes 1576114 

23. Feb. 1657. var alle Rigens Stender 
af Hans k: May. kaldet til et Mode 
udi Odense, og kom de 3 som fra Born= 
holm var udschiekedc tilbage d. 14. Mart. 
og bragte Bescheed derfra, mest om 
de Udlegg som behovedis til den Sven= 
sche krig. 
IO. mart blefbefunden lefret Blod at væ= 
re nedfalden i Diri k Pedersens Huus her 
i Sognet, saa og regnede Vand og Blod ned 
i hans Gaard12s d. 14. July i dette Aar. 
i dette Aar er holdet almindelig faste og Be= 
dedage d. 29. 30. Apr ilis d. I. May. 
i di sse Tider var Oberst Leutenant A lbert 
Frijs her paa Landet. 
d. 5.6.7. jul. la ag kongen og hans Sch ibs 
flaade uden for Nexo. 
8. aug. blef 400 Mand herfra Landet ud= 
commanderet til lante Ryken: som 
strax kom tilbage igien. 
I dette Aar begyntis U=freden imel= 
lom de Dansche og Svendsche. 

119 Myre-Rasmus= Rasmus Pedersen, der var bo nde på li lle Myregård, ejet af Sivert Gagge. I Bornholms Jordebog 1662 omtalt som 
»Sigvart Gagges bunde«. 

120 Hans Olufsen Kofoed, c. 1625-1694, var søn af Oluf Hansen Kofoed og Sidse le Madsdauer, der havde den store Blykobbegård med 
tilstødende jorder i Nykcr. Hans Olufsen Kofoeds uægte barn døde året efter og selv blev han senere gift med Maren lbsdatlcr (se 
1662). Hvad der videre hændte med tjenestekvinden Berete er uvist. 

121 Septuagesima: 9. søn. for påske. 
122 Hudde: på dansk: udskud, dvs. en lille tilbygning, hvor hovedlaget forlænges, hvorved facaden bliver lavere og rununel smalt. Ældre 

bornholmsk hodda. Hodda kan fonnentlig også betegne el lille, ofte usselt sted, lille beskeden beboelse, et en-rums hus, en lille ti l
bygning under taget til småkræ såsom høns og ænder, brugtes også nedsættende om el lille rum, hul eller sk'llr. 

123 Svårta: ældre bornholmsk for sort= sorte-Gertrud. 
124 I 1657 var antallet af ægte bom: 55, uægte: 6, brudepar: 13 og dode: 28. 
125 Didrik Pedersen ejede 65. selvejergård, Bornholms Jordebog 1658. 
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DEGNEN RASMUS RAVNS ANEKDOTER I AA KIRKES KIRKEBOG 1654-I67I 

I. jan. er en Fredag. 
Præst Hr. Nils Mazen Anno 1658 

Paasche de. 11. A pr i 1 
Degn Rasmus Rafo 

Æ gte=Born 
2) 2. Epiph. 126 Borgm. Christen Gregerl.l. D. Apollone. 
15) 25. Mart. Sverche Nilsens Dat. Christine. 
33) Fest. Mich.127 Hr. Nils Mazens Datt. Mette. 
40) 23. Trin. Peder Ibs: Sandemands S. Niels. 
43) og Jens Troell.l. Bysvends Son Povel. 

U=ægteBiirn 
!) d. 6. Jan. Cicele Hansdatters Son Hans 
afled med Maz Clavssen Tydsck. 
2) Dnca. 2. p. Pascha Nils T roelsen af Schaane 
og Elene, begge tiente i Store Hallegaard deris 
U=ægte Barn, Karene. 

Brudepar 
4) 8. Trin it: Ni ls Esbersen Sort: Christin Monsd . 
IO) Fer. 2. Nat: Mons Sort: Hanna Esbersd.128 

Liig 
4) 21 . Jan. Hans Olss: Kofods U=ægte Barn. 
20) 3. Jun. Hans Rasrnul.len Tingbud. æ. 61. 
21) Fest. Trin . Sal. Raadrn: Nils Pederl.l. Dat. Christin. 
32) 3. Aug. en Svensk Soldat her i Byen. 
33) 6. Aug. Hans Christoffersens Datter. 
34) 16. Aug. endnu et Hans Chr istofferl.l: Ba rn. 
35) 29. Sep. dode Udb: Lars Mickell3ens Datt. 
36) 2. Oct. en anden hans Datter, i Kopper.119 

40) 3. Adv. Karen Mons Hanl.lens i Nyby om 
Natten ihielfrossen, ætat. 54. an. 
41) 16. Dec. Sivard Degns130 Dat. i Hundshale. æ. 14. 

Item Dodfiidde 
Dnc. Miseric.131 Jens Hanl.l. Tingfogds Barn. 

Communicantcs, 1489132 

16. April ankom Tidender om de Svend= 
skers accord med de danskers og at Bom= 
holm var overgiwet til de Svendske. 
22. Apri l ankom Bispens Ordre dat. Lund d. 18 
Mart. at her effter skulde bed is for Kongen 
af Sverig, begge Droninger og Carl Fridr ik. 
6. may var alle landfolkene samlider atm 
Aakirkeby huor Guberneur Johan Printsen= 
schiold forkynd it sin Fuldmagt over dette 
Land, gifen af Kong Carl = Gustav. 
Ascens: fest. Kaldit Tacksigelse forefunden. 
dito dode Hr. T homas Michelsen Wiborg Sogne= 
præst til Narre Larschersogn og Gudiem D• 
18. Jun. 16. Jul. 13. Aug. tre alrnind: bededage 
6. Jul. blef en stoer deel af Bornholms 
unge mandkion ud commanderet til at 
rejse ti I Tysch land. 
I3. july dode Maren I-Ir Michels135 i Jbschersogn 
i Barselseng. Barnet kaldet Ane Chr istine. 
18. sept. blef Rytteriet af landet udcomanderet 
de rejste den 8. oct. t il Riga i Liftand. 
3. nov. var Præsterne 4 Mænd af hvert 
Sogn og Sandemændene i Ronne hos Prints= 
senschiold, hvor hvert Sogn blef skreven ti 1 
Se hat. 

126 Epifania =årets 6. dag = Helligtrekonger. 2. Epiph. Dagen efter epiph, 7. jan. etc. 
127 Mikkelsdag, årets 273 . dag i året. (sent sep. start okt.) 
128 El eksempel på tidens dobbeltbryllupper, hvor Acre medlemmer af een fmnilie ægter medlemmer af en anden. Se også under begra

velser 1659. 
129 Af sygdonunen kopper. 
130 Muligvis ægtemand til den Boel Degns, der hængte sig i 1661 , se under dette år. I følge Zahrhnann en fiskerkone, der tidligere blev 

forvekslet med Rasmus Ravns hustru. Borringholms Krønike Forord, p. 2. 
131 Misericordas: 2. søn. en. påske. 
132 l 1658 var der ægtefødte børn: 48, uægte: 2, b1udepar: 11 , døde: 41, dødfødte: 5. 
133 At = ved. 
134 Thomas Mikkelsen Wiborg, præsttil Østerlars, f. eller udda1rnet i Viborg, student he1fra 1615, opnået baccalaurate d. 2 1. april 1618 

ved Københavns Universitet, præst til Østerlars, indsat ca. 1619. Han var præst samme sted i næsten 40 år. I Resens Atlas Danicus 
omtales, at »Thomas Michaelis Wiburgensis« var præst i Østerlarsker sogn i 38 år. Thomas Mikkelsen Wiborg var far til Mikkel 
Thomesen Borringholrn, der blev præst til Poulsker. Hustrnens navn er ikke kendt. Tilsyneladende havde ægteparret er til tider noget 
anstrengt forhold. Ved visitation afØsterlars kirke af biskop Doctor Matthias Jani (Mads Jensen Medelfar) i 162 1 anmærkes, at der 
var et: »slet forhold mellem ham (Hr. Thomas) og hans hustru«. Thomas Mikkelsen Wiborg døde i følge gravsten i Østerlars Kirke, 
d. 20. maj 1658. 

135 Sognepræst Mikkel Nielsen Nosebye til Svaneke og [bsker. Marens fulde navn er ikke kendt 
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26. nov. Ni ls Pederss: i Ellet og Qvinden publice 
absolverede af Provsten Hr. Jens Larsen136 i Ron= 
ne Kirke, fo r et barn, som de self sagde sig 
for 7 Aar siden at have ligget ihiel. 
8. dec. blef Printsenschiold af Landsatterne 
i hielslagen og de svensche her paa Lan= 
det nogle faa slagne de andre fangne. 
20. dec. Borgmester Peder O lssen i Hasle over= 

d. I. jan. e r en Lordag. 
Præst Hr. Nils Mazen 

Ægte Bom 

An. 1659 

I) Dnc. 3. Epiph. En Bleginds138 Qvindes Margre= 
tis, Datte r Karen, fra Jep Svendf3: Grund. 
17) Fer. 2. Pent. Jens Hanf3: T ingfogeds S. Hans. 
27) 15. Trin. Chri sten Svendschers hos Jens Povlf3. 
28) i Strandby hand to Dot. Lisbet, Margret. 
39) 3. Advent. Unge Peder lbsens Son Peder. 
40) Fer. 2. Nat. Peder Hanf3. S. Hans i Fogdegaar[d] 

U= ægte Bom 
I) lnvocavit139: Maren hos Borgm. Christen Gre= 
gerss: hendi s dodfiide Barn. Faderen var 
bortkommen med andre i afvigte Sommer. 

Liig 
4) 28. Jan. e n Rytterqv inde140 hos Dir ik Pers: i Skov[] 
6) 11. Feb. Hanna Mons Sorts dodde æt: 18. an.1

, 1 

7) og Ane Rasmus Myres æt 63. an.142 

9) 26. Feb. Bertel Mazens Qvinde i Barselseng. 
12) I. April. Lars Feilere i Aimishuset æ t. 80. 
15) 12. Apr. dode Fru Ane Ramel s Fuldmægtig 
Peder Jenssen paa Val nsgaa rd.143 

18) Ane Mons Smids i Barsels: æ. 34. 
19) Fer. 3. Pent. Hastig dod, Christen Sorenf3en , æ. 38. 

rejste til Kiobenhafn dette at referere. 
hand kom d. 7. Jan . an. 59 tilbage, og var da 
af Kong. M: af Danmark beschichet at væ= 
re Landsdommer her paa Landet. 
Item. 27. may 1658 aflagde dette Lands 
foleh sin Troschabs Eed til den svendsche Crone 
for Grev Corfids Ulfeld i Mal mo.137 

Paasche 3. April 
Degn Rasmus Rafn 

20) 26. May. Margrete Andersdatters U= ægte 
Barn, drugned i Unge Peder lbss: Aae. 
2 1) 30. May. Hr. Nils Mazens Datte r Mette. 
23) 20. Jun. Peder Jensen paa Sanden'" ihielskut 
af Jens Jenf3: i Nexo, i et Oplob. æt. 22. 

Item dod fOdde 
lnvor: Marens U=ægte Barn hos Borgmester. 
Cantate: Mons Smids nyfodde Datter. 
11. Trin. Niels Sortis dodfiidde Barn. 

Communicantes, 1416145 

d. 2. jan. er en andeel Svendsche Ryttere tagne 
fangne, som an komme h id til Landet og 
icke vidste at Landet var igien blevet 
Dansch. 
20. jan. afbrende to lenger paa S. 
Povls= Præstegaard, og same Dag 
brod tre Mennischer s ine Been i tu , en udi 
Povlschcr, en i Boelscher, og en i Perscher= 
sogn. 

136 Jens Lauriisen Malmoe. præst til Rmme-Knudsker. Sn1dent fra Malmo 1628. 1639 til kapellan i Querrestad og Smedslorp i Skåne, 
indsat 1653 som præst til Røru1e-Knu dsker og udnævnt t il provst af Bornholm årel efter, Rasmus Ravn omtaler ham i ki rkebogen 
1658 som provst, del samme gores han i 1656 i en samtidig samling spredte årbogsfortegnelser fra Østermarie og Svaneke for årene 
1602-1687, hvornfdet fre mgår, al han for ny ligt blev udnævnt, muligvis det år eller året for. G ill med Margrethe Jensdatter, der an
tagelig var en skånsk præstedalter, han havde ægtet for han kom til Bornholm. Malmoe fik sonnen Rasmus Jensen Marcher, der blev 
præst ti I Veslermarie. 

137 Indsat ti l sidst. Måske cl afsnit g lemt af afskriveren og ti l foj et efter resten, eller a f Ravn selv. 
138 Fra Blekinge. Der var mange tilfiyltcre fra Blekinge og Skåne på Bornholm i d isse år, hvor svenskerne havde taget Skåneland. 
139 I. son. i fasten. 
140 Betegnelse for soldaterkoner og lose kvinder (prostitt1erede), der fulgte med soldaterne, i dette tilfælde rytteriet. 
14 1 Hun blev gift året for, se 1658. 
142 Hustru til Rasmus Pedersen på vornedegården Ll. Myregård, se 1658. 
143 Anne Henriksdatter Ramme! var gift (1625) med r igsråd og lensmand Malthe Juul, d. 1648, der havde store besiddelser i bl.a. 

Skåne. På Bornholm havde de flere gårde, heriblandt den store Vallensgård. 
144 Sandegård. 
145 I 1659 var der, ægtefodte: 4 1, uægte: l , brud epar: 8, dode: 33, dodfodte: 6. 
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Pnc. 3. Epiph. Hr. Ole Nilsens146 og Maren 
Hansdatters1

·
11 Bryllup i Norre Larsschersogn.148 

26 . jan. Hr. Michel Nilsen i lbschersogn og 
Rackel Johans Datter Trolovede.149 

28. jan. Tacksigelsis fest holden for Befrielse 
fra de Svcndsche. Textus: Psal. 103 v. I - 4. 
I disse Tider commandered Oberst Eckstein150 her. 
I. April. Anordning om 14 Sldlr af alle 
Degne tilsamen at givis maanetlig i Skatt 
og var Degnen her i Sognet taxeret paa 5 S. 
30. july ved disse Tider syn is Genera l Ma= 
jor Adolph Fuchs at være fiirst hidkom = 
men, at være Govemeur over Bornholm. 
10. Aug. almindelig Bededag: Texl. Psal. I. 
Denne Bededag var i Kiobenhafn holdet 
d. I. july tilforn. 

I . sept. Anordning at den sedvanlige Malt= 
Told schal her effter yd is ti l Lands defention. 
3. Oct. her i Aakirkeby af alle Stæn= 
der om Rytteriets a fschaffelse. 
15. dec. almindelig Tacksigelsis fest 
for Fyens Erobring fra de Svendsche: som 
schede de. 14. og 15. novemb. 

Anno 1659 var Kiobenhafn af de Svendske 
belejret, og blef en General Storm giort af 
de Svendske mod Staden om natten de. 11. 
Febr. Men Gud til intet giorde Fiendens 
Anslag, hvorfor den 11. Febr. O ver alt Dan= 
mark holdis hvert Aar en Tacksigelsis fest. 151 

d. I. jan. er en Sondag. 
Præst: Nils Mazen Anno 1660 

Paasche 22. Apr. 
Degn, Rasmus Rafn 

U= ægte Born 
2) Reminise152

: Luzes, Racher= lngers153 datters Son Han[s] 
afled med en Kiobenhafnis Karl , Nafnlig Jens. 
5) 11. Trin: Peder Mortensen hos Povl Jenssen og 
en Tienestqvinde ibid: deri s dodfiide Barn. 

Brud epar 
I) Dnc. 2. Epiph. Mons Olsen Smidd og Zi 
=zele Nilsdatter. 

Liig 
I) Dnc. I. Epiph: Peder Hanf:l: S. Hans i Fogdegaard. 
3) 19. Feb. Margrete Lars Juls i Strandby: æt.55. 
Hun stach sig af en Torn og tog der a f sin Dod. 
4) 22. Feb. Boel Jens Monsens i lille Hallegaard 
dode i Barselseng. æt. 28. an . 

l46 Sognepræsl Ole/Oluf Nielsen Sonnc, også kalde! (måske fors! senere) OlurNielsen Nestwed, skonl hans fodes1ed angives som 
Næstved er delte ikke endelig! påvis!. l folgc en præsteindberelning fra l 738 skulle han være fodl i Sonneby ved Næstved - cl s;1dant 
sled findes imidlertid ikke. Præs1 1il Øslerlars og Gudhjem, indsa1 1658, l fo lge Resens Atlas Danicus blev Olaus N icolai Soe kalde! 
år 1658 Trinilatis sondag. Han dode i embedet d. 29. sep 1672. 

l47 Maren Hansdaner Ancher, en soster til præsl til Hasle-Rutsker og senere landsprovst Poul Hansen Ancher. Parre! blev gifl d. l 6. jan. 
1659. 

148 Norre Larsker = Østerlars. 
l49 Mikkel Nielsen Nosebyes fjerde og sidsle hustru. 
150 Obers l Mikkel Eksteen, commandant over Bornholm, boede på Rosengården ved havnen i Ronne. 
151 En senere anmærkning. Er skrevel længere nede på siden, fol. 314. I danske Lov af 1683 stadfæstedes, al dagen a lle steder blev fast 

taksigelsesdag. 
152 Reminisccre: 2. son. i faslen = 5. sondag for påske. 
153 Rakker-Inger: rakker var oprindeligt be1egnelse på personer, der påtog sig »urent« arbejde, såsom at lomme byens lokummer, fjerne 

dode dyr og andet sanitært arbejde. Ofle gik de bodlen ti l hånde og fjernede lig. Rakkerne horle til blandt samfundets uds1od1e, de 
måne ikke bo inde i byerne, men skulle bo udenfor by1111u-en. På lande1 boede de ofle på afsidesliggende ejendomme. Rakker-Ingers 
dotrc, heriblandt denne Lucie, fik flere uægte bom, se også l 665. 
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7) 18. Mart. Peder Gullandsfar1H so111 tiente Pe= 
der Ibsen Sande111and, af Nils Jensen By= 
sch river her i byen ihielschut om Natten og 
siden nedfOrt og kastet i Gudmandsgaardis 
Dam. d. 22. Jun blef Nils Jensen domt fra 
sit Lif, men eftter Kongl. Pardon, stod hand 
siden Schrifft og beholt Livet. 
17-24) I. Nov. drucknede i et Lybsch Schib= 
vrag, som strandede her for Sognet, otte Men= 
nischer, nemlig Morten Btile fOd i Delitsch 
i Meissen, hans Quinde og datter, David Eben 
af Bohmen, Fredrick en 1-Iollender, to Sejer= 
mager Gcseller og en Rytter. de bleve alle 
her begrafne d. 10. Nov. 
25) Ane Nils Pederss: i Ellet og hendis 
26) nyfOdde Datter. 

Item Diidf'Odde 
30. Nov. den kagstrogne Steenschens U= 
ægte Barn. afled paa Simblegaard. 

Communicantes, 1472155 

d. 4. jan. Barsel hos Hr. Ole Ni Isen i norre 
Larschersogn .156 

Fer. 2. Pent. forkynd it at endelig Fred var 
slutted imel10111 Dan 111arch og Sverig. 
ved disse Tider syni s Hr. Povl Ancher157 at 
være bleven Patron til denne kirke, ti 
d: 6. jun. I dette Aar horde band fiirste= 
gang k irkens Regenschab. 
14. nov. var atter Mode her i Byen om Rytter 
riets Arschaffelse, og Supplique opsat 
til Kongl. Maj. der om . 
26. july ankom hid til Landet og blef paa 
Slottet Hammershuus indsatt Corfits 
Ulfcld med sin Froychen.158 159lwor de ere 
blefne besiddende indtil d. 17. Dec. 1661. 
da ere de igienudtagne og ved Kongl. 
Maj .s Callot til Kiobenhafn fOrde. 

d . I. janu. er en Tisdag. 
Præst: Hr. Nils Mazen Anno 1661 Paasche d. 14. April 

Degn Ras111us Rafn 

Ægte Biirn 
I) 6. Jan. Jens Hanf3. Tingfogeds S. Rasmus. 
5) Septuag: Tobias Dechners Son Valentin. 
9) Lætare: Peder Ibs: Sande111ands Son Peder. 
30) 8. Trin. Ni ls Lollis Son Peder i Nyby. 160 

U=ægte Bom 
I) d . I. Jan. Maren Pedersdatter paa Mons Sor= 
tis Grund, og Mons Sort, deris Son Mickei. 
2) Dnca. 11. Trin. I fer Hanssen og Bente Jensd. 
hos Bert Hansen, deris Dather Boel. 

3) 20. Trin. Ane Olsdatter paa Nils Pedersens 
Grund hendis Son Hans, afled med Michel, 
hos Hr. Hogen161 i Clc111enschersogn. 

Liig 
3) 22. Feb. Karen Christen Sorensens Tiensteqvin= 
de Margrete æ: 50 an . 
11) og162 Sergiant Hans Rickert, æt: 63 an . 
18) 30. Ju l. Welb: Sivert Gagge paa Myregrd. æ: 63. 
22) 12. Dec. en Tiggere af Østmariæ Sogn. æ. 109 a. 

154 Gullandsfar: Gotlands-farer, brugt om personer der har rejst i Gotland, men tillige om indfodte gotlændere. 
155 I 1660 var antallet af ægtefødte: 51, uægte: 6, brudepar: I 0, døde: 26, dodfodte: 4. 
156 OlufNilsen Sonne fik dette år sønnen Nicis Olufsen Sonne. 
157 Poul Hansen Ancher, præst til Hasle-Rutsker, blev 11. dec. 1659 af kongen givet forleningsbrev på Aa Kirkes Kanonikat »for syn

derligAarsags Skyld«, dvs. for hans involvering i opstanden mod den svenske besættelse. 
158 Chr. TVs datter Leonora Christine. Titlen Froken brugtes da kun om kongelige dotre, jvf. I-lerken for kongesonner. Adelige ugifte 

dotre titueleredes Jomfru, efterhånden også brugt om borgerlige ditto. Lavere i hierakiet tin1leredes ugifte kvinder Pige. 
159 Tilfojctåret efter. 
160 Se samme under 1666. 
16 1 Haagen Sonnesen Rønnebye, født i R.onneby, Skåne, student fra Lund 1631, indsat 1640 som præst til Klemens Kirke. Tidligere 

rektor ved latinskolen i Ronne, 1632-40 samt residerende kapellan til R.onne-Knudsker. Gift med Sidsel Lauridsdatter, der måske var 
en datter af den tidligere præst til Klemensker, Laurids Mikkelsen. I 1658 under den svenske besættelse var kommandant Printzen
skiold gæst ved et barselsgilde i Klemensker præstegård måske som fadder. Tilsyneladende tilkendegav I-laagen Sonnesen og en af 
hans ældste dotre så stærke sympatier for den danske konge, at deres svenske gæst blev fortornet og idomte sin vært en bode. Bøden 
var dog ikke større end en sølvkande og gårdens bedste hest. Haagen Ronnebye døde om natten mellem d. 27. og 28. feb. 1665, se 
også under 1665. 

162 d. 25. april. 
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Communicantcs = 1548161 

Fer. 3. Pasch: kom hid 200 Soldater K-9 
ti I Landt. strax blef inqvarteret 
11 her i Sognet. 
d. 25. May kom visse Tideneder H. Kong. 
Maj: i Danmark hafde indlost og kiobt 
Bornholm fra Sverigs Crone for 5 Tr 
Guld. 
cl. 13. Aug. om natten hengde Boel Degns sig 
self i unge Peder lbsens lade i Strandbye 
hun hafcle afled et Barn i Blodscham med 
Jens Mazen i Pederschersogn. 
9. sep. en af Ritmester Brinchis Ryttere, ihiel= 
stucken ved Riinne af Hans Monsen i R.S. 
Dnc. 14. Trin. ankom for Nexii Greve Christi= 
an Ranzov, Kong!. Commissarius. d. 16. sept. 
annamet hand reden afNexii Borger= 
schab, d. 17. sep. af Syder herrets 
Præster, Ti ngfoged, Schriver, og 4 San= 
clemænd, og tre Herretsdegne, saa og 
af Aakirkebyes Øfrighed. d. 18. 
sept. af Ronne Øfrighed og Borger= 
skab, og afWester herrets=mænd og Præ= 
ter. d . 19. sep. af Narre herrets= mænd og 
Præster og Hasle Borgerschab, i Hasle. 
d. 20. sep: afØster=herrets= mænd og Præ= 
ster, og Svanicke lndvonere, i Svanicke. 
d . 27. sept. opfort et Steenbrod her fra kirken 
til slottet, det er fordums kommen fra Ron ne 
hvor, i Margrete Claus Cams Hus, i en dyr 
tid, for 100 Aar siden er en heel Offin 

fuld af Brod, som schulde bagis, omvent 
ti l Steen: denne Steenfordistil Kongen. 
2 1. oct. mode af al le stænder her i Byen 
af a lle stænder, om de 5 Tond. Gu ld og 
dens interesses afbetalning hvor med 
Landet er indkiobt. 
19. sondag å Trin. sprang et stiicke som af= 
fyredis, i tu og slog en Mand ihiel og 
ilde blesserede tvende andre, i Riinne. 
28. oct. lovede a lle her paa Landet at give 
1-1. Maj. af sin fo rmue den 10. Deel, til 
de 5 Tiind: Gulds Betalning: hvor med 
Greven164 paa H. k. Ms vegne niijedis. 
21. Trin. docle Hr. Jacob i Nyckersogn.165 

NB Land folcket haver siden den svensche 
Regering contribueret t il Ryttere og 
Soldater - 84460 Rigdal. 
24. Trin: oplæst kong!. Ms Befalning om Tol= 
den som Præsterne schal opbære af a lle 
Moller af hvis der malis, og om G ræspenge 
afQvæget, og om Reg nschab derfor at giiire. 
IO. Dec. kong!. Maj.s Ord re ankom at Rytte= 
riet schal aftackis, af Eicksteen. 
17. Dec. rejste General Major Adolph Fuchs 
bort, eftterat band Landet i 2 1/2 Aars tid 
hafde vel forestaet. 
Præsterne gaf hver 2 Slettedal: og hver Legg 
i Sognene 9 Rd: 5 1/ 2 sk . til de bortrejsende 
rytteris fortæring. 
11. jan. 1661 mod aften er Nille Clem. Rasmus 
siins Datter166 fod i Ronne. 

t 63 I 1661 var antallet af ægtefodte: 44, uægte: 3, brudepar: 12, dode: 22, dodfodte: I. 
164 Christian Rantzov. 
165 Jacob Pedersen Treslov, præst til Nyker, indsat 1648, død 3. nov. 1661 . Ravn omtaler barn tillige i Borringholms Krønike: » Hr. Jacob 

Pedersen Tresloft', Præst udi Nykirkes Sogn, som tilforn havde været Slotsprædikant udi Hr. Ebbe UlfeldsTid.« dvs. Hammershus 
s lotskapel. Borringholms Krønike" p. 193. 

166 Clemens Rasmussen an fores i forskellige slægtstavler som son af Rasmus Jensen Middelfart, præst til Aaker. Dette mangler imid
lertid ethvert belæg og kan i ovrigl ikke passe, for datteren Nille blev senere præstekone sammesteds, da hun i 1677 ægtede Didrik 
Svendsen Funch, der i så fald vi lle have været hendes grandfætter. Nilles farmor og farfar skulle da have været præsten Rasmus 
Jensen Middelfart til Aakerog hans hustru Christine Steffensdatter, mens Didrik Svendsen Funch var søn af Svend Larsen Bore og 
Margrethe Didriksdatter og dermed datlerson af Didrik Castensen Colding og samme Christine Steffensdatter. Det var efter kirkelo
vene forbudt at ægte en person der var indtil fjerde led beslægtet, dvs. tilbage lil fælles tipoldeforældre. Der kunne gives dispenta
tion ved en forbindelse, h vor den ene part var 3-leds- og den anden 4-ledsbeslægtede, men der ville ikke have kunnet gives tilladelse 
til så nært beslægtede (i andet led), som Nille og Didrik ville have været, såfremt de havde været familie. Det er uklart hvorfor Nille 
omtales i Aa Kirkes kirkebog i forbi ndelse med sin dåb. Clement Rasmussen må have haft forbindelse til Ravn. i form af slægtskab 
eller venskab, men hvordan er ikke klart. Noget belæg for at Clement Rasmussen skulle være son af Rasmus Ravn, kan ikke påvises. 
En anden mulighed er, at Nilles fodsel i året 166 1 er tilfojet senere hen, i så fa ld i forbindelse med brylluppet i 1676, da Didrik 
Svendsen allerede var indsat som præst til Aaker. 
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d . I. jan: er en Onsdag. 
Præst: Hr. Nils Mazen Anno 1662 Paaske d . 30. Mart. 

Degn Rasmus Rafn 

Æ gte= Biirn 
IO) lnvocav. Mons Gagg isSon Hans. 
17) Misericord: Hr. Nils Mazens Son Jens 
18) og Datter Christine. 
19) og Jochum Mollcrs167 Son Henrich. 
30) 3. Trin. Esber Schred ders Daller Wa lborg. 
36) 9. Trin. Clavs Ka mes168 Son af Myregaard 
37) kaldet Sivert, og en Daller Karen. 
38) og Borgm: Christen Grcgcrf3: Son Gregers. 
42) 13. Trin. Rasmus Schomagers Son Hans, Oster. 

U=ægte Bom: Ingen. 

Brudepar 
I) Estomi hi:169 Anders Hogenscn Nordbagge og 
Christine Monsdatter her i Byen. 
3) Lætarc: Hans Kofod O lsen , Maren lbsdatter. 
7) 7. Trin. Alexander Ncsmet170 en Schotte, og 
I ngcr Enertsdatter. 
12) 3. Advent. Nils Ni Isen Jyde og E= 
li sabeth Jensdatter. 

Liig 

4) og171 et Uægte Barn fra Vestmariæsogn 
clode hos Nils Olsen paa Backen. æ. 3. u.172 

11) 17. Jul. Gertrud Andersd: af Kopper. æt. 2 1. a. 
16) og173 Rasmus Kofod i Hallegaard æt. 66. a. 
18) 13. Nov. Game! Anders 0113en, Raadmd. 82 a. 
25) Fer. 3. Nat. Galne Zizcle174

, Rasmus lbsens 
Datter afNykersogn. æt. 40. ann. 

ltem d iidfiid 
22. Nov. Jens Monsens Barn i Hundshale 
Moderen dode femte Dag dereftter. 

Communicantcs = 1595175 

In febr. er Maria Hans Rickarts176 her af By= 
en, myrd!, som det meenis, af Daniel Felt= 
man. Og er hand omsider ro= 
bel [og] fengs let, men haver briit sig 
af fengslet og riimt bort. 
Paasche=Aften ankom Lands=Herren 
Hans Schroder, siden kaldet Loven= 
hielm. 
cl. 14. Apri l va r Præstemiide her om 
Ucllegg til Soldatesquens Underholdning og 
gaf præsterne = 16 Rdaler. 
I di f3e Tider gavis Maaletold, Egteschabstold, 
Græspenge af alt Qvæg. item Maanedschat. 
Dnc. 7. Trin. Povel Kofod afSvanecke177 holdt Bro!= 
lup med Elsebc Hermand Dat. Bahne, i Ronne. 

167 Tilnavne som Moller, Skncdder, Skomager, Smed, 13odker, Hjulmager, Kræmmer etc. er almindeligt foreko mmende navne i kilder 
fra 1600- tallel, også i Aaker. Op1indeligt en s tillingsbeiegnelse, efterhånden faste slægtsnavne (ofte an fores fædrenes profession hos 
soldater). Hertil el par enkelte omlall som væver, knippelkone (kniplerske) og vævekvinde, der stadig fungerede som sti llingsbeteg
nelser. For kvindernes vedkommende blev stillingsbctegnclserne aldrig slægtsnavn. 

168 Claus Kam overtog Myregård efter Sivert Gagge gennem ægteskab med dennes dauer. 

169 Esto mihi: Fastelavn. 
170 I 1678 optræder han som Constabcl Allexander Nessmcl i bybcvæbningen, Milicelisler ar 1678. 

I 71 d. 26. Febr. 
172 Man var forpligte! til at lage omvandrende tiggere, rakkere og fauige ind, når de kom, men der var 111gen praksis for hvor længe. Man 

kunne hasligl sende »sine« fattiglemmer videre til næste g~\rd. Fra byer på Sjælland fra samme tid findes eksempler på syge og 
gamle, der blev videresendt på trods af at døden var nær, og Ocre der døde under transporten. G. Bang: Kirkebogsstudier, 1906, p. 

25ff Ellers bm gtcs »hos« i forbi ndelse med tjenestefolk. Betegnelsen »på ... grund« henviser ti l husmænd der lejede s ig ind på andre 

banders jord. 
173 10. nov. 
174 Gale Sidsel. formentlig! sindslidende eller åndssvag. 
175 I 1662 var del samlede antal af ægtefodte: 54, uægte: 0. brudepar: 12, dode: 26, dodfod1e: I. 

176 Hustru til sergelll Hans Rickert. 
177 Borgmesleren i Svanek e. 
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24. July. Inger Sverches178 hos Nils Pedersen udj 
Ellet som hafde sindelig fod og myrdt sit 
Ba rn , afled med Nils Pedersen Soldat. er i 
Dag ha lshugg in. 
Sidst i octob. og f6rst in nov. omrej ste Lands= 
he rren, Landsclomer og Provste n at taxere alle 
Landsotte rn is Mi dele I, at der af e ftter forrige 

Aars Lofte kunde erleggis den t iende penge. 
Jn Julio179 er af a lle Laneisatterne samenscreven 
Supplique til kong!. Majs at oversendis, 
hvorucli anclholtis Presterernis forlin= 
dring, saasom Maanets=Schatter, 1269 
R ixdal: og Consumptions Tolden, og det 
trygte Papiir. 

d . I. jan: er en Torsdag. 
Præst: H r. Nils M azen Anno 1663 Paasche cl. 19. April 

Degn, Rasmus Rafn 

U=ægte Bom 
I) E sto mihi. Udbygg: Jorgen Monsens og Ger= 
trud Nils Mazens'80 Son Christian. 
2) Fer. 2. Pas. Soldatens Clavs Jacobsens og 
Ane Nils Monsens Datters Son Hans. 
3) 8. Trin. Anders Svendsens og Gertrud som tien= 
te i Spillegaarden, deris Datter Berete. 
4) 22. Trin. Jens Zachariasen som tiente til Sivert 
Gaggis, og Ane Mazda tter ibid, deris D. Karen. 
5) 23. Trin. Soldat Rasmus Lorentsens tven= 
de Dottre , Dorethe og Karen . 

Brudepa r 
5) lnvocav. Unge Tobias Dechner, Karen Ni lsdat. 

Item Dodfiidde 
20. Sondag eft t. Trin. begravet et dodfocl 
u=ægte Barn, som C hrist ine Frandsdatter 
Sonder i sognet hafde aflet med Soldat 
Jens Mazen, dog hun til forn beschylded 
Hagen C hristensen 

Communicantes = 1484181 

d . 25. mart. afseijlede nogle her fra Landet 
over til kong!: May: at andholde om 
Skatternis forlindring: og komme h 
igien d. 3. Juny med ringe Beskeed . 
d. 23. mart. Dode Nils Ni Isen Ridefogeden, 
udi Ronne. 
In M ajo18' er forst lagd Tagsteen paa Aa= 
kirkis Klocke=Taarn, ti der laag for 
ickun Dæller derpaa: og blefsamme Taarn 
da fordonnicket paa siderne, og mand= 
folckstolene i kirken foretagen paa 
ny at forfærdigis. 
I dette Aar var u=horlig vanscheligt Hojt 
Væjr saa ar mange maatte 
meje der is korn under Vander. 
25. sept. dode H r. M az M ichelsen: Sogne= 
præst til S: N icolai Kirke: han = 
nem succederede Hr. Jens Sorensen Mor= 
sing.1sJ 

d. 24. oct. blef Hans Simensen hengt for 
atsch illige begangne T yverier. 

178 Husmandskonen Inger Sverkes kom fra Aakirkeby. Hendes føde navn var Inger Hansdatter og hun blev gift med Sverker Nielsend. 
3. Trin. ( 15. jun.) 165 1. Parret fik efterfølgende tre børn, et mistede de til pesten i 1654, men to børn, Morten født i 1656 og Chri
stine født i 1658 overlevede. Ved denne tid boede de på Nils Pedersens gård, Ellegård, hvor de også arbejdede. I 1661 blev hun belig
get, (måske voldtaget) af en af soldaterne i byen og blev gravid. Efter fødslen dræbte hun barnet (inden det blev døbt) og blev efter
følgende dømt og halshugget for mordet. Inger omtales ikke blandt de uægte børnemødre del år, fordi barnet ikke nåede at blive 
døbt. Hun er heller ikke medtaget blandt begravede, da hun som morderske ikke måtte blive begravet i indviet jord, dvs. på kirkegår
den. Det er måske derfor Rasmus Ravn nævner hende i den lille notits. Om manden vides ikke yderligere, han forsvinder ud af 
Aakirkeby kirkebog ved sanune tid, måske rejste han fra byen med børnene. 

179 ! juli. 
180 Der mangler el Datter - medmindre hun var Nils Madsens kone. 
181 I 1663 var antallet af ægtefødte: 35, uægte: 7, brudepar: 11 , døde: 16, dødfødte: 2. 
182 I maj. 
183 Kort før Mads Mikkelsen Borringholms død og frem til Jens Sørensen Morsings indsættelse i 1664, fungerede Mads Mikkelsens 

halvbroder Mads Jensen Sode af Hasle-Rutsker kortvarigt som hjælpepræst i Nylars. Mads Jensen Sode var søn af Jens Hansen 
Sode til Hasle-Rutskcr og Margrethe Jørgensdatter, mens Mads Mikkisen var søn af Margrethe Jørgensdatter og hendes første mand 
Mikkel Olufsen til Hasle-Rutsker. Tre andre sønner af Margrethe Jørgensdatter og Jens Hansen Sode blev præster på Bornholm; 
Hans i Nyker, Jacob i Ol sker og Jørgen i Østerlars. 
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d. I. j an: er e n Fredag. 
P ræst: H r. Nils Mazen 

Anno 1664184 Paasche IO. Apri I 
Degn Rasmus Rafn 

Æ gte= Biirn 
8) og185 Jochum Mollers Datte r Margrete. 
13) Reminis: Mons Smids Dat. Karen i Nyby. 
17) og186 Hr. Nils Mazens Son Ste phan. 
18) d. 25. Mart. Tyvens Hans Simenf3: S. Jens.187 

21) Fer. 2. Pasch: Soldat Ande rs Pederf3: S. Peder. 
31) d. 2. Jul. Ole Jensen Bodkers D : M artha. 
34) 9. Trin. Soldat Hans Jensen Kruiis= 
koppis Son Jacob. 
41 ) og188 Mo11s Gaggis Datter Inger. 
42) og Soldat Anders Ronnebergs D. Karen. 
43) 20. Trin. Alexander Næsmets Son Jacob. 

U= ægte Bom 
I) Dnc. 2. Epiph. Soldat Henr ik Eggers 
og Karen i Mons Sortis 1-luus deris U= 
Ægte Son Hans. 
2) Oculi.189 Peder Hansen her i Byen og Bente 
Ole Hansens Datter, deri s Datter Boel. 
3) 24. Trin. Hans Pedersen Mollers og Karens 
Datter Aneche. 
4) 2. Advent. Soldat Jens Mazens og Chri= 
stine Franzdatters Barn, Maz. 

Brudepu 
7) 4. Trin. Hans Nielsen Kruuskop, Sol= 
dat og Agnete Hansdatter. 
8) 7. Trin. Soldat Anders Pedersen, og 
Maren C hristoffersdatter. 
11 ) 23. Trin. Soldat Rasmus Hansen og Elen 
Rasmusdatter. 

Liig 
3) 4. Feb. Lange= Christine som kaldis Rachel.190 

8) 27. Mart. Skaanske Margrete æt. 50. an. 
JO) 29. Apri l. Blinde Ma rgrete i Almissehused . 
16) 16. Jul. Ole Bodkers Dat. Martha . æ. 3. ug. 
18) 9. Oct. Solda t Anders Ronnebergs D. Karen. 
21) 21. Dec. Hans Mollers Uægte Barn. 

Communicantes = 1514191 

d . 19.20.21 April is er holde n tre almin= 
delige Faste og bededage. 
d. 5. Jul. blef Ole Jyde en Soldat ved 
Capitain Boltis Compagnie, hengd. 
In Augusto lod Konge n ved sine Jæge= 
re holde Jagt her paa Landet. 
23. sept. Hr. Ha ns Sode i Nyckersogn192 

hafde Bryllup.193 

18. Trin. Matthias Rasch og Christine 
Mazdatters Bryllup i Ronne.1

9-1 

In novemb. er her af Landet given Prin= 
cessen Steur191

, og motte hver Sogne= 
degn her paa Landet give 3 Rdaler. 
Dom: I. p. epiph. introduceret 
Hr. Jens Sorensen Morsing 
til Sogne=Præst i St. Nicolai 
Kirke. 

I 84 Kirkebogen dette år og de næste bærer præg af de mange udenlandske soldater i byen, specielt er der flere uægte born af soldatcrog 
udlændinge i disse år. På landsplan steg antallet af uægte bornefodsler med omkring 30 % under svenskekrigene. Bang: Kirkebogs
studier. 

I 85 Septuag. 
186 Lætare. 
I 87 Den Hans Simensen, som blev hængt året for. 
I 88 I 8. Trin. 
189 Oculi: 3. søn. i fasten. 
I 90 Formentlig en »løs« kvinde. 
I 9 1 I 1664 var det samlede antal af ægtefodte: 52, uægte: 4, brudepar: 12, døde: 21 , dodfødte: 5. 
I 92 Hans Jensen Sode, præst til Nyker, indsat 1662, landsprovst af Bornholm I 682, dod I 685. Son af Jens Hansen Sode og Margrethe 

Jørgensdatter. 
I 93 Bruden var Kirsten/Christine Hansdatter Kofoed, en daner af Hans Madsen Kofoed og Margrethe Clausdaner Gagge. 
194 Mathias Rasch var rådmand i Rønne, siden landsdommer på Bornholm. Christine/Kirstine Madsdatter var enke e fter kobmand 

Hcnnan Clausen Bohn i Ronne. 
195 Prinsessestyr: pålab'1 afgi fi ti l financiering af en prinsesses udstyr og medgifi. 
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d. J. j an: er en Si.indag. 
Præst: Hr. Ni ls Mazen Anno 1665 

Paasche 26. May 
Degn Rasmus Rafn 

Æ gtebiirn Diibte 
* 13) Fer. 2. Pas. Welbyrd: Jacob Bernts Maca= 
bæi Datter Elisabet Sophia. 
35) 17. Trin. Soldat Rasmus Han l3: D. Maren. 
39) 2. Oct. indedi.ibt Soldat Hans Kruusskop 
40) to Bi.irn, Jens og Gertrud. 

U= ægte Bom 
I) Dnc. 2. Epiph. Racher= lngers Datters Barn 
afled med Trued Nielsen, tiener i Ri.inn[e] . 
2) Sexag.196 Unge Ole Han13. i Aspesgaard og Ka= 
ren, Clavs Mi.illers Datter deris S. Johan. 
3) Miseric. Soldat Jens Larss. og Margrete 
Hansdatter deris Si.in Hans. 
4) 12. Trin. Christian Pedersen og Luzea 
Hansdatter, deris Datter Anniche. 
5) 21. Trin . Michel Hansen og Berete 
Hansdatters Si.in, Lars. 
6) 22. Trin. Sven Hanl3. Og Maren, La[rs] 
Gallens Datter, deris D. Boel. 

*** Herforuden d. IO. Jan. bekende Chrisine, Ha[ ns] 
Gallens Datter sig af Soldat Mons Smid at v[æ =] 
re beliggen og hinde at være ildegaaet197 [da] 
Jens Buck hafde slaget hende. 

Brudepar 
5) 4. Trin. Soldat Rasmus Larss. Dorote Andersd. 
6) 8. Trin. Jens Ibsen i Egeby og Elsebet Ibs= 
datter afVasegaard. 

196 Sexagesima: 8. søn. før påske. 
197 Mistet barnet. 
I 98 Mor til bruden Elsebet lbsdatter ovenfor. 

7) 17. Trin. Soldat Jens Mazen, Christin franzdat. 
8) 23. Trin. Soldat Herbrand Haagensen og 
Christine Andersdatter. 

Dodde 
3) 7. Mart. Maren Baads i Almishus. æ. 70 a . 
4) 9. Mart. Berete Jep Larss. i Vasen. æt. 52.198 

6) 19. Mart. Gamle Zizele i Præstegaarden. æ. 64. 
7) 5. Apr. Jacob Bernt Macabæi D. Elisabet Soph. 
8) Fer. 2. Pent. Serg iant Gabriel di.idstucken 
af Soldat Henrich Wæver. 
11) 3. Jun. Margrete Hansdatters uægte Si.in. 
15) 31. Oct. det u=ægte Barn hos Lars Gallen. 
17) 14. Nov. Christine Sal ig Sivert Gaggis 
paa My regaard æt. 82. an. 
20) 27. Nov. Gabrie l Macabæus hos Jacob 
Bernt Macabæus: æt. 18. an. 

Communicantes: 1574199 

Imellem dn. 27. og 28. febr: om Natten di.ide 
Hr. Haagen Zi.innessi.in Sognepræst 
i Clemetschersogn, æt: 56 an.200 

Dnc: 11. Trin. holtis Hr. Ole Jensens20' og 
hans Formands Hr. Hogens Enchis 
Zidzele Nw2 deris Bryllup i C lemets= 
kersogn. introduceret Dom: 
Exaudi203: Hr. Ole Jensen til 
Sogne= Præst i St: Clem: Kirke. 

199 I kirkeåret 1665 var der ialt ægtefodte: 48, uægte: 6 , brudepar: 11, dodc: 23. 
200 1-laagen Sonnesen Rønnebye, se også under år 166 I. 
201 Ole Jensen Aalborg, præst til Klemens Kirke, indsat 1665, siden viceprovst af Bornholm, g ift forste gang med formandens enke, 

anden gang omkring I 689 med Karen Jensdatter Bolm. Ole Jensen Aalborg dode d. 18. aug. 1704. 
202 Sidsel Lauridsdatter. Ravn har tilsyneladende ikke været bekendt med hendes fædrene navn, se også under 1661 . 
203 Exaudi: 6. søn. eft. påske. 
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d. 1. jan. er en Mandag. 
Præst: Hr. Nils Mazen 

Æ gteborn dobte 
11) Esto m ihi. Soldat C hristen Jenss. D. Margret. 
12) Rem inisc. Peter Jespersens Dat. Anna 
13) og Morten Rasmussens D. Karen, Vester. 
14) Lætare. Unge Lars Hanssens Son Esbern. 
15) og Peter Matthisens Soldatis D . Elisabet. 
19) 6. Apr. Jacob Bernt Macabæi Datter i 
Store Hallegaard Maria Elisabeth. 
* 34) 4. Trin . Hr. Nils Mazens Dat. Mette. 
36) 14. Trin. Zacharias Hansens Dat. Maren. 
37) og Soldat Herbrand Hogenss. D. Elen. 
40) og10' Soldat Jens Mazens Son Rasmus. 
47) I. Advent. Lars Skomagers Son Maz. 
48) og Soldat Rasmus Lorenzens S. Lars. 
50) d. 30. Dec. Soldat Nils Hysing, som var 
fra Landet bortromt, hans Son Lars. 

U=ægte Bom dobte 
1) Sexag. Soldat, Johan Petersens og Nille 
Hansdatters Son, Rasmus. 
2) Lætare. Soldat, Jacob Es bersens og Ane 
Benzdatters D. Segne, fiid s trax eftt: Bryllup. 
3) Judica. Soldat Lars Pedersens og Chri= 
stine, Hans Gallens Datters, Son Esber.205 

204 16. Trin. 

Anno 1666 

Brudepar 

Paasche d. 15. April 
Degn Rasmus Rafn 

2) 2. Epiph. Nils A nderss: Hysing. Gertrud Jor= 
gensdatter. 206 

3) Sexag. Jacob Esbersen, Ane Benzdatter.207 

5) Jud ica. Peder Anderss. Karen Clavs Mollers d.208 

6) Fer. 2. Pas. Hans Mazen Ane Ibs= 
datter i Pibergard.)Datter209 

7) 2. Trin . Esber Mortenss: Margret Clavs Kams= 

Doclcle 
1) 11. Jan. Hans Kruuskops D: Gertrud: æ: 14. Ug. 
4) 31. Jan. Udb. Nils Hansens S. Erik. æt. 20. Ug. 
5) og Soldat Jens Hellesson. æt. 28. an. 
14) og2'° Karen, Clavs Mollers Datters Son, Johan. 
17) d. 16. Mart. Berete Hansdatter Uægte Son. 
25) 26. Mart: Arist Er iksen af Perskersogn, fun= 
den drugnet i Torckel Andersens Bæch. 
36) 8. Maj : Johan Pete rsens Uægte Son æ. 13. Uger. 
42) 3. Jul. Racher= Ingers Datter Lisbet. æ. 22. an. 
43) 7. Jul. Kield Olsens Dat. Z izel, ihielligget. 
47) 17. Aug. Anders Pedersen Hestegildercns211 

Qvinde Boel i Unge Peder lbsens Schov, ef= 
terat hun i nogle Aar hafde gaaet i Vildelse. 
Hun blefi Kirkegaarden begravet om Nat= 
ten d. 22. Augusti.212 

48) 22. Aug. drucned Nils Loll is Son, Peder, sig 
i en Leergraf her i Byen: æt. 5. An: Foræl= 
d rene stode obenbare213 Schriftt derfor, for Prov= 
sten i Knuds Kirke d. 5. Sept.21

' 

205 Den samme Christine som årel for blev gravid med en anden soldat. 
206 Den Nils l-lysing, der bortromlc efter brylluppet. 
207 Del par, hvor konen kort efter brylluppet nedkom med et barn, hvorved barnet blev bestemt uægte. De blev gin den 8. sondag for 

påske og fik barn til midfaste - d. 3. sondag for påske, dvs. omtre111 5 uger efter brylluppel. 
208 Hun fi k årel før et uægte barn med en anden. 
209 Claus Kams=da11er, datter indfojet ovenfor. 
2 10 d. 10.Mm1. 
211 Hestegilder: person der kastrerede heste. l-lesteslagtere og hestegildere rangerede ofte på niveau med rakkere og hortc dermed til 

blandt samfundets laveste socialklasse. 
212 Det er uklart hvorfor hun blev begravet om natten, måske af overtro fordi hun var åndssvag, dement eller sindslidende. 
213 Åbenbart skrifte: offenlligt skrifte fo r alle i kirke og menighed. 
214 Forældrene måtte stå skri fte for deres lille søns selvmord. Provsten var Jens Lauridsen Malmøe, præst til Ronne-Knudsker, indsat 

1653, landsprovst året efter, dod I. jan. 1680. 

64 



DEGNEN RASMUS RAVNS ANEKDOTER I AA KIRKES KIRKEBOG 1654-1671 

Communicantes - - - 1631 215 

10. mart afbrende Borgm: Christen Gregersens 
Gaard og a lle hans M idler, strax for Dagning. 
6. Apr. ligesaa Byfogd Tobias D echners Gaard og 
Heste og Qvæg: strax for Dagen begynder. 
17. Maj. en almindelig faste og Bededag. 
Cons. Fol. 320, pag: 1.216 

A nno 1666 
Fest. V irid ium: Stor lidebrand i Ri.inne. 
Dne. 5. Trin. Jens Hansen og Barbara 
Herma ndsdatter Bone, Bry llup i Ri.inne.217 

Dne: Il. Trin. Døde H r. Hagen Bertelsen udi 
Boelschersogn. 218 

30. sep. di.ide Hr. Jens Knudsen Capellan119 

i Ri.inne. Æt: 57 Aar. Sepult: 6. oct. 
16.17.18.19.20. octob. var comissarier her 
i Byen og eft ter kong!: Ordre forringede 
Maanets= Schatten om Landet. 
Dne: 2. Adv. Hr. Ole Svendsen Lemvig af 
Provsten indsat i Embedit i Boelscher= 
sogn og Nexi.i: band var den fi.i rste som 
paa Bornholm har taget Kongebref 
paa kald . hand fik en ond Afgangn ° 

d. I. Jan: er en Tisdag. 
Præst: H r. N ils Mazen Anno 1667 Paasche d. 7. Apr il 

Degn Rasmus Rafn. 

Ægte= Bom dobte 
2) Dnc. 2 . Ep. Hans Pedersen Tingbuds D. Dorote. 
24) May Jacob Bernt Macabæi Dat. Ursula . 
40) 19. Trin . Peder Rafns tvende Bi.irn Ras= 
41 ) mus og Mette.221 

U=ægte Bom dobte 
I) D omin ica Rogate.222 Den ombli.ibende Hans223 

Ni Isen og A ne Carlsdatter under Klinten 
deris U= ægte Datter, Gertrud. 

Brndepar 
* 4) invoc. Peder Rafn, Boel Hansdat t.224 

6) Judica. Rasmus Hansen, Karen Mons= 
datter, som var Enertis Eftterleversch . 

215 I 1666 var antallet af ægtefødte: 50, uægte: 3, brudepar: 11 , døde: 60, dødfødte: 3. 
216 Her slutter siden og teksten fortsætter på foregående side, hvor der var ledig plads. Her er teksten sat kronologisk efter indhold. 
217 Jens Hansen Stuve, købmand i Rø1me, gift med Barbara, datter af Herman Mortensen Bolm og Barbara Jørgensdatter, til hvem 

Rasmus Ravn skrev et bryllupsdigt i 1646. Jens Hansen Stuves og Barbaras datter Karen blev senere g ift med Ole Jensen Aalborg 
præst til Klemensker. 

218 Haagen Berthelsen, præst til Nexø og Bodilsker. 
219 Jens Knudsen, kapellan i Rø1me og rektor ved den lærde skole i Rønne, indsat efter 1654. 
220 Sidste sætning tilføjet eft erfølgende, sandsynligvis af Ravn selv. Ole Svendsen Lemvig, præst til Bodilsker og Nexø, student fra 

København 1660, introduceret i embedet 15. sep. 1666, visiteret 5. akt og slutteligt indsat 2. søndag i advent 1666. Lemvig skulle 
ifølge Ravn ganske rigtigt have laet præstekald ved kongebrev, dvs. ikke valgt og udnævnt fra universitetet. De bornholmske præster 
skulle direkte have valgt imod ham idet de hellere ønskede en bornholmer på posten. Han blev i 1670 fradømt »ære og kald« ved en 
højesteretsdom. Grunden til Ole Svendsen Lemvigs afsættelse synes broget og omdiskuteret, men synes i grunden at have handlet 
om en bagatel. Han rejste siden til Sverige, hvor han erstattede sine tidligere relig iøse digte med byldestd igte til den svenske konge. 
Men Lemvig var tilsyneladende også en fabrikant af højst interessante konspirationsteorier. Over for den svenske øvrighed skulle 
han have hævdet at de selvsamme personer, der havde stået bag den bornholmske opstand og mordet på Printzenskiild i 1658 også 
havde forsøgt at stræbe ham efter livet og at disse stod bag hans afsættelse. I et skrift hævdede Lemvig tillige, at der ved retssagen 
var to falske vidner mod ham, to unavngivnc fjendtlige bornholmerpræster, hvoraf han fra den ene havde taget kaldet og fra den 
anden den hustru, den anden havde ønsket s ig. De to præster, der vidnede imod Lemvig var Laurids Christensen Borringholm i 
Østermarie (der havde ønsket kaldet) og Bendt Joensen Kloe i lbsker-Svaneke (der ifølge Lemvig havde ønsket hans hustru til ægte). 
Lemvig ægtede en søster til provsten Poul Hansen Ancher., se 1667. 

22 1 Rasmus Ravns søn Peder. Børnene er opkaldt efter Peders far og mor: Rasmus og Mette. 
222 Rogate: 5. søndag eft. påske. 
223 Omløbende: uden fast bopæl. 
224 Rasmus Ravns søn og svigerdatter. Tvillingerne blev født 8 måneder efter brylluppet, men i kirkebogen er fødsl er registreret før 

brudeparrene. 
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Communicantes = 1495225 

d. 6. Feb. Hr. Ole Svendsen og Martha Hans= 
datter226 bolt Trolovelse i Østerlarscher= 
sogn og Dnca : Ocule Bryllup i Hasle. 
I mellom d. 27. og 28. Feb. om natten er 
lagt et Hittebarn i en Slæde i Ingvars 
Gaard i Vestmariæ sogn, vel indsviibt 
og med Klæder vel forsiirget, Bar= 
nets Moder er s iden obenbaret at være 
Boel Olsdatter sal. Jesper Kremmers 
Enche i Allinge, Faderen Anders Ble= 
gindsfahr. Barnet er kaldet Jesper. 
d. 9. Aug. diide Christine Staffens Datter 

d. I. Jan. er en Onsdag. 
Præst: Hr. Nils Matsen 

U=ægte Biirn diibte 
I) Sexag. Soldat Jens Burendorps og Ane 
Nils Monsens Datter deris Siin Jens. 
2) 4. Trin . Anders Carlsen og Peder Juuls 
Tienesteqvinde deris Datter. 
3) 6. Trin. Soldat Peder Olsens og Ole Povl= 
sens Datter deris Siin Ole. 
4) 23. Trin. Soldat Lars Grifis Dal. Maren. 
Moderens Nafn er: - - - 230 

Brudepar 
5) 2. Trin. Lasse Brand og Karen Hr. Mi= 
chels Datter af lbschersogn. 231 

Aar 1668 

Hr. Michel Thomesens Hustrue i Povlscher= 
sogn. Hun hafde for i Aakersogn haft 
til Egte Hr. Dirik Castesen, og Hr. Ras-
mus Jensen Middelfar: siden i Povlscher= 
sogn Hr. Hans Andersen Rafn og 
Hr. Michel. 
d . 6. Dec. afrettet en Svensch, nafnl ig Sven 
Pedersen, i Niir re Herre!, fordi hand 
ha fde dræbt en af Oberstens Soldater. 
d. 11. Dec. Trolovet Hr. Jens Mortensen 
l-lvaf3227 med Margrete Hogensdatter.228 

1667 10. jul. Hr. Bent Jenssiin af lbschersogn 
og Susanna Hansd: holt Bryllup i Kiiiben h.229 

Diidde 

Paaske d. 22. Mart 
Degn Rasmus Rafn. 

6) 9. Mart. Hans Pedersen Tingbud , æt. 50. Aar. 
9) 2. April. Gunnel Erikis, Peder Henrik= 
siins Hustrus Moder, mod Vasen. æ. 72. a 
10) 8. Apr. Jiirgen Ni Isen Toldbetient. æ. 41. a 
11) 9. Apr. Morten Henningss. i fattighus: æ. 60. a 
14) 19. April. Karen Unge=Tobiasis. æ. 48. a. 
23) 6. Trin. Anders Ca rlsens lille uægte Datter 
25) 22. Jul. Snidker Hansis232 Dat. Karen. æ. 24. a. 
34) 21. Nov. Inger Nils Larsens Oster, diide 
i Barselseng. æt . 39. aar.233 

35) 3. Advent. Blinde Jens Jyde. æ. 69. a. 

Item Diidfiidde 
22. Jan. Hr. Nils Mazens Datter. 

225 I 1667 var antallet af ægtefødte: 53, uægte: I, brudepar: I 0 , døde: 34, dødfødte: I . 
226 O le Svendsen Lemvig ægtede Martha Hansdatter Ancher d . I 0 marts 1667. Martha var søster til landsprovsten Poul Hansen Ancher. 

Efter Lemvig var fradømt sit kald og rejst til Sverige, efterlyste Martha ham i 1675 som rønmingsmand, måske for at kunne gifte sig 
på ny. 

227 Jens Mortensen Hvass, præst ti l Ol sker og Allinge, indsat 1645, dod 1668, knap 9 måneder efrer brylluppet med Margrethe. 
228 Margr ethe Haagensdatter var datter af Haagen Sonnesen Rø nneby, præst til Klemensker og Sidsel Lauridsdatter. Margrethe fik med 

Jens Mortensen H vass en søn, der blev født efter H vass' død. 
229 Bendt Joensen Kloe/ Klow, præst ti l Ibs Kirke, søn af Joen Bendtsen i Rønne, som Ras mus Ravn kendte i tyve år. Bendt Joensen og 

Susanne I-Iansdatter blev g ift i Vor Frue Kirke i København . Efter Bendt Joensen Kloes død i 1679 ægtede Susanne efterfølgeren i 
embedet, Hans Larsen, nogle steder angivet som søn af Østermariepræsten Lars Jensen Weile andre steder som bror til Søren Lau
ridsen Borringholm, præst til Østermarie, der var søn af skriver Laurs Sørensen i Ronne. Sidsh1ævnte synes mest sandsynligt efter
som to pncsteindberetninger, begge dateret til få år efter Søren Lauridsen Borringholm s død (beg. 26. dec. 17 13), angiver ham som 
Hans Larsens bror. 

230 Moderen har ikke været der fra byen. 
231 Karen Mikkelsdatter var datter af præsten Mikkel Nielsen Nosebye. Lasse Lassen Brand fæstede Spidlegård ved byens hospital. l 

katolsk tid havde Spidlcgård været beboelse for præsterne. Karen ægtede efter La sse Brands død Mads Hansen, der ejede Møllegård 
i Vestennarie. Præstedøtre, der ikke kunne skafTe passende ægtemænd inden for p ræstestanden, ægtede ganske ofte møllere. 

232 Snedker Hans. 
233 Med datteren Boel, døbt 27. Trin. 
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Communicantes = 1386234 

Dnca. Reminisar: Hr. Jens Hvass i Ols= 
kersogn Bryllup med Margrete Haa= 
gensdatter af Clemetschersogn. 
d. 17. Mart. Nils Carlsen som hafde tillige 
med a ndre, staalen en stor deel Guld Siilf 
og Penge fra Karen sal. H r. Je ns Kysis, 
blef i dag hengt for Hassle: en Hore 
som med ham var paagreben, bleff 
brent i Panden, og nogle flere udlagde. 
I Aar er her paa Stæden Mariæ Bebude!= 
sis Dag celebreret d. 4. Dag Paasche . 
Christi Himmelfart: da snededen hele Dag. 
d. 30. sept: aflivede Matthis Ni Isen 
Holst sig self, i Nilavschersog n. 
d . 25. O ct. 23. Trin : Sto r formiirkelse i Solen. 
d . 15. Dec. diide H r. Jens Mortensen Hvaff 
i Olschersogn , æt: 53 Aar. 
I dette Aar blefpaabiiden Princessin = 
steur ti l Princess Fredrica Ama lia. 
Paaschedag haver icke indfaldet saa 
ti lig som i dette Aar, siden A. 1573. 

d. I . Jan. er e n Fredag. 
Præst: Hr. Nils Mazen 

Æ gtebiirn Diibte: 
xm I) d. 3. jan. Welb: Jacob Bernt is Dat= 
ter Bartha Cathrina, fod d. 25. nov. 68. 
13) Oculi. Jens Svendsen afCle mets= 
kersogn og C laus Miillers Datter, de= 
ris Son Peder, fiid paa Rejsen. 

U=Ægte Bom: 
I) Estomihi: Mickei hos Eiksteen2l6 og Karine 
Lars Simensens Stifdatter, deris u= 
ægte Barn Marg rete. 

Dodde : 
6) 20. mart: Peder Rafns Stefdatter A nna 
Jensdatter. Æt. 8 Aar.237 

37) 8. nov. om natten, drugnet Snedker= 
Hanse n i Jochum Miillers Briind. Æ t: 60 Aar. 

Aar 1669 

234 I detteår 1668, var der ægtefodte : 44. uægte: 4, brudepar: 8, dode: 37, dodfodte: 4. 

Paaske d . 11. April 
Degn Rasmus Rafn. 

235 Der er sal kryds i margin ud for denne begivenhed. Som noget særligt er også fødselstidspunkt anforl og ikke kun dåbsdato. 
236 En soldat i Ecksteens compagnie. 
237 Rasmus Ravns søns steddatter, som noget særligt er hun an fo rt med ful dt navn (patronym) modsat den ovenfor anførte Karine. 
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Communicantes: 1550:"" 

Dnca . Septuag : dode Hr. Ole La rsen, Sogne= 
Præst i Pederskersogn.239 

24. Febr. Hr. Jacob Jensen Sode2' 0 ti l Ols Kirke 
og Allinge, indsatt af Provsten. 
Dne. Læta re: Hr. Ch risten Miche lsen241 indsat 
t il Capelian i Riinne. 
5. Maj: Hr. Thomas indsat a f Provsten i Peders 
Kirke.w 
4. jun. Povl Ko fods af Svanecke og Malene Mar= 

grete Hessle rs Fæstensol paa Slottet. 
12. Trin. Unge Tobias Deckners243 og Marie El izabeth 
Capitain Leutenantz Datters Bryllup i Gudhiem. 
23. Sep. Hr. Rasmus Olsen244 af Roe Sogn for Drucken= 
skab og andre grove fauter diimt fra sit 
Kald i Riinne Kirke af Provsten og 2 Præster. 
Fest. Michael is om aftten udi afbrencle Hr. Bent Jons= 
sens Stuelenge i lbschersogn. 
Dne. 24. Trin. i forleden Uge var fo rferdelig Storm 
da eftte r cl. 15. nov. fant is 8 clocle Menn i= 
sker paa Povlskerssogns Strand. 

d. I. Jan. er en L iiverdag. 
Præst, Hr. N ils Mazen Anno 1670 Paaske d. 3. Apri l 

Degn Rasmus Rafn. 

Ægte=Biirn dobte: 
8) Hans Terkelsens Son cliicle u= clobt i Kirken.m 

Brudepar 
3) 25. Mart. Anders Carlsen Maren Jens= 
datter Bysvendens Datter. 
8) 16. Trin . Peder Ancher2

'
6 og Gertrud 

** Sal: Hr. Svends Dat= ter.w 

Doddc: 
4) 18. Feb. funden Christine Andersdatter udediid 
paa Lyngen, hun er her begraven cl. 22. Feb. 

5) 19. Feb. Hans Torkelsens u=cliibte Barn. 
6) 21. Feb. Karen Hen rik Lybschis i Nyby cliicle 
i Barselseng u=forlost. 
19) 4. Jul. gamle Tobias Dechner Byfoged æ: 58 a.24~ 
20.21.22) d. 19.jun. drugnet i Schibsvrag for 
Povlskersogn Nils Sort, Henrik Pedersen 
mod Vasen249 og Jens Ni Isen Arist Buck is 
Dreng: de bleve her begrafne cl. 24. jun. De= 
ri s Alder var 32 Aar. 28 Aar. 20 Aar.250 

238 I 1669 er det samlede antal af ægtefødte: 54, uægte: 2, brudepar: 13, døde: 38, dødfødte: 2. 
239 Oluf Larsen Borringholm, præst ti l Pedersker, indsat 1649. Søn af Lars Olufsen Borringholm, præst til Rønne-Knudsker og Abelone 

Nielsdatter. Han var bror til præsten i Aaker Svend Larsen Bore. 
240 Jacob Jensen Sode. søn af Jens Hansen Sode ti l Hasle-Rutsker og Margrethe Jørgensdatter. Præst til Olsker og Allinge, præsteordi

neret 14. dec. 1660, indsat som kapellan ved Ols og Allinge Kirker, muligvis med successionsret, inden han 1669 indsattes som 
sognepræst. Gift første gang med formandens enke Margrethe Hagensdatter. Han døde i embedet cl. 25. fob. 1693. 

24 1 Optræder ikke i Wibergs oversigt over kapellaner i Rønne, her angives i stedet broderen Mads Mikkelsen (Borringholm), der dog var 
præst i Nylars i årene 1654-63. 

242 Sognepræst Thomas Jacobsen Tarnov, søn af sognepræst til Østerø, Færøerne, Jacob Christensen Klinte (Gotland) og hustru Karen 
Chris tensdatter Tarnov, der stammede fra den berømte Tarnovius-fami lie i Rostock. Student fra Thorshavn 1660, indsat som præst 
til Pedersker 5. maj 1669, præsteordineret 19. marts 1669. Samme år som Tarnov fly ttede til Bornholm udgav han sit store værk om 
Færoerne »Ferøers Beskriffelse«. Tarnov døde i embedet 1684. 

243 Søn af byfoged »gamle« Tobias Dechner. Unge Tobias Dechneromtales i mi lice listerne i 1678 som Fendrich (Fænrik). Bornholms 
Købstæder Milice Lister af 1678: Ru Ila paa Mandtal! udi Aaekerkeby, den 4de April is Ao. 1678. Han blev senere sandemand. 

244 Rasmus Olsen Wiborg, præst til Rø, indsat 1654, fradømt sit kald af provsten og to præster i 1669 for drukkenskab og andre »fautern. 
Han omtales af Ravn i både Borringholms Krønike og i kirkebogen ved denne lejlighed. I følge Series Pastorum. Han fik senere 
pardon fr>r sine forseelser, men da han samme dag som oprejsningen fandtes liggende fordrukken i en rendesten i København. blev 
han totaliter ekskluderet fra »Kgl. Kald og Naade«, hans videre skæbne er ikke kendt. Hans hustru Karen Hansdatter døde i »fat
tigdom og elendighed« i Nyker tredje påskedag 1706 i sin alders 72. år, hendes skæbne omtales i Nyker kirkebog. 

245 !-lan døde i kirken på vej til at blive døbt. 
246 Peder Hansen Ancher, bror ti l landsprovsten Poul Ancher. 
24 7 Gertrud Svendsdat1er: datter a f den forrige præst til Aakirkeby, Svend Larsen Bore og Margrete Didriksdatter. 
248 Understreget i teksten. 
249 Vaseg<1rd. 
250 Manglende kronologi. dødsfald d. 25 . og 30. juni samt4.juli er anført før dette. 
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DEG EN RASMUS RAVNS ANEKDOTER IAA KIRKES KIRKEBOG 1654-1671 

Communicantes: 1547251 

1670: 18. Jan. saag mand i Kii.ibenhafn 3 

Sole paa Himmelen. 
Hr. Jens Morsings og Boel Morilz= 
datters Bryllup i Nilavschersogn Dne: p. Epiph.m 
d. 2. Feb. Hr. Bent Jonsenm introduceret Sogne= 
præst at væer i lbschersogn og Svanicke. 
23. feb. Barsel hos Hr. Ole Ni Isen i i.ister 
Larschersogn. 254 

I dette for=Aar var streng og langvarig 
Winter, og intet foder at g ive Qvæget. 
derpaa fu Ide en ti.i rr Sommer med 
saa stor U=fruc tbarhed og dyr Tid 
baade paa Korn og Hi.i, at ingen kun= 
de mindis dets lige. 

I dette Aar d. 9. Febr. di.ide hi.ij lofl ig Kong 
Fredrick den 3. Konge i Danmarck og 
Norge etc. hvorfor her paa Langfredag 
kom Befalning at i alle Kirker schul= 
de hver Dag ringis for hans Liig fra 
klocken 12 til I. et gandske Aar om. 
14. April. aflagde alle Stænder herpaa 
Landet deris Underdanigheds Eed til 
Kong Christian d. 5. for Landsherren 
Hans Li.ivenhielm. 
Fer. 2. Pent. Hans Pedersen Mi.iller56 paa= 
greben for Tyveri beganget i Ri.inne 
hos Jens Hansen.257 

d. 4. Sept. scheed ny Reduction med Maa= 
net Schatten at omsætte. 

d. I. Jan . er en Si.indag. 
Præst, Hr. Nils Mazen Anno 1671 Paaske d. 23. April 

Degn Rasmus Rafn. 

Ægtebiirn diibte: 
15). Lætare: Hans Mazens D. Christine, Oster.258 

2 1) Misericord: Unge Tobias Dechners D. Ana Dorothe. 
31) 11. Trin. Jacob Bernts Macabæi Si.in Christian.259 

U=Ægte Bom, ingen. 

Diide: 
7) 14. Mart. An ike Maz Lodvigs i fattighuus: 86 a. 
17) 11. Maj. Boel Ji.irgen Uddis i Gri.idby: 98 A.260 

25) 19. Jul. Unge Tobias Dechners Dat: 11 Uger. 

251 I 1670 var anta llet af ægtefødte: 49, uægte: I, brudepar: 9, døde: 25, dødfødte: 4. 

* *1.SS 

252 Jens Sørensen Morsing gift med Boel Mouritsdatter, her anføres blot post epifania, dvs. efier 6. jan" andre steder an fores, at bryllup
pet stod d. 23. januar 1670, i Nylars kirkebog har Morsing ved Boels begravelse indføjet noti tsen: »og bleve vi tilsammenviede her i 
Nilarskirkc d(] 3. Siindag efter hellig 3 Kongers dag, som ind fait de(] 23. Januarii 1670«. Se også 1664. 

253 Bendt Joensen KloefKlow, se også 1667. 
254 Dette år fik Ole Nielsen Sonne sonnen Oluf, han blev senere præst forsl ti l Pedersker, siden til Hasle-Rutsker. 
255 Indsat to stjerner i margin ud for. 
256 Han fik el uægte barn i Aakirkeby i 1664. 
257 Jens Hansen Stuve. 
258 Understreget i originalen. 
259 Se også under 1669. 
260 Understreget af uvisse årsager i originalen. 
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Communicantes: 1405261 

Item Anno 1671262 

29. Apr. dode Hr. Lars Christensen i Østmariæ S.263 

In Fest: Pent: ankom 1000 Tender Korn, som 
Kongen gaf Landet, denne By fik 40 Tdr. Bygg. 
l denne Sommer va r kongl. Commissarier her 
paa Landet, Scheel og Finke. 
Ved Mickeis Tider rejste Hr. Ole Lemvig fra 
Boelschersogn ære=los fra Landet. 
Introducerede d. 3. oct. Hr. Soren Larsen i Østma= 
riæ Sogn264 og d. 5. oct. Magister Claus Pred= 
biornsen i Nexo og Boelschersogner.265 

d. 18. oct. sette Landsdomer Matthis Eksteen 
sit forste Landsting. 
19. Trin: scheed publiqu. Tacksigelse for Dron= 
ningens forlosning med en Prinz. 
Lælare: Peder lbsens Sandemands Brii llup med 
Karen Henningsd. Bohnes i Ronne. 

* 
Prinz Fre= 
drik f6d 
d. I l. oct. 
A: 1671 

d. I . Jan. er en Mandag. 
Sognepræst Hr. Nils Mazen Anno 1672 Paasche d. 7. April 

Degn Rasmus Rafn. 

Ægte= Børn dobte 
5) Reminise: Peder lbss. Sandemands S. Claus. 
26) 20. Trin. Hans Mazens Dat. Ane, Oster.266 

27) 23. Trin : Dansche=l-lansis Si:in, Lars.267 

Brude=par 
9) Fer. 2. Nat. Jep Andersen - Boel Pedersd.: Amme. 

Diide: 
2) 28. Feb. Anders Udd is Si:in Ji:irgen 13 1/2 Aar.268 

10) Cantate: Berete Anders Hiulmagers udj 
Almisse=Huset æt. 54 Aar. 

22) 22. Dec. halte=Guber Si:irensen ibid269 æ. 62 A. 
25) og di:ive Jens Brand æ. 84 aar.270 

Communueret = 1386.271 

25. Sep. Rasmus Jensens272 og Lisbet Rasmusdatter 
trolovede i Vestmariæ Præstegaard. 
29. Sep. Hr. Ole Ni lsen273 i i:ister Larskersogn di:ide, 
fil ius posthumus Olaus baptizatur, 2. Trinit. 
24. Trin.I-I r Soren Larsens Brollup.274 

22. Oct. fru Bartha von Allefelt di:ide paa 
Hammershuus. 

261 I 1671 var antallet af ægtedøbte: 36, uægte: 0, brudepar: 7, døde: 27. 
262 Indsat, se foregående side. 
263 Laurids Christensen Borringholm, præst til Østermarie, Antagelig ordineret 9. nov. 1660, indsat som hjælpepræst for formanden 

Lars Jensen Weilc. Han nåede at overtage kaldet i 1666 eller Weile, der gik pa aftægt, men kun i fire år, han døde for Weile selv. 
264 Søren Larsen/Lauritsen Borringholm, præst til Østennarie sogn, indsat 4. maj 167 1 som hjælpepræst med successionsret og for

mands efterfølger, indsat 3. okt. 1671 som sognepræst, død sammesteds 17 13. 
265 Claus Predbjørnsen Langsted, præst ti l Nexø og Bodilsker, landsprovst 168 1, død 7. nov. 1682. Langsted var tidligere rektor ved 

latinskolen i Rønne og sognekapellan ved Rønne Kirke. 
266 Understreget i originalen. Ligeledes understTeget af uvisse årsager. Dansker-Hans i betydningen af: komme fra et sted i landet uden-

for Bornholm, navnlig Sjælland. Danske Hans Larsen omtales også andre steder. 
268 Understreget i originalen. 
269 I Nyby. 
270 Begravet samme dag som foregående. 
271 I 1672 var det samlede antal af ægtedøbte: 31, uægte: 0, brudepar: 9, dode: 25. 
272 Rasmus Jensen Marcher også kaldet Bornholm, præst ti l Vcstennarie, indsat 1673, søn aflandsprovsten Jens Lauridsen Malmoe, 

præst til Ronne og Knudsker. Se også 1673. 
273 Ole/OlufNilsen Sonne, se anno 1659. 
274 Soren Lauridsen Borringholm, se 1671 . Hustruen var Margrethe Jochumsdatter, en datter af købmand i Svaneke Jochum Thiesscn 

og Margrethe Clausdatter Kjøller. 
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DEGNEN RASMUS RAVNS AN EKDOTER l AA KIRKES KIRKEBOG 1654- 167 1 

Nyaarsdag e r Onsdag 
Sognepræst Hr. Nils Mazen 

Ægte= Bom døbte 
I) 2. Epiph. Peder Rafns Son Jens, var for 
hiemmedobt Dnca. 2. Adventus.275 

4) Sezag. Fredrick Corporal s S. Johan= Peter 
8) Remi nise: Mons Sortis Datter Lisbeth 
9) og Hans Mazen Jægers son Rasmus.276 

IO) Oculi: Jens Hansens datter Christine 
ud i Gaggegaarden.277 

14) Qvasimod. Erik Soldati s Son Anders. 
15) og Peder Anchers Son Hans. 
21) Fe r. 3. Pent. Jacobi Bernt Macabæi Son 
Hans, for hiemmedobt d. 12. Martj. 
28) 7. Trin. Alexander Nesmets Datte r 
Christi ne. 
31) 13. Trin. Sal. Lasse Brands Son Lasse. 

Doclde: 
10) 18. Feb. Lasse Brand i Spillegaard 42. Aa . 
14) 3 1. Mart. Schonsche Segne, æt. 84. A. 
18) 6. Aug. Hans Svendsens Son Mickei 
Stungen af en Orm: æt. 4 Aar. 

275 Rasmus Ravns søn. 

Anno 1673 Paasche 30. Mart 
Degn Rasmus Rafn. 

Communicantes = 154327
" 

23. Jan. kom Ordre om Tacksigelse at gio = 
re i Kirkerne fo r Dro11ningens 
forlosning med Prinz Christian Vilhelm 
som var fod d. 2 1. Nov. 1672. Denne 
Prinz leved gansche stacked Tid . 
Dnca: Quingvag279: Hr. Jorgen Jensen Sode 
sang sin fors te Messe i oster Larski rke 
ogGudhiem. 
10. Mart: Oberste Mickei Echstehn do= 
de i Ronne, blef cl. 26. Mart. Begra= 
vet i S: Clemens Kirke. 
18. Mart. fick Johan Dechner280 Dom til 
Bremerholm.281 

Dnca. Judica. Ole Nilsen i Ronne og Chri= 
stine Henni ngsdatters Brollup.282 

30. Apri l Hr. JOrgen Jensens Fæstensoll 
med Maren sal. Hr. Oles i Østerlars= 
kersogn. 7. Trinitatis deri s Bryllup.283 

Dnc. I. Trin. Hr. Rasmus Andersen284 i 
Vestermariæsogn, dode i Schrifttesto = 
len i Kirken for Prædicken: æ: 57 Aar. 

276 Måske denne jæger, I-Ians Madsen, der flere gange har været understreget i kirkebogen. 
277 Gaggegården, har tidligere ti lhørt adelsslægten Gagge. 
278 I 1673 var antallet af ægtedøbte børn: 46, uægte: 0, brudepar: I I, døde: 19. 
279 Måske 4. søn. efter Helligtrekonger. 
280 Søn af Byfogeden Tobias Decimer (den ældre), født før 1648, hvor kirkebogen starter. En anden søn af Tobias Dechner indsattes på 

Bremerholm, det var den senere kongens Ridefoged Augustus Dechner g.m. Præsten Claus Langsteds enke Mette Elizabeth Maca
bæus. Også en anden søn, Tobias Dechner den Unge, blev berygtet i sit embede som sandemand, han blev blandt andet anmeldt for 
vold og ove1fald af borgmesteren Gregersen i 1680, med hvem han inden havde været i slåskamp. 

281 Oprindeligt en holm nordøst for slotsholmen, (nær Holmens kirke) i København, senere landsfast da flere kanaler blev opfyldt i det 
16. årh. Bremerholm anvendtes som flådestation for kongens flåde, her fandtes reberbane (til rebslagning), ankersmedje m.m" som 
hovedsagelig t benyttede sig af straffearbejdere. Indtil 174 1 dømtes grove forbrydelser med arbejde i jern på Bremerholm. 

282 Formentlig endnu en datter af Henning Bohn i Rørme. 
283 Jørgen Jensen Sode, ægtede forgængeren Ole Nielsen Sonnes enke Maren I-Iansdatter Ancher. 
284 Rasmus Andersen Rønnebye, også kaldet Bleking, præst ti l Vestermarie, student fra Slagelse 164 1, indsat 1645. Rasmus Andersen 

Rønnebyes søster, Margrethe Andersdatter, ægtede frimand og ridefoged Bærild I-lansen. Selv blev han gift med Kirsten Clausdatter 
Kofoed, antagelig omkring indsættelsestidspunktet. Deres datter Lisbeth blev g ift med hans efterfølger i embedet. Rasmus Rønnebye 
døde I. Trin. ( I. jun.) 1673. 
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d. 15. 22. og 29. Aug. Alm indelige Bededage. 
Dnc. 12 . Trin. Hr. Rasmus .lensen 285 intro= 
duceret Sognepræst, i Vestmariæ Kirke. 
15. Trin. Hr. Rasmus Jensens og Lisbet286 sal. 
Hr. Rasmus Andersens Datters Bryllup. 
16. Sep. Præstemode om Princesin=Steur 
at være de Geistl ige her paa Landet 
eftterladt. 

14. Oct. Quartal Schatten forhojet. 
5. Nov. C lavs Predbiornsens og Chri= 
stin is Bryllup i Boelschersogn.287 

26. Trin. Hans Lovs og Christine Hans= 
datters Bryllup i Povlsckersogn.2' 8 

12. Dec. kom Oberste Morten hid t il Lan= 
det at være Commendant. 

d . I. Jan er en Torsdag 
Præst Hr. Nils Mazen Anno 1674 Paascke 19. April 

Degn Rasmus Rafn. 

Æ gte=Biirn døbte: 
15) Lætare: Ole Nilsen a f Ronne hans Son 
Niels, som var fod i Loffsgaarden. 
23) Fest. Trin. Hans Lovs Datter Ka ren. 
36) 12. Trin. Hans Mazens D. Margrete, Oster. 

U=ægte Børn: 
1) Oculi : Maz Buckis Datter Gunnels og 
Anders Pedersen ibid deris Son Peder. 
2) 23. Trin. Bente Povlsdatter tiener i Lofts= 
gaard, hendis Son Povel , afled med en Egte= 
gi ftt Mand Hogen Carlsen i NYbY. 

Brudepar: 
7) I. Nov. Anders Pedersen, Gunnel Maz Buk= 
kis Datter. 

Liig: 
2) 11. Jan. Blinde = Ni ls Povlsen i Nyby. æ. 65. Aar. 

285 Rasmus Jensen Marcher, se under I 672. 
286 Se trolovelse året fø r. 

5) 2. Febr. Hans Pedersen Munk is D. Boel, var 
ickun hiemmedobt, og nu 8. dage gamel. 
7) 18. Feb. Jacob Benrt Macabæi S. Hans. æ. I. Aar. 
10) 15. Mart. C lavs Mollers Qvinde289 Chr istine 
i Saugschæregaarden, æt. 67. Aar. 
12) 27. Mart. Anders Pederss: uægte Son æ. 14 dage. 

Communicered = 1397290 

d. 2 1. jan. Borgmester Peder Larsen begra= 
vet i Ronne. 
d. 6. Mart. BlefChristine Ole Ni Isens fra 
Ronneforlost hos Sandemand Peder Ib= 
sen og fodde en Son blefkaldet Niels. 
d. 10. July: drugnet Hr. Hans Jensens291 Barn 
i Nykersogn. 
26. Aug. l-1 r. Hans .Jensen af Fyen292 hafde 
Brollup i Ronne med Amptschriver 
Hans Christensens293 Dat. Margrete.294 

16. Trin . Ph ilip Raschis295 Brollup i Ronne. 

287 Claus Predbjørnsen Langsted var første gang gift med Christine Laurids/Larsdatter, d. I 678, anden gang med Mette Elizabeth Ma
cabæus. Efter C laus Predbjørnsens død i I 682, ægtede Mette Elizabeth ridefogeden Augustus Dechner, der ligeledes omtales i 
Aakirkeby kirkebog 

288 Sandemand (sognefoged) i Aaker sogn, 26. søn. Trin. faldt d. 23. nov. det år. 
289 Oprindeligt blot titel for ikke-adelige koner, efterhånden laveste standsbetegnelse for ko ne, modsat hustru eller frue, der brugtes om 

finere folk. I kirkebogen er Quinde brugt om de fleste koner uanset stand (undtaget adel ige). 
290 I 1674 var der: ægtefødte: 48, uægte: 2, brudepar: 9, døde: 26. 
29 I Hans Jensen Sode, præst til Nyker. 
292 Her menes præsten Hans Jensen Bormand (Bornemann), præst til Marslev og Birkede, Fyn, f. I 653. indsat 26. mar. I 673, død S. jun. 

I 690, han blev indsat som præst med aldersdispensation som kun I 9-årig, kaldet på foran ledning af Hans von Løvenhjelm, der ti l
lige omtales flere gange i Ravns kirkebog. Han var søn af kongelig renteskriver Jens Sørensen, der ifø lge Ravns krø nike var på 
Bornholm i I 67 I og var med til at udfærdige den første bornholmske matrikel. 

293 Amtsskriveren Hans Christensen Storch var g ift med en datter (Kirsten) af Mikkel Olufsen, præst til I-Iasle-Rutsker og Margrethe 
Jørgensdatter. Datteren Margrethe Hansdatter Storch blev således præstekone som bedstemoderen. Hans Chr istensen Storch blev 
udnævnt til kongelig tolder på Bornholm og tingskriver i Vester og Nørre Herreder for sin deltagelse i opstanden mod den svenske 
besættelse, han blev udnævnt ti l ridefoged og amtsskriver i I 663, og i I 669 blev han udnævnt skifteskriver. 

294 Margrethe Hansdatter Storch, 166 I- I 73 7, er fejlagtigt kaldt Margrethe Hansdatter Struch afWiberg (Præsteh istorie), hun blev g ifi 
som kun I 3-årig med den I 9-årige Hans . 

295 Philip Jessen Rasch, I 648-1722, indvanclrede fra Holsten til Bornholm i 1668 hvor han s log sig ned som købmand og landkaptajn, 
han ægtede Kirstine Hermandsdatter Bohn, I 654- I 729, datter af rådmand i Rønne Herman Bohn. 
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D EGN EN R AS M US RAV N S ANEKD O T E R I AA KIR KES K IRKEBOG 1654-1 67 1 

d . I. Jan er en fredag 
Præst Hr. Nils Mazen 

Æ gte= Born Dobte 
4) Judia: Hans Mazen Jægers D: Boel. 
5) Fer. 2. Pasc. I-logen Carlsens Son Peder.2% 

6) Fer. 3. Pasc. En tysck qv indis Son Chri= 
sten, fra Nil s Monsens i Grodby. 
13) Rogate: Peder Rafns Tvill inger Lars 
og Johanna. 297 

Brudepar 
5) 2. Trin. Claus Hermansen Bohne, og 
Christine Tversdatter. 
7) 19. Trin . Maz Buck, Christine Andersd. 

Do de 
7) Jubilate. Zidsele Peder Hogensens styrte 
sin Ha ls itu, æt. 70 Aar. 
12.13) d. 26. Ju n og 30. Jun: Peder Rafns to 
Tvi ll inger Lars og Johanne, æt. 14. ug. 

d. I. Jan er en Lordag 
Sognepræst Hr. Nils Mazen 

Ægte=Born døbte 
2) I. Epiph. Hans Mazens son Lars, Oster. 
4) 2. Epiph. Hans Lovs Datt. Elsebet. 
25) 3. Trin: sal. Jacob Bernt Macabæi D. 
Margarete Sophie, fiir hiemmedobt. 
29) 8. Trin. Jens Monsen Ti ngfogeds Son Mons. 
32) 13. Trin. Peder Rafns Datte r Margarete. 

Anno 1675 Paascke 4. April 
Degn Rasmus Rafn. 

26) 8. Dec. Margrete Povelsens i 
Nyby eftter lang elendig Siugdom. 74. a. 
27) 17. Dec. Welb. Jacob Bernt Macabæi 
Son Claus, æt. I 1/2 Aar. 

Communicantes = 1505.29
" 

d. 9. August i blef Maz Jorgensen i 
Øster Larsschersogn henrettet for 
et Mord begangen paa et Qvinds
folck som band se lfhafde bell igget. 
d. 17. og 24. Sept. og I. Octob. tre Fredage 
er holdet a lmindelig Faste= og 
Bededage. 
15. Nov: Udsckar Hans Hansen i Rosene= 
dal299 sin Strube: denne hafde afled 
et Barn med sin Tienesteqvinde og 
myrdt det. 

Anno 1676 

U=ægte Bom 

Paasche 26. Ma[] 
Degn Rasmus Rafn. 

2) Fest. Ascens. Tyve-qvindens Karene 
Knuds Son Niels afled med Mons 
Sort, som for hafde ladet henge hend is Mand.300 

4) 7. Trin. Z izele Svensches Son Jens a fled 
med Svend N. som tiener Iver Leutenan[l] . 
5) 27. Trin. Di rik Mollers Son Svend , afled 
med Inger Pedersdatte r i Nyby. 

296 Den samme som ~irct for fik et uægte barn med en tjenestepige p>1 Loftsgård. 
297 Rasmus Ravns søn, hans andet hold tvillinger. 
298 I 1675 var antallet af ægtefødte: 36, uægte: I, brudepar: 10, døde: 28. 
299 Måske Rosendalegård i Rutskcr. o mtalt som blot Rosendalen. 
300 Det fremgår ikke af kirkebogen om dette barn var resultat af' en voldtægt eller frivi ll ig omgang med den mand, der fik domt hendes 

mand til doden. Ravn omtaler ikke i kirkebogen om de mange uægte børn var res ultatet af frivill ige eller ufrivill ige forbindelser, i 
ki rkeboger fra andre egne af Danmark har man typisk sondret mellem »forlokkede« og voldtagne kvindfolk. I den bornholmske 
retspraksis, synes der i det hele taget ikke at forekomme mange ofre for voldtægt og overgreb, derimod synes en del kvinder ofiere 
at være betragtet som jæ vnbyrdige og medansvarl ige sammen med overgrebsmanden. I Aakirkeby kirkebog finder man eksempelvis 
under året 1691, 20. apri l, Karen Jørgensdatter, der blev henrettet med økse og siden brændt for at have bedrevet hor med sin stedfar. 
Ham lykkedes det ti l gengæld at rømme affængslet og Rygte fra Bornholm. Karen Jørgensdatter var datterdatter af den Inger Sver
kes, der blev henretter for at have d ræbt si t uægte barn i 1662. Langt de fleste horsager vedrører forhold mellem mand og kvinde, 
men i Aakirkeby kirkebog omtales i 1687, d. 22. okt. at en unavngiven mand fra Christiansø i Rø1me blev »brent levende nest hos 
Galgen for Synd imod Naturen« hvil ket almindeligvis betegnede sodomi e ller homoseksuali tet. 
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Dode: 
I) I. Jan. Povl Franzman fra Ellet. 
2) 2. Jan. Margrete Hermansdatter af 
Fattighuset æt: 76 Aar. 
9) lnere301

: Elsebe Anders Nordbagyis i Barsel= 
seng dod: æt. 30 Aar. 
14) 10. Mart. Anders Nordbaggis Dat. 5 Uger gl. 
23) Fest. Trin. Welb. Jacob Bernt Macabæ= 
us Cornet: dode i Store 1-la llegrd: 46. a. 
27) 21 . Jun. En J)idsch Soldat af Flaaden. 
28) 5. Jun. Povl Kock af Flaaden. 
30) 25. Jun. Peder Pedersen Soldat, af Flaaden 
som her paa Landet drugnet i Maz 
Buckis Dam: æt. 20 Aar. 
31) 10. Jul. Fru Magdalena Sibylla 
Krampe. Hr. Jacob Berntis Enke 31 Aar. 
33) 26. Jul. en Engelsch Soldat afFlaaden. 
37) og302 en Kongens Soldat fra Flaaden. 
39) 17. Aug. Hr. Nils Mazen Lu nd. 52 Aar. 
43) I. Sep. En Soldat fra Flaaden. 
44) og en Kongens Baadsmand. 
46) 6. Sep. en kongens Soldat. 
51) 20. Sep. Unge Hans Olsen Byfogd. æ. 56 A. 
58) 12. Oct. Anders Udde i Grodby. æ. 52 Aar. 
61) 18. oct. Johan Baltersen Rasch, hos 
Jens Henricksen nor. æ. 16. Aar. 

62) 19. oct. Peder Juul, Tingbud. æ. 45. A 
66) 28. oct. Berete Peder lbsens i [] 
æt: 71 Aar. 

Commu nicantes = 1604303 

i Dimmel= uge3"' kom Ordre at her a f Landet 
schal udred is =60 Baadsfolk el le r 16 
speci=Daler for hver. 
Fer. 3. Pent. afbrende store Canickegaard udj 
Boelschersogn, som ti l horde Tolderen. 
in majo var So=fæchtning imellom de 
Dansche og Svensche. 
d. 2. 9. og 16. Jun, er holden i Danmarch 
almindelige faste= og Bededage, men 
som Orderne kom fors ildig hid til Lan= 
de t er de holdne paa 7. 9. og 16. Jun. 
21. Ju n. Kom Ordre om almindelig Tacksi= 
gel se for de Danschis Sejer over den 
Svensche Flaade. 
Dnc. 23. Trin. Er Hr. Dirich Svendsen305 af 
Provsten indsat i Embedet her i Kirken 
at være Sognepræst. 
d. 28. Augusti er hendis Kongl. Hojhed Princes= 
se Lovise, Prinz Fredri ks [] fod .306 

d. l. Jan er en Mandag 
Sognepræst Hr. Diderich Svendsen Anno 1677 Paasche 15. April is 

Degn Rasmus Rafn. 

Liig 
6) 10. Jan. Bente Anders Uddis i Barselseng 
med 2 Dodfodde Dottre. æt: 38 Aar. 
31) 13. Mart. en I-l ollandsk Baadsmand af Flaade. 
35) 22. Mar. Jens Ambiorsen Tingschriver. 62 a. 
39) 30. Jun. en Kongens Baadsmand. 

C ommunicantes 

26. Mart. Clavs Bohnes307 og Lisbet Markmands308 Bryl= 

30 I Måske lnvoeavit: I. søn. i Fasten. 
302 12. Trin. 

lup i Ronne. 
4.1 1 og 18. Maj: almindelig faste= og Bededage. 
I. Trin. schede offenlig Tacksigelse for de Dan= 
schis lyckelige og sejerige Sofæchtninger. 
9. Trin. Tacksigelse atter for det same. 
24. sept. Hr. Dide rik Svendsen af Aaki rkebye og 
Ni lle Clemensdatters Bryllup i Ronnc.309 

28. Aug. e r voris Dronning Charlotta 
Amal ia fo rlost og haver fod en 
Princesse, som er kaldet Sophia Hedevig.310 

303 I 1676 varde! samlede antal af ægtefødte: 44, uægte: 5, brudepar: 9, døde: 100, dodfødle: 6. 
304 Dimmel: egentligt mørk, dunkel - mørke uge ; forgangne uge. 
305 Didrik Svendsen Funeh, se også år 1654 og 1661. 
306 Indsat NB til Ravns tekst, næsten ulæselig skrift, der henviser til al denne oplysning af Ravn er fej lagtig, al prinsessen blev fodt i 

1667 og indgik ægteskab i 1695. Denne del af afskriften kan således tidligst være fra efter 1695. 
307 Son af rådmand Henning Bohn i Rønne. 
308 Dauer af Peder Markmand og Mette Mouriisda!ter. Elizabeth Markmand blev senere beskyldt for trolddom af ridefogeden Aug ustus 

Dechner, son af Tobias Decimer. Se disse. Elizabeths bror Hans Marchmann blev senere gift med Barbara Hermansdalter Bohn. 
309 Nille Clementsdatter, se også 1661. 
310 Her ender Rasmus Ravns anmærkninger, han døde d. I 0. okt. delle år. Han optræder under »Liig« som nummer 56: I 0. octob. Ras

mus Rafn, Degn. 
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Leonora Christina 
og Hammershus 
Af Anette Eriksen 

Manteltcirnel pci Hammers/ms, hvor Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt sad somftmger i halvandet ci1;.fi·a 1660 
til 1661. Foto Alfred Kjø!le1; o. 1920. 
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LEONORA CHRISTINA OG HA MMERSHUS 

Leonora Christina, 162 1-1698, datter af 
Christian IV og Kirsten Munk , blev i 1636, 
som kun 15årig, gift med rigshofmester 
Corfitz Ulfeldt. Hun er en skikkelse i den 
danske historie, som er blevet skildret både 
som offer, heltinde og skurk. Offerets rolle 
formåede hun selv at g ive liv ved sine selv
biografiske skrifter, Jammersminde og den 
franske selvbiografi. 

Hendes skæbne var i høj grad skabt af tiden, 
af hendes opdragelse og af den mand, som 
hendes far valgte til hende. En mand som 
hun fulgte i tykt og tyndt. Hans sygdom og 
uligevægtighed i de sidste år og hans aner
kendelse af hendes intellekt gav hende ofte 
mulig hed for at bruge sine evner, ikke 
mindst de retoriske gaver. Ulfeldt var i man
ge år af deres ægteskab i stand ti l at g ive 
Leonora Christina de privi legier og den po
sition, som hun selv anså sig som født til 
som kongedatter. Men ægteskabet kom også 
til at byde på megen modgang. Noget af den 
modgang kom til at foregå på Bornholm i 
å rene 1660-1661. Da »tog« Ulfeldt og Leo
nora Christina ophold på Hammershus, ikke 
fr ivilligt, men som fæstningens nok mest 
prominente fanger. 

Opholdet i Malmø 

Efter Roskildefreden i 1658 bosatte Leonora 
Christina og Ulfeldt sig i Malmø. Som så 
ofte før havde de svært ved at finde sig til 
rette. Efter overtagelsen af Skåne fratog den 
svenske konge den skånske adel, dermed 
også Ulfeldt, de privilegier, som de havde 
haft under den danske konge. Derudover 
havde kongen lovet U lfeldt et fornemt em
bede, men udnævnelsen kom aldrig, alt til 
U lfeldts store fortrydelse. Situationen blev 
yderl igere forværret for U lfeldt, da sven
skerne genoptog krigen mod Danmark. Nu 
kunne han risikere at miste a lt, hvad han 
havde opnået ved freden i 1658, hv is sven
skerne tabte.1 

I 1659 blev han kædet sammen med 
Malmøsammensværgelsen. Hensigten med 
sammensværgelsen var at generobre Mal mø. 
Trods flere forsøg i december 1658, var det 
ikke lykkedes at få den lovede undsætning 
fra Danmark ti l Sverige og i februar 1659 
trak danskerne sig fra at yde akt iv hjælp. 
Svenskerne fik nys om sammensværgelsen 
og hovedmændene blev arresteret. I den ef
terfølgende kommissions afdækning afom
stændighederne var det en af hovedteorier
ne, at Ulfeldt stod bag sammensværgelsen. 
Ulfeldt havde haft kontakt t il enkelte perso
ner i sammensværgelsen, men det var aldrig 
blevet til et egentligt samarbejde.2 

Ulfeldt blev sat i husarrest og i december 
1659 erklærede kommissionsdornstolen, at 
han havde gjort sig skyldig i højforræder i. 
Under det meste af kommissionens arbejde 
havde Ulfeldt været syg, således var det 
Leonora Ulfeldt, der måtte føre deres for
svar overfor kommissionen. Da Ulfe ldt sta
dig var syg ved domstolens erklæring, blev 
det overladt ti l den svenske konge skøn, 
hvornår den endelige dom skulle fa lde.3 

Dommen nåede aldrig at blive afsagt, for
inden døde den svenske konge og der blev 
indgået fred i København. Efter fredsindgå
elsen blev de ti lbageværende medlemmer af 
sammensværgelsen benådede, men ikke U l
feldtparret. Dette gjorde parret bange og 
selvom stærke kræfter arbejdede på at få 
dem frigivet, valgte de bl.a. på grund af mis
visende oplysni nger at flygte fra Malmø. 
Kort før de skulle have besked om, at de var 
frig ivet på den betingelse, at Ulfeldt i al 
fremtid ville opføre sig som en tro svensk 
undersåt. Ifølge Leonora Christina var afta
len, at Ulfeldt skulle tage til Li.ibeck, mens 
hun tog til København og forsøgte udsoning 
med Frederik III. Men U lfeldt havde ikke 
holdt ord og befandt sig i København, da 

I Olsen, red.: s. 256 
2 Rasmussen s . 145- 146 
3 Rasmussen s . 154 
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LEONORA CHRISTINA OG HAMMERSHUS 

Leonora Christina, 1621-1698, grevinde af Slesvig og Holsten og Co1fit= Ulfeldt, 1606-1664, rigshof111este1; o. 
1658. Kunstner ukendt. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksbo1g Slot. 
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ANETTE ERIKSEN 

Leonora Christina ankom. Dagen efter blev 
de begge anholdt og sendt til Bornholm. 

Ankomsten til Bornholm 

Hvorfor det lige blev Bornholm parret blev 
henvist til, ved vi ikke. Men det kan skyldes 
flere ting eller nærmere en kombination af 
ting. Dels havde Frederik III her, i forbin
del se med bornholmernes »løsrivelse«, 
opnået den enevældige magt, så hans dispo
sitioner på øen kunne ikke anfægtes af 
rigsrådet. Dels havde befolkningen demon
streret deres loyalitet ti I kongen og deres 
modvi lje mod bestemmelserne i Roskilde
freden. Dermed kunne der forventes en 
modvilje mod arkitekten bag Roskildefre
den, hvilket ville gøre det svært for parret at 
finde støtte og medhjælpere ti l en eventuel 
flugt. Sidst men ikke mindst var der belig
genheden, ikke bare af Hammershus men 
hele øen, som også i høj grad ville besvær
liggøre en flugt. 

I slutn ingen af juli 1660 ankom Leonora 
Christina og U lfeldt ti l Rønne. Her blev de 
mødt af øens guvernør, Adolph Fuchs, som 
sku lle have ansvaret for dem under deres 
fangenskab på øen. Han første opgave blev 
at føre dem til Hammershus.4 Her var der 
indrettet værelser t il dem i Manteltårnets 
fjerde stokværk i det sydøstlige hjørne.5 

Ulfeldt var ved ankomsten til øen igen 
syg, tilsyneladende havde han fået kolik og 
måtte transporteres til Hammershus lig
gende i en vogn. Fuchs var ikke overbevist 
om at U lfeldt reelt var syg, men så det mere 
som en måde at skaffe sig kontakter ti I et 
eventuelt flugtforsøg. Fuchs mente, at hv is 
kongen ti llod det, kunne han hurtigt kurere 
Ulfeldt med et lag tæsk.6 Fuchs beskrev i 

4 Brøndum-Nielsen s.3 1 
5 Koefoed s . 83 
6 Heiberg s. 195 
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samme indberetning, hvordan Ulfeldt ved 
ankomsten ti l Hammershus i fo rtvivlelse 
havde kastet sig på sin seng, hv ilket havde 
fået Leonora Christina til at »begynde hef
tigt at skrige og græde«.7 

Hvor Ulfeldt hengav sig til en form for 
apati , var Leonora Christina mere virksom. 
Allerede efter få dage gjorde hun sit første 
forsøg på at finde en vej ud. Fuchs havde 
givet vagtmesterens hustru besked på at 
prøve at vinde Leonora Christinas fortrol ig
hed ved at ti lbyde hjælp mod betaling.8 Som 
Leonora Christina selv skr iver, tog hun 
selvfølgelig imod ti lbudet.9 

Ifølge Leonora Christina blev hun lokket 
i en fælde, fordi Fuchs vidste at hun med
bragte et skrin , og det v ille han have fat i. 10 

Fuchs hævdede, at det var via vagtmeste
rens hustru, at han fandt ud af, at Leonora 
Christina opbevarede penge og juveler samt 
dokumenter i et skrin.11 Uanset hvordan 
Fuchs fik kendskab til skrinet, endte det 
med at han konfiskerede det. For at formalia 
skul le være bare en smule i orden, blev skri
net plomberet med Ulfeldts segl inden det 
blev fjern et.12 Dette skrin skulle også senere 
blive ki lde til kontroverser mellem Leonora 
Christina og Fuchs. Nogle uger efter at 
Fuchs havde beslaglagt skrinet, inviterede 
han parret på en gåtur udenfor Hammers
hus' mure. Kun Leonora Christina tog i mod 
invitationen. Under turen havde Fuchs g ivet 
indtryk af, at han kunne bestikkes for den 
rette sum penge. Igen bed Leonora Christina 
på krogen og efter at have snakket med Ul
fe ldt, ti lbød de Fuchs 20.000 r igsdaler. Det 
mente Fuchs ikke var nok og forlangte 
50.000 rigsdaler. Det kunne Leonora Chri
sti na ikke garantere for, men de 20.000 var 
der garant i for i skrinet. Fuchs vendte et par 

7 Heiberg s. 196 
8 Heiberg s. 196 
9 Brøndum-Nielsen s. 31 
I 0 Brøndum-Nielsens. 3 l 
11 Heiberg s. 196 
12 Brøndum-Nielsen s.3 1 
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Adolph Fuchs, død 1662. Guvernør på Bornholm 1659-1661. Bornholms Museum. 

83 



ANETTE ERIKSEN 

dage senere ti lbage med beskeden om, at 
han ikke ville hjælpe for under 50.000 og at 
der ikke var noget i skrinet, som kunne ga
rantere for pengene. Han meddelte derefter, 
at han ville sende skr inet til København den 
efterfølgende dag. Leonora Christina var 
sikker på, at det hele havde været en und
skyldning for at bryde seglet og åbne skri
net.13 Det var yderst problematisk for parret, 
at skrinet nu kom i Frederik Ill's hænder. 
Det indeholdt en fortegnel se over U lfeldts 
midle r og obligatione r, samt hvilke værdier 
de havde deponeret hos bekendte i Køben
havn. Disse oplysninger kom nu i myndig
hedernes hænder.14 

Adolph Fuchs 

Historien om skrinet er en af de mange epi
soder, hvor Fuchs og L eonora Christina 
krydsede klinger. Det var to il tre tempera
menter, som stod overfor hinanden. 

V i ved ikke meget om Fuchs, han stam
mede v ist fra Flandern og første gang han 
dukker op i kilde rne er i 1645 som fændrik 
i Holsten. T de følgende år møder vi ham 
som officer dels i dansk og dels i fremmed 
tjeneste. Under den første Carl-Gustaf krig 
få r han patent som dansk officer og under 
Københavns belejring fi k han overkom
mandoen over C hri stianshavn, her udv iste 
han på voldene både tapperhed og dri stig
hed .15 M en sa mtidig demonstrerede han 
også s in uomgængelighed. Han tyrannise
rede s ine underord nede og kom i konflikt 
med s ine officerskollegaer. Han blev også på 
et tidspunkt fængslet for brutal optræden, 
da han slog en kollega i kongens nærvær.16 

At Frederik II1 godt var klar over, at det 
var en barsk herre han udnævnte til guver
nør, fremgår af de instrukser han gav Fuchs 

13 Brondum-Nielsen s. 32 
14 Heiberg s. 197 
15 Stub-Jørgensen s 74 
16 Stub-Jørgensen s. 74 
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ved udnævne lsen. Kongen pålagde Fuchs at 
udv ise en sømmelig adfærd mod indbyg
gerne på Bornholm og ikke ty nge dem med 
nye på læg e lle r g ive anledn ing til klage
mål.17 

Fuchs glemte tilsyneladende hurtigt sine 
instrukser, da han ankom til Bornhol m. 
Fuchs va r officer og forventede at fo lk ly
strede hans ordre. Hvis han ikke blev adlydt, 
løb hans ilt re temperament ofte afmed ham. 
Han blev høj røstet og grov, råbte og skreg så 
fråden stod ham om munden. Når tempera
mentet tog over var der heller ikke langt til, 
at han anvendte både stok, kårde og pisto l.18 

Fuchs kom hurt igt i klammeri med alle, han 
kom i kontakt med, både bønder og embeds
mænd og han blev hurtigt en frygtet og ha
det mand på Bornholm. Specielt korn det t i 1 
at gå ud over amtsskriveren, Peder Jensen. 
Fuchs forfu lgte ham i sådan en grad, at han 
valgte at gå under j orden. Herfra sendte han 
adskillige klager til Frederik IIJ.19 

Disse beskrivelser falder godt i tråd med 
Leonora Christinas egne beskrivelser af sin 
fangevogter. Der er ikke noget at sige til , at 
nå r dette ilt re temperament mødte Leonora 
Christinas eget temperament, opstod der 
ofte ret voldsomme ordk lammerie r, hvor 
Fuchs kom til kort overfor Leonora Ch risti
nas mere kontrollerede temperament og vel
artiku lerethed. 

Fuchs kunne ikke vinde ordkrigen mel
lem dem og turde tilsyneladende ikke lægge 
hånd på sine fanger, muligvis har han fået 
strenge ordre på, at dette ikke måtte fore
komme. Efte rhånden valgte han også at 
undgå konfrontationerne og holdt sig væk. 
Til gengæld gjorde han, hvad han kunne, for 
at gøre opholdet på Ha rn mershus så lidt 
komfortabelt som muligt. 

17 Stub-Jørgensen s. 74 
18 Stub-Jørgensens. 75 
19 Koefoed s. 83 
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Flugten 

I løbet af efteråret og vinteren holdt Fuchs 
sig som sagt på afstand, men når han mødtes 
med Leonora Christina, endte det som regel 
i diskuss ion. Fuchs blev hidsig og Leonora 
C hri stina kunne ikke lade være med at være 
sarkastisk. 

Som næv nt tidligere gjorde Fuchs andre 
tiltag til at gøre opholdet mindre behagelig t. 
U lfeldtparret havde fra starten af deres fan
genskab haft mulighed for at gå ud på korn
loftet, hvor de kunne trække fri sk luft. Der 
blev nu sat en lås for døren. Efterfølgende 
blev næsten a lle vinduer lukket til med en
te n j ernstænger eller træskodder. A ndre 
blev der posteret vagter nedenfor. Leonora 
Christina klagede specielt over maden og 
mente, at det var Fuchs' hensigt at sulte dem 
ihjel i løbet afvinteren.20 Sønnen Christian 
Ulfeldt beskyldte nogle år senere Fuchs for 
bevidst at give forældrene kød, som var øde
lagt af sa lt, for at de skulle omkomme af 
sult.21 

Men udadtil virkede det som om der var 
ro hos fangerne i løbet af vinteren. Faktisk i 
sådan en grad, at Fuchs forsikrede Frederik 
nr om, at en flugt ville være umulig. A llige
vel var det lykkedes for Ulfeldt at få smuglet 
et forsvarsskrift ud, som endte hos kongen.22 

Der var dog langtfra ro hos Ulfeldtparret. 
Parret var i fuld gang med at pla nlægge de
res flugt fra Hammershus. En flugt, som 
skulle finde sted, så snart Østersøen var far
bar. 

Vinteren blev brugt til forberedelse. Leo
nora Christina syede segl og lavede tovværk 
af de lagner, hun havde modtaget fra 
Malmø.23 U lfeldt og parrets tjener Peter 
Pli.igge arbejdede med at skære årer. Ulfeldt 
fik derudover lirket jernstængerne for et af 

20 Brøndum-Nielsen s. 34 
21 Heibergs. 216 
22 Heiberg s. 197 
23 Brøndum-Nielsen s. 34 

vinduerne løs, så de kunne fjernes ved fl ug
ten.24 

Den 13. marts 1661 vurderede de, at vej ret 
var gunstigt og satte flugten i værk. Jern
stæ ngerne blev fj ernet fra vinduet, eventuel 
støj blev overdøvet af tappenstregen, som 
blev spillet hver aften kl. 8.00. 25 Leonora 
Christina blev først firet ned, derefter skulle 
tjeneren hej se Ulfeldt ned i en specialkon
strueret kasse. Men da han skulle gennem 
v induet satte kassen sig fast og det tog Peter 
Pli.igge et par timer, at få Ulfeldt fri og hejst 
ned. Derefter firede Pli.igge sig selv ned til 
Ulfeldtparret. 26 At de ikke allerede blev op
daget under denne del af flugten er egentlig t 
utrolig t, men skyldes bl.a., at Fuchs havde 
inddraget den skildvagt, som normalt stod 
under parret vinduer. Efter de var kommet 
ned fra Manteltårnet skul le de finde et sted 
at komme over ringmuren . Mens de ledte 
efter et egnet sted, faldt Ulfeldt i en mød
ding og mistede sine sko.27 

De fandt et sted, hvor de kunne passere og 
kom over på den a nden s ide. Det var dog 
ikke slut med vanskelighederne. Vej ret 
vendte, skyer dækkede månen og det be
gyndte at regne. De kunne ikke læ ngere se, 
hvilken vej de skulle gå. De var kommet 
over ringmuren ind mod land og kendte ikke 
området. Ulfeldt syntes de skulle holde hv il 
og vente til det blev lyst. Men Pli.igge mente, 
at han kendte vejen, da han havde observe
ret området fra v induet, før det blev dækket 
til.28 De lod sig derefter glide nedad på bag
delen og følte sig frem med hæ nder og fød
der. Når de kom til steder, hvor de var usik
re på , om de ville kunne finde fæste, kastede 
de sten ned ad k lippen for at lytte sig t il den 
mest farbare vej.29 På et tidspunkt mente de, 
at stenen stoppede, og at det måtte være mu-

24 Koefoed s. 84 
25 Koefoed s. 84 
26 Koefoed s. 84 
27 Koefoed s. 84 
28 Brøndum-Nielsens. 35 
29 Koefoed s . 84 
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ligt at komme ned. Pli.igge lod sig glide i 
forvejen, men stenen var blevet fanget i no
get buskads og der var lige så stejlt på stedet, 
som der hvor de ellers havde prøvet. Pli.igge 
mistede fæstet og faldt adskillige meter ned. 
Leonora Christina og Ulfeldt troede, at han 
var blevet slået ihjel ved faldet. Efter nogen 
tid gav han dog lyd fra sig. Leonora Chri
stina lod sig glide ned til stedet, hvorfra 
Pli.igge var faldet. Hun kastede en tovende 
ned til ham og fik ham trukket op. Egentlig 
en ganske utrolig bedrift, ifølge Fuchs var 
der tale om djævelskab. Det var efterhånden 
begyndt at lysne og trods tågen kunne de nu 
finde vej ned ad klipperne.30 Nu skulle de 
bare ned til stranden og finde en båd. 

Ulfeldt var efterhånden så træt af nattens 
strabadser, at han ikke orkede at gå mere. 
Han bad Leonora Christina og Pli.igge om at 
efterlade ham. Leonora Christina nægtede 
og fik ham overtalt til at gå videre med støt
te fra Pli.igge og hende selv.31 På vejen skul
le de passere et stengærde, som hørte til 
Ha rnmershus' yderste befæstning.32 Her 
blev de opdaget af værten på den nærlig
gende kro. Han kom farende ud af sit hus, 
idet han troede at der var grisetyve på færde 
og råbte dem an. Da han ikke fik noget svar, 
løb han ind igen for at hente sit gevær og 
korn ud igen sammen med sin kone. På 
grund af tågen kunne de ikke se personerne 
tydeligt, men kun konturerne af tre perso
ner, hvor den ene hang på skuldrene af den 
anden og de var al le belæsset med bylter og 
tov. P.li.igge havde de hjemme.lavede årer 
stikkende ud af sin bylt på ryggen, som var 
det horn. Konen på kroen mente, der måtte 
være tale om overnaturlige væsner og fik 
trukket sin mand med sig ind og lukkede 
døren.33 

30 Brøndum-Nielsens. 35 
31 Brøndum-Nielsen s. 36 
32 Heiberg s. 198 
33 Koefoed s . 85-86 
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Det lykkedes de flygtende at komme ned 
til stranden ved Sandvig, hvor de havde hå
bet at finde en båd og en fisker, som ville 
hjælpe dem over. Men Fuchs havde taget 
sine forholdsregler, alle fiskerbåde blev flyt
tet om natten og bevogtet.34 De forsøgte at 
købe en båd af nogle lokale fiskere, men det 
mi slykkedes.35 Folk i Sandvig begyndte at 
stimle sammen omkring det mærkelige op
tog, og de blev hurtigt klar over, hvem det 
drejede sig om. Heldigvis for parret var ma
jor Crantz blevet vækket af en mand fra 
Sandvig, som fortalte, at der var dukket tre 
personer op, der fremstod som gøglere, un
der Hammeren . Han mente at det måtte 
drej e sig om Grev Ulfeldt. Crantz havde 
skyndt sig ud og sammen med en korporal 
og seks menige fandt han Ulfeldt siddende 
på en sten og Leonora Clu·istina var kommet 
gående imod ham.36 Hvis ikke Crantz var 
dukket op og havde ført dem til deres logi, 
er det ikke godt at vide, hvad der var sket 
med parret. Stemningen omkring dem var 
fjendsk og folkene truede med at plyndre og 
myrde dem.37 Ulfeldt var ikke en populær 
mand på Bornholm. 

Major Crantz skyndte sig til Hammershus 
for at meddele, at han havde Ulfeldtparret 
siddende i sit logi i Sandvig. Fuchs sov sta
dig da nyheden kom og havde ikke noget 
kendskab til flugten. Han skyndte sig til 
parrets værelse for at konstatere ved selv
syn, at de var flygtet. Han afhentede deref
ter parret i sin vogn og førte dem tilbage til 
Hammershus. Leonora Christina havde bedt 
majoren om at fortælle Fuchs, at de på grund 
af den ublide medfart de havde fået i fan
genskabet havde set sig nødsaget til at flyg
te. 38 De ville nu tage den straf, han mente 
var dem fortj ent.39 Han skulle blot huske på, 

34 Koefoed s . 86 
35 Heiberg s. 198 
36 Koefoed s.88 
37 Koe foed s. 88 
38 Brøndum-Nielsen s. 37 
39 Koefoed s. 88 
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landskabet mellem Hammers/ms og Sandvig, ved Hammersøen. Et skov/øst klippelandskab med stengærde1: Så
dan så det område ud, Leonora Christina og Corfitz U/feldtfiygtede igennem. Foto Gottlieb Støckel, i 870erne. 
Bornholms Museum. 

at de ikke frygtede døden.4° Fuchs indrøm
mede, at han ikke bebrejdede dem flugtfor
søget, da de nok aldrig ville opnå friheden 
på anden måde.41 Til gengæld blev han me
get oprørt da han opdagede, hvad han be
tragtede som et brandstiftelsesforsøg. I væ
relset som U lfeldtparret havde forladt, var 
der efterladt et lys som ifølge Fuchs og ad
skillige vidner stod midt på gulvet, omkran
set af halm. Hvis ikke det var blevet opda
get, v ille det have sat ild til halmen og rum
met. Dette kunne have udviklet sig til en 
katastrofe, da der i rummet ovenover blev 
opbevaret 2000 lægter og brædder og i rum
met nedenunder stod der krudttønder. 42 

Leonora Christina sagde, at de havde efter
ladt lyset på et bord og hvis det var blevet 
flyttet måtte det være kattens værk.43 

40 Brøndum-Nielsen s. 37 
4 1 Brøndum-Nielsens. 37 
42 Heiberg s. 199 
43 Koefoed s. 88 

Fuchs gør i sine indberetninger ti l Frede
rik III langt mere ud af den formodede ilds
påsættelse end af selve flugten, måske for
søgte han at bortlede opmærksomheden fra, 
at det var lykkedes Ulfeldtparret at flygte, 
trods hans forsikring om, at det ikke kunne 
lade sig gøre. 

Flugten fandt sted den 13-14. marts, men 
først den 15. juni blev de placeret i det der 
skulle blive deres fængsel resten af tiden på 
Hammershus. Fuchs fik fra København be
sked på at skille de tre fra hinanden, således 
at de blev placeret på hver sin etage. Da det 
gik op for parret, at de skulle skilles, tog de 
g rædende afsked med hinanden. Men så 
snart de var blevet anbragt i rummene, var 
de faldet til ro og forholdt sig derefter ro
ligt.44 I starten kunne de kommunikere ved 
at råbe beskeder til hinanden gennem vin
duerne, på ita liensk. Men da Fuchs fandt ud 

44 Koefoed s. 91 
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af det, blev der sat en vagt nedenfor vindu
erne med en skralde, som han sku lle bruge, 
når parret forsøgte at råbe til hinanden.45 

Isolationen havde en meget forskellig effekt 
på parret, hvor Leonora Christina tidligere 
havde været den stærke, blev hun nu syg og 
troede hun skulle dø.46 U lfe ldt, som tidli
gere nærmest havde virket apatisk, I ivede op 
og sang det meste af dagen.47 

l øsladelsen 

I december 1661 havde parret siddet fængs
let på Hammershus i halvandet år uden at 
der var blevet ført sag mod dem. Politisk var 
det en uholdbar situation for Frederik lil og 
efter indførelsen af enevælden i efteråret 
1660, udgjorde U lfeldt ikke længere den 
samme trussel som tidligere. Kongen øn
skede dog at sikre sig ved en eventuel frigi
velse, dels ville han kompenseres for de 
tidligere bedragerier og dels skulle man 
have en garant i fra U lfeldt om, at han ikke 
ville modarbejde kongen.48 

Frederik III sendte Christian Rantzau til 
Bornholm for at se på forholdene. Han skul
le dels kigge på Fuchs' embedsførelse og 
dels skulle han forhandl e en fr ig ivelse af 
Ulfeldt. Klagerne over Fuchs var der efter
hånden så mange af, ikke bare fra Ulfeldt
parret, men også fra bornholmerne, at man 
valgte at fj erne Fuchs fra embedet. Den 17. 
december blev han forflyttet til Nyborg. 
Som ny guvernør blev udnævnt Detlev Li.it
kens. 

Den 27. oktober underskrev Ulfeldt en de
precationsskrivelse, hvori han anmodede 
om at parret måtte blive frig ivet. Hvis de fik 
fr iheden, lovede de aldrig at foretage sig no
get, som kunne skade kongen, kongens riger 

45 Brøndum-Nielsens. 40 
46 Brøndum-Nielsens. 40 
4 7 Koefoed s. 9 I 
48 Heiberg s. 203 
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og lande, det kongelige hus og dets arveret
tigheder. De lovede at g ive afkald på det 
inventar, som var blevet beslaglagt og afgav 
deres sjællandske godser. Leonora Christina 
blev også frataget ti tlen som grevinde af 
Slesvig og Holsten. Skrivelsen blev sendt ti l 
Frederik III, som imidler tid ikke var ti l
freds. I begyndelsen af december fremlagde 
Detlev Uitkens en række nye krav for Ul
feldtparret. Blandt andet skul le de give af
kald på de rettigheder, de havde ifølge Ros
kildefreden. Dertil skul le de give afkald på 
alt, hvad de ejede i Norge, i Aalborghus Len 
og gården i København. Sidst men ikke 
mindst sku lle de love, at hverken de eller 
deres børn ville drage Fuchs ti l ansvar for 
fangenskabet på Hammershus og ikke hæv
ne sig på nogen, som de mente kunne være 
skyld i deres fangenskab. K ravet blev opsti l
let, fordi U lfeldt havde søgt kongen om lov 
til at retsforfølge Fuchs. Ulfeldt nægtede at 
underskrive, selvom Li.itken gjorde det klart, 
at valget stod mel lem løsladelse på disse be
tingelser eller at dø i fængslet.49 Men efter at 
have haft mulighed for at snakke med Leo
nora Christina gennem vinduet indvill igede 
han i kravene. Derefterunderskrev de begge 
betingelserne for deres løsladelse.5° Kort ef
ter blev parret ført sammen efter 26 ugers 
adsk illelse. To dage senere blev de sej let til 
København.51 Den 23 . december 1661 blev 
parret endelig frig ivet og kunne tage ophold 
på Ellensborg (nu Holckenhavn) på Fyn. De 
havde forbud mod at vise sig på Sjæl land og 
ved hoffet. 52 

Efterspil 

Efter blot at have opholdt sig en måned på 
Ellensborg53 søgte Ulfel dt om lov ti 1 at rejse 

49 Hcibcrg s. 204-205 
50 Brøndum-N ielsen s. 42 
51 Brøndum-Nielsen s. 42 
52 Heiberg s. 206 
53 Holckenhavn ved Nyborg 
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udenlands. Officie lt for at søge behandling 
for sine sygdomsplagede ben, men reelt for 
at prøve, om han igen kunne komme ti l at 
spille en hovedrolle på den politiske scene. 
Efter nogen tid fik han til ladelse til at for
lade landet. Hans henvendelser var efter
hånden mere og mere vanvittige. Frederik 
IIl mente de rfor ikke, at U lfeldt udgjorde 
nogen trussel og derfor fik han til s idst lov 
at rejse.54 I juni 1662 forlod fami lien Ulfeldt 
landet og satte kurs mod Amsterdam. Der
fra tog Leonora Chr istina til Bri.igge for at 
finde et hus, der kunne lejes til familien og 
de tog derefter ophold i byen.55 

Den 14. november 1662 ankom general
major Fuchs t il Bri.igge sammen med s in 
hustru og den 16. november blev Christian 
U lfeldt bekendt med, at Fuchs var kommet 
t il byen. K lokken fire om eftermiddagen 
forlod Christian Ulfeldt det selskab han var 
i. Sammen med ham var Peter Pli.igge, tjene
ren som havde siddet indespærret på Ham
mershus sammen med Ulfeldtparret, samt 
en ukendt person. Christian U lfeldt havde 
fået at vide, at Fuchs og hustruen havde for
ladt deres logi. Da de holdt foran borgmeste
rens hus sprang Christian U lfeldt op i vog
nen og gennemborede Fuchs med en dolk. 
Pliigge kastede efterfølgende nog le små 
håndgranater op i vognen. Fuchs blev dræbt, 
men hustruen overlevede angrebet.56 

Dette efterlod Ulfeldtparret i et dilemma, 
de havde jo skrevet under på at hverken de 
selv eller deres fami lie ville skade Fuchs. Så 
på trods af, at de formentlig ikke var kede af 
sønnens hand ling og måske oven i købet 
havde kendskab til planen om at dræbe 
Fuchs, måtte de officielt gøre hvad de kunne 
for at tage afsta nd fra sønnen og drabet samt 
bedyre deres egen uskyld.57 U lfeldt skrev 

54 Heiberg s.2 11 
55 Brondum-Nielsen s. 43 
56 Heiberg s. 215 
57 Hcibcrg s. 216 

bl.a. et brev, hvori han tog afstand fra søn
nens handl ing, men samtidig er det et for
sva rsskrift for dem begge. Fuchs havde, 
efter U lfeldts mening, fremsat nye fornær
melser mod fami lien og det var den ne nye 
bagta lelse, som havde fået Christian Ulfeldt 
ti I at reagere. Dermed havde sønnen og fa
milien ikke forbrudt s ig i mod reversens 
løfte. Der er dog ikke noget belæg for, at 
Fuchs skulle have bagtalt fam ilien i Bri.igge, 
hverken i de efterfølgende afhøringer e l ler i 
Christian Ulfeldts breve.58 Christian Ulfeldt 
blev ikke anholdt for mordet. Han nåede at 
flygte ti l Liege og senere t il Rom.59 

I maj 1663 rejste Leonora Chri stina til 
Eng land. Her blev hun på den danske kon
ges fora nledning anholdt i Dover og ført ti l 
Blåtårn på Københavns slot. Her startede 
hendes andet fangenskab, som skulle blive 
af noget længere varighed. Fangenskabet i 
Blåtårn, hvor hun skrev sin berømte selvbio
grafi »Jammersminde« kom til at vare 21 år. 
Leonora Christine blev frigivet i 1685. Hun 
døde i et kloster i Maribo i 1698. Corfitz 
Ulfeldt døde i 1664 i Tyskland. 
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Danmarkshistoriens største 
skibsl<atastrof e? 
Strandingen ved Sose i 1678 

Af Jakob Seerup 

Det var en mørk og stormfuld aften, en hård 
vest-sydvestlig v ind med bitter ku lde og 
snefog piskede ind mod den bornholmske 
kyst. Det var den 4. december 1678, og en 
stor konvoj fra den pommerske kyst hug
gede sig vej gennem den svære sø med kurs 
mod Sverige. I spidsen for konvojen på 25 
skibe var en orlogsfregat ti lhørende kurfyr
sten af Brandenburg. I snefoget og mørket 
opdagede udkiggen på den brandenburgske 
fregat først for sent, at skibet var på vej mod 
den bornholmske kyst. Skibet stødte på 
grund ; men ved en heldig manøvre lykke
des det at få skibet af grunden igen, og der 
blev øjeblikkelig signaleret til de bagvedlig
gende fartøjer, at også de skulle ændre kurs. 
Imidlertid var det i det tiltagende mørke kun 
de første seks skibe, der så signalet og nåede 
at ændre kurs. De øvrige fartøjer fortsatte 
med konvojens oprindelige kurs og opda
gede ikke faren, før det var for sent. 

T løbet af natten strandede 15 skibe ved 
Sose Odde. Disse skibe blev efterhånden 
slået til vrag. 1 Tre skibe forli ste umiddelbart 
med store tab af menneskeliv. To lybske far
tøjer var i stand til at landsætte deres tropper 
og komme af grunden på ny og returnere til 
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Pommern. Vi får nok aldrig det endel ige 
antal af døde at v ide. Det var formentlig 
danmarkshistoriens største skibskatastrofe, 
der havde fundet sted natten mellem 4. og 5. 
december 1678. 

Det var et kærkomment svensk nederlag, 
der var baggrunden for, at disse skibe var 
afsej let i konvoj fra Pommern med kurs mod 
Sverige. Det var de svenske garnisoner i 
Pommern, som havde overgivet sig til kur
fyrsten Friderich Wilhelm d . 1. af Branden
burg, der var den danske konges allierede. 
Friderich Wi.lhelm ville gerne sikre sin ind
flydelse i de overv undne dele af Svensk 
Pommern og aftalte derfor med den danske 
konge Christian d. 5., at de svenske tropper 
kunne få frit lejde ti l at rejse hjem til Sve
rige. Aftalen var, at en brandenburgsk fregat 
skulle anføre konvojen, og det var denne 
fregat, der førte konvojen på den farl ige 
kurs mod den bornholmske kyst. 

I 1678 var Danmark og Sverige i krig, og 

l Birger Thomsen, Katastrofen ved Bornholm - Sose 1678, s. 
4 1. Thomsens art ikel blev udarbejdet i forbindelse med ma
rinearkæologi ske undersøgelser af vraget, der blev udført i 
1981 i samarbejde med dykkerklubben Calypso. 
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svenske skibe var lovligt bytte for danske 
orlogsskibe. Men i kampen om at generobre 
de tabte provinser øst for Sundet havde den 
danske konge brug for stærke allierede som 
Friderich Wilhelm, og derfor accepterede 
man fra dansk side konvojen fra Pommern. 
Det har været en afvejning af dødsensalvor
lige faktorer for den danske krigsførelse. 
Skånske Krig havde været blodig og tegnede 
ikke lovende for den danske konge. Året før 
havde han ganske vist kuru1et notere sig en 
dramatisk sejr ti I søs ved slaget i Køge Bugt. 
Men i land g ik det ikke så godt, og efter 
tabet af det uhørt blodige slag ved Lund i 
1676 gik det den gale vej for de danske am
bitioner om atter at blive herre i Skånelan
dene. 

Af de områder, Danmark havde afstået til 
Sverige ved Roskildefreden i 1658, var det i 
1678 kun Bornholm, der atter var under den 
danske trone. På Bornholm stod minderne 
om det svenske herredømme i 1658 endnu 
klart i erindringen, ligesom de voldsomme 
begivenheder ved den svenske invasion i 
1645 havde sat sine spor i organisationen af 
den bornholmske kystmilits, der i krigsårene 
i 1670'erne bevogtede Bornholms kyster. 
Også denne aften i december 1678 var der 
vagter ude, og de blev noget bekymrede, da 
de på stranden ved Sose fandt hundredvis af 
svenske soldater. Den fra 1658 bekendte Jens 
Koefoed (1628-1691), Bornholms befrier, 
som deltog i bevogtningen af de svenske fan
ger, viste sig fra sin grummeste side og fore-

Selvom det ikke lykkedes at vinde de tabte provinser øst.får Øresund tilbage, bød Skånske Krig på en række danske 
triunifer til søs. Her er det søslaget i Køge Bugt i.juli 1677. Både Delmenhorst og Nel lebladet havde deltaget i dette 
slag, året før det storefor/is ved Sose bragte dem til Bornholm. Maleri af Viggo Fauerholt, 1853, Orlogsmuseet. 
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Den uheldige Nils Djurklous' revers med underskrifl og laksegl dateret d. 8. december 1678 ganske som de øvrige 
reverse1: Heri lovede Djurklou ikke af yde modstand mod den danske konge, så længe han var i fa ngenskab. Rigs
arkivet,foto Henrik Vensild. 

slog at samtlige svenskere skulle massakre
res, hvilket dog blev forhindret.2 I stedet blev 
tropperne midlertidigt indkvarteret i Rønne 
og i forskellige kirker, hvor der var plads, 
indtil de kunne overføres til Køben havn . 

Blandt de mange svenske fanger var kap
tajn, senere oberst, Nils Djurklou (1642-171 2) 
fra Vastmanlands Reg iment. Djurklou skrev 
senere sine erindringer, og hans minder fra 
Bornholm var ikke rare, og de var i hvert fa ld 
ikke præget af taknemmelighed mod de dan-

2 J.A. Jørgensen, Bornholms Histo rie li, s. 43f. 
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ske myndigheder, der tog sig af ham og de 
øvrige skibbrudne.3 Han skrev, at de strande
de svenskere blev »till fånga tagna, uthplund
rath sampt obarmhertigt trakterade och mest 
lagda upå korkogolf uthi kalla wintern«. 

Den 8. december, efter at de havde haft 
lej lighed til at puste ud og få tørret deres tøj , 
satte de svenske officerer alle som en deres 
segl og underskrift på en række enslydende 
breve, hvori de lovede ikke at foretage sig 
fjendtlige handlinger mod den danske kon-

3 En maskinskrevet kopi af de relevante dele af erindringerne 
findes på Bornho lms Museum, »Ur Overste Nils Djurklous 
egenhiindiga anteckningar. 
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ge. Denne bunke af såkaldte »reverser« be
finder sig i sagen om forliset i Krigskollegi
ets arkiv på Rigsarkivet. Ud fra brevenes 
ensartede håndsk rift er det ret tyde ligt at se, 
at de har fået nogle få sekretærer til at skri
ve reverserne, hvorefter officererne indivi
duelt har underskrevet og beseglet dem. 

Tropperne ove1føres til København 

Den 14. december reagerede Admiralitetet i 
København på nyheden om det store sven
ske forli s. »Velbaarne og Manhaffte« Fride
rich Giedde ( 1641-1717) blev beordret øje
blikkeligt at begive sig til Bornholm om 
bord på orlogsskibet Lossen.4 Med sig på 
skibet skulle han bringe en kommission, der 
skulle undersøge forliset. En række fregat
ter skulle følge ham og sætte sig under hans 
kommando, når de nåede Bornholm, og alt 
skulle gøres klar til afskibningen af de sven
ske tropper. 

Umiddelbart blev der dog kun sendt en 
enkelt ekstra fregat med til Bornholm. For 
samme dag modtog skipper Reincke Entjes 
nemlig ordre om med galiothen Crocodi llen 
at ledsage Giedde til Bornholm og der straks 
begynde indskibningen af svenske tropper.5 

Han instrueredes nøje i, at svenskerne skul
le forvares godt og s ikkert, og at de ikke 
sku lle have lov at komme op på dækket i 
større grupper, end han kunne håndtere med 
sin egen besætning.6 I en separat ordre, som 
også var dateret 14. december, fik Giedde 
yderligere ordre til at overføre evt. undersåt
ter af »Hans Durchlauchtighed Churførsten 
af Brandenburg« til København og sørge for 
deres forplejning undervejs - der skul le jo 

4 Rigsarkivet, Adm iralitetets Generalkopibog 1678 s. 487 ff. 
Fregatten Lossen bygget i Kbh. 1673, udgået 1679, 30 kano
ner og 84 mands besætning. Orlogsmuseet »Den sorte regi
strant«. 

5 Crokodillen bygget i Kbh. 1677, udg<iet 1685. 4 -8 kanoner 
og 17 mands besætning. Orlogsmuseet » Den sorte regi
strant«. 

6 Rigsarkivet, Admiralitetets Generalkopibog 1678 s. 490. 

tages hensyn ti 1 alliancen med Branden
burg. 

Søofficeren Giedde fik med sig en grun
dig instruktion på 13 punkter om, hvordan 
han skulle forholde sig. De var som følge r: 

l) Han skulle overføre alle faner, standar
ter og artilleri og våben til København 
hurtigst muligt, herunder våben, der 
var hos de tropper, der var reddet i land 
på Bornholm. 

2) På en anden fregat end den som våb
nene var på, sku lle han overføre samt
lige højtstående svenske officerer - ned 
til majorsniveau - til København. 

3) At fordele de øvrige officerer på de an
dre fartøjer, sådan at de ikke var sam
men med deres egne soldater og over
sende dem til København. 

4) Også »det gemeene Folck« skul le forde
les på fartøjerne på en sådan måde, at 
de enkelte kompagnier skulle brydes 
op, så der aldrig var et helt kompagni 
samlet på samme skib. 

5) Hvis der var tyske soldater eller andre 
»af fremmede Nationer« sku lle de ti l
bydes straks at træde i den danske kon
ges tjeneste. 

6) Alle civile embedsmænd, bagage og 
andre forsy ninger skulle indskibes til 
sidst. 

7) Sammen med amtmanden på Bornholm, 
oberstløjtnant Prehn og de øvrige office
rer skulle han føre grundigt tilsyn med 
indskibningen af de fj endtlige tropper. 

8) Når tropperne var indskibet på koffar
diskibe, skulle orlogsfregatter konvojere 
dem sikkert tilbage til København. 

9) Med de skibe, der efterhånden over
sendtes ti l København, skulle han fl it
tigt sende underretning til admiralitetet 
om, hvordan overførslen skred frem . 

10) Hv is skibene pga. vejr og vind eller 
frost ikke kunne nå frem til Køben
havn, måtte de finde en anden egnet 
hav n i kongeriget. 
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11 ) Hvis der var egnede fartøjer på Born
holm, kunne han tage dem i brug ved 
transporten. Hv is de manglede materi
el, måtte sådant kunne findes blandt det 
bje rgede gods fra de strandede skibe, 
som amtmanden havde i s in varetægt 
og skulle udlevere til dette formål. 

12) Hvis der i området var egnede bådsfolk, 
der var villige til at tage månedstjeneste 
i forbindelse med transporten, da skulle 
han gøre s it bedste for at antage dem, og 
amtmanden instrueredes i at være ham 

behjælpelig med evt. at skaffe økono
miske midler til dette formål. 

13) Når alle var indskibet og det s idste skib 
parat til afsejling, skulle han også selv 
begive sig tilbage til København. 

Instruksen sluttede med nogle generelle 
vendinger om, at Giedde i øvrigt i a lle sam
menhænge i kongelig majestæts tjeneste 
skulle forholde sig efter »goed Siomands og 
Soldatskabs brug«. 

Svenskft111e »erobre/11 ved Sose i 1678. Fanen er i lyst taft og bemalet med guld. I midten den svenske kong Carls 
kronede 111011ogra111 omgivet af en laurbærkrans. f hjømeme kongela-one1; som dog kun er bevare/ ind mod stcm
gen. Fanen har oprindelig været ko111pag11ifa11e ved »Kongens Tyske Garde« under generalmajor Grothausen. 
Tojh11s11111seet, Fanesamli11gen.jbl04. Foto Tøj/111s11111seet. 
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Svenskfane »erobret« ved Suse i 1678. Det er kun den inderste tredjedel ind mod stangen, der er be
varet. Oprindeligt har der været to svenske soldater stående overfor hinanden, der imellem sig holdt 
en laurbærkrans med en krone. Fanen har muligvis været ført af oberst Gustaf Carlsans Regiment 
eller oberst Tungels Hvervede Regiment. Tøjhusmuseet, Fanesamlingen,jbl 07. Foto Tøjhusmuseet. 
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l løbet af den første halvdel af januar 1679 
blev der overført i alt 107 1 mand af de stran
dede tropper.7 Tilbage på Bornholm var 
ca . 500 mand, der kom til at overvintre på 
øen. I april året efter det store forlis blev et 
par danske orlogsskibe sendt til øen for at 
hente resten af de svenske tropper. Det var 
orlogsskibene Delmenhorst bygget 1665, 
der førte 50 kanoner og Flyvende Hiort med 
44 kanoner. C hefen på Delmenhorst hed 
N iels Lau ritzen Barfoed (1650 -1730), og 
Flyvende Hiort førtes af Bagge Knudsen 
Busk (1627-1687) .8 Da svenskerne var blevet 
indskibet, blev de to danske skibe d. 3. maj 
angrebet af en eskadre på fem svenske or
logsskibe under kommando af major An
karstjarna. De danske skibe formåede at 
forsvare sig indtil natten faldt på, hvorpå de 
i ly af mørket undslap og sejlede ti I bage til 
Køben havn.9 

Både Barfoed og Busk skulle komme til
bage til Bornholm et par år senere. I årene 
efter Skånske Krig søgte den danske flåde at 
udbygge sine støttepunkter mod fjenden i 
øst. Det resulterede både i en udbygning af 
Holmen i København og etableringen af 
fæstningen på Christiansø. Før beslutningen 
om at etablere et støttepunkt på Christiansø, 
blev alle alternativer på Bornholm undersøgt. 
Et forslag gik på at etablere en havn i Ham
mersøen, hvor der dog først skulle bortspræn
ges en stor mængde kl ipper, det ville dog 
blive meget bekosteligt. 10 Så var det måske 
mere reali stisk at udbygge naturhavnen ved 
Amager. For at undersøge mulighederne 
sendtes de to orlogsskibe Stjernen og Nelle
bladet i 1683 til Amager for at opmåle bl.a. 
reden ved Amager. Under kommando af 
Niels Lavritzen Barfoed overvintrede ski-

7 Rigsarkivet, Krigskollegiet (Landetaten) Efterretninger om 
de på Bornholm strandede svenske Tra pper samt Reverser 
fra Officererne 1678 (-79), 

8 Topsøe-Jensen og Marquard Officerer i den Dansk-No rske 
Søetat, bd. I s. 227. 

9 Garde 1860 s. 302. 
I 0 Se Anker E. Kofoed, Christiansøs Histories. 7. 
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bene der i vinteren 83-84, men Stjernen end
te med af isen at blive skruet op på Amager 
Rev.11 I 1684 foretog fregatten Pakan yderli
gere opmålinger af Amager Red. Men de 
store planer om etableringen af en havn ti I en 
halv snes fregatter blev aldrig realiseret, selv
om Barfoed nåede at aflevere en plan herom 
til Krigskancelliet i København. 

fnstruksens første punkt vedrørende over
førsel af våben og faner indfriedes. De sym
bolsk v igtige faner, som var blevet reddet i 
land af soldaterne, overførtes med det sam
me til Køben havn og gemtes som krigstro
fæer. I alt 18 faner er bevaret og befi nder sig 
den dag i dag i Tøjhusmuseets samlinger.12 

En række værdifulde kanoner og andet ma
teriel blev i løbet af 1679 bjærget af en pro
fessionel vragbjerger ved navn Jan Berentz.13 

De overførtes også ti l København og blev 
siden anvendt af den danske hær og flåde. 
Ikke alle kanonerne kom dog direkte ti l Kø
benhavn, og i 1745 blev det indberettet ti l 
København, »at ved Bornholm er bleven 
opfisked eendeel Canoner af adskil lige Ca
libres«.14 Disse kanoner var overladt ti 1 
bornholmerne, men nu havde kongen be
stemt, at Sø- og Landetaten kunne købe 
dem, hvis de ønskede dem. Kanonerne spil
lede a ltså en ro l.le i forsvaret af Bornholm i 
et halvt århundrede - hvis der da var nogen, 
der kunne betjene dem. Formodentlig er det 
en af disse kanoner - en svensk finbanker fra 
1672 - som siden er overført til Tøjhusmu
seet fra en skanse på Bornholm.15 

En af disse kanoner fik en temmelig om
tumlet skæbne, som kan dokumenteres ret 
nøj e. Det er en 12-pundig svensk bronzeka-

11 Topsøe-Jensen og Marquard, Officerer i den Dansk-Norske 
Søetat, bd. I s. 69. 

12 Tøjhusmuseet, genstandskartotek, Fanesamlingen, Fb 
102-1 20. 

13 Birger Thomsen, Katastrofen ved Bornholm - Sose 1678, s. 
43. 

14 Rigsarkivet, Søkrigskancell iet, Indkomne Sager, 1744-47 . 
Brev fra general Numsen til Frederik Danneskiold-Samsøe. 
dateret 13. november 1745. 

15 Tøjhusmuseet mus. nr. A274. 
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En 12-punds bronzekanon opfisket ved Sose ef
ter det store forlis i 1678. Under det svenske 
våben og indskr((ten ANNO 1669 anes noget 
svagere indhamret )!BORRINGHOLM 1678.« 
Foto og udtegning vedJ01fatteren. Tøjlwsmu
seet mus. m: A272. 
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Svenskfådmorter nu i Aggerslws Fæstning i Norge, 
ligesorn den nedenstående kanon.jårsynet med den 
indhamrede tekst BORRJNGHOLM 1678. Foto Hen
rik Vensild. 
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non, støbt i 1669. Efter forliset blev der mu
ligvis af hensyn til optælling og regnskab 
indhamret »BORRJNGHOLM 1678« på 
kanonens bagstykke. Den indgik siden i 
bevæbningen på det danske linieskib DAN
NEBROGE, søsat 1692, som i 1710 eksplo
derede efter en dramatisk kamp mod sven
skerne ved et slag i Køge Bugt. Kanonen 
blev atter hævet fra havets bund i 1873 og 
bragt ti l Tøjhusmuseet.16 

De svenske troppers skæbne 

De mange svenske tropper, der var blevet 
indskibet i Pommern under løfte om frit 
lejde blev slemt skuffet, hvis de havde reg
net med, at de kunne komme videre til Sve
rige lige med det samme. De kunne i stedet 
se frem til dansk krigsfangenskab under re
sten af krigen. 

Tropperne blev tilbageholdt og indkvarte
ret rundt om i riget ved forskell ige regimen
ter så langt væk som Gli.ickstad og Frederi
cia. Man får indtryk af, at jo længere væk fra 
Sverige, jo bedre var det. Dette fremgår af de 
mange papirer vedrørende de svenske trop-

16 Kanonhallen, Tøjhusmuseets Vejledninger. Kbh. 1955 s. 38. 
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pers indkvartering, der er bevaret i Rigsar
kivet i København.17 Alene af officerer og 
embedsmænd nævnes der fire oberster, tre 
oberstløjtnanter, otte majorer, 13 ritmestere, 
17 kaptajner, to kaptajnløjtnanter, 36 løjt
nanter, to skibsløjtnanter, 11 kornetter, 28 
fændrikker samt tre regiments-kvarterme
stere, en regimentssekretær, fire adjudanter 
og fem præster. Ud over, at de danske myn
digheder løb fra løftet om frit lejde, gjorde 
man også meget for at hverve de lejesoldater, 
der ikke umiddelbart følte nogen stor loyali
tet over for den svenske konge. Af de 1752 
mand valgte ikke færre end 574 at træde i 
den danske konges tjeneste. 

Takket være de bevarede erindringer, er 
det muligt at følge den førnævnte kaptajn 
Djurklous internering helt til krigens slut
ning. Han blev overført t il København d. 6. 
januar 1679, hvorfra han blev sendt videre til 
Gli.ickstadt, hvor han sad fangen indtil juli 
måned. Men da franske tropper angreb 
grevskabet Oldenburg, blev han overført til 
Flensborg, hvor han sad til fredsslutningen 
i september måned samme år. Sidst i no
vember fik han skibslej lighed til Køben
havn, hvorfra han sejlede over ti l Malmø, 
som trods de store danske anstrengelser i 
krigsårene stadig var svensk og forblev un
der den svenske konge. 

Flere steder kan man læse, at strandingen 
ved Sose, er det største skibsforlis i Dan
marks historie. Det er muligvis korrekt. En 
pakke i Rigsarkivet med papirer vedrørende 
de svenske tropper indeholder indtil flere 
lister, som danske embedsmænd og svenske 
officerer har udarbejdet i et forsøg på at dan
ne sig overblik over tabet. Desværre skaber 
listerne mere forvirring end overblik. Et sted 
angives, at der var 3406 mand militært per-

17 Rigsarkivet, Krigskollegiet (Landetaten) Efterretninger om 
de på Bornholm strandede svenske Tropper samt Reverser 
fra Officererne 1678 (-79), Sauvegardebreve m.m. bl.a. in
deholdende liste : »De hidkommende Suensche Troupper ere 
fordeelte som følger«. 

sone! og 648 kvinder og børn. En anden liste 
angiver, at det samlede antal tropper, der 
havde været på vej fra Ponunern til Sverige, 
var 8-900 mand kavalerister, 2477 mand fra 
infanteriet og 569 mand artillerister, i alt 
3946 mand. De strandede skibes besætnin
ger nævnes slet ikke, så der må lægges i 
hvert fald et par hundrede mand til. Til Kø
benhavn blev der efter forl iset overført 1752 
soldater og officerer. Altså kan man konstru
ere sig frem til et tab på maksimalt 2194 
mand (1752 trukket fra 3946). Imidlertid 
fremgår det ikke klart af denne liste, om den 
omfatter samtlige indskibede tropper, der 
var på vej fra Pommern til Sverige, eller om 
det er en sammentælling, der kun omfatter 
de tropper, der var indskibet på de fartøjer, 
der forliste. Og da vi ikke kender antallet af 
indskibede tropper om bord på de seks ski
be, der slap forbi Bornholm og nåede frem 
til Sverige, og frem for alt ikke ved, om dis
se tropper er talt med på listen, kan vi altså 
ikke vide, hvor mange, der egentlig omkom 
ved Sose i 1678. Hertil konu11er de mange 
kvinder og børn, der heller ikke angives i 
listen over dem, der blev overført til Køben
havn. Djurklou nøjedes med at skrive, at 
over 1000 personer omkom. 

Den skibskatastrofe, der kommer tættest 
på Sose-forliset i omfang, var den som ind
traf ved den Jyske vestkyst i en orkanjuleaf
ten 1811, da de to britiske linjeskibe St. Ge
orge og Defence strandede. Ved den ulykke 
omkom 1300 britiske søfolk og soldater. 

Svenske forlis ved Bornholm 

Det var heldigt for den svenske transport
flåde i 1678, at den bornholmske østkyst er 
så forholdsvis mild fra naturens hånd. Nord
bornholms klipper havde uden tvivl været 
en langt større dræber, hvis skibene var 
gået på grund der. Alligevel blev tabene i 
men neskeliv så omfattende på grund af det 
hårde vejr og soldaternes manglende evne 
til at svømme. 
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i 

På Tøjhusmuseet kan i dag ses to kanoner side 0111 side, der med stor sikkerhed kan siges at have været med i 
forliset ved Sose. Det er kanonerne med hhv. mus. 111: A272 og A274. Foto Jakob Seerup. 
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Men det var hverken første eller sidste 
gang, at svenske handels- og orlogsskibe 
forliste ved den bornholmske kyst. Eksem
pelv is strandede den førnævnte kaptajn 
Djurklous søn, friherre Nils Djurklou 
(1686-1758) også ved Bornholm. Som sin 
fader deltog også han i en krig mellem Dan
mark og Sverige, nemlig Store Nordiske 
Krig, 1710-20. Og ironisk nok gik hans skib 
på grund på Bornholm den 29. september 
1714 på en rejse med en lastdrager fra Stral
sund til Karlskrona. Herefter måtte han som 
sin far gå i dansk krigsfangenskab.18 

På Kungliga Orlogsmannasallskapets 
Bibliotek i Karlskrona fi ndes et manuskript 
fra 1765 vedrørende svenske forlis på Born
holm.19 Manuskriptet er forfattet af den 
svenske søofficer Thu re Cohler. Han var 
natten mellem 3. og 4. oktober 1762 forlist 
ved Hammeren med transportfartøjet Printz 
Gustaf, der var sejlet fra Finland med solda
ter og deres fam ilier, som skulle t il Gote
borg. Ud af de 110 ombordværende var der 
omkommet syv personer, nemlig en hustru 
og seks børn. I forbindelse med det ufrivil
lige ophold på Bornholm, udarbejdede søof
ficeren en beskrivelse af øen, hvor han op
regnede a llehånde historiske og statistiske 
oplysninger. Den sidste del af manuskriptet 
indeholder en oversigt over svenske forlis 
ved Bornholm. Her omtalte han blandt an
dre Djurklous forlis i 1714 og bemærkede, at 
lastdrageren var under kommando af den 
senere admiral Anckarstjarna. Cohler an
gav, at der i perioden 1645-1765 var omkom
met over 6000 svenske søfolk ved øen. 
Dette tal er noget højt sat, og det beror især 
på, at han gik ud fra, at der ved det store 
forlis ved Sose kun va r reddet 400 ud af 
5000 mand. Af de ovenstående beregninger 
ses dog, at så galt gik det trods alt ikke. 

18 Bornholms Museum, »Ur Overste Nils Djurklous egenhan
diga anteckningar«. 

19 Bcskrifning Ofver Bornho lm, manus af Thure Ciihler, 
Kung l. Orlogsmannasallskapets Bibliotek. 

Listen er alligevel interessant, og forfatteren 
omtaler bl.a. et skibbrud ved Nexø 7. sep
tember 1645, hvor 13 omkom, et forl is ved 
»Salthammer« 24. september 1650, hvor fire 
orlogsskibe forliste med et ukendt antal om
komne og naturligvis det store forlis ved 
Sose 4. december 1678. Om forliset ved 
Sose skrev han blandt andet: 

Detta fa seliga Skeppsbrott ar ett af de 
mårkvardigaste som i Bornholmska Histo
rien funnes anteknad. Bornholmerne hava 
från denna tid bOijat en ny Tiderakning, och 
så ledes var detta skepsbrott annu hos de 
gamle uti ett friskt minne [i 1762] , hvilke 
for mig viste att beratta det med alla sine 
om kel iga ornstand igheter. 

Cohlers samtaler med ældre bornholmere i 
1762 havde vist at der endnu 84 år efter begi
venhederne ved Sose var en stærk mundtlig 
tradition blandt disse om for! iset. Tallene blev 
ikke længere husket præcist og de blev for
modentlig overdrevet, men indtrykket af den 
store tragedie var stadig ægte og usvækket. 
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Lidt om hvad man fandt 
efter Sosestrandingen 
Af Henrik Vensild 

fundet af to guldmønter, en sølvmønt og en 
kobbermønt på havbunden i Sosebug ten i 
sommeren 1973, øgede endnu en gang inte
ressen for den garn le stranding fra 1678, 
hvor 18 skibe ud af en flåde på 25 skibe, 
forl iste. Flåden kom fra Pommern med en 

svensk hæ rstyrke, som havde overgivet sig 
til fyrsten af Brandenburg. Den bestod af 
ca. 3.400 mand, 600 kvinder og børn, en 
stor del a rtilleri, det pommerske arkiv og 
efter sigende »en usigelig skat af rede penge, 
guld, sølv, k lenodier og mange kostelige 

Mønter af guld, sølv og kobbe1; en tin knap, ben til en malmgryde, en del blykugler og en tintallerken, fi111det i 
1973. Foto H. Vensild, Bornholms Museum. 
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•• • • ~ . • 
Løsfundfi'Cl u11dersøgelserne i Sose, skee1; kæde, kridtpibestu111pe1; tinfad og tallerken, spi/lebrædt af træ, kera
mikskår samt meget mere. Bornhol111s Museum 2008. Foto A /la11 Juhl. 

mobilier«1
• Drømmen om det spændende 

vraggods voksede frem igen, og svømme
dykkere fra Dykkerklubben Calypso fik en 
stor opgave. Var mønterne en I i I le del af den 
»usigelige skat«? Lå den endnu der ude? 

Møntfundet bestod af en gu lddukat med 
Carl XI, 1670, en gulddukat fra Danzig 
1649, en daler fra Sachsen fra 1547, en dob-

I Sleen Jacobsen: Den Nordiske Kriigs Kronicke, efier 1680, 
pp. 204 

beltskilling fra Pommern 1622, og senere 
blev endnu en sølvmønt fundet - en hol
landsk rigsdaler 1650. Ud af disse fem møn
ter havde Nationalmuseet kun eksemplarer 
af de to, så fundet var også rent møntmæs
sigt meget spændende. 

Et flerårigt undersøgelsesarbejde i samar
bejde med Calypso og Skibshistorisk Labo
ratorium gik i gang og to vragbunde blev 
lokaliseret og undersøgt. Den ene vragbund 
lå i selve Sosebugten og her fandtes bl.a. 
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mange blykugle r til geværer og pistoler. I 
årene herefter blev der dykket meget i om
rådet, såvel vest for som inden for Soserev. 
En mængde løsgenstande, som kridtpibe
stumper, flere blykug ler, spænder, knapper 
- her en med »FW« præget i forsiden - en 
g littesten og ikke m indst en del af et spille
bræt af træ, blev fundet. 

På museet blev de tidligere fund fra 
Sosestrandingen eftersøgt og det bragte en 
del ting frem i lyset, så ledes at alle museets 
genstande fra Sose endelig kunne samles. 
Blandt dem er der også dele til nogle hånd
våben. 

Der blev gjort status i 1981 og skrevet to 
artikler i Museets årsskrift af henholdsvis 
Birger Thomsen, svømmedykker og histo
riker ved Skov og Naturstyrelsen, og arkæo
log Jette Arneborg Pedersen. I 1982 udgav 
Birger Thomsen publikationen: Historiske 
vrag i danske farvande, hvor forsiden pry
des af et farvebil lede fra undersøgelsen af 
vragbunden i Svenskevig. Sosestrandingen 
fik her et særligt afsnit og yderlige oplysnin
ger om genstande kom frem, bl.a. om at en 
morter fra Bornholm findes på Akershus i 
Oslo, hvor den kan ses i udstill ingen på For
svarsmuseet. 

Undervandsfoto fra undersøge/sen af vragbu11de11 i Svenskevig 1993. Foto Søren Jensen, Bornholms Museum. 
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Senere blev en vragbund lokaliseret læn
gere nede ad kysten mod Dueodde, i den 
lille vig, som netop hedder Svenskevig, lige 
op til Gedebak Odde. I 1993 gjorde svøm
medykkerne, der nu var forsynet med en 
undervandsmetaldetektor, fund af 81 sølv
og kobbermønter, 10 spiseskeer, såkaldte 
drueskeer, flere ruller tynd messingtråd, 
dele til lysestager, et bogspænde og meget 
mere. Så interessen for at undersøge selve 
vragbunden blev skærpet. I 1994 gik man i 
gang og vragbunden blev suget ren for sand 
og opmålt. Mellem spanterne fandt man 
yderligere små genstande, hvor særlig skal 
nævnes flere stykker bøsseflint. Det er et 
lille stykke flint, der er hugget firkantet og 
passer mellem en flintelås' to kæber. Når 
hanen er spændt og bringes til at slå an på 
fænglåget over fængpanden, frembringes 
der gnister, som antænder krudtet på fæng
panden og ilden herfra antænder, gennem et 
hul i løbet, krudtet og skuddet skulle så 
gerne gå af. Der blev også fundet en del af 
en parerbøjle til en kårde samt mange orna
menterede grebskal ler/skafter ti I spiseknive 
og gafler2

. I alt blev der ved Svenskevig fun
det 43 genstandsnumre og i Sosebugten, 
med de ældre fund, i alt 73 genstandsnum
re. 

Fanerne og kanonerne er omtalt af Jakob 
Seerup, men hvad med de mindre genstande 
og særlig håndvåbnene? Da en større sær
udsti lling på Born holms Museum, »Pest, 
Pistoler og Printzenskold«, i 2008 skulle 
vise væsentlige hændelser i 1600-tallet, hvor 
også Sosestrandingen med de mange fundne 
genstande var aktuel, blev nogle af de arki
valier, der omhandlede strandingen og de 
genstande, der kom til Tøjhuset, kontrolleret 
på Rigsarkivet3

. 

Som Jakob Seerup omtaler, fik søoffice-

2 BM sag 562 med bl.a. rapport: Marinearkæologisk udgrav
ning i »Svenskevig« 1994". ved Jens Kruse. 

3 Birger Thomsens arbejder giver ikke flere bud på, hvor man 
finder yderl igere materiale. 

ren Giedde en udførl ig instruks, hvor det 
førs te punkt lyder: »Han skulle overføre 
alle faner, standarter [mindre rytterfaner], 
artilleri og våben til København hurtigst 
muligt, herunder våben, der var hos de trop
per, der var reddet i land på Bornholm«4

• 

I Tøjhusregnskaberne fra 1679 står: »An
nammet som Commissarius Thomas Friis 
haver leveret af det ved landet Borringholm 
fiendtl ige strandede hid med sig bragt ha
ver«5. 

Kobberstykker [kanoner], 3 pundige 

Faner, adskillige farver 

Dragonstandarter 

Kobberpauker, gamle og uden skind 

Trommer, gamle 

Messingtrompeter, gamle, 
uden mundstykker 

Musketter [luntelåsgeværer] , 
gamle og ubrugelige, hvor 
iblandt 5 mangler låse og 
på 3 er skæfterne i stykker 

Degner [kårder] , gamle og 
ubrugelige 

Fyrlåspistoler, gamle og 
ubrugelige, hvor iblandt 

3 

22 

2 

2 

2 

5 

65 

28 

5 mangler låse 7 par 

Enkelte flinter 
[geværer med flintelås], gamle 2 

Fyrlåskarabiner, hvoriblandt en 
med manglende lås 7 

4 Se Jakob Seerups artikel. 
5 Københavns Tøjhusregnskaber 1679, p. 91. 
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Fra montre med dele til håndvciben samt en hel, J 600tals hju/låspistol (/cint af Tøjhusmuseet) i udstillingen på 
Bornholms Museum 2008. Foto Allan Juhl. 

Senere indleverede chefen på skibet 
Del menhorst, kaptajn Barfoed, som over
førte en del af de svenske tropper fra Born
holm til København, også noget gods ti l 
Tøjhuset: »hid med sig ført fra Borring
holm og skal være af de Svenske som blev 
strandet ved fornævnte Land, [en] Slet guld 
[d]ammaskis Standarder .. .! [stk]«6. Der 
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blev således bjærget hele 25 faner og stan
darter, hvor af der i dag kun er bevaret 18 på 
Tøj husmuseet. 

Da mange af de andre opregnede gen
stande er i dårlig stand, er gamle, ubrugelige 

6 Sanm1e som note 4. 
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og med defekter, må man formode, at gen
standene er indgået nærmest som reserve
dele i Tøjhusets beholdninger. Efter alle de 
soldater der strandede er det ikke overvæl
dende mange håndvåben der blev bjerget. 

Tidligere optagelser af genstande, især 
fra en vragbund ud for Lille Bakkegård i 
Aaker, hvor flere personer har fisket ting op, 

har bl.a. bragt dele til fire hjullåspistoler, 
bestående af noget af trækolberne og løbene 
samt dele ti l tre til fem kårder, således to 
kårdeknapper, to beviklede greb samt to 
dele af en kårde i skede. Den sidste var en: 
»Gave fra Styrmand J.A. Larsen, Rønne, 
der selv har optaget den af Vrag (fra 1678?) 
ud for Lilleaaens Munding, ud for Lille 
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Signetringen fra Sve11skevig,.fi111det 1994. Signetets ej er har været »eftersøgt« i Sverige, uden positivt resultat, se/ 
det er 111ciske en anden 11de11/a11dsk o.ffice1; der har mistet den. Foto Bornho/111s 1\!luseu111 2008, Bent Juli!. 

Bakkegaard, 40. Sig. i Aaker Sogn. Sabel
klingen, tveægget, i Skede af Træ, k lædt 
med Læder. Grebet lykkedes det ikke at faa 
op«. Det var formentlig i 19037

. Disse fund 
kan nu ses på særudstillingen sammen med 
en bel hjul låspistol udlånt af Tøjhusmuseet. 
Øverst på kårdeskeden ses, i en klump af 
sammenkittet rust og sand, de tydelige af
tryk af kårdens to nyreformede og gennem
brudte parerplader. 

Naturligvis blev der fundet mange bly
kugler både til geværer og pistoler, for de er 
så tunge, at de kan blive liggende nede mel
lem spanterne i vragbundene, samt også 

7 Genstandskort på BM. nr. I 007 b. 
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bøsseflint. På mu seet vises i to andre mon
trer de fleste af løsfundene, der gennem 
årene er kommet frem fra strand ingen i 
Sose 1678. Dog må man ikke glemme, at der 
året efter, i 1679 strandede to svenske skibe 
med heste og ry ttere på vej fra Ystad til 
Pommern. Her blev det ene skib med 80 
personer og 45 heste hurtigt slået ti I vrag, og 
kun 8 overlevede, fra det andet skib blev 
reddet 50 personer og 41 heste. Så der kan 
være »distraherende« genstande i Soseom
rådet, der ikke umiddelbart stammer fra den 
store stranding året før. 

En enkelt genstand fra Svenskevig bør 
nævnes i denne sammenhæng. Det er en 
lille signetring med indfældet sten. Signetet 
er ikke identificeret, men minder meget om 
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de aftryk, der er blevet sat under de mange 
reverser [forpligtende breve] som officerer
ne måtte underskrive. En officer er forment
lig omkommet i bølgerne, men hans signet
ring blev genfundet og er bevaret i dag8 . 

Den »usigelige skat« har i årtier sat sin
dene i bevægelse. En gang i 1980erne gik 
der rygter om, at nogle tyske svømmedyk
kere skulle have dykket ved Sose. Det om
tales også, at der på det tyske marked senere 
blev udbudt svenske guldmønter, men om 
der er nogen sammenhæng vides ikke9. Om
rådet ved Sosebugten blev fredet en km på 
hver side af Lilleåens munding og i en ra
dius på 500 m ud i vandet. Desuden strider 
det mod dansk antikvarisk lovgivning at op
tage genstande fra vrag, der er over 100 år 
gamle. 

I 1927 kunne man læse i Bornholms Avis, 
at man burde undersøge vragene i Sosebug
ten, gerne i året 1928, der var 250 års jubi
læumsåret. Senere, i 1938, fik dykker G. 
Sikker Hansen tilladelse til at dykke efter 
vragene og opfiske genstande derfra, især 
kanoner. Sagen blev fulgt i pressen, men ser 
ud til ikke at have givet det ønskede resul
tat10. I 1965 lokaliserede to svømmedykkere 
fra Pedersker et vrag og blev kontaktet af 
Ole Crumlin-Pedersen fra Skibshistorisk 
Laboratorium. Af korrespondancen ser det 
heller ikke ud til at det har givet resultat. I I 

8 BM har eftersøgt ringens våbenskjold i Sverige uden resul
tat, måske er det en tysk officer, der har ejet den. 

9 Brev fra Ole Crumlin-Pedersen, Skibshistorisk Laboratori
um ti l BM, 10.4. 198 1. 

I 0 Se presseudklip i sagen, BM 14. 
11 Korrespondance i sagen, BM 14. 

I 1973 har en privat svømmedykker opta
get en metalgenstand fra et vrag i Sosebug
ten. Det drejer sig om en såkaldt kaliberstok, 
en skabelon til at måle kanonløbenes diame
ter og der findes kun ganske få bevaret. For 
nogle år siden er denne blevet erklæret som 
Danefæ afNationalmuseet ved Orlogsmuse
ets mellemkomst og den opbevares derfor 
nu på Nationalmuseet. 

Skal man dairne sig et mere fuldstændigt 
billede af hvad de svenske og pommerske 
skibe førte med sig, må man også undersøge 
hvad de seks skibe, bragte med sig. De ski
be, som nåede at komme fri af kysten, og 
komme sikkert til Karlshamn, Karlskrona 
eller Kalmar. Det svenske arkivmateriale 
kendes imidlertid ikke endnu. Man må også 
tænke på, hvad der blev bjerget lige efter 
strandingen og i årtierne efter, som Jakob 
Seerup antyder. Der findes i Rigsarkivet en 
liste, skrevet af en højtstående svensk artil
leriofficer, Johan Sorbladt, og her opregnes 
kun 35 stykker kanoner og morterer fra 
Sose, og en opgørelse fra kaperkaptajn Jo
nas Rusch opregner 27 kanoner, således at 
der i alt blev optaget 62 stykker skyts, mens 
der i folks bevidsthed »henstår« 87 stk. I2. 

Vi har sikkert endnu ikke fået kendskab 
til hele historien om den store stranding i 
Sose 1678 og den i 1679. Det er blot at søge 
v idere i arkiverne! 

12 Se bl.a. s. 44-45 i Birger Thomsens bog: Historiske vrag i 
danske farvande, 1982, og Efterretni nger om de på Born
holm strandede svenske tropper". 1678 (-79), nr. 760604, 
RA. 
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Trolddomssager på Bornholm 
i det 16. og 17. århundrede 
Af Peter Andreas Harteg 

l det 16. og 17. århundrede blev der på Born
holm henrettet mindst ni kvinder for trold
dom. Nogle af dem slap for at skulle lide den 
smertefu lde død i flammernes luer, enten 
ved forinden at blive halshugget eller ved at 
begå selvmord. Men de fleste af dem er ble
vet brændt levende. 

Det var almindeligt med kloge koner og 
mænd , der med større eller mindre held 
udøvede hvid magi, både dengang - og det 
er det vel stadig? 

Nogle af de bedste skriftlige kilder, der 
findes fra det 16. og 17. århundrede, er rets
protokoller. I et ofte meget levende sprog 
fortæller retsprotokollerne om de mind re 
heldige kloge koner og mænd, og andre må
ske ikke helt så kloge, men lige så uheld ige 
koner og mænd. De fleste trolddomssager 
blev ind ledt, fordi folk blev beskyldt for at 
have udøvet skadevoldende trolddom. Det 
er den type trolddom, som vi kalder sort 
magi. 

Man danner s ig ikke et særlig t godt bil
lede af nattelivet i Rønne ved at læse pol iti
ets døgnrapport. På sa1mne måde får man 
ikke et fyldestgørende billede af datidens 
trolddom ved at læse om trolddomssagerne 
i datidens retsprotokoller. Men vi får et rig
tigt godt indblik i den sorte magi. 
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Sagerne ha ndler ikke om hekse, men om 
troldfolk. 

Ordet »heks« blev først almi ndeligt i det 
danske sprog i løbet af det 18. å rhundrede -
under oplysningstidens forsøg på at komme 
trolddomstroen til livs. Fx skriver den born
holmske amtmand Urne i 1757, at det vel 
ikke ville være utjeneligt, om man samlede 
a lmuens overtroiske meninger (bl.a. angå
ende troen på »smørbarer« og »hexe-smørn), 
»for dernæst efter befindende skriftlig og 
mundtlig at kunne undervise de Enfold ige 
om, hvor vidt daarlighed e ller physica liske 
Aarsager derudi var Grunden«.' I Urnes 
øjne er trolddom ikke en rationel årsag/ 
v irkning-forklaringsmodel. 

Ordet »heks« betyder noget i sti I med 
»den der rider på de normative grænser« 
(opr. tysk: den der ridder på skellet). Hekse 
e r nogle men nesker, der befinder sig på 
g rænsen af det normativt utilladelige, defi
neret ud fra den pågældende tids normdan
nelse. Hekse er altså et socialt fænomen, der 
egentlig ikke nødvendigvis har med trold
dom at gøre, jfr. »hekseforskeren« Gustav 
Henningsens definition af, at en heks er en 

I. DFS 1906128 111. Afskrift afthon. nr. 1507 tillæg 4to. 
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mandlig eller kvindelig person, der tillæg
ges magiske handlinger med skadelig ind
flydelse på omgivelserne.2 

I det 16. og 17. århundrede var trolddom
men og troldfolkene en del af v irkeligheden 
- i folks foresti llingsverden og i landets lov
givning. Hekse fandtes ikke - men det gjorde 
troldkvinderne eller troldmændene. I det føl
gende bliver deres minde vakt til live igen. 

Den første trolddomssag, ca. 1530 

Den første efterretning, v i har om en born
holmsk trolddomssag, er i 1530, hvor Lars 
Kyllings og Jørgen Olsens hustruer blev be
skyldt for trolddom. Sagen endte med, at de 
to koner blev brændt på Klintebakken i Aa
ker.3 Hvilken slags trolddom, de to kvinder 
blev dømt for, vides ikke, men at der blev 
brændt kvinder for trolddom på Bornholm 
allerede før reformationen, skulle der altså 
her være belæg for. Bornholm var i perioden 
1525-75 af den danske konge blevet overdra
get ti l Lybæk, for at der kunne opdrives 
skatter fra øens befolkning ti l betaling af 
gammel krigsgæld. Da Lars Kyllings og Jør
gen Olsens koner blev brændt, sad der altså 
en lybsk høvedsmand på Hammershus. 
Hvilken indflydelse, han har haft i denne 
sag, kan vi kun gisne om, men i den næste 
trolddomssag, der her besk.rives, spi lier hans 
efterfølger en vigtig rolle. 

Sagen mod Annike Hamborgs og Engel Niels 
Svendsens. 1545 

I maj 1544 - det sanm1e år, som den sjæl
landske biskop Peder Palladius tordnede: 
»Du må ikke tie med nogen troldkvinde«,4 

- blev den lybske høvedsmand på Bornholm, 
Blasius von Wickede, meget syg. Der gik 
over et å r, inden han igen blev rask nok til 

2. Henningscn 1984, s. 22. 
3. Zahrtmann, Borringholms I listorie. bd I. s. 133. 
4. He1mingsen 1984. s. 30-3 1. 

på egen hånd at kunne klare sit embede. 
Hvad junker Blasius fejlede, vides ikke, og 
hvad han i øvrigt døde af i 1547, er også 
ukendt. Man kunne jo gætte på, at han led 
af en eller anden på det tidspunkt almindelig 
sygdom. Men dengang søgte man en anden 
forklaring. Der måtte have været troldfolk 
indblandet i sagen. 

Der blev arresteret og fængslet to kvinder 
på slottet Hammershus, mens høvedsman
den lå syg. Den ene var Engel Niels Svend
sens. Den anden hed Annike, og hun var 
strandet på Bornholm med et hamborgsk 
skib i efteråret 1542. 

På Hanm1ershus broting den 21. april 1545 
tilstod Annike Hamborgs, at hun var skyl
dig i at have forsøgt på at ombringe høveds
manden. Ifølge hendes bekendelse, så be
gyndte sagen i efteråret 1543, hvor hun var 
gået op på slottet for at købe noget hør, der 
var blevet bjerget fra det skib, hun selv var 
strandet med. For salget stod Blasius, der på 
det tidspunkt netop skulle til at overtage 
jobbet som høvedsmand efter Bernt Knop. 

Underfogeden, Hans Wolgemuth, mødte 
hende, talte med hende om junker Blasius, 
og derpå førte han hende op til fru Cillie 
Knop i Manteltårnet. Cillie havde budt hen
de til bords og havde serveret en hel steg for 
hende, men Annike havde svaret, at hendes 
hjerte var så besværet, at hun hverken kunne 
eller ville spise. 

Mens de således sad ved bordet, spu rgte 
Cillie, om underfogeden ikke havde sagt no
get til hende, hvorti l Annike intet synderligt 
sva rede. Derefter begærede Cil lie råd af 
hende, hvorledes man kunne eftertragte 
Blasius og ombringe ham, så han ikke blev 
høvedsmand på slottet. Hun vi lle v ide, hvil
ken gift man skulle bruge, og hvis Annike 
v ille tage imod en sum penge og ville give 
ham giften, da Anni ke var meget bekendt 
med ham, så v ille hun og underfogeden be
ta le hende så godt, at hun skulle takke dem. 
Annike vidste ikke med sin samvittighed, 
hvorledes hun skulle kunne gøre det, da 
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Ha111111ers/111s er indblandet i 111a11ge af de tmlddoms- og heksesage1; der rullede over scenen i 15- og J 600tal/ets 
Bornholm. En tidlig gengivelse af ))slottet«, som blev endeligt opgivet i 111idte11qf1700cirene. Stik efter tegning qf 
Søren Læssoe Lange, 1819. Ruinen blev.fredet i 1822. Bornholms Museum. 

Blasius var hendes gode ven og kun var god 
mod hende, men så sagde Cillie: »Tag du 
kun pengene og lad det gå som det kan«. 
Annike sagde, at hun vi lle betænke sig. 

Da Annike kom ned fra tårnet, mødte hun 
igen underfoged Hans Wolgemuth. Han 
spurgte, om Cill ie havde talt om ham. An
nike sagde, at de hverken havde talt om ham 
eller nogen andre. Derefter begyndte under
fogeden at tale om Blasius, ligesom Cillie 
havde gjort. Hv is Annike kunne forgive 
junkeren, ville han give hende 500 lybske 
mark. Annike sagde, at hun aldrig havde 
lært noget »touerie«, dvs. trolddomskunst, 
og hun vidste ikke, hvorledes hun skulle for
give ham. Underfogeden mente, at der vok
sede urter nok på øen, der var tjenl ige til 
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dette brug, men rottekrudt var det bedste. 
Nu lovede Annike at anvende sin største flid 
på at ombringe Blasius, og underfogeden 
sagde, at pengene vi lle ligge parate, da han 
ville få e n masse penge af sine venner. An
ni ke havde derefter taget Engel Svendsens 
med på råd og sam mensat en gift hvormed 
Blasius skulle ombringes. Den var brygget 
sammen af tudser, slanger, rottekrudt og an
dre slemme ting, serveret i en koldskål. 

Den 31. maj 1545 blev Annike forhørt på 
det »alleromhyggeligste og nøjeste« en hel 
eftermiddag igennem af en udsending fra 
det lybske råd, Herman Boitin . Her ti lbage
kaldte hun fu ldstænd ig sin tilståelse og 
sagde, at hun havde løjet og på skændig vis 
bagtalt u skyldige mennesker. Boitin fandt 
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det betænkeligt at skride til pinligt forhør 
den dag, så han ventede til dagen efter. 

Den 1. juni blev der holdt broting i høved
mandens gemak, hvor Blasius selv var til 
stede. Anni ke blev under tortur tvunget til 
at udlægge en ny bekendelse. På denne står 
anført, at den er afgivet ved et »tmgepinligt« 
forhør, lige som der også står på den første 
bekendelse, men af e n mindre formel og 
mere troværdig redegørelse5 fremgår, at her 
er tale om et pinligt forhø r. 

Den anden bekendelse afviger fra den før
ste blandt andet ved, at det var lykkedes un
derfogeden at overta le An nike a llerede in
den hun begav sig op til Cillie i tårnet. Her 
skulle hun så forhandle videre, men de blev 
forstyrret af Bernt Knop. Da man foreholdt 
Annike, at der var forskel på de to bekendel
ser, sagde hun, at det måtte komme af nogen 
svaghed den første gang. Den sidste beken
delse ville hun dø på, og dog faldt hun på 
knæ og bad for sit 1 iv. Landsdommeren var 
af den men ing, at hun ikke kunne komme 
derfra med livet, men sagen blev alligevel 
efter nogen overvejelse udskudt. 

Underfogeden Hans Volgemuth, der skulle 
have tilbudt Annike penge for at ombringe 
Blasius, havde på retsmødet været i stand ti l 
at forsvare sig på fyldestgørende måde, hvor
ved han slap for at komme i pinligt forhør. 

Fru Cillie Knop havde sammen med sin 
mand forladt Bornholm umiddelbart efter, 
at Blasius overtog embedet som høveds
mand, og de boede nu i Molln. Da Bernt 
Knop i starten af juni 1545 fik underretning 
om, hvad der foregik på Bornholm, blev han 
meget ophidset, da hans hustru var blevet 
a lvor! igt syg, og det, mente han, var på 
grund af de ondskabsfulde bagtalelser om 
hendes sidste tid på Bornholm. 

Den 10. juni 1545 skriver Herman Boitin 
hjem til rådet i Lybæk. Han beretter, at hø
vedsmanden var ved at blive raskere, men da 

5. Brev af I 0. juni 1445, se bilag C. s. 23. 

junkeren endnu en tid måtte holde sig inden 
døre, måtte man henlægge sagen mod An
nike og underfogeden. Det skyldtes især 
også, at man havde nogle »touerischen«, af 
hvilke en var anden gang pinligt forhørt, af 
den grund at alle køerne på slottet var blevet 
»betouert«, så de ikke gav mælk. Disse trold
domsfolk ville man nu forfølge i retten. 

Den 20. juni blev Annike endnu en gang 
før t til brotinget, hvor hun på ny tilbage
kaldte alt det tidligere påståede med den 
begrundelse, at hun blev tortureret. Selvom 
det blev bevist, at hun allerede havde taget 
sakramente på sin bekendelse, så blev sagen 
alligevel udsat. 

På et senere broting, der blev holdt af Bla
sius, havde Engel Niels Svendsen også været 
ti l stede, og hun sagde i Annikes øjne, at 
hun kun havde skrevet tre slags ting i den 
»thogerichteden« opskrift på den gift, som 
Blasius skul le ombringesmed; resten havde 
Annike Hamborgs selv skrevet. Både al
muen og Blasius ville straks have de to 
kvinder dømt og straffet efter den danske 
lov, der gav mulighed for at brænde dem, 
men så var der kommet en mand ind, der 
havde ydet en sådan indflydelse, at sagen 
var blevet udsat. 

Det lykkedes Engel Niels Svendsen at 
rømme fra Bornholm. Efter Engels flugt 
blev Annike ført til slottet for at undgå, at 
hun også stak af. Da Annike i fængslet sag
de, at en af rådets egne betjente havde søgt 
at få hende til at stikke af, skrev Blasius til 
rådet i Lybæk og bad om en nærmere under
søgelse. Han mente, at der stadig måtte 
være folk, der var blevet købt til at efter
stræbe ham. 

Annike blev omkring den 1. december 
ført til rådet i Lybæk, og kort tid efter skal 
underfoged Hans Wolgemuth være fulgt ef
ter. Hvad der siden hen er sket kvinden An
nike Hamborgs, vides ikke.6 

6. Kilder til afsnit 3.2. se bilag C, s. 22-25. 
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Sagen mod Anne Per Mogensens. 1555-57 

Det var i året 1555, og det var i Nexø. Anne 
stod og rakte tagrør op ti l sin mand, Per Mo
gensen, der lå på taget og tækkede. Ved si
den af hende stod en lille dreng. En mand 
ved navn Lasse Borkortsen kom gående op 
fra stranden med tre ferske torsk, som han 
havde købt. Idet han g ik forbi huset, snub
lede han og faldt omkuld. Den lille dreng lo 
af ham. Lasse Borkortsen gik så over til 
Anne og sagde: »Du er meget glad for at se 
mig falde. Selvom jeg faldt, så er ribbenene 
al ligevel hele, og det gør mig heller ikke til 
nogen tyv!«. Da spurgte Per Mogensen oppe 
fra taget, om han da var en tyv. »Du er en 
tyv!«, svarede Lasse Borkortsen, »kom her
ned og slås med mig«. Per kom ned, men 
Anne stillede sig mellem de to mænd, for 
hun ville ikke have at de skulle slås. Så sag
de Lasse Borkortsen til hende: »Tag disse 
fisk og steg dem og hav dem til hjælp til 
brandskat«. Anne bad Lasse om selv at stege 
sine fisk med løg og smør. Derefter kom 
Lasses far, Borkort, ti l stede, og han spurgte 
hende, om hun vidste, at Lasse havde stjålet 
løg. Hun svarede nej og sagde, at hun intet 
andet vidste om Lasse Borkortsen end, at 
han var en æ rlig mand. Borkort sagde, at 
hun ville få skam over at have beskyldt hans 
søn for at have stjålet løg, når r idefogeden, 
Thønnis Wi ldfang, kom til stede. Lasse 
Borkortsen var i øvrigt ven med ridefoge
dens kone. 

Der blev derefter holdt byting, og ridefo
geden bad Anne om at forklare, hvad hun 
mente med at bede Lasse Borkortsen om 
selv at stege sine fisk med løg og smør. Hun 
svarede igen, at hun ikke v idste andet om 
Lasse end, at han var en ærlig mand, men 
var der nogen, der mente noget andet, så var 
det, at hans svoger, Bendt, var blevet fanget 
og ført til Hammershus berygtet for at have 
stjå let nogle løg. Han skulle være død i 
fængslet og være blevet begravet udenfor 
slottet. Ridefogeden blev vred over hendes 
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måde at tale på, og han fik sat hende i jern. 
Han tog hendes pung, og i de1111e fandt han 
et li Ile stykke endeløst træ, en gåsefjer, en 
barnenegl og noget bygkorn. 

Ridefogeden mente, at Anne skulle bøde 
til rådet i Lybæk for trolddom og tyveri, og 
hun blev ført til slottet og sad her fængslet i 
fire uger i stok og jern. Samtidig blev hendes 
mand, Per, gjort fredløs, og ridefogeden 
brød ind i deres hus og tog, hvad han ville 
have. 

Sagen endte på herredagen i København 
den 1. niaj 1557. A nne var i 1556 blevet dømt 
til at skulle betale en bøde til Lasse Borkort
sen for at have fortalt sig. Men adskillige 
folk rundt omkring på hele øen havde be
vidnet, at Anne var en ærlig »dannekvinde«. 
Og sagen endte med, at ridefogeden blev 
dømt for med uret at have arresteret hende 
for tyveri og trolddom. Han skulle give hen
de og hendes mand alt det tilbage, som han 
havde taget, og give hende fuld æresoprejs
n ing.7 

Præstens svigermor. Ca. 1565 

Omkring 1565 blev en kvinde brændt for 
trolddom. Det havde muligvis noget at gøre 
med, at hun havde gravet et dyrehoved ned 
under sin dør. Sagen kom senere for herre
dagen i København, og her blev kvinden 
frikendt. Den 30. april 1574 skrev kong Fre
derik II til den nye ridefoged på øen og bad 
ham 0111 at anholde Schweder Ketting, der 
var ridefoged, da kvinden blev dømt. Sagen 
havde udviklet sig til en strid mellem Schwe
der Ketting og kvindens svigersøn, præst 
Johan Henriksen i Pedersker. Schweder 
Ketting havde nemlig taget alle kvindens 
ejendele, og disse skulle altså nu overdrages 
til præsten i stedet, da han var den rette ar
v ing.8 

7. Kilder til afsnit 3.3, se bilag C, s. 26-28. 
8. Kilder ti l afsnit 3.4, se bilag C, s . 28-29. 
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Sagen var i øvrigt blot en enkelt sag ud af 
mange, som bornholmerne havde rej st mod 
deres lybske ridefoged. Både bornholmerne 
og den danske konge gjorde alt, hvad der 
kunne gøres for at gøre livet surt for lybæk
kerne, og i 1575 forlod de også øen.9 

Trolddomssagerne i 1600-tallet 

Det har ikke været muligt at finde materiale 
om trolddomssager på Bornholm i perioden 
fra omkring 1565 til 1624. Det kan nok i 
højere grad bero på mangel på ki I der end 
mangel på sager. 

Trolddom i 1624 

Kong Christian den fjerde er kendt for at 
have været ivrig iværksætter af trolddoms
processer rundt om i landet. Det vides ikke, 
om han selv personligt har haft en finger 
med i spillet, men i året 1624 har kongen 
været på besøg på Hanunershus,10 og samme 
år var der en del trolddom på øen. 

I en præsteindberetning fra Pedersker 
sogn fra 1624 fortælles om en kvinde, der 
stadig levede, og som hed Karine. Hun sag
de, at hun havde avlet otte børn med bjerg
trolden fra Fålhøj . Hvert barn havde hun 
gået med i ni uger, og hun havde kun haft en 
måned mellem hver graviditet. Der siges in
tet om, hvad man gjorde ved Karine. 

Derimod ved vi, hvad man i 1624 gjorde 
ved to andre kvinder, der havde med trold
dom at gøre. Jens Skomagers hustru fra 
Østerrnarie blev henrettet på Hammershus. 
Og man fængslede, dømte og henrettede 
Christoffer Olsens hustru fra Knudsker. 
Hendes ejendom blev vurderet til 348 slette
daler, der tilfaldt kongen. Der blev betalt 84 
daler fo r hendes kost og for fogedens og 
skarpretterens umage. 

9. Jfr. Kruse 1986. 
10. Zahrtrnann, M.K, BS bd 4, s. 101. Han har også været på 

oen 1608 og muligvis i 1613. 

I et skifte i 1-Iammershu s Lensregnskab 
fra den 24-25. februar 1625 står, at der var 
blevet grebet og fængslet en troldkvinde, 
som alle vegne på landet gik rundt og brug
te utøjeri og trolddom, og hun havde tilmed 
i lang tid haft ord og rygte for trolddom. 
Hun sad på slottet i 13 uger og 3 dage, mens 
hendes sag blev ført på landsting og her
redsting. Da hun aldeles ingen formue hav
de, måtte hendes kost »føres til udgift«. Det 
var for hver dag tre måltider a 12 skilling, i 
a lt 11 rigsdaler 5 mark I ort. At hun blev 
brændt på et bål, kan man udlede af, at der 
udtrykkeligt står: »Givet mestermanden, 
som hende heden rettet og brænde derti l 3 
rigsdaler«. t t 

To frikendte kvinder. (1630-49) 

Omkring 1630 anklagede sognepræst Hans 
Hansen i Pedersker Ingeborg Peder Møllers 
for »uægte« trolddom, og hun blev på lands
tinget dømt til landsforvisning efter Chri
stian den fjerdes »Forordning om troldfolch« 
fra 1617. »Uægte« trolddom skal nok her tol
kes som modtrolddom, der med forordnin
gen også var blevet ulovlig, og som det vil 
fremgå , har der nok været god grund til at 
gå til værks imod trolddommen med hvid 
magi. 

Ingeborgs mand, Peder Møller, fik sagen 
bragt for herredagen i København, hvor 
dommen blev omstødt. Et af de vidner, der 
var blevet ført mod Ingeborg, var et umyn
digt barn, der ville have »vtmdet sagen før
end hun blev enten skabt eller født«, som 
Peder Møller udtrykte det på herredagen. 
»Efterdi intet gøres bevisligt, hvorfor Inge
borg Peder Møllers burde lide«, blev hun 
altså frikendt 1636. 

11. Kilder til afsnit 4.2, se bilag C, s. 29. 
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Bodils Kirke f ør e11 resta11reri11g i 1911. Således, lidt medtaget ogfo1:falde11, har kirkenfor111e11tlig ser ud, da de 
uhyggelige begivenheder/and! sted i 1600cirene. Ogsci de1111e kirke er i1111olverel i e11 tivlddo111ssag. Uke11dl foto
graf Bomhol111s Museum. 

At der fandtes en del trolddom på øen på 
dette tidspunkt, kan vi læse ud af en gam
mel ki rkejournalbog fra Bodils Kirke. I 
1636 bekl ager en mand ved navn Michael 
Andersen sig over, at nogle djævelslemmer 
havde udsendt deres apostle til hans køer. 
De havde taget mælken, og køerne gav kun 
blod, når de blev malket. Om det var smør 
af mælken fra Michael Andersens køer der 
seks år senere dukkede op i anden mands 
trægård, er ikke godt at vide, men i 1642 
beklager en mand ved navn Rasmus Hansen 
sig over, at han i sin trægård havde fundet en 
hob »baresmør«, som nogle djævelslemmer 
havde sendt si ne bud med. (»Smørbarer« er 
en indretning bestående af et sort hoseskaft 
med tre harvetænder i, som troldkvinderne 
kryber ned i, hvorved de kommer ti l at se ud 
som en hest eller en hare på tre ben. De ud
patter and re folks køer, hvorefter de af mæl
ken laver »baresmørn12). 
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I 1649 blev en anden kvinde frikendt på 
herredagen i København. Hun hed Magrete 
Anders Rasmussens og kom fra Ibsker, og 
hun havde i en arvesag været oppe at skæn
des med Carl Nielsens hustru og hans mo
der. Da Magrete havde brugt forskellige 
trusler og ubesindige og hårde ord mod ko
nen og moderen, så anlagde Carl Nielsen 
sag an mod hende. På landstinget blev hun 
fr ikendt, og det bemærkedes i dommen, at 
Carl Nielsen ikke havde turdet sværge hende 
en fu ldkom men trolddomssag på. På herre
dagen blev frikendelsen altså stadfæstet, da 
Magrete »hverken lov! ig er sigtet el ler no
gen trolddom overbevist«.13 

12. Jfr. amtmand Urnes beskrivelse af smorbarer. samm e kilde 
som note I. 

13. Kilder t il afsn it 4.3, se bilag C. s. 30-3 1. 
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Troldbogen og troldspydet i Hasle, 
1648-1650 

En mand i Hasle ved navn Laurids Hansen 
var i besiddelse af en troldbog og et firkantet 
troldspyd af kobber, indtil borgmesteren, 
Peder Olsen, en dag kom og konfiskerede 
sagerne. Men så i marts 1648 blev borgme
steren selv anklaget for at misbruge troldbo
gen og troldspydet. På det tidspunkt var han 
allerede i forvejen blevet anklaget afridefo
geden for tyveri af vraggods og for lovstri
dig førelse af tingbøgerne, og han var i 1647 
blevet sat ud af sit borgmesterembede af 
lensmanden. Sagen g ik fra byting til lands
ting uden at der er fundet nogen dom. 
Landsdommeren fastslog alligevel, at det 
passerede »meldes død og magtesløs at væ
re og ikke komme borgmesteren på hans 
gode navn og røgte«. Hele sagen mod borg
mesteren startede formodentlig med, at ri
defogden ønskede at komme ham til livs. 
Borgmesteren lagde så selv sag an, og på 
herredagen i København den 26. juni 1649 
blev ridefogden afkrævet erstatning og blev 
landsforvist. Det lykkedes dog ikke borg
mesteren at få hævn over lensmanden og 
nogle af dem, der havde anklaget ham for 
trolddom, da sagen blev bragt for herreda
gen igen den 19. juli 1650. Samme år blev 
den mand, der oprindelig havde været i be
siddelse af troldbogen og troldspydet, Lau
rids Hansen, landsforvist. 14 

Trolddomsprocesserne i Rønne, 1651-53 

En karl, der havde tjent Jens Kofoeds far på 
købmandsgården i Rønne, var vant til , at 
han bare kunne gå ind på gården og låne 
redskaber, som han vi lle og uden at spørge 
om lov. Det brød Jens Kofoed (der senere 
blev kendt for sin medvirken i opstanden 

14. Jacobsen 1966, s. 282, 2841; Zahrtmann: Borringholms Hi
storie, s. 265. 

mod svenskerne i 1658) sig imidlertid ikke 
om, og da karlen all igevel blev ved med at 
gå og låne redskaber, blev der udstedt for
bud mod at karlen kom på gården. Og det 
blev karlens mor vred over. 

På et tidspunkt var der et eller andet på 
købmandsgården, der ikke gik, som det 
skulle. Jens Kofoed mente i hvert fald, at 
han var offer for trolddom. Hans gamle am
me, Anne Boel, havde fri gang på gården, 
og mistanken faldt på hende. Han skjulte 
nogle vidner i hjemmet og inviterede Anne 
Boel på en dram. Hun drak sig fuld, og i sin 
fuldskab røbede hun sin trolddom og sagde, 
at hun var blevet købt af karlens mor til at 
skade ham. Derefter blev hun ført ned i råd
stuekælderen. 

Anne Boel blev anklaget og senere dømt 
for trolddom. Man var af den opfattelse, at 
troldfolk arbejdede sammen i roder (bestå
ende af seks personer), og hun blev tvunget 
til at udlægge seks andre kvinder. Det gjor
de hun med den tilføjelse, at hvis hver af 
disse atter vi lle udlægge seks andre, da ville 
Bornholm først være renset for troldkvin
der. Hun endte med at blive brændt i Rønne 
den 6. juni 1652. 

Trinike Hans Vævers var 14 år tidligere 
blevet anklaget for trolddom, men var den
gang blevet frikendt. Nu indledtes en ny sag 
mod hende. Efter at have siddet 19 uger i 
fængsel, blev Trinike Hans Vævers den 29. 
juli 1651 på Røm1e byti ng dømt ti l ild og 
bål. Hun kom dødsdommen i forkøbet og 
sprang ned i en brønd, hvorved hun omkom. 
Byfogeden blev siden hen arresteret og an
klaget for at være skyld i hendes død, da 
Trinikes mand, Hans Væver, mente, at byfo
geden ikke havde passet godt nok på hende. 
Konen var gammel og gået i barndom. På 
trods af at hun var »hastig udi sine ord« og 
derfor ikke var særlig afholdt, blev hun efter 
sin død frikendt, da man fandt ud af, at hun 
aldrig havde gjort nogen noget ondt; det var 
da sagen kom for Herredagen i København 
den 12. juli 1653. Byfogeden blev ved sam-
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me anledning frikendt, og Trinike blev dømt 
ti l at blive begravet i hedensk jord, da det 
hermed var blevet klart, at hun havde be
gået selvmord. 

En anden af de ud lagte troldkvinder blev 
a rresteret. Det var en gammel kvinde på 
over firs år, der hed Karen Christoffers, og 
hun var så gammel, at hun var gået i barn
dom. Karen sagde ja til alt; også til dom
meren, hvad han ellers kunne finde på at 
spørge hende ud om. Hun blev dømt for 
trolddom, men døde i rådstuekælderen in
den hun fik sin straf. Om det var alderdom 
eller tortur, hun døde af, vides ikke. 

Den 6. juni 1652, da Anne Boel kom le
vende på bålet, brændtes liget af den gamle 
døde Karen Christoffers. 

Kvinden Thale Bådsmands var også ble
vet anklaget for trolddom og var ført ned i 
rådstuekælderen. Hun blev brændt i Rønne 
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Det gamle rådhus i Rådlwsstræ
de i Rønne. I kælderen 1111der 
denne - eller en ældre bygning 
på stedet - har mange kvinder 
levet under de usleste forhold, 
anklaget for hekseri. Byg11i11ge11 
blev revet ned i 1889 og lå, hvor 
i dag den store hvide villa pci 
hjørnet af Storegade og Rcidhus
stræde ligge1: Pe1111etegni11g af 
C. Weide111a11n, 1887. Efter 1\ll.K. 
Zahrt111an 11, Rønne By og Bor
gere, 1927. 

den 28. november 1652. Det fortælles, at så 
længe hun sagde alt, hvad landsdommeren 
og byfogeden og de andre ville have, hun 
skulle sige, da var hun afholdt; hun havde 
gode, rene klæder på med sko og strømper, 
gik frit rundt ud og ind afrådstuekælderen, 
fik , hvad hun ville have, og drak sig fu ld, 
når hun vi I le. Men på det tidspunkt hun kom 
fastende og ædru for retten og vedstod at 
hun havde løjet om de andre kvi nder, da tog 
byfogeden det alt sammen fra hende igen, 
og hun måtte derefter komme barfodet og i 
pjaltede klæder til landstinget. Thale Båds
mands var sammen med en anden trold
kvinde, muligvis Anne Boel, med til at ud
lægge endnu to andre troldkvinder. Den ene 
var Trinike Hans Vævers og den anden An
ne Mourids Ibsens. 

Anne Mourids Ibsens blev egentlig i første 
omgang frifundet af borgmesteren og rådet, 
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men denne dom tilsidesatte landsdomme
ren. Han gav besked ti l sin svoger, som var 
byfogeden, og pålagde ham at gå v idere med 
sagen, som byfogeden selv agtede at kunne 
forsvare, således at Anne Mourids Ibsens 
blev fængslet, indtil sagen blev endeligt op
lyst. Mou rids Ibsen tilbød at betale kaution 
fo r sin kone, men det havde ingen virkning. 
Først da A nne havde siddet i rådstuekælde
ren i ni uger, kom hun ud igen, og uden der 
egentlig var sket noget i sagen. Og først den 
11. juli 1653, da hendes mand havde lagt sag 
an mod landsdommeren, blev hun frifundet 
og fik fuld æresoprejsning på Herredagen i 
København. Dagen efter var det, at Trinike 
Hans Vævers blev fri kendt.15 

Trolddomssagen mod Lisabeth Markmand 
Bohn, 1687-90 

Lisabeth Markmand Bohn, der var g ift med 
købmanden Claus H. Bohn, overtog og for
satte købmandshandelen i Rønne efter man
dens død i 1683. I juli 1686 blev hun afamts
skriveren, August Dechner, indstævnet for 
R ønne Byting til beta ling af nogle penge, 
som han havde til gode hos hendes afdøde 
mand. I begyndelsen af 1687 blev lands
dommerens hustru pludselig syg, og hun 
troede hun var blevet forg ivet. A mtsskrive
ren, der fi k med sagen at gøre, fandt så an
ledning til at anklage Lisabeth for at stå bag 
et giftmordforsøg. Der havde gået rygter i 
R ønne o m, at hun havde lyst ti l at blive 
landsdommerfrue, og folk snakkede om 
hendes ukyskhed. Men Lisabeth havde 16 
vidner på, at hun havde været på besøg hos 
sin veninde Bente, enke efter Rasmus Han
sen, den aften landsdommerens kone blev 
syg, og hun blev i første omgang fr ikendt i 
giftsagen den 24. maj 1687. 

Kort efter kom en ny sag til , idet en knap 

15. Kilder til afsnit 4.5: Jacobsen 1966, s. 286f, Zahrtmann 
1920, s 36 ff, 1926, s 4ff, Jorgensen 1908, s 141, se i ovrigt 
bilag C, s. 3 1. 

15 år gammel pige fra Svaneke, Sidsel Chri
stensdatter, beskyldte L isabeth og Bente og 
andre personer på øen for trolddom. Amts
skriveren var på det tidspu nkt i København, 
så hans fuldmægtig Anders Pedersen Fyen 
fik ordre til at tage sig af sagen. 

Sidsel var blevet sat i a rrest i amtsskrive
rens hus, og under et retsforhør den 4. juni 
1687 klokken fem om morgenen erk lærede 
Sidsel, at hun skærtorsdag havde været på 
Blåkulle og set, at Fanden dansede med Li
sabeth, så »det skrap i Gulvet«, mens en sort 
djævel slog med to ræverumper på en trom
me af klart glas. Fanden tog derefter Lisa
beth og Bente ind i afkrog, snakkede med 
dem, tog dem i fav n og kyssede dem. Sidsel 
var af Bente blevet strøget på læben med 
noget smørelse, så »at sans og sind betoges 
hende«. 

Den 6. juni brød to kvinder ind i amtsskri
verens hus. Den ene var Anne Marie Claus 
Hartvigs. Den anden var Bentes datter, Anne 
Rasmusdatter, og hun g ik hen til Sidsel og 
sagde: »Sidder du der, din troldpøse. Du skal 
komme til kagen, først for min mor Bente, 
siden for Lisabeth og så for alle de andre, 
som du har løjet om«. Så viste hun Sidsel en 
daler og sagde: »Denne har jeg fået på Blå
kulle, sidst jeg var der. Har du ikke set mig 
der? Her står min mor Bente, som du har 
løjet om ... «. Sidsel svarede: »Nej, det er An
ne Marie«. Anne sendte sin bror hen efter 
Bente, der snart efter kom. Bente så ud som 
en djævel i sine øjne, berettede Sidsel siden 
hen. Hun gik over til Sidsel sigende: »Er det 
dig, det stakkels barn, som således er blevet 
ti l løgn forhørt! «. Derefter tog hun noget 
besk tøj , hun havde på sig, og strøg på Sid
sels mund, hvorefter Sidsel ikke kunne sige 
et ord, men dånede og besvimede.16 

På bytinget dagen efter fragik Sidsel dog 
a lle beskyldninger mod Lisabeth og Bente. 

16. Dok. fundet på DFS, se afskrift i bilag C, s. 3 1-32. 
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Fuldmægtig Anders Pedersen skulle have 
tvunget hende og truet hende med, at han 
ville slå hende ned for sine fødder, hvis hun 
ikke udlagde dem. Han havde givet hende 
fire ski lling for at bekende. Sidsel blev sat 
tilbage i rådstuekælderen , og senere erkend
te hun igen, at hun havde løjet om de andre 
kvinder, og de blev da løsladt, mens Sidsel 
selv blev oversendt ti I Christianshavn Bør
nehus. Der fortælles om hende, at hun var 
plaget af »den slemme syge«, der også kal
des ligfald, og at hun var sindssyg. 

Sagen mod Lisabeth trak ud. Hun var 
stukket af til København, hvor hun fa ndt 
nogle venner, der sørgede for, at der hen 
imod slutningen af året blev nedsat en kon
gelig kommission, der skulle undersøge 
hendes sag nærmere. Amtsskriveren August 
Dechner havde dog selv forsøgt at gøre no
get ved sagen. Han mente, at Lisabeth havde 
stjålet den båd, der sej lede hende til Køben
havn, og den 12. juli i København sammen 
med en halv snes mænd om ringede han det 
hus, hvor Lisabeth boede som gæst, for at få 
hende udleveret og ført tilbage til Bornholm 
og dømt i alle sagerne. Men det blev ham 
selv, der til sidst blev dømt. Den 11. marts 
1690 blev Lisabeth Bohn fr ikendt, undtagen 
i den første sag om hendes gæld til August 
Dechner, men Dechner sku lle give hende en 
sum penge samt skrive hende en æresoprejs
n ing efter hans usandfærdige anklager i 
giftmords-, trolddoms- og tyverisagen. l fe
bruar blev han dømt og blev kagstrøget og 
tyvemærket på Nytorv i København, hvor
efter han blev sendt på livstid til Bremer
holrn.17 Men inden sagen tog denne drama
tiske drejning og førte til dette tragiske ud
fald for August Dechner, nåede han at 
skulle være anklager i endnu en trolddoms
sag. Det var i sagen mod den mystiske stu
dent Svan, som jeg nu vil berette om. 

17. Øvrige kilder til afsnit 4.6: Bidstrup, s. 164, Zahr1111a1111: Li
sabeth Bohns enkestand, s. 360ff. 
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Sagen mod Predbjørn Svan og Oluf Peder
sen i Listed. 1688-89 

I eftersommeren 1688 kom en ung mand til 
Bornholm. Han havde det med at ka lde sig 
selv forskellige navne og et af disse var stu
dent Predbjørn Svan og han sagde, at han 
havde familie på øen, selvom ingen ville 
vedkende sig at være i famili e med ham. 
Hvor han egentlig kom fra , stod ikke helt 
klart, men det kom frem under den senere 
retssag, at han havde været i lære hos en 
doktor Jens Waltmann i Gltickstadt og hos 
Olle Vormann i København, hvor han havde 
lært medicinkunst. 

Den første tid drev Svan rundt på landet, 
hvor han tjente til dagen og vejen, og på et 
tidspunkt mødte han en mand i Listed, Oluf 
Pedersen, der ikke var så glad for s in kone, 
Engelke. Konen var fra Skåne og var om
kring 30 år gammel. De to mænd blev enige 
om, at hun var noget grum. Svan tilbød, at 
han kunne slå hende ihjel, og til sidst fik han 
overta lt Oluf Pedersen. Svan bandede nu 
voldsomt og bad så mange djævle besætte 
sig, som han havde hår på sit hoved. Kunne 
han blot få en ny to-skillingspot, ville han i 
rindende vand koge og studere. Så skulle 
hun få en ulykke; enten sig selv at omkom
me, eller Djævlen skulle besætte hende. 
Svan sagde senere, at han havde udført kog
ningen, men det mislykkedes. 

Svan forsøgte på ny at komme konen til 
livs, og han leverede omkring Mikkeldags
tide to små indbundne bylter ti l Oluf Peder
sen, som skulle lægges i hendes seng og 
under den. I retten blev bylterne lukket op. 
Man fandt ud af, at der i den ene var tre 
stykker bly, en fjer, der var sammenlagt to 
gange, et havrekorn, to stykker træ, noget 
lidet uld, der var bemænget med hvidt, gråt 
og sort, og ende! ig var der to små ender tråd. 
Det var alt sammen blevet indsvøbt i en lin
nedklud. I den anden bylt fandtes en rod og 
et stykke papir, hvorpå der var en hel del 
blod. Blodet havde Svan sammen med Oluf 
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Ibs Kirke optræder også i historierne 0111 trolddom på Bornholm. Foto C/11: A. Mølle1; o. 1920. 
Bornholms !vluseum. 

Pedersen taget fra en henrettet forbryders 
hoved på stejlen udenfor Svaneke. De hjalp 
hinanden med at trække stejlen op, og Svan 
slog med en økse hul i hovedet, stak finge
ren ind og tog noget ud deraf 

Cirka fem uger før jul kom Svan til Oluf 
Pedersen i hans hus i Listed og bad ham 
om at gå med til Ibs Kirke. Der tog Svan 
et stykke voks, hvoraf han havde gjort et 
barn ved lignelse, og tog vand, han havde i 
en lille fl aske, og han slog på dette barn 
og kaldte det Engelke. Svan forklarede, at 
han vi lle brænde dette voksbarn, som han 
havde døbt, og ni nætter efter skulle konen 
så dø. 

Da disse tre forsøg på at dræbe konen med 
trolddom tilsyneladende ikke duede, måtte 
der til sidst skridestil værks på en mere vir
kefuld måde. Den 11. december 1688 blev 
Engelke fundet død i huset. Rundt om hen
des hals syntes en rød streg, og huden på 
hendes venstre kindbakke var rød så stor 
som en to-mark med sand på, ligesom det 
kunne være trådt med en fod. Blod var gået 
af næsen og venstre øre. Oven på den højre 
skulder var en stor og rød blå plet så stor som 
to fingre. Hendes hud var skiden af skarn. 
Hun så altså virkelig forkommen ud. Der 
var en, som havde kvalt hende med en strik
ke. Og Svan skulle have forsøgt at få det ti 1 
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»Det bornholmske Fadervor«, er et s111ædesArifl over »Augustus D1ylter« alias den.forhadte a111tssla-iverA11g11st 
Decimer eller Augustus D eclme1; der var involveret i flere sager 0111 hekseri på Bornholm. Men han endte sine 
dage med straf som jårskyldt! Han havde til opgave at tage sig cif øens offentlige pengesage1: Han 11d11y t1ede si11 
position på det groveste til egen.fordel og e.fier mange særdeles alvorlige anklager endte det med, at Iran blev 
kagstrøgen på Ny torv i København og brændt 111ed 1yve111ærke i panden. Han døde sa111me å1; 35 år ga111111el, i 
1691, på Bremerholm, hvor han var sat til at arbejde i Jem. S111ædeskrifiet kendes i .forskellige udgave1: Dette er 
jiv 1802. Bornhol111s Museum. 

at se ud, som om det var Fanden, der havde 
været i huset. 

Dagen efter blev Svan anholdt, og der blev 
indledt en længere retssag mod ham. Oluf 
Pedersen blev anklaget som medskyldig. Den 
ovenstående beretning om Svans trolddoms
kunster, bygger hovedsagelig på Oluf Peder
sens udlægning af sagen. Selve retssagens 
forløb skal der ikke gøres rede for her, blot 
henvises til kilden (Bergsøe 1989), der gen
nemgår sagens enkeltheder punkt for punkt. 
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Det kom frem på et af retsmøderne, at 
Svan havde overdraget en trolddomsseddel, 
der skulle sikre Oluf Pedersen mod fængsel 
og andre ubehageligheder. I sedlen stod 
nogle ulæselige tegn, der var skrevet med 
Svans egen hånd . Anklageren fastslog, at 
Svan havde omgang med forskellige skrifter 
og karakterers misbrug, hvorved han kunne 
føre Oluf Pedersen på vrange veje. 

På et andet retsmøde kom det frem, at 
Svan kort tid før jul havde opsøgt en gård-
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mand , Nie ls Pedersen i Østermarie, og 
spurgt ham, om han havde en kniv, hvorpå 
Skt. Bendts navn stod. Han svarede nej, og 
Sva n havde da bedt ham om at få lavet en 
sådan kniv. Svan forklarede gårdmanden, at 
når Skt. Bendts navn og Jesu navn og nogle 
andre navne stod på kniven, kunne han 
bruge den om natten, nå r ha n v idste af et 
spøgelse, som blussede i Id på marken, hvor 
der efter Svans mening kunne være nogle 
penge nedg ravede. Og når han kom så tæt 
på stedet, at han kunne kaste sin kniv på 
stedet, sku lle han få pengene. Svan havde 
givet gårdmanden en seddel med navnene, 
der skulle stå på kniven, og så havde gård
manden fået smedet kniven hos Østermarie
smeden Jep Hansen. 

Oluf Pedersen blev henrettet på galge
bakken ved Svaneke. Han var på landstinget 
i Aakirkeby den 27. februar 1689, hvor 
amtsskriver August Dechner var anklager, 
blevet fundet skyldig i først ved trolddom 
at have forsøgt på at skille s in kone ved li
vet, men da dette ikke kunne »gelinge«, ud
ført drabet enten a lene eller ved hjælp af 
Svan. 

Ved samme retsmøde under behandling af 
Svans sag kom pludselig en pige, Karen 
Mortensdatter fra Vestermarie, og hun bad 
og begærede om, at Svan måtte blive benå
det og forblive løs, da hun ville ægte ham. 
Svan indg ik herpå, hvis hun kunne hjælpe 
ham. Men landsdommeren var imod det, og 
ægteskabet blev aldrig til noget. Svan blev 
derimod sendt på livstid til Bremerholm, 
hvor han måske nok genså sin anklager. 
Amtsskriver August Dechner havnede jo på 
Bremerholm året efter på grund af sagen 
mod Lisabeth Bohn. Svan kunne ikke døm
mes for mordet på Engelke Oluf Pedersens, 
pga. mangel på beviser, men han blev dømt, 
fordi han havde brugt karakteres og ind
bildte kunster, hvorved enfoldige folk, som 
omgikkes ham, snart måtte blive ført fra 
den sande tro ud i vantros vi ldfarelse og af
gudsdyrkelse.18 

Afrunding 

Denne ar tikel er baseret på en opgave, som 
jeg skrev i 1992, dajeg læste folkloristik på 
Københavns Universitet. Jeg fandt frem til 
23 personer på Bornholm, der i det 16. og 17. 
århundrede har været anklaget for trolddom, 
og heraf er der ni kv inder, der blev dømt til 
døden. Det er hovedsageligt kvinder, der er 
blevet anklaget, og kun kv inder, der er ble
vet henrettet. Det kan ses, at de fleste af sa
gerne til at begynde med blot har drejet sig 
om stridigheder mellem folk; hovedsageligt 
stridigheder om penge, ejendom, eller 
magt. 

Det er ofte politisk betydningsfulde folk, 
der har stået bag trolddomsanklagerne, og i 
mange ti lfælde har a lmuen og den øverste 
retsinstans, Herredagen i København, taget 
de anklagedes parti i sagen, hvorved mange 
af anklagerne er kommet g ruel igt galt af 
sted. Det synes som om der for anklagerne 
ikke har været særl ig megen opbakn ing at 
hente hos den bornholmske befolkning i de
res trolddomsbeskyldninger. 

De magiske virkemidler, som troldfolkene 
har benyttet sig af, e r kendt fra periodens 
trolddomssager i det øvrige land og Sverige. 
Noget tyder også på, at lybækkerne på Born
holm havde deres trolddomsforestillinger 
»med ltjemmefra«. 

Sagerne på Born holm ligner dem i resten 
af landet. [ det 16. å rhundrede er der kun 
enkelte sager, i den første ha lvdel af det 17. 
å rhundrede er antallet af sager størst, men 
efter en slags kulminationen omkring mid
ten af århundredet fa lder antallet af sager. 
Sagerne fra den sidste del af det 17. århund
rede afspej ler en markant ændret indst illing 
ti l trolddomsbegrebet. Sam menlignet med 
det øvrige land, stemmer tendenserne stort 
set overens.19 

I 8. Skrevet med Bergsoe I 989 som eneste kilde. 
I 9. Her er sammenlignet med Henningsen I 984. 
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Kronologisk Liste over de bornholmske trolddomssager. 

År: Navn på anklagede: Herkomst: Straf: 

Ca. 1530 Lars Kyllings hustru (Åker) Brændt 

Ca. 1530 Jorgen Olsens hustru (Åker) Brændt 

1545 Annike Hamborgs Hamborg (?) 

1545 Engel Niels Svendsens (Bornholm?) Undsluppet 

1555-57 Anne Per Mogensens Nexø Frikendt 

Ca. 1565 (Præsts svigermor) Ruts ker Brændt 

1624 Christoffer Olsen hustru Knudsker Henrettet 

1624 Jens Skomagers hustru Øster mar ie Henrettet 

1630-36 Ingeborg Peder Møllers Sønd re Herred Frikendt 

1637(?) (1.) Trinike Hans Vævers Rønne Frikendt 

1649 Magrete Anders Rasmussens lbsker Frikendt 

1649-50 Laurids Hansen Hasle Landsforvist 

1649-50 Peder Hasse! Olsen Hasle Frikendt 

1651 (-53) (2.) Trinike Hans Vævers Rønne (Selvmord) 

1651 -52 Anne Boel Rønne Brændt 

1651-52 Karen Christoffers Rønne Brændt (død) 

1651-52 Thale Bådsnæs Rønne Brændt 

1651-53 Annike Mourids Ibsens Rønne Frikendt 

1687 Sidsel Christensdatter Svaneke (Børnehus) 

1687 Bente Rasmus Hansens Rønne Frigivet 

1687 Airne Rasmusdatter Rønne Frigivet 

1687-90 Lisabeth Markmand Bohn Rønne Frikendt 

1688-89 Predbjørn Svan (Danmark?) Bremerholm 
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BILAG C: 

Nogle kilder til: »Hon hår måttad hatt nåj n oner 
ffisa ver saj!« Om trolddomssagerne på Bornholm i 
det 16. og 17. århundrede . 

Sagen mod Annike Ha111borgs og Engel Svendsens 
(kap. 3.2): 
{1545. 21. april. Bilag B. (stc) forste Bekjendelse:} 
»Offentlige, frye ledige vnd losl3e vngepeinigethe 

vnd vngedwungene Bekkennysse der Anneke Ham
borges« ... It. at hun kom til Hamershus for at kjøbe 
noget Hør af Junker Blasius, af det som var bjerget 
fra det Hamborger Skib, Marcus Voet førte. Da 
mødte Hans Wolgemuth hende, talte med hende om 
Junker Blasius og førte hende derpaa til Fru Cillie 
Knops »up de nn Torn.« Saa havde Fru Cill ie budet 
hende til Bords, og sat en hel Steg for hende at spise 
af; men Anneke havde sagt, at hendes Hjerte var saa 
besværet, at hun ikke kunde eller vi lde spise. Me
dens de saaledes sadde ved Bordet spurgte Fru Cil
lie om Hans Wolgemuth ikke havde sagt hende no
get, hvortil hun intet synderligt svarede. Derpaa 
begjærede Fru Cillie Raad af hende, hvorledes man 
kunde eftertragte Blasius og ombringe ham, saa at 
han ikke blev Høvedsmand paa Slottet; hvad for 
Forgift, man skulde bruge dertil, og dersom hun 
vilde tage mod en Sum Penge og bibringe ham Gif
ten, da hun var meget vel bekjendt med ham, saa 
vilde hun og Hans Wolgemut betale hende, saa hun 
skulde takke dem. Derpaa havde hun svaret, hvorle
des hun kunde komme dertil, da Blasius var hendes 
gode Ven og gjorde hende ikke andet end godt; men 
Fru Cillie sagde: »tag Du kun Pengene og lad det 
gaae med ham som det kan.« Saa havde Anneke 
sagt, at hun vilde betænke sig. Da hun kom ned fra 
Taarnet mødte hun igjen Hans Wolgemuth, der 
spurgte om Fru Cillie havde talt om ham; men An
neke sagde at de havde hverken talt om ham eller 
Andre. Derpaa havde han talt ligesom Fru Cillie om 
Blasius, og dersom hun kunde forgive ham, vilde 
han give hende 500 Mk. Lybsk. Anneke sagde hun 
havde aldrig lært noget »touerie« og vidste ikke 
hvormed hun skulde forgive ham. Wolgemuth men
te der voxede Urter nok paa Øen, der vare tjen lige 
ti 1 dette Brug, men Rottekrud var det bedste. Da lo
vede hun at anvende sin s tørste Flid paa at ombringe 
Blasius, og naar dette var skeet, da tilsagdes det 
hende, at Pengene skulde ligge parate »wentte he 
(Wolgemuth) wusthe zo vele gelds thobekamende 
von z inen frunden, wen ze dytt je kande tho marke 
bringen.« Derpaa havde Anneke taget den anden 
fængslede Kone med sig og sanrn1ensat den frem
lagte Opskrift paa Gift, hvormed Blasius sku lde 
ombringes. Dette Udsagn er attesteret af Asser 
Henriksen Byfoged, Hans Ezabell, Mats Michelsen, 
Hans Nielsen, Niels Jensen og Ewert Clausen Bor
gere i Sandvig, og beseglet af d isse paa Hamershus 
Tirsdagen efter Misericordia (2 1 April) Anno XLV 

125 



PETER ANDREAS HARTEG 

(Kilde: Orig. i Raadh. Arch. i Lyb. li. 3. Her gengi
ve/ efier Hiiberlz: AÅ1stykker til Bornholms Historie 
1327- 1621, Kbh. 1852, N1: 126. S. 155-156). 

[1545. 1. J1111i. Bilag A. (s1c) Anden Bekjendelse]: 
Lars Persen Landsdommer, Hans Reymer Borge
mester, Hans Symonsen Byfoged, Hans He1mingsen 

og Hem·ik Swarthe Borgere i Rønne og Henning 

Clausen, Byfoged i Sandvig, bekiende, at de under 
nedenstaaende Dato havde været tilstede paa Ham
mershus, »Vff des Houethmanns gemacke, dath 

man den Torn nennet«, og her havde de hørt Anneke 
Hamborgs aflægge følgende Bekiendelse, »vfffrey
en voten leddyck vnnd lol3 vngenediget, vngepinigt, 

vnnd vnbedv1i.mgen nha ernster vnd getreucr vor

mannyck, zo ehr von den Achtbaren Magister Her
manno Boitin, Secretario, Des Erb. Radts tho Ly
begk v1md vns a llen, bath ze erer zelen Zel igkeit 

bedencken« og ikke sku lde sige andet, end den rene 
Sandhed, som hun kunde fo rsvare mod Gud »vnnd 
im strengen gerichte«, ... og hverken ansee Gunst el

ler Venskab m.m. Hun bekjendte al tsaa, at hun den 
næste Høst, efter at Marcus Veitt (sic) af Hamborg 

var strandet, var gaaet til Junker Blasius, og havde 
kjøbt noget Hør af ham, og da hun igjen vilde gaae 

bort, havde hun et andet Sted paa Slottet mødt Hans 
Wolgemuth, der havde spurgt hende om hun vi lde 
fortjene 500 Mk. Paa Spørgsmaalet hvormed hun 

skulle fortjene disse Penge, svarede han, at hun 
skulde ombringe og fo rgive Junker Blasius. Dertil 
svarede hun, at hun ikke vel ku1me komme dertil, 

da han ikke gjorde hende andet end Ære og Godt; 
men Wolgemuth havde dog overtalt hende, saa hun 
var gaaet tilbage igjen ti l Fru C ill ie, Bernt Knops 

Kone, som skulde handle videre med hende. Fru 

Cillie mødte hende paa Trappen, da hun vilde stige 
op i Taarnet, og tog hende med sig, bød hende til
bords og satte en he l stegt Gaas for hende. Fru C. 
havde nu spurgt hende, om Hans Wolgemuth havde 
sagt noget til hende, men imidlertid var Bernt Knop 
kommen til, og havde forstyrret dem i deres Sam

tale, hvorpaa Fruen havde sagt, hun skulde komme 
en anden Gang at tale med hende, og g ivet hende et 
Stykke af Gaasen, som Anneke havde svøbt i sit 

Forklæde og taget med sig, men hverken før e ller 

siden havde enten Fru Cillie eller Hans Wolgemuth 
talt med hende derom. Almeke Hamborges var der
paa bleven ved og paa den næst foregaaende fø rste 

Søndag i Fasten, havde hun faaet en anden Kone 
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Engel, N iels Svensl3, til s ig og med hendes Raad 
»eine vorgilftigc Ezedell von pogen, Addcren, Rot

tekrude, vnnd andern bøsen Dingen vornhamen 
vnd stellen laten, zu lliche vorgyffi Junker Blasius in 

iener kolden schalen inthoguen, und ehme darmit 
vmmethobringen, Des allen tho vrkunde« etc. etc. 

Geschehen vff Hamerflhusenn des Mandags nach 
den ersthen Szondage Trinitat (lste Juni) Anno 

XLV 

(Kilde: Orig. i Raac/h. Arc/1. i Lyb. li. 3. Her gengi
ve/ e.fier Hiibertz: Aktstykker /i/ Bornlro/111s Historie 
1327-1621, Kbh. 1852, N1: 126. S. 156-158) . 

[1545. 7. Juni. Berni Knops Kone ligger paa sit 
Yderste, og det usandfærdige Digt, der er !rende 
paalagl, har alene forvoldt hendes Sygdom. [Ud
drag af brev}( .. )}. 
Ghestrengen etc. J.E.E.W. Breffneuenst Jasper Los
senkampcB innghelechten suplycasygenn gar vn

derdanych entffangen ghelessen vnde vorstan hebbe 
dar ick denn inn beuynde dat he sych inn synenn 
scryuende altth o mylde gyffi offi mol syck corget

tenn hebbenn dewyl dat J.E.E.W myt warheydt 
mochtenn erua renn dat he der warhcydt fell hefft 
ghespart inn synenn scryuende wo ick hyr myt gu

denn erlyken I udenn wet tho beuysenn de noch vp 

Borneholm wanenn def3 ick godt bettert dorch gro
ter mogge nu werde vorhyndert dorch mynen ar

menn hul3ffrauwenn de alle dussen morgen nach 

dem hemel gh earbeydet heffi wo mannych red
delyck ffrw noch idtsundef3 by er syn, dat se nargen 
aff hefft sunder wann der vnuarafftyenn Tychte er 

thoghelect ifl, dat godt wer dem ick de sake wyl vor
mellem vnde tuyuel nycht sunder de wart also eyn 
rechtuerdich rychter denn schuldijgen tho syner 

Tydt darvor nycht vngestrauet lattenn etc. 
( ... ). Dat. Mølenn den erste1m sondach nach der hyl
ligen Dreualdigheydt Anno XLV 

J.E.E etc., Berent Knop. 

(Kilde: Orig. i Raadh. Are/i. i Lyb. Her gengive/ ef
ter Hiibertz: AÅ1stykker til Bomho/111s Historie 
1327-1621, Kbh. 1852, N1: 125. S. 151-153). 

[1445. JO. Juni. Sfrive/se 0111 Anneke Ha111bo1gs, 
so111 Hans Wolge11111tlr og Fru Cillia, Berni Knops, 
have villet kjobe til at forgive Blasius 11. Wickede.for 
al han ikke skulle blive Foged på Slollet}. 
H. Boitin til Raadet i Lybek. 
Han beretter først, at Junker Blasius siden hans An-
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komst på Øen, igjen er kommen til Sundhed og bli
ver med hver Dag raskere og raskere, saa der nu 
ikke er nogen Fare for ham mere. 
I Nærværelse af Henneke Mestorp og M. Christof
fer, har han havt Anneke Hamborgs for, og paa det 
alleromhyggeligst og nøiagtigste forhørt hende en 
hel Eftermiddag; men denne Gang havde hun alde
les tilbagekaldt s in forrige Bekendjelse. Hun fragik 
ikke, at hun jo havde sagt saa og saa; men hun sag
de, at hun havde løiet og skammeligt beført uskyl 
d ige Folk. Da han havde fundet det betænkeligt at 
stride til pinligt Forhør den Dag, havde han maattet 
lade det blive derved. Den næste Dag var Høveds
manden (Blasius) ti lstede, og da blev hun pinligt 
forhø rt, og hvorvel hun længe vedblev hendes Løgn, 
bekjendte hun dog tilsidst, saaledes som det sees af 
Bilag A. De1me Bekjendelse har han ladet hende 
gjøre af sig selv, uden at fore læse hene den første 
Bekjende lse, og da han havde foreholdt hende, at 
der var Forskjel mel lem begge, sagde hun at dette 
maatte komme af nogen Svaghed den første Gang. 
Den sidste Bekjendelse vilde hun dø paa, dog fald t 
hun paa Knæ og bad for sit Liv. Derpaa blev hun 
confronteret med Hans Wolgemuth; men Wolge
muth »hefft sich tho synen vordeell, fast ftittich en
tschuldiget, und entl ich begert, dat he disf3e sake 
nha Schonischen lage muchte ut foren.« Da Wolge
muth nu ikke vilde tilstaae, kunde han vel være pin
ligt forhørt ; men da han derom talede mad Junker 
Blasius, fandt de1me det betænkligt, og han havde 
maattet give ham Ret. Nu havde de ment, at Sager
ne »aller nutti st kunden vorghenamen werden«, 
naar Misæderen havde faaet hendes Straf efter den 
sidste Bekjendelse, som derfor efter deres Forlan
gende var aflagt for Landsdommeren og 4 trovær
dige Mænd, og Landsdommeren var af den Mening, 
at hun ikke kunde komme derfra med Livet, »alsden 
vnd wen se alf3o darup gestoruen, hedd man desto 
mher fuge vnd vrsaken, Wolgemut vnd anderen 130 
vele ernster nhatotrachten, und wher, wat man der
wegen myt rechte hedd vorthonhamen vnuersu
met« .... 
At Wolgemuth kommer i Rette her, saaledes som 
han gjerne ønsker, kunne vi ikke ti lstæde ham, han 
maa stilles fo r Retten i Lybek, hvor han først er an
tastet med Retten, dog heroer dette paa Raadets Be
hag. 
Da Junker Blasius en Tid lang maa holde sig fra 
Luften, saa har han (Boitin) ment at maatte lade 

disse Sager henstaae ti 1 videre, især ogsaa fo rdi 
man har nogle »toueri schen«, af hv ilke en er anden 
Gang pinligt forhørt, af den Grund at alle Køerne til 
Slottet »am molken betouert gewesen, vnd so nu 
sulke vndaet bekant heft«; disse vi l man nu forfølje 
med Retten. Saasnart han faaer Besked igjen (paa 
de første Sager?) vil han ile al t hvad han kan med at 
frenm1e det Fornødne etc ..... Dat. Hamershusf3 I 0 
Juny Anno 1545 . 
J. E. W. , willige und gehorsame Dener, Herman Boi
tin. 
[Vedlagt var de to beke11delse1; bilag Bog A}. 
(Kilde: Orig. i Raadh. Arch. i l yb. II. 3. Her gengi
vet efter Hiibertz: Af..1stykker til Bornholms Historie 
1327-1621, Kbh. 1852, M: 126. S. 153- 155). 

{1545. 22. Juni]. Efterskrift (Ezedel) 
Da Sagen, formedels Modvind, ikke er bleven af
sendt, kan han endnu melde, at den ovenomtalte 
»touersche« forrige Løverdag blev ført til Thinge, 
og hvorvel hun her (paa Slottet?) » frie thogestanden 
ok it Sacramente darupp entfangen«, saa havde hun 
dog tilbagekaldt det Hele og sagt, at hun havde be
kjendt formede lst Pinsel »vnd heft sulchs de buren 
etwas selsam gemaket«, og uagtet »de touersche« 
ved tre troværdige Mænd blev overbevist om at ha
ve bevidnet, at hun havde taget Sacramentet derpaa, 
have dog de 6 Mænd, som skulde fo1de Dommen, 
besværet sig og forlangt 2 Mænd af hver »bw« 
(By), og derefter er nu Sagen opsat,» Vnnd befynde 
dath (id t den) luden forglich is myth pinlicker frage 
alhir tho handeln, et werde denn eyne sunderl iche 
constitution darupp gemaket. Dat. 22. Juny. 
(Kilde: Orig. i Raadh. Arch. i lyb. Il. 3. Her ge11gi
vet efier Hiibertz: Aktstykker til Bornholms Historie 
1327-1 621, Kbh. 1852, M: 126. S. 156-158). 

[1545. 30 Novembe1: [Uddrag af brev] ( .. ). Om de 
2 Qvi11de1; der have villetforgive ham. Engel havde 
sagt Anneke i hende Øine, at hun kun havde skrevet 
3 Slags i den Seddel, hvormed han skulde tages qf 
Dage; A1111eke havde skrevet Resten. (..)]. 
Med Hensyn paa de 2 Kvinder, som saaledes mod 
al Ret og Billighed have søgt at ombringe ham, da 
har han efter den danske Lov holdt »Buhedingk 
(Broting?) vor dem Slate« med dem, og der havde 
Engel Svendsen offentlig sagt Armeke Hamborgs i 
hendes Øine, »dat ze nicht mer alze dreyerley hette 
laten sclu·iuen in den thogerichteden Ezeddell, dat 
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andere zo de perf3elle dhon vormelden dat hatte An
neke Hamborges laten sch ri uen.« Efter denne Be

kjendelse, der var aflagt fri, ledig og løs etc., havde 

han fo rlangt en Kjendelse af xv Mænd fo r hele Lan
det, og 2 fra hver Kjøbstad, og man havde været af 
den Mening, at Dommen skulde fældes og Straffen 

udføres strax, hvad ogsaa Almuen vilde, men der 

var kommen en Mand i »Raadet« (Landsthinget el
ler Nævni11gerne?) der øvede en saadan Indflydelse 
paa de andre, at Sagen blev udsat den Dag: »in de

me J. E. W. Henneken Mestorp vnd Henrich Tylebo
len, alze J. E. W. gef3woren, fragen«. Af dette Op

hold havde Engel Svendsen benyttet sig, og var 
rømt fra Øen, hvorved hendes Borgensmænd ville 

faae Fortræd. For at nu Anneke Hamborgs ikke 
sku lde gjøre det samme, havde han taget hende til 
Slottet, hvor hun havde sagt, at en af Raadets egne 

Betj ende havde søgt at formaae hende ti I ogsaa at 
løbe bort; han haaber Raadet vil lade dette under
søge, for at man kan tage s ig i Agt for saadanne 

Folk. Han kan ikke tro andet, end at disse Menne

sker maa være kjøbte til saaledes at efterstræbe 
ham, og han som Raadets »arme Dener« beder om 
at haandhæves i sin Ret. Han sender nu Anneke 

Hamborgs med Raadets Tjenere Henning og Hen
rick og derti l hans egen Tjener, paa hans eget Skib. 
( ... ) 
J. E E wi lliger, Blasius von Wickeden 
(Kilde: Orig. i Raadh. Arch. i l ybek. fl. 2. Her gen
givet e,jier Hiibertz: Af..1stykker til Bornholms Histo

rie 1327-162 1, Kbh. 1852, Ni: 129. S. 159-161). 
Andre kilder: Wilhelm Kruse: Bomholm som 
Lybæks Lensbesiddelse, Bomholmske Samli11ge1; If. 

rk - 19. bd, Rø1111e I 986, s. l 02-4, (110te 12 s. 121). 

Her redegøres for sagens forløb. 

Sagen mod Anne Per Mogensens, 1555-57 (kap 

3.3): 
[1557. l Mai. Hel'l'edags Dom. En Kone som var 
beskyldt for Ti'oldom, fordi der varfi111det i hendes 

Pung et Stykke ende/ost Træ og en Gaase.f}æ1; 111. 111" 

frikendt]. 
Extraet udafRigens Dombog: Anne Per Mogeiu1siis 
wti Nexe och Thonnis Wildfang. 

Wor skickitt for of3 paa wort Retherting AJU1e Per 
Monf3iis wti Nexe paa wort landtt Boringhol, och 
hagde wti Rette steftirnt 013 Elske!. Thønnis Wi ld

fang paa Bornholm, och ti ltallit hannum for handtt 
haffuer tillagt hinnde nogenn troldoms Sag og thi-
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uffs Sag, och satt hinder wtj fen ngf3el och Jernn, 
och opslagit hinnds H uf3 och dør, oeh skattit h innde 
hiirndes gods aff, och konunit xij menndt till at dø

me paa hinnde och wi lle ther mett skielle hinnde 

wedt liff ere och godt, som hun mente mett oben
barlig wrett, och berette forne Anne Per Mon
nfienns, att sagew1 seg af første begyndelf3e saa be

giiffuit haffuer, at jenn wedt naffnn LaB Borckor

tf3e1U1 wti Nexe paa Boringholm, som er forne 
Thø1rnis Wildfanngs 1-Jøstrues frende, nogenn ti idt 
siden forleden førde sig wti thrette med hinder icke 

for andenn Sag e1rnd att forne Lal3e Borkortf3enn 
kom enngann gs ganngenndes op fra stranndenn, 
och hagde thre ferske torske kjøbtt, oc hun tha stodtt 

och ragte sinn Hosbunde tag op tiil et hus hanndl 

laa paa och tagte, och enn lidenn drenng stodt hof3 
hi1rnder, och som Laf3e Borkortf3enn saa kom gan
gendes mett same thre thorske, faldt harmdt om

kuld!, och thenn lille drenng logh att hannum, och 
ther for gick forne LaBe BorkortBen till h inde oeh 
sagde, art hun war møgit gladt for hun saa hanne m 

falle, och sagde formelte Laf3e Borkortf3enn fa ldt 
jeg, da e r all iguell Rebenen hielle, og icke er jeg 
heller nogcnn tiuff fordj. Da svarede forne Anne Per 

MogenBi is Hosbunde, erjeg nogenn tiuff, tha sagde 
Laf3e Borkortf3enn thu est eru1 tiuff, og gack her 
nedt och slaf3 mett meg, och hun tha wor emellom, 

ock wille icke att the skulle slaf3. Tha sagde Laf3e 

Borkortf3enn tiill hinnde, thag thesse fiske og siudt 
thenum och haff thenum til hielp ti l branndstydt, 
och forne Am1e Per Monnfiew1s bad Laf3e Borkort

f3e1rn sielffsiude sim1e fiske mett Løg og smør. Ther 
effther kom forne LaBe Borkorts fader Borkort 
sielffierde tillbage igienn tii ll forne Anne Per Mon

nf3eru1s, och spurgde hitmde ad om hun wiste, alt 
Laf3e Borkortf3en hagde stollit Løg, tha suarett hun 
ney, och att icke wiste anditt mett hannum, end som 

mett en erlig mandtt. Tha sagde forne Borkort, at 

hun skulle faa skam therfore, nar Thønnis kom her 
wdtt. Och ther epther kom Thønnis Wildfans och 
lodt bolle thing, och steffilde LaBe Borkortf3enn 

hinde for han nem, och wille wide huadt hun mente 
ther mett, att hun badt Laf3e Borkortf3en siude sinne 
fiske med smør og Løg, tiill huilcket forne Anne Per 

Monnsenns su arette, att hun icke anditt wiste med 

LaBe Borkortse1rn, endtt mett enn erlige mandt, 
menn wor ther nogenn andenn meni ng hof3, da worl 
det at hans Høstruebroder wedt Naftirn Bengdtt 

bleff fangit och først tii ll Slottett røg tedt for noge1m 
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Løg och døde ther wti fengsel, och bleff jorditt 
wden slotitt, och fo r the(n) thalle bleff forne Thøn
nis Wildfanng wredtt och will at sex mandt schulle 
gaa Dom paa hinder, och tha lodt Thønnis Wild
fanng s traxt thage hinde, och sette hinde wrj Jern, 
och thoge hinnds Ponng, och ther wtj laa et lidett 
stycke nauergroenn thre, och enn gaal3epenndtt, 
fo re huilcke Thønnis Wildfa ru1g skylte hinder, att 
hun skulle bruge throldom mett, och tha bødt seg 
VIIJ menndt fo r hinnde wtj borige1m och forne 
Thønnis Wildfang icke wille lade hinde tiill bori
genn wdenn the wille saa borige fo r hinnde, att hun 
schulle bøde tiill herrerne aff Lybeck for troldom 
och thiufferj, och ther offuer lodt Thørmis Wild
fanng hinde føre tiill slottet, och hun sad ther wti 
fi ire wger wti Jern og thennd stundt lod Thønnis 
Wildfanng hii1mdes dør og laal3e sønderslaa och 
lodt gjøre hi1mdes Hosbunde fredløl3 och ther efft
her lodt Thønnis Wildfanng føre hinde tiill Nexe 
igienn ti il l a1mdit thing och lodt hi1mde døme ij 
garu1ge wti Herrern is Hennder j enn dag, icke for 
aru1der sag, ennd som foruit staaer, och ther offuer 
haffuer forne Thønnis Wi ldfanng beskatit hinde, 
och endnu holder hinndes fatige hosbundt wtj enn 
sterck borigenn etc. och fyrst wtj Rette lagde ett 
breff, borgemester och byfogit med stadsens Innd
segell bel3iglitt och wdgiffuitt hagde wnder Dato 
MDLV J lydendes at Thø1mis Wildfanng kom tiill 
Nexe og lodt sette thing etc. och sagde hinde till ti
uerj och tro ldom thi ther bleff funditt wtj hindes 
were et endeløst thre, och enn gaal3epinndt och byg
korn etc. dog wi lle forne Anthonis Wildfanng icke 
stede hinde tiill borige1m, menn bødt hinde thre 
ga1mge tiill borigenn om noger wille borige for hfo
der fo r ti urj och tro ldom etc. Almuen wi lle were 
godt for hinde for enn forl3agdtt Penninge, at hun 
maatte bliffue ij by och birck, och ther stannde tti ill 
Rette etc. lodt Anthonis søge oc lede elfther hindes 
hosbundtt Per Magen.Benn, och fanntt hannum icke, 
och tha lodt Thønnis Wildfanng opslaa Per Mon
nl3enns Hus etc. Ther nest ett Sogne wittne dat. 
MDLVJ etc. at hun hafde lefvet som Dannequinde 
bode i ordt ta lle och omgienngell3e etc. Item et Sog
ne wittne affRønne Sognnesteffnne, som borgeme
ster och Raadt ther sammesteds wdgiffuit och be
siglett hagde lydendes (at hun var) enn erliige Dan
nequinde i alle maade etc. It. et Sognewittnne aff 
Persker Sogen, (at hun levede) som enn erl iige Dan
nequinde etc. It. et Sogmmewitrn1e aff Poelsker So-

ge1m, at (hun og Manden var) thou erlige folck i 
alle maade etc. och satte i Rette etc. Ther tiill suaret 
forne T hø1mis Wildfanng, at ha1mdtt inthett hagde 
mett forne Anne Per Monl3ens att bestille, menn be
rette, at hanndt kom tiill Nexe och ther lodt holle 
thing, och tha framkom forne Lal3e Borkortl3enn 
och tiltallitt hinnde for wqueml3 ordtt, hun hannem 
giiffuitt hagde, och ther giick sex mendl3 Dom paa, 
och samme tiidt robte och bolleret forne A1111e Per 
Mo1111J3e1111s, saa att i1mgen kunde haffue lydt hiinde 
i1111dem1 thinge, och tha befol Thønnis Wildfanng 
att fø llige hinde aff thingitt, och mett thett samme 
hagde thiennerne satt hinde i Jern hannum tha uwit
therl igtt, och ther hun bleff satt, fands ther wtj hin
des Ponng ett endeløst thre, enn gaal3epinndt, e11J1 
barnnenagell och noget bygkornn, huar mett bes
røgtenndes wor, at hun skul le bruge throldom etc. 
och sex mendt hagde dømptt hinde i herrernes Ren
der, och noger hagde dømptt hinde for x Daller etc. 
icke hagde opslaget hindes dør. Och først i Rette 
lagde ett breff, dat. MDLV lydenndes att sex 
menndtt hagde dømptt, at Lal3e Borkortl3en schulle 
werie seg etc. och hun sagde, att hun icke wiste an
ditt mett forne Lal3e Borkortl3, endt ere och gott, 
och saa bleff samme sag aldeles farligt. It, et andet 
breff aff forne Nexe byting forne Aar och Dag wd
giffuitt, Thønnis begerett loff og Rett offeuer etc. 
och vj menndt ther for affsagde (at hun) schulle for
lige sig med Herrerne. Item ett breff, anno MDLV. 
Tha opstodtt Thønnis Wildfanng same tiidtt, som 
thendt tiidtt sadt i Hoffuidtsmandens stedt, och bad 
for hinnde etc. Item et breff aff wester Herritsting 
wnnder Dat. MDLVJ lydenndes at ij menndt wit
nede, at the hagde werett borigenn for (Anne) for 
hun war aff VJ me1mdt dømpt till at schulle bøde 
modt Herrerne for hues hun seg fortalt hagde. Item 
et Sognnewitne aff Olsker Sognnesteffne wnder 
Dat. MDLVJ lydendes, att thennd tiidt Anne Per 
MonnBens Jodt lel3e wor steffning offuer hannum 
tha sagde hinndes Hosbundt Per Monn13eru1, at 
Thønnis Wildfaru1g bode paa Nexe byting, och huor 
hanndt kunde bad fo r forne hans Høstru Anne och 
halp stedse tiill gode, at thenn Sag motte tilgiffuis 
etc. och mente forne Thønnis Wildfang etc. Dog 
kunde forne Thønnis Wildfanng icke affuille 
annthenn met breff, s igell eller leffuendes Røst, at 
hanndt joo jm1denn thing hagde tilsagdtt hi nde 
throldoms Sag og things Sag, och fengselett hinde 
och satt hinde wtj Jerm1 och opslaget hinndes Hulle 
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og dør, thesl igeste kunde och forne Thønnis Wi ld

fanng icke her beuil3e forne Anne Per Monl3enns 
nogen tiuffs Sag eller troldoms Sag offuer etc. Tha 

epther tiltale etc. sagde wij ther saa paa for Rette, at 

eptherthi forne Anthonis Wildfanng saa wden ald 

billig Aarsage, Dom, Skiell og Rett, fyrst haffucr 

selff giffuitt forne Anne Per Monnl3enns Sag fo r ti
uri och troldom, och s idenn haffuer ladet sette hinde 

wti fenngsel och Jern och ladett opslaa hinndes 
Hul3e og dør, och ther offuer beskattit hinnde, dog 

for slet inngen anndenn Sag elle r Aarsage, enndt att 
hun hagde sagdtt, a t forne Lal3e Borkortl3en matte 

sellf beholde sine thorske og siude dem i smør og 

løg. Tha haffuer forne Thønnis Wildfanng ther mett 
giort forne Anne Per Monn13enns wrett, och the nn 

tiuffs och throldoms Snack, Saffuenn eller Sag icke 

at komme forne Anne Per Monnl3e1ms tilt hinder el

ler naadel paa h indes heder, ere eller gode Røgte 

epther the1me Dag wtj noger maade, og eptherthi 

forne Thønnis Wildfanng saa haffuer wden dom 
sk iell och Rett laditt sat forne Anne Monnl3enns wtj 

stock och jemn og opslagitt hinndis dør, ther mett 

haffuer hanndt g iort hi nde woldt och Heruercke, 

och bør ther for att bøde epther lougenn, och epther

thi Thønnis Wildfanng haffuer ther fo r skattit hinde 

hindes godts och Pendinge aff, thett haffuer hann 

giort mett wrett, och bør ther for att stannde hinde 

ti 11 Rette, och igienn gi i !Tue och oprette forne Anne 

Per MonnJ3e1ms ald thennd skade och forsømmelf3e, 

hun ther paa liidtt och g iort haffuer s iden thenn fyr
ste Dag same tilrette begynnt bleff, och ther som 

An ne Per Monn13enns skader nogitt paa the xij 

Domsmenndtt, som offuer hinde i thenn Sag dømptt 

haffuer, tha bør hinnde att steffne thennum i Rette, 
och ther gaa saa møget som Ret er. Datum haffniæ 

then løgerdag nest epther quasimodo geniti Søndag, 

wtj wor egenn neruerell3e, nexuerendes Her Mo

genns Gyllenstierne R.ither, Byrge Trolle, Er ick 
Byllier, Eyler Hardenberig, Jørge1m Lycke, Thage 

Thot, Peder Oxe, Nils Lanngem Chr istoffer Huit
fe ldtt, Juer Krabbe och Per Bilde wore tro menndt 

och Raadt 1557. 

(Kilde: Herredags Dom Prat. I 529 til I 55 7. besc1: 
cw : Klevenjeldt. Diplomatariet i Geh. Arch. Her gen
givet ejier Hiibertz: Al.1stykker til Barnholms Histo

rie 1327-1621, Kbh. 1852, Ni: 172. s. 264-269. I 
K.M. Kofoed: Bornhol111skeSagn ... ,1928, s. 60-62, er 
historien fra ovenstående p1vtokol genfortalt pci et 
mere nutidigt dansk, 111e11111ed opdigtede ele111ente1). 
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Andre kilder: Hiiberlz: Aktstykker til Bornhol111s Hi

storie 1327-1621, Kbh. 1852, Ni: 171, s. 263-44. 1 en 
forespørgsef.fiv Sc/1weder Ketling fil kongen nævnes 
sagen. 

Wilhelm Kruse: Bornl10l111 som l )1bæks lensbesid

de/se, Bornholm ske Sa111/inge1; fl. rk - 19. bd. Ro1111e 
1986, s . 101. Her redegoresfor sagensforlob. 
J C. Jacobsen: Danske Domme i Trolddomsager i 

Øversle instans, 1966, s. 244, hvor der refereres fil 

Herredagsdombog N1: 6.få/. 399 jf. (1557). 

Præs /ens sviger111ode1: Ca. 1565 (kap 3.4). 

1574. 30April. *)Kongen fil Fogden paa Bornholm 
al være Præsten H1: Johan Henricus behje/pe/ig: 
Sclnveder Kelling har /adel hans Svigermoder 

usl.yldigen brænde, som sigtet for 1ivldo111. og be-

111æglige1 sig l1e 11des Eiendele; men Herredagen har 
.fi"ikjendl hende og li/døm! hendes Arvinger hendes 
Gods. 

Borschrifft aim Mathias Tidemann, Bornholmi
schenn Ambtmann. 

Fridr. II El3 hat gegenwertiger, der wirdig Johan 

Heinricus **), pfarher auffunserm landt Bornholm, 

vnnderthenichs t bericht, wie w ie deinn Yorfalu, 
Schweder Kettink se ins weibl3 mitter vnnschuldig 

verbrennen lassen, vnnd all Jiu· gut zu s ich genoh

men hab, vnnd weill lhrne die wider vonn vnnsernn 

Reichs Rhettenn adi udicirt vnnd zugesprochenn 

sein, gehorsam lich gebettenn daf3 genedigst einfe

hen zu haben, daf3 fo lchern vnnserer Reichs Rethe 
sprucl1 vnnd erkandhrnl3 wirkeliche volge geschehe. 

Wann w ir dann nicht zweiffeln , ermelte vnnser ge

treuwe Rhete werdenn auff vnnsernn beue lich nit 

anders gesproc henn vnnnd erkanndt habenn, alf3 
waf3 recht ist, vnnd s ie (gott) ***) vnnd vnn13 zuue

ranthwo11en, will v1m13 gebuerenn dasse lbig zur 
Execution zubefiirdernn. All3 begernn wir genedigst, 

Du w ildt die versehung timen, dal3 sich Schweder 

Ketting nicht vom Landt abgebe, noch seine g litter 

verrlicke, er hat dan gemelten Pastorn, in halts der 
vrtheill zyfrieden gestaldt v nnd contentiret. Daf3 

wolJen wir, vnnd seindt d ir mit gnaben bewoge1rn. 

Noter: *)Delle Brev er udaterel, 111e11 hører li/ April 
Maaned, og s/aaer e_(ler el Brev dalere/ d e11 29 April 
i Helsi11gø1; det næs/e Brev i Registranten er af 2 

Mai) 

**)Erform odenllig de11 H1: Henriksen til SI. Peders 
Kirke, som har 111ed11nder/eg11el F11/d111agte11 for de 
Præste1; der mød!e ved Hyld11i11ge11 1584. 
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***) I Originalen staaer Plads aben for »go/I« eller 
lignende. 
(Kilde: Udateret brev i Geh. Arch. Her gengivet efler 

Hiibertz: Aktstykker til Bornholms Historie 

1327-1621, Kbh. 1852, Ni: 283, s. 440). 
Andre kilder: Wilhelm Kruse: Bornholm som Lybæks 
lens·besiddelse, Bornholmske Sa111li11ge1; li. rk - 19. 

bd, Rønne 1986, s. 163-64. Her stc/1; at konen var 
brændt ca. 9 år tidligere. I noterne refereres til Rigs

arkivet 1574 3015, 1217 og 17, 7foruden ovenstående 
ldlde.fiu Hiibertz. 

Tinlddom i 1624 (kap 4.2). 

[ 1624 blev Jens Skomagers hustru i Østermarie 

hemettet for trolddom]. 

(Ki lde: Hammershus Lens regnskab. Her gengivet 

efter Aakerlund, Bornholms Avis 18 .4 .1 956. Aaker

lund fortæller i øvrigt, at hun havde fo rgjort e t par 
støvler, så en bondes fødder visner. Denne historie 

er sansynligvis opdigtet af forfatteren selv). 

[ 1624 blev Christoffer Olsens hustrn [enke?] udi 

Knudsker, der var kyndig udi trolddom, fængslet 
for dette og dømt. Hun blev henrettet... Hendes 

Ejendom ( ... ) blev vurderet til 348 Slettedaler, der 

tilfaldt Kongen ... betalt for hendes Kost og for Fog
dens og Skarpretterens Umag ialt 84 Daler]. 

(Ki lde: Hammershus Lensregnskab. Her gengivet i 

sammensurium efter Aakerlund, Bornholmeren 

26.5 . l 959 og Bornh. Avis 18.4.1956. l øvrigt fo r
tæ ller Aakerlund i sidstnævnte artikel, at hun havde 

»forgjort en bondekone, der fødte et barn , som var 

halvt menneske og halvt kalv, og det bare for, at 

bondekonen en dag, den anden havde været inde 

paa gaarden for at tigge, havde spyttet efter hende, 
da hu11 gik, og kaldt hende for en ræli Trofl.kjælijn«. 

Denne historie er sansynligvis opdigtet af forfatte

ren selv. Se Hiibertz, s. 574, note 2, hvor Christoffer 

Olsen i Knudsker nævnes at være stævnet i 1609 for 

»nogle Ord, han sku lde have sagt«, der dog intet har 

med trolddom at gøre. Muligvis er der alligevel en 
sammenhæng?) 

[1624. Pedersker]. I en Høi, kaldet Faalhøi, siges at 

være Bjergtrolde, og lever endnu en Pige, som ha

ver været i Høien og avlet med Bjergtrolden 8 Børn 
- Pigens Navn er Karine - og sagde hun sig at gaae 
med hvert i 9 uger og havde hun Tid mellem hvert 

Barn en maaned før hun blev frugtsommelig. 
(Ki lde: Præsten Hans Ravnoldts indberetning om 

Pedersker Sogn 1624. Gengivet i P.N. Skovgaard: 

Bornholms Beskrivelse, s. 280-83 . Her gengivet ef

ter afskrift DFS 1906/28 640). 

[ 1625]. Er grebet og fængsligen anholden en trold

kvinde, som allevegne her på landet om gik og 

brugte utøjeri og trolddom tilmed hun udi lang tid 
haver haft ord og rygte for trolddom. Hun har siddet 

på slottet i 13 uger og 3 dage, medens sagen til 

landsting og herredsting med hende blev ført og 

fuldendt . Da hun aldeles ingen formue haver, føres 
hendes kost til udgift. For hver dag tre måltider a 12 

skilling, i alt 11,05 rigsdaler I ort. Givet mester
manden, som hende heden rettet og brænde dertil 3 

rigsdaler. 
(Kilde: Hammershus Lensregnskab, skifte 24-2512 

1625. Her gengivet efter Aakerlund, Borhol111eren 
26.5.1959. Han skri.ve1; at det er gengivet ordret). 

To frikendte kvinder (kap 4.3). 
Ingeborg Peder Mølle1: Pederske1: I 630-36. 
[Herredagsdo111 1636]. Peder Møller af S.Peders 

Sogn ctr. Landsdommer paa Bornholm Matz Koe

foed angaaende en Landstingsdom til Boeslods 
Forbrydelse og Landsforvisning for »uægte« Trold

dom efter Forordning af 12/ 10 1617 Art 1 over Pe

der Møllers Hustru h1geborg. 

Saavidt ses har sagen imod hende staaet paa i 6 aar, 

og H ovedanklageren har været Sognepræsten Hans 

Hansen. 
Der er udmeldt et Nævn paa 15 Mand af Søndre 

Herreds Ting, og Nævnets første Kendelse synes at 

være hjemvist til fornyet Granskning. I anden Om

gang har 10 Nævninger voteret Frifindelse og 5 for 

Domfældelse, hvormed Appelanten anser Sagen for 

afgjort efter Reces 3 1/3 1615 Art. 17, hvorefter 
Stemmeflerheden skal gøre Udslaget, saa meget 

mere som han hævder at have faaet Udskift heraf. 

Derefter er imidlertid 9 af de 10 frifindende Næv

ninge faldet fra, saa Slutresultatet er blevet Dom

fældelse af 14 Mands Nævn. 

Appelanten anfører derhos, at et af de Vidner, der er 
ført imod hans hustru var et umyndig! Barn, der 

skal have »vundet Sagen førend hun blev enten 

skabt eller født«, jvf. om at Vidner skulle være 

mindst 15 Aar, J.E. Larsen I. i. S. 296. 
Herredagen omstøder baade de 14 Mænds Toug og 
Landsdommerens Dom, »efterd i intet gøres bevis

ligt, hvorfor Ingeborg Peder Møllers burde lide«. 
(Kilde: Aj~;krifi af JC. Jacobsen: Danske Domme i 
Trolddomsager i Øverste instans, 1966, s. 273. Der 
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refereres til Herredagsdombog (N1: 40) (1636),.fol. 
302 ff. Jfl: Kongens Retterting, Stævningsbog 1636 
fol 25jj). 

Ao 1636: Beklager Michel Andersen at nogle Di
ævels Lemmer have udsendt deres Apostler til 
hands Kiøer og dennem Meiken fratagen, saa de in
tet andet end Blod give ig ien. 
(Kilde: En gammel Kirkejournalbog fra Bodils Kir
ke, afskrevet af Amtmand Urne, 1757, Thott nr. 
1507 tillæg, 4to. Her gengivet efter afskrift DFS 
1906/28 640). 
Ao 1642: beklager Rasmus Hansen sig, at band ha
ver i sin Træe-Gaard fundet en Hob Baresmør, som 
nogle Diævels Lemmer have sendt sine bud med. 
(Kilde: En gammel Kirkejournalbog.fi"{l Bodils Kir
ke, afskrevet af Amtmand Urne, 1757, Thott m: 1507 
tillæg, 4to. Her gengivet efter afskrifi DFS 1906128 
640). 

Magrete Anders Rasmussens, Ibs ker Sogn, 1649. 
[Herredagsdom 1649]. Lensmanden paa Born
holm, Ebbe Ulfeldt, paa Kronens og Carl Nielsen i 
lbsker Sogns Vegne ctr. Landsdommer paa Born
holm Hans Pedersen og Margrete Anders Rasmus
sens i lbsker Sogn. 
Under en Trætte med Carl Nielsens Hustru og Mo
der i en Arvesag har Margrete brugt fo rskellige 
Trussler m.v., og Carl nielsen har sigtet hende, uden 
at hun, som hun efter hans Mening burde, havde 
renset sig ved Nævn efter Jyske Lov lll-69. 
Et udmeldt I 5-Mands-Nævn har frifundet hende, 
og Landsdonrn1eren har stadfæstet denne Frifindel
se. Det bemærkes i Dommen, at Carl Nielsen ikke 
har turdet sværge hende fuldkonunen Trolddoms
sag paa (saaledes at der efter Reces I 643 I I - 28 kun 
ku1rne blive Tale om at anvende Art. I om Straf af 
Boeslods Forbrydelse og Landsforvisning), og at 
det indstilles, om Margrete for de ubesindige og ha
arde Ord, hun har ladet falde, bør staa aabenbar 

Skrifte. 
Herredagen stadfæster Frifindelsen, eftersom Mar
grete »hverken lovlig er sigtet e ller nogen Trolddom 
overbevist« og forbeholder hende hendes Tiltale 
mod Carl Nielsen for den ærerørige Sigtelse, jvf. 
herom Bemærkningerne ovenfor Dombog Nr. 48, 
1649 fo l. 456ff. 
Voteringen fu1des i Just. & Vot. Prot. 1649 a3 . 
(Kilde: Afskrift af JC. Jacobsen: Danske Domme i 
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Trolddomssager i Øverste instans, 1966, s . 183. 
Der refereres til Herredagsdombog (N1: 48) (1649) 

.fål. 828 ff) . 

Trolddomsprocesserne i Rønne 1651-53 (kap 4.5). 
I 652 d. 6 Jun i blev Karen Christoffers død og Bodel 
Airne levende brændte i Rø1rne for Troldom. Staar i 
Rønne Kirkejournal-Tegnebog, item 28 Novbr. e. a. 
Thale Baadsnæs og forbrændt. 
(Kilde: L. de Thuras Bornholms Beskrivelse af 
1756. Kirkebogen er gået tabt. Her gengivet e,fier 
JA. Jørgensen: Lensmænd og Ko111111a11danter paa 
Bornholm, Bornholmske Samlinge1: 1-3, 1908, s. 
141). 

Saa længe Tbale Baadsmands sagde alt, hvad 
Landsdom mer Hans Pedersen, hans Svoger Byfo
geden Offe Erichsen og andre vilde, da var hun af
holdt, have gode, rene Klæder paa med Sko og 
Stømper, gik ledig løs, ud og ind, bekom, hvad hun 
begærte, gik drukken, naar hun vilde, - men den Tid 
hun kom fas tende og ædru for Retten og vedstod 
som Sandhed, at hun havde løjet paa Annike og de 
andre Dannekvinder, da tog Byfogeden det fra hen
de igjen alt sammen, og hun maatte derefter konune 
barfodet og i p altuge Klæder til Landstinget. 
(Kilde: Her gengivet efter M.K. Zahtmann: Det 
gamle Rønne, Bornholmske Samlinger 1-13, 1920, 
s. 38. Ovenstående skulle ifgl. Zahrtmann være Mo
vrids lbsens beretning). 

Sidsel Christensdatters udlægning (4.6.2). 
Vellidte og Velb: HE: Oberste L1ETENANT og VICE = 
Ambtman d, 
Som Jeg efter Velb: HE: VICE Ambtmandenss OR
DRE Een Pige fød i Svaniche, NaunJig Sidssele 
Christensdatter med fleere Qvinder af Landet har 
maattet indtage i Ambtskrifverens Huus i hanss fra
værelsse til forhør og Examen for utilbørlig og 
U=Cbristelige Kunster de skal kunde ti l veye brin
ge, Og som derom forhør er holt i PRECENT afVelb. 
HE: VICE Ambtmand d: 4 JUNIJ og i mange andre 
Erlige Mandss hoss og overværelse, da Pigen og 
iblant andet udlagt her af byen Bendte Rasmus 
Hanssens og Lisebeth Sal: Clauss Bohnis, Hvorfore 
og for Slig tilleg til Visse Kundskab derom for
nebnrn1is Kunde Bendte Rasmus Hanssens Saavel
som Lisabeth Sal: Claus Bolmis effter (?] VICE 
=Arnbtmandens Ved byefogden Chrisen CJu·istens-
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sen Lamberg og tvende Mend og Borgere, begge 
saasom i Arrest i deriss Huusse er ankyndiget som 
de i Søndagss Ved Predivhen at høre har PARERET, i 
det de ey har vaaren i Kierchen hverchen ti l Høy
messen eller aftensang, Mens som nu afften Predi
chen var Endt og Jeg paa min Høssbons Vegne til 
Kong!: MaYIS tienniste i andre forretninger var 
OCCUPERET saa Jeg ey kunde Være hiemme og agte 
paa Huuset, iche heller tenchede andet end A.mbt
stuen i Ambtskrifverens fraværelse jo skulle for sa
adant Være forskaanet, alligevel er Anne Mmie 
Clauss Hartvigss og anne Rasmussdatter først ind
kommen uden nogen Voris folcis Videnhed førend 
Pigen boel det fornam og siden der indgich til Pigen 
i Storstuen, med trusel og Haarde ord af Alme Ras
smusdatter tiltalt saaledis: Sidder du der din trold
pøse, du skalt til Kagen først for min Moder Bendte 
Rassmus Hanssens, s iden for Lisebeth Sal: Claus 
Bohnis og saa fo r alle de andre som du har loyet paa 
med Videre og vijste Hende een Daler, derved si
gende: Denne har jeg faaet paa Blaa-Kulle seeniste 
Jeg var der og spurde Hende om hun iche hafde seet 
hende der og sagde til Pigen her staaer min Moder 
Bendte som du har beloyet og da Pigen sagde ney, 
det er A1me Marie, sendte Hun hendiss broder hiem 
til sin Moder Bendte og loed hande sige, at Hun nu 
skulde komme som hen og gjorde, og kom ind ad 
dørren og saae ud effter Pigenss Vidnisbyrds Beret
ning ligesom een d iefvel i s ine oune, gich saa hen til 
Pigen, sigende: Er det dig det Stachels Barns som 
saaledis til løgn er forhørt og klappede Hende, strøg 
hun Hende om sin Mund med noget beskt tøy som 
hun tog ved sin s ide, hvor effter hun ey kunde tale 
eet ord, mens daanede og besvimede strnxens de 
sh·ede her hvorofver Ambtskrifverens dend Eene 
Pige som var hiemme beklagede Sig for Arme Ma
rie sigende: at her er ingen fo lch hienune videre end 
Jeg og Pigen saaledis af disse fo lch medhaaldis, 
med videre, da sagde Anne Marie til Bendte Ras
smus Hanssens og Anne Rassmusdatter, kommer 
nu, nu er det tijd at gaae, og hun gich da hen, og 
effter deris bortgang mange fornelm1e Mand og 

folch indkom dette at besee, saavel Presten som 
fe ldtskarren som vel derom giør HE VICE = Ambt
manden beretning hvorledes Pigen af dend smør
relse mange gange var død og dog formedels ma
ning af Presten og Gudss Aands Kraft kom til Sig 
igien, Og som eenhver Christen og fornufftig Dan
nemand vel kan JUDICERE paa hvad maade og [hans
ren] de1me smørrelse var GJORT, Jeg siger mueligt 
[formadegs t] Pigen ey videre Sandhed skulle kunde 
udsige som hensti ller til videre paakiendelse, Saa 
[alleniste aadragiss] bi lig beklagis dend Vold udj 
Ambstuen, saavel i Ambtskr ifverens Egne som min 
fraværelse er PASSERET og begaaet imod Nogen af 
Ambtskifverens folchis ( ... ] e ller tilladelse, Mens 
da Pigen Bodil [."] og fornam at disse folch all erede 
vare indgaaet til denne troldpige er Hun i Stuen til 
dem kommer at see hvad paaferde var, ey heller bi
der hvorledis og af hvad aarsage Bendte saaledis af 
sit Huus der hun var som ARRESTERET var indgan
gen, allenistefor at smørreden fangne Pige som Jeg 
i A.inbtskrifverenss fravære lse [".] ey at være ret 
gjort, at en fange som anhold is for sine Misgiemin
ger ey maa for slig overrumpling og paaløb vere i 
fred naar Hun sin Sandheds bekiendelse har aflagt, 
og Sig fra Diafvelen, til hvilchen hun af hans an
hang var tilbunden, [pefren] , beholder derfor paa 
Ambtskrifverens Vegne Særdeli s tiltalle, begierer 
ellers ASSISTENTZE og bederydmygst at saavel Anne 
Rasmusdatter saavel som hendis Moder Bendte 
maa begge komme tilstede, efter som de Self i saa 
maade som meldt er her sagt at have været paa Bla
akulle, som og nogenledis bevises, til saadant at 
svare og derom forklaring med vijdere Bekiendelse 
at giøre, som Kong!: MayTS Byfoged vil behagir 
Sig til vedbørrende paatall at antage effter som det
te hannem er tilkiendegivet, Jeg forblifver HE: 
Oberste - LIEUTENANT og VICE - Ambtmandens yd
myge og PliJ:,itige tiener Anderss Pederssen. 
Amststuen d 6 JUNY AN. 1687. 
(Kilde: Afs/..Tift, Vill1e111 Bangs papire1; DFS 1906126 
640). 
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På krydsf od - drevet af split 
1600-tallets vindmøller 

Af Niels-Holger Larsen 

På Bornholm er der bevaret meget få byg
ninger fra 1600-tallet - bortset fra kirker og 
forsvarsanlæg. De ældst bevarede ligger i 
Svaneke, et lil le bindingsværkshus, som 
ifølge en indskrift over døren er opført 1649 
og så Svaneke Stubmølle, som ifølge arki
valier er opført i 1.629 af en svanekeborger, 
David Wolfsen. 

Ud over at være Bornholms ældst beva
rede verdslige bygning, er stubmøllen, så 
vidt vides, tillige Danmarks ældst bevarede 
vindmølle. Formentlig var der 15 ti l 25 
v indmøller på Bornholm i 1600-tallet -
jævnt spredt over hele øen. De supplerede 
ca. 75 vandmøller. 

De første stubmøller på Bornholm 

Det er ved salg af en stubmølle, vi får kend
skab til den - formentlig - første stubmølle 
på Bornholm. I 1576 blev en »Windtmølle« 
annonceret til salg aflybækkerne. Det frem
går, at Scheweder Kettingh opførte møllen, 
omkring 1560 på Møl lebakken øst for Ha m
mershus. Møllen blev senere flyttet til Rut
sker og kaldt Kuremøllen, beliggende nord
vest for Ruts Kirke. Den blev nedrevet i 
1850.1 
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Hvordan så Scheweder Kettinghs møl le ud? 
Næppe meget anderledes end de stubmøl
ler vi kender i dag. Det er en mølletype, 
som formodes at være den førs te vindmøl
letype i det nord- og østeuropæiske område. 
Den kendes i Mellemeuropa a llerede i 
lOOOårene, i Danmark og det øvrige Skan
dinavien fra omkring 12502

. Det har uden 
tvivl været fra den nordtyske kyst, stubmøl
len har bredt sig nordpå. Stubmøllerne er 
kendt fra 1500årene på flere nordtyske af
bildninger. 

Stubmøller - konstruktion og udbredelse 

Stubmøller var datidens almindelige vind
mølletype; først i sidste halvdel af 1700-tal
Let kom de førs te såkaldte hollandske møller 
til Bornholm, e ller snarere Christiansø, hvor 
en hollandsk mølle afløste en horisontalmøl
le - en vindmølletype der menes at have væ
ret en bornholmsk specialitet. 3 

I Jvnf. K. Thorsea s artikel om stubmøller i Bornholmske 
Samlinger, I. række, bind 21 , 1932. 

2 Miihlen in Gesehichte und Zukunft, E. Ernst, H. Reitz. Frei
lichtmuscum Hessenpark, 199 1. 

3 Jvnf. H.V. Jorgcnsens artikel i 100 år med Foreningen Born
bo I m I 906-2006. 
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'bil t 1rt /fa'J"' >f?tvrut 
Resens Atlas, 1679. På samtlige bykort i Resens Atlas ses stubmølle1; typisk beliggende i udkanten af byerne. Men 
der var også 111øller andre stede1; typisk ved de større gårde og en ved Ha111111ersl111s. Tegneren har gengivet det 
for en 111ølle helt karakteristiske: enjordhøj med en hoj bygning stciende på.fire »klodser« - stenf undament med 
laydsfod - og så de.fire vinge1: I Ro1111e er på to af de nordre 11101/er vist en tilbygning, formentlig møllerens bolig. 
Mo//eme lå i det område, hvor Mollegade munder ud i Byledsgade - begge gadenavne har sikkert sin oprindelse 
i, at 11101/erne lå lige uden for byen. Kortet er ikke præcist, men placeringerne svarer godt til, hvor vi senere har 
oplysninger 0111111ølle1: Kopi Bornholms Museum. 
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Kort for talt er en stubmølle bygget op om
kring en kraftig, lodret egestolpe, som i 
midten af møllen bærer hele møllen med 
møllekrop og vinger. Det karakteristiske 
billede af en stubmølle er et firkantet »hus«, 
der står hævet over jorden på stubben, der 
igen afstives af skråstivere fra det kryds
lagte fodtømmer, hævet lidt på et stenfunda
ment. På fronten - øverst i skrågavlen - sid
der de to vingepar, der danner det markante, 
skråtstillede vingekryds. Bagud rager en 
lang »svans« - fastgjort på undersiden af 
møllekroppen og gående skråt nedad mod 
jorden. Svansen bruges til at dreje hele møl
len med vingerne op mod vinden, og svan
sen fungerer samtidig som trappe op til 
møllens indgang. At hele møllen drejes - el-
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Stubmøller i Rostock ca. 1580. Udsnit af' 
» Vicke-Schorler-Rolle« - et panorama af 
Rostock i midten af 1500-tallet. Her ses 
tydeligt vinger med træflage1; såkaldte 
»Split«. 

ler krøjes, som det kaldes, er netop stubmøl
lens særtræk, i modsætning til de holland
ske møller - også kaldet hatmøller - hvor 
kun hatten med vingerne drejes; møllekrop
pen, i en trækonstruktion eller opmuret, står 
solidt på jorden. De hollandske møller, som 
var større og mere effektive, udkonkurre
rede stubmøllerne, og der er næppe bygget 
nye stubmøller efter 1800, men de blev flit
tigt købt og flyttet, når en holla ndsk mølle 
skulle afløse en stubmølle. Det formodes, at 
der gennem tiden har været ca. 70 stubmøl
ler på Bornholm. Der var stadig et par stub
møller i brug helt frem til omkring 1930, og 
i dag er tre bevaret: Svaneke, Egeby og Tejn 
(nu i Melsted). 

Der har været forskel på størrelsen af møl-
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Sva11eke Stubmø//e - Bechs Mølle, bygget i 629. Danmarks ældst bevarede vi11d111ø1/e. Pc/ bi/ledet fra ca.1910, er 
mø/ler Bech pci vej ud af sin mø/le. Oprindelig var mø/len ca. en.femtedel kortere, indtil 1860eme, hvor 111ø1/en 
blev nedtaget og.flyttet nogle 111e1er i forbindelse 111ed en vejændring. Kampestens.fi1ndamentet blev .fårhøjet, idet 
vingerne blev gjort længere, alt sammen for at give mere plads ti/flere kvæme, som krævede mere kra.fi. Ellers har 
mø/len stort set den størrelse og.fånn, som den havde i 1600-ta//et. Svansen bagud, som bruges til at dreje møllen 
op mod vinden, fungerer også som støfle, når vingerne 111ed sine træflage1; »~plit«, .fi:mger vinden og drejer dem 
rundt. På billedet er ikke alle split:flageme 111011teret - det qfliang qf'vindstyrke og den driv/a'qft, der var nødven
dig til k værnene. Fotograf Valdemar Myhre, Bornholms Museums.fåtoarkiv. 
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Egeby S tubmølle, I 926. Denne møffe er bygget i 787, men giverformentlig et godt i11d11yk l!f"de 111a11ge st11b111ølle1; 
som stod rundt 0111/a-ing på øen s iden mid ten (I/" 1500-taffet. Egeby stu bmølle har ca. samme størrelse so111 Tej n 
Stubmølle, også bygget i slutningen af I 700-tallet - de var begge oprindelig lidt mindre og væsentligt mindre end 
Svaneke Stubmøffe jir1 I 629. Konstruktion og vinger har dog været ens. Tejn Stubmølle er siden en del ombygget 
og moderniseret iforbiirdelse 111edjfereflytninge1: Foto H. Zangenberg, I 926, Nationalmuseet. Bornhol111s /v/11se

umsfotoarki1' 
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Jerne, men konstruktionen har stort set væ
ret den samme. Svaneke Stubmølle var op
rindelig mindre - den er gjort både bredere, 
dybere og højere - ikke meget, men nok til 
at få plads til flere end den ene kværn, som 
den blev født med. Selv den lille stubmølle 
i Egeby, opført 1787, er blevet forhøjet og 
gjort lidt bredere - ikke for at give plads til 
flere kværne, men måske en lidt større 
kværn, hvortil der krævedes lidt større vin
gefang. 

Vingernes »sejlflade« er særlig for de æl
dre stubmøller - det var ikke kludesejl, men 
tynde flager af træ, kaldet »split«, som regel 
tre par på hver vinge. Afhængig af vindstyr
ken påsatte mølleren to til tre split, på sam
me måde, som kludesej l kunne rulles mere 
eller mindre ind og ud. Stubmøllerne i Sva
neke og Egeby har bevaret denne meget 
gamle v ingeform, og fotos af andre stub
møller viser, at det var den mest almindelige 
form på Bornholm. Dog havde nogle få 
stubmøller også kludesej l, og fra omkring 
1900 blev enkelte forsynet med »jalousivin
ger«, som tilfældet er med Tejn Stubmølle, 
der nu er flyttet til Landbrugsmuseet Mel
stedgård. 

Stubmøl ternes særlige v ingeform med 
split har uden tvivl været almindelig overalt 
i Danmark, men det er kun på Bornholm og 
Læsø, at det stadig kan ses - og tillige på 
øerne i Østersøen, især Øland, Ålandsøerne, 
Hiumaa og Saaremaa, hvor der stadig findes 
mange små stubmøller, der har samme 
»aner« som de bornholmske. 

Møllesten 

I det øvrige Danmark måtte møllestenene 
importeres; det var ikke nødvendigt på 
Bornholm - her fandtes sten egnede til frem
sti 11 i ng af møllesten. Man brugte sandsten, 
i de første par århundreder uden tv ivl »bal
kasandsten« fra Sydbornholm, senere, efter 
Frederiks Stenbruds åbning i 1754, næsten 
udelukkende nexøsandsten derfra. Der fin-

des hist og her rester af de gamle balka
stensmøllesten - typisk som trappesten, men 
man kan ikke se, om de er fra en vandmølle 
eller vindmølle - størrelse og tilhugning var 
ens. I Vang Vandmøl le er bevaret et sæt 
kværnsten af balkasandsten. 

I 1600-tallet har vindmøllerne været me
get enkle - blot en kværn og uden sigter. 
Man malede typisk rug, sjældent hvede, 
gryn blev ikke »malet« på møllerne, men 
måske har man også malet malt ti I ølbryg
mng. 

Stubmøllernes udvikling - og begrænsning 

Som det ses i Svaneke Stubmølle, kunne der 
gennem tiden lægges mere »maskineri« ind 
i en stubmølle - inspireret af de hollandske 
møl lers indretning. I Svaneke Stubmølle 
findes foruden den store midterste kværn to 
mindre og nederst en såkaldt grubbekværn 
eller skalkværn til grynfremstilling. Der er 
også en simpel sigte, indbygget i løbet af 
1800årene. Flere andre større bornholmske 
stubmøller fik lignende indvendige moder
niseringer, men de kunne slet ikke yde det 
samme som en hollandsk mølle, og stub
møllerne var besværlige at arbejde med, 
især med »splitv inger« ligesom kludesejls
vinger var det. 

Med de tre bevarede stubmøller - Svane
ke, Egeby og Tejn - kan vi nu vise denne 
udvikling, stadig med levn fra 1600-tallet. 
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Da varmen kom fra Heliga Å 
i Småland 
- bilæggerovnsplader på Bornholm fra 1600tallet 

Af Ann Vibeke Knudsen 

;I .. 

Pc/ bunden qf de smc/landske søer liggerjernmalmen. Det rødbrune vand cifslører dets eksistens. I 0111rc1det 111e!!e111 
de to søe1; Salen og Åsnen, grundlagdes i midten qf I 600tallet en rækkejemværlæ1; som få ruden at levere kanoner 
og kugler til den svenske kongemagt også solgte bilæggerovne bl.a. til indbyggerne på Bornholm. Foto Niels
Holger Larsen, 2007. 
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BILÆGGEROVNSPLADER PÅ BORNHOLM FRA 1600TALLET 

Bornholms Museum har en samling gamle 
svenske bi læggerovnsplader. De har aldrig 
før været trukket frem i lyset. I den følgende 
artikel fortælles lidt om de jernstøberier i 
Småla nd, der fremstil lede disse plader og 
derefte r præsenteres museets ovnsamling. 
Ovnene er forsøgt grupperet efter motiver, 
og disse er beskrevet som en hjælp til at for
stå pladernes motivverden. Til det brug er 
benyttet forskellig svensk fag litteratur, som 
refereres sidst i artiklen. 

At de gamle, tunge bilæggerovne er frem
stil let af jern, der er hentet op fra de små
landske søer, er det nok de færreste der ved 
i dag. 

Der løb a llerede for næsten fire hundrede år 
s iden en rigtig god landevej , kaldet »Hol
lændervejen«, mellem havnebyen - eller vel 
sna rere fiskerlejet - Bodekuli ved Mieåens 
udmunding i Blekinge til jernmalmsområ
derne i Små land. Bl.a. ti I det store jernværk 
i Huseby og værkerne deromkring. Efter 
freden i Roskilde i 1658, hvor bl.a . Blekinge 
blev svensk, fi k byen Bodeku 11 stadsrettig
heder i 1664 og navnet Karlshamn i 1666 
opkaldt efter den svenske konge, Karl X Gu
stav. 

Man kan selvfølgelig stadig følge lande
vejen fra Karlshamn nord på til Småland . 
Turen kan anbefales til de, der vil opleve de 
smukke landskaber i Sydsverige og følge 
den landskabsmæssige fora ndring i grænse
landskabet mellem det gamle danske Ble
kinge og svenske Småland . 

Hollæ ndervejen blev anlagt i første halv
del af I 600tallet af ejerne af det største jern
malmværk, Huseby i Småland. Bodekuli 
bød på rimelige havnemuligheder, så herfra 
var det muligt at eksportere de tunge varer 
videre med skibe til havnebyer omkring 
Østersøen og andre stede r. De fleste ov ne 
blev dog afsat til det danske marked i Skåne 
og Blekinge, som efterhånden havde fået 
trad it ion for at bruge jernbilæggerovne ti l 

,,,,.... __ ___ ___ _ 

På legningen, hvor den ene sideplade er ».!Jemel«. 
kan 111011 se bilæggerovnens pri11cip. Den er mure/ 
i11d i en væg med 1ils /11111i11g li! e11 skors/en med cibe111 
ilds/ed, !tv01fra 111011 jj'l'er i bilæggeren. Der er 10 
lwlle1; .foruden i11dfj,,.i11gs /111/le1 nedersl el rog!tul. 
Tegning Niels-Holger Larsen. 

opvarmning. Der var helle r ikke langt ti l 
Bornholm, som havde samme tradition. At 
man havde lært sig at bruge jernovne i dette 
område, skyldtes en påvirkning fra Nord
tysk land, hvorjernovne også var »alminde
lige«, i hvert fald blandt den velhavende del 
af befolkningen. Alte rnativet til jernovne 
var kakkelovne, dvs. ovne bygget op af ke
ramiske tegl og fli ser. 

I slutningen af 1400tallet begyndte m an at 
fremsti lle jernovne af støbejern i Tyskland. 
Som et solidt a lternativ til de skrøbeligere 
kakkelov ne. I eksklusive miljøer, kongelige 
slotte o. lign" indrettede man sig med disse 
ovne i løbet af 1500årene. Men de var kost
bare, på Københavns slot var der således 
blot fire ovne i midten af 1500tallet.1 

Fra sidst i 1500tallet og især i 1600årene 

I Olrik 1912 
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Udsnit af kort over det sydlige Sverige med Bornl1ol111. 1 en cirkel er angivet området med søeme Salen og Åsnen, 
der gennemstrømmes af Heliga Å. Eksporten foregik bl.a. fra havnebyen Karlshamn til landene omkring Øster
soen og Bornholm. KoppelsAtlas, 1922. 

blev ovnene dog stadig mere almindelige -
så meget, at man altså begyndte at frem
stille dem i Småland og eksportere dem bl.a. 
til Bornholm. I Skandinavien benyttede 
man kun jernovne i Danmark, Norge og 
Sydsverige. De vestdanske ovne var sæd
vanligvis fremstillet i Norge, de østdanske/ 
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sydsvenske - og bornholmske - ved små
landske jernværker. Først i 1800årenes før
ste halvdel, efter tabet af Norge, fik man 
grundlagt danske j ernstøberier. På Born
holm var Wichmanns Jernstøberi i Rønne 
og Strands i Nexø de to første, fra henholds
v is 1845 og 1867. 
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De ældste jernstøberier i Små/and 

I 1615 tilskødede den svenske konge, Gu
stav II Adolf sin halvbror, rigsadmiral Carl 
Carlsson Gyllenhielm, Huseby i Småland 
som len. Gyllenhielm fik anlagt et jernværk 
og i 1629 blev den første svenske bilægger
ovn fremstillet, en »sattugn«, som svensker
ne ka lder det. 

Det var ikke noget til fælde, at der blev 
anlagt et jernværk netop ved Huseby. Der 
var både de rette forhold og rigeligt med rå
stoffer: tilgang til vandkraft fra Heliga Å, 
skov til fremstilling af trækul og allervig-

tigst: sømalm fra de nærl iggende søer Åsnen 
og Salen. Gyllem hielm ejede værket frem til 
1650. I 1642 havde han dog udlejet virksom
heden ti I et konsortium af hollandske for
retn ingsfolk, bl.a. brødrene de Rees og den 
velhavende amsterdam-købma nd, Muil
man. Det var disse hollændere, der grund
lagde »Hollændervejen«. At det var hollæn
dere, der da gjorde sig bemærket i denne 
tidlige industrielle sammenhæng, hænger 
sammen med den vældige ekspansion og 
efterfølgende økonomiske betydning, hol
lænderne havde tilegnet sig i 1600tallet. 
Holland var blevet en stormagt. 

Johannes Marcke1; 1874, »Perssen klinker km: fn/eriør fra Nexø.« En 1vmantisk.folkelivsskildring, som Marcker 
især er kendt få r: Fokus her er på bilæggerovnen, som ikke er i brug i som111e1wm 11en, men bliver benyttet til en 
blo msterbuket i den hyggelige s tue. H vis bilæggemvnspladerne er gengivet korrekt, kunne det være den såkaldte 
»trolovelsesovn«. (Ses. 158). Marcker har uden tvivl sa111111e11stykket sit billede qfkendte 111otive1; bl.a.jir:1ft1111iliens 
gård i Nexø, Marcke1gcirden, hvor man samlede på bornholmske antikvite/e1: Tilhører Bornholms Kuns/111useu111. 
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Trcepatrice tilfi-en1stil/i11g a.fjemovnsplader /Xt Hu
seby Brukjiv I 800årene. Huseby Jernbruksmuseum. 
Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 

Produktionen af j ernovne var omfattende. 
Alene ved 1-Iuseby Bruk fremstillede man i 
gennemsnit to a tre bi læggerovne pr. ar
bejdsdag. Man har beregnet, at der blev pro
duceret ikke færre end 85.000 bilæggerovne 
på Huseby i de mere end to hundrede år, 
værket var i drift. 

Under ledelse af fa milier som de Rees, 
Rudebeck, Hami lton og Stephens har spe
c ielt Huseby været centrum for det sydsven
ske j ernhåndværk i mere end 300 år. Der 
blev dog også anlagt masseovne i andre dele 
af de t store sølandskab, bl. a. i Torne i 1631, 
Å lshult i 1634, Tegnaby 1634, Lessebo 1658, 
Ohs 1667, Ekefors 1680, Orrefors 1726, Sav
sjiistrom og Ryd 1730erne, Dio 1734, Klav
restrom 1737, Linnefors 1738, brmo o. 1740 
samt Årninne 1826. Når disse mange jern
værker omtales her skyldes det, at man må
ske - med held - vi l kunne genkende deres 
navne på ældre bilæggerovnsplader, som no
gen m åske har hængende som pynt! 

Bi11dingsværksbygni11genfiv o. 1870 rummer masseovnen på Huseby Bnilc Værket er i dag »industriminderr med 
museum, et væld qf kulturelle aktiviteter mv. Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 
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Produkterne, fremst illing 

Samtlige værker anvendte sømalm som rå
mate riale. Det blev hentet op af de småland
ske søer, især om vinteren, når der var is på 
søerne. Det er en fascinerende tanke, at det 
tunge jern møj sommeligt er løftet op fra 
søernes bund med håndkraft, fragtet m ed 
heste ti I jernværkerne, udvundet i store 
masseovne for siden at blive fora rbejdet t il 
forskelligt støbegods. 

sidste gang. Selve støberiet var i drift frem 
ti I I 950erne. 

Afsætning 

Støbegodset transporterede man - indti l 
jernbanen Karlshamn-Vislanda blev anlagt 
1872-1874, med okse- eller hestevogne til 
Bodekuli - Karlsharnn, hvorfra det blev af
skibet til destinationer i næsten hele Nord
europa. De fleste ovne solgtes dog også i 

Der.findes en ganske e11estcie11de tegning af, hvordan jemet er blevet hentet op/ir1 soem es bund. Man ser optag
ning af somalm fra isen ved hjælp C!f 11ogle ganske enkle redskaber og med ligesc/ simple skærme, der giver læ mod 
vinden. lavering af Kilia11 Zoll 1852. (Fra Frcin bliistbruk til! bruksdod). 

R åjernet, som blev fremstil let på jernvær
kerne, var i s ig selv en vigtig eksportvare. 
Men jernet blev også forædlet på værkerne 
til kanoner, bilæggerovne, komfurer, gry
der, pumper, høstredskaber og til og med 
cykler er nogle af de ting, der er blevet til
virket bl.a. på Huseby Bruk, hvor man i 
1930 fremstillede råjern i masseovnen en 

17- og 1800årene i Skå ne og Blekinge, hvor 
traditionen med at benytte bilæggerovne gik 
tilbage ti l den danske tid. Det var især byer
nes borgere og rige bønder som investerede. 
Ovnene var eftertragtede og det var ikke 
ua lmi ndeligt, at velhavende folk udlejede 
ovne til mindre bemidlede. Et solidt og sik
kert investeringsobjekt. 
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Råjernet smeltes på Ebba111cila Bruk i Blekinge. I højre nederste hjørne ser 111a11 en del af en nystobt dronninge
ovnplade, som endnu ikke er afrenset for støbegrate1: Endnu i dag kan man på dellejernværk i Blekinge.følge 
hele støbeprocessen. Ebba111åla, der.først blev grundlagt i 1885, er i dag også et »industriminde<< og museum, 
Ir vor man en gang 0111 ugen i sommerhalvåret demonstrerer den næsten mag iske arbejdsproces. 
Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 

Med e11 træpatrice er der blevet jim11stillet en matrice i støbesand, som nu er ved at blive gjort klar til støbning på 
Ebbamcila Bruk. Det er en gav/plade med det lille svenske rigsvåben med h·e krone1: HB (spejlve11dt) 111elle111 de to 
korslagte grene sttlr.for Huseby Bruk. Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 

146 



BILÆGGEROVNSPLADER PÅ BORNHOLM FRA 1600TALLET 

Man gør klar til al hælde det flydendejern i støbeformen. Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 

Matricen fyldes gennem en slags tragt med flydende j ern. Nc1rjernpladen er afkølet renses den får støbegrater og 
er klar til afsætning. Foto Niels-Holger Larsen, 2007. 
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Jernovne på Bornholm - katalog over muse
ets samling af svenske jemovne 

I museets første år blev der - specielt af for
manden, arkitekt Mathias Bidstrup - indsam
let ovnplader til museets samling. Som regel 
købt på j ernstøberierne, Maskinfabrikken 
eller Nordre Jernstøberi i Rønne. Pladerne 
har for manges vedkommende mistet deres 
nummerering, og vi har ikke længere mulig
hed for at se, hvilke ovne der kom hvorfra. 
Desværre var man ikke så opmærksom på, at 
det var væsentligt at få s ikret oplysninger om 
ovnenes proveniens (ejerforhold) . Et eksem
pel på en indsamling er der dog: Lokalhisto
rikeren K. Thorsen skrev i 1923 til Mathias 
Bidstrup, at der hos »Gaardejer Dam paa 
Hullegaard i Østerla rs er en gammel Bilæg
gerovn man vil kassere". Den har staaet i den 
meget gamle ældre Stuelænge, som jeg [K. 
Thorsen] i sin Tid leverede Tegning af til Na
tionalmuseet, og er uden Aarstal , men med 
Indskrift Aarmo [Ormo] Bruk, Kejsara samt 
en kronet Skikkelse med Scepter...«2. Det er 
desværre usikkert om museet sikrede sig ov-

Bibelske ovne 

Brøndovnen 
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nen, men museet har en ovn fra Ormo Bruk 
(se nedenfor). 

Samtlige ovne blev gen nemgået, da Mel
stedgård i 1985 skulle forsynes med en bi
læggerovn ; her satte vi trolovelsesovnen op 
(ses. 159). Siden da har museet blot modta
get endnu en gavlplade til en svensk bilæg
gerovn, fundet i den i 1977 nedbrændte 
Loftsgård i Øste rlars. Det er en plade fra 
Mariaovnen, Kristus med rigsæblet og kors
fanen. (Jvnf. s. 150). 

Bilæggerovnenes motivverden 

Bilæggerovnenes side- og gavlplader var 
dekoreret med forskellige motiver. (De to 
sideplader var sædva nligvis ens). l 1600tal
lets og l 700tallets første halvdel var bibel
ske motiver det mest almindelige, senere 
blev ovne med »kejserlige« eller »konge
lige« og heraldiske afbildni nger de domine
rende. Hvert jernværk havde s ine egne 
modeller, dog forekom mer selvfølge lig 
samarbejde mellem værkerne e ller måske 
a lmindeligt plagiat! 

På sideplade11 overs/ ser 111a11 Jesu mode med de11 
sa111arila11ske kvinde ved Jakobs bro11d (lofts . 
4:4-42) . Derunder en remse med lysk lekst: »An 
Godtes Sege11 is/ al(le)s gele(ge11)« -Alt !t viler i Guds 
velsigne/se. Nede111111der endnu en tekst: 11Go11s Se
ge11111acht ric/rn - Guds velsignelse gor rig. 
På gavlen ses Joha1111es dobere11 ved Jorda11/fode11, 
hvor han er ved at dobe Jesus (Matheus 3: 13-1 7). 
Tekstre111se11 derunder: »Dis is/ 111ei11 liber Sol111« -
de1111e er min elskede so11. I bruskoma111e11tikke11 der
under er e11 utydelig tekst. Ov11e11 er0111/a /1 i Husebys 
arkivalier allerede 1642. Ovnen blev e11d1111Ji-e111stil
let i midten af'l 700101/el.1 Bom/to/ms Museum. 

2 Zangcnbcrg. H .. Bornholmske Gaarde. Bomholmskc Sam
linger 19, 1928 hvortegning af Hullegård i Øs1crlars er gen
givet AIT010 aftegning pa BM. 

3 Gunnar Larsson, 2003 
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Sy ndej(1ldsovnen 

En s11111k og 111ege1 ve/komponere/ ov11plade. Den omtales også i en beskrivelse jiv H11seby Bmk 1642. Museel /rar 
blot en sideplade 111ed sy11defalc/smotive1.fin denne ov11. Adam og Eva stcir pc/ hver sin side c1f kundskabe11s lræ. En 
s/a11ge s~)lnger sig 0111 træel, Eva plukker et æble. Ved siden af Eva ses e11 siddende !rund - sy111bolisere11de /roskab. 
Ada111 er.flankere/ q( en lille /rare, symbolisere11deflyg1so111/reden. Motive/ er omgivet afen typisk barok bruskor
na111enldekoralio11. I det nederste fe// ser 111a11 årstallet (a)11110 1665. Ovnen blev ji-e111srillet endnu i begyndelsen 
af I 700tallet. Pci den ti/horende gavl (so111111usee1 ikke lrai) gengives Evas skabelse. 4 

4 Gunnar Larsson, 2003 
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Maria- eller Bebudelsesovnen 

Maria- eller bebudelsesovnen er også en æl
dre ovntype beskrevet i Husebys arkivalier 
allerede 1642. Motivet er fremstillet på andre 
j ernværker og ses i forskellige versioner. 

Ovnen er skænket ti I museet af efterkom
mere af Koefoedfamilien på Skovsholm i 
lbsker. Ovnen har to messingben og seks 
messingknapper på de to forkanter. På det 

På sidepladen overs/ gengives bebudelsesmotivet: 
Maria sidder ved et bo1d til hojre med en opslået bog 
foran sig. Bag hende ses et draperi holdt oppe af en 
due (sy111bolforfred). Til venstre englen Gabriel med 
en lilje- eller olivenkvist (5y111bolfor ush.yld og.fred) 
i venstre hånd. !mellem dem ses en blomstervase. 
I s!._yeme ove1:st på pladen aner man to engle/10vede1: 
På den ti/horende gav/plade ser man Jesusbarnet på 
en drage.flankeret af træe1: I l1ojre hånd holder han 
det korskronede rigsæble, i venstre en kors.fi:me. i det 
nederstefelt.findes et engleansigl 0111givet qf bruskor
namentik.5 
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venstre rnessingben er graveret: PKF ANO 
1680. På højre: MMH og også 1680. PKF 
menes at være borgmester i Svaneke, Poul 
Koefoed. Hans kone hed Magdalene Mar
grethe Heslersdatter. Borgmesterparret bo
ede i nuværende Siemsens Gård, Havne
bryggen i Svaneke. 

Al le plader er kantet af tidstypiske 1600 
tals lister, der ill uderer bi lledrammer med 
såkaldt springprofi I/springliste. 

Pci den anden ovntype sidder Maria til venstre ved et 
bordforan el vindue med gwdin, Gabriel ses til højre 
og duen centralt næsten midi i motivet. 
Den tilhørende gav/plade har motiv med Johannes 
Døberen med del korslagte lam, agnus dei, krislus
symbolet. Derunder kan man i en kartouche læse: Sy 
guds lam i 741. 

5 Gunnar Larsson, 2003 
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Nadver- eller lammeovnen 

Nadverovnen har været »tenm1elig« almin
delig. Den er blevet fremsti llet på forskellige 
jernværker fra slutningen af 1600tallet ti l et 
stykke ind i 1800årene, og der er forskellige 
udgaver af motivet, nadverens indstiftelse. 
På de tre v iste sideplader sidder Jesus med 
disciplene ved et dækket bord. 

Pci den ældste plade herover ses i baggrunden en 
murstensvæg med et hvælv, hvori hænger en lyse
ÅTone. Hvælvet erftankeret af to vind11esb11e1: I højre 
lijorne ses en hund, symboliserende troskab. ! neder
ste felt er et bladmotiv flankeret af vase1: 6 Denne 
plade.findes tilsvarende pci den gamle G11dl(jemjern
ba11estation, nu G11dllje111 Museum. 

Pci den anden, yngre version af nadveren. der er ind
ra111 111et C!f en kartouche, aner man over de to lyse
kroner navnet »Aalshult<<,for Jf!slwltjernværk. 

Den tredje version af nadveren ses lrerove1: Jesus og 
disciplene sidder ved el bord under et kvasteforsynet 
gardin. Ovnen er ogsci.fiv Ålshult Bruk7. Motivet kan 
ogsc1 tydes som Kristus der velsigner vinen. Ligesom 
ved alle de a11dre plade1; kunne det være interessa11t 
at kende forlægget for motivet. B/0111steroma111ent i 
nederstefelt. 

Gav/pladerne til nadverovnen kan være 111ed /am111e
motivet, der Irer ses i to forskellige udgave1: Gav/pla
den til venstre med springlisten er ældst, firi I 600tal
let, den anden.får111entlig lnmdrede cir senere. De fore
stiller lamme/ ved det brændende offeralter og tekste11, 
i oversælte/se, »De us/..y ldige dør ikke«. Pci den æld~te 
plade er nederst en blomst i en J..nms, pci den yngre 
gav/plade ses en otteodde! stjerne. Der kunne ogsc1 
hore en gav/plade med en 1yt1er til den11e type ovn. 

6 Gunnar Lnrsson, 2003 
7 Mårtensson, 1977 
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Bilæggerovne i Tø111111eh11sel i Sandvig (Bornholms Museum) . Til vensn·e en komplel ov11111ed nadverens indsl{f 
/else og /a111111el, oprindeligfor5ynel med lo 111essingpyn1ek11gle1: Den sta111111erfir1 Lille Krashavegård i Kle111e11-
ske1: Til hoj re ls111aels ovn.fi-a 1672, køb/ på en gcird i Allinge. Ovnene er a11ska.ffe1 af de lo brodre lange, derfi-a 
1924 havde sommerhus, »To111111elwse/((, pci Ha111111erslwsvej i Sandvig. Bomlio /111s Muse11111 over/og brodrenes 
samling i 1942. Del lille 111use11111 lukkede i 1983. Folo Hans Kapel. 1974. 

lsmaefs ovn 

En bilæggerovn med bibelske motiver. Ov
nen kaldes også »Hagars ovn«. (Gam le Te
stamente, 1. Mosebog: lsmael var søn af 
Abraham og medhustruen Hagar, og anses 
i Islam for at være arabernes stamfader.) 

På sidestykkerne ligger lsmael ved et træ. 
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Til højre for den grædende Hagar åbenbarer 
en engel sig. I det nederste fel t ses et engle
hoved omsluttet af b ladornament. 

På gavlstykket ses Caritas, kærlighedens 
gud , med en latinsk sentens: amor vincit 
omn ia, kærligheden overvinder alt. Derun
der årstallet 1672. Stammer fra en gård i Al
linge. Fremstillet både på Huseby og Ålsbu lt 
Bruk. 
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Ovne med verdslige motiver 

Kejserovnen 

Et ajfo tografValdemar Myhres romantiserende billederfra o. 1910. D etforestillerfotografens søste1; Kirsten 
Pedersen i kakkelovnskrogen. Hun var gårdmandskone på Lis tedgård, hvor billedet er taget. I denne s ammen
hængfokuserer vi på bilæggerovnen. Her kan vi se både gav/plade med den svenske heraldiske løve og det diago
nct!e mønster bestående qf 16 kroner i nederste f elt samt sideplade med en dronning og to overflødighedshorn. 
lvfuseet har en 11æste11 tilsvarende ovn i samlingen, blot er løven på gavlpladens overstykke udskffiet med et Ianne! 
skjold med tre lo-aner i. 
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Kejserovnen finder man, som mange af de 
andre ovne, med mange forskellige udgaver 
af motivet fra jernværkerne og den e r frem
sti llet helt frem ti l 1800årene8. 

Ovnpladen herover er.fir:t Ohs Bruk, et jernvæ11r nær 
Vi:irnamo, nordvest for Viixjo, grundlagt (Jf hollænde
ren Christian Hempel 1668. På pladen sidder kejseren 
i sin tmnstol med scepter i si11 højre Mnd. Tronstolen 
omgives af to heraldiskefigure1; en løve og e11fi1gle
grif, dvs. en ørn med løvebagkrop. Ørnen er blandt 
fitg!ene ligesom løven blandt dyrene symbol paa sejr
rig s tyd re, på guddommelig og ko11gelig magt. 

Sidepladen hemver er genbrugt i e11 kakkelovnslc1ge 
fin i 9 I 61x1 Gudhjem Museum, næsten samme motiv 
so111 oven f01·; 111e11 med ordet »keisare« i nederste 
felt. På Bornholms Museum er en tilsvarende plade. 

8 Gunnar Larsson, 2003 
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På den opstillede o v11 på Gudhjem Museum (her
ove1) ser man e11 tilsvarende sideplade (uden værkets 
navn) med bevaret gav/plade med en »Keisarina«, 
som der stclr i feltet øverst på gavlen. 
Foto Niels-Holger Larsen, 2008. 
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Dronningeovnen 

Der er også forskell ige udgaver af den så
kaldte dronningeovn, som også er fremstil
let i forskell ige udgaver på de forskellige 
jernværker. 

De to sideplader herover er næsten identiske. Dron
ningen sidder på sin trone omgivet af"to kronede og 
spyd bærende løve1: Hun holder et scepter og en stav 
i hænderne. Tro11stolen på pladen overs/ er dogjlan
keret af to ka11onrø1: /feltet under hendes står »Soli 
deo g loria« (Gud alene ære11). På pladen nedenu11-
der mangler kano11røre11e og i feltet læser 111an »d1vt
ning«. Det er usikkert, 0111 pladerne ka11 have tilhørt 
den sa111111e ovn. 

På den yngste af de tre sideplader er løverne udsk(f 
let med bfadomvundne obelisker eller søjler og i det 
nederste.felt er der blevet plads til to ove1flødigheds
horn. 
Gavlpladen hører sa1111nen 111ed sidepladen med obe
liske1: 1 det øverste.felt ses det lille sve11ske rigsvåben 
med tre kroner og derunder 16 små ÅTone1; der til
sammen danner et diago11alt monste1: 
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El inlerior.fi·a Nexø, som udover at vise en ældre 
kone, der spinder hm; også visers/uens pragtslykke, 
en bilæggerovn fra e1 af de s111ålandske jemværke1: 
Øverst står der RUDE - BECH, i.fe/le/ nedenunder 
EKEFORSBRUK. Bemærk de overdådige lljørne
skinner og de slore smedede skrue1; der holder ovnen 
sa1111nen. All sammen giver e1finge1peg 0111. al ov11e11 
erfiv sids1e del C!f I 600wllel Den er mure/ ind i væg
gen og.fYresfra et tils1ode11de r11111 - og den hviler i 
stuen på et par drejede træfødde1: Gav/pladen har en 
af ejerne af Ekefors Brnk, Rudebec/(s vciben på den 
øvers/e del cif pladen og navne/ Eke.fors Bruk nedersl 
i e11 karlouche. Paul Rudebeck de11 ældre anlagde 
Ekefors i 1680, ha11 var en af de fremgangsrige for
ret11i11gs111æ11d, hvis indsa/s i hoj grad fi·e111111ede 
1600tallelsjernind11slri i S111åla11d. 1\lfusee1 har en 
tilsvarende (eller måske denne?) ovn i sa111/i11ge11. 
UkendlfolograJ Bomholms Museum. 



BILÆGGEROVNSPLADER PÅ BORNHOLM FRA 1600TALLET 

Rytterovnen 

Ryttemv11e11 eller »Rude-Beck-ovnen«. Jvlotivet på 
sidepladen er Set. George og de11 ildsprudende dra
ge. Sejren over 011dskaben. Til venstre i billedet ses 
pri11sesse11, som ridderen har reddet - hun knæler pci 
offeralteret. Så vel en engel som sol, måne og stjer
ner betragter sceneriet fi"a oven. !feltet nedenunder 
er gengivet en anden fortælling, hentet Ji"a den græ
ske mytologi: I midte11 er detjægeren Aktaion, der er 
ved al blive Jårvand/et til en hjort. Han bliver deref~ 
ter dobbelt strqffet, idet han bliver angrebet afsine 
egnejagthunde. Det er gudi11de11 Artemis 'strqffor at 
han havde overrasket he11des terner i badet. Artemis 
ses til venstre i billedfeltet i/orm af en hind med en 
hare pci 1J1ggen. På gav/pladen, der hører til denne 
ovn, ses øverst navnet Rudebeck ogfi:1miliens våben 
med ørne. Deru11de1; i en oval blad/arms, bciret af to 
kvinde1; navnet »Ekefårsbruk«. 
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Museet har to h-olovelsesov11e. De 111i11der 11111iddelbart 0 111 hi11a11de11, 111en 11w11 vil hurtigt bemærke, at de11 e11e er 
ældre end de11 ande11. Den ældste af ovne11e (til ve11stre) har tilhørt etatsrådi11de Marie Kofoed; de11 m1de11 er 
desvæ/'/'e uden p1vve11iens. Marie Kofoeds ov11 er opstillet på la11dbrugs11111seet Melstedgård. 

Trolove/sesovnen 

På sidepladerne, der begge e r indrammet af 
de ældre »spring! ister« ses i øverste felt: to 
sammenfoldede hænder (symbol for trolo
velse), der holder på et brændende hjerte 
(kærl ighed), begge omgivet af indramnin
ger, på den ældre ovn e n kartouche og på 
den yngre en enkel oval. Ovenover svæver 
en pileskydende amor, som Venus (ti l ven
stre) har fat i med et reb. Til højre ses en 
spydbevæbnet mand med et par hunde og en 
fugl på sin højre hånd. 

På den ældste plade ser man bygninger 
under de to personer. I feltet nedenunder er 
på begge plader en herlig gengivelse af en 
elefant med en ganske imponerende snabel. 
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Elefanten rides af en I i Ile abe, som sidder på 
et tæppe. Billedskæreren har selvfølgelig 
aldrig set en levende elefant. 

På gavlpladen findes gengivet en rytter, 
hvorfor ovnen også er blevet kaldt en ryt
terovn. Den yngste af de to ovne er blevet 
fremstill et på Ålshuls jernværk, blot med 
nav net Ålshult under det ovale felt.9 En ovn 
ganske magen til den ældste findes på Na
tionalmuseet, den kommer fra Amager.10 De 
ti lsvarende svenske ovne findes i Ma lmø og 
Lund.11 

9 Mårtensson, 1977 
10 Olrik 1912 
11 Mårtensson 1977 



BILÆGGEROVNSPLADER PÅ BORNHOLM FRA 1600TALLET 

Trolovelsesovnen på landbrugsmuseet Melstedgård er en bilæggerovn fi-a anden halvdel af J 600c1me, i bmg næ
sten dagligt i so111111erlwlvåre1. 11c/r 11111seet er elben/. Foto Niels-Holger Larsen, 2008. 
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Kongeovnen 

To komplelle ovne. 
Gavlpladen overs/ til vens/re !tar en medaljon med portræt af Gustav III og er .fi·a kongens regeringstid, 
1771-1 792. Under portrællet står: Ormo Bruk og derunder er et kvadrat med et stiliseret blomstermo/il( 
Sideplade med b1ystbil/ede også af»Gustaf d. III Sveriges Konung<c Gustav fil var denforsle svenske konge, der 
blev afbilde! på enjemovn. Pladen med b1J1s1billede1 er opkøb/ af Mat!tias Bidstrup pc/ >Jj emsløberiel«. Hvor den 
anden plade ko111111erfir1, ved vi ikke. I.følge de svenske kilder er de sa111111en!tørenc/e. 
De lo plader til højre er også en komplet »ko11ge«-bilæggerov11. Motiv: Gus/av III s son, Gustav IV Ado(fs kronede 
skjold. Regerings/id: 1792-1809. 
På gavlplade11 ses Gus/av Adolfs monogram i en Jannet oval og derunder inilialeme: A - HB - I E, .for Huseby 
Bruk og evl. et navnetræk m ellem to korslagte grene. (Jvnf nyfre111stilli11gen af ovnpladen pc/ Ebbamåla Bruk, 
s. 146) . 
Pc/ sideplademe er et tilsvarende krone/ skjold m ed klassicistisk omamentering med Sveriges lille rigsvåben, de 
tre krone1; ove1jløclighedshom,.fakle1; neg 111. v. Huseby o. 1800. 

160 
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Bertel Hansen-Svaneke: /nteriorfi-afisker/111s. »Gam
le Per Nielsenji-a Melsted«, 1910. Bilægge1Vv11en sy
nes at være fi-a o. 1700 (pga. hjomeskinner og skrue1), 
111en /1vilke11 gav/plade det e1; er ikke til al afgøre. Det 
er også usikkert, hvor præcist pladen er gengive/. De 
jåme111111e bilæggerovne, der kom til Bomho/111 sidst i 
l 600årene og i I 700cirene, er ejierllånden blevet kas
seret og erstallel af mere 111odeme vi11dov11e. Bilæg
geJVvnene blev genbrug/ af s111cikå1:ifolk, som sag/ens 
kun11e bruge dem li/ opvar11111ing i de smci s/11e1: Bi
/æggeJVvnen på landbrugs11111seet Mels1edgård bliver 
benyllel, n<lr gården er åben får publikum - der kan 
man opleve, hvor effekliv en ga111111el i 600/als ovn i 
virkeligheden e1: Bomho/111s Kuns/111useu111. 
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A rkilelaerne Kay Fiskers og Aage Rafi1s jemovnsdor {de11 dækker en ov1111ic!te) fin 
1916 i ve11/el'ærelse1 pc/ de11 tidligerejemba11estalio11, 1111 Gudhjem M11seu111. Ar
kitekterne har moret sig med al ud11y1te nogle af tidem, i deres ojne unikke, 111e11 
dengang e11d1111 ikke særligt ag/ede a111ikvilele1: Foto Niels-Holger Larsen, 2008. 
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Efterskrift 

Der er flere spørgsmål, man kunne tænke 
sig at undersøge ved en gennemgang af en 
sam I i ng bi læggerovne. Fx en endnu grundi
gere tydning af de mange allegoriske bille
der på ov nene. Hvorfra fik fabrikkerne, bil
ledskærerne, forlæggene til de træpatricer, 
ovnene blev støbt efter? Vi ved, at et træsnit 
i Frederik lI's bibel fra 1589 har været be
nyttet som forlæg til en norsk ovn 12, men det 
svenske materiale kender vi ikke13 • Hvordan 
blev ovnene introduceret på Bornholm? 
Hvem var det der fragtede ovnene - og andet 
støbegods - til øen? Vi ved, at velhavende 
købmænd og bønder opkøbte ovne som in
vesteringsobjekter og lejede dem ud. Men 
hvor meget og hvordan? 

Vi ved også fra gamle skifter (boopgørel
ser), at bilæggerovnene så småt dukkede op 
i sidste del af 1600årene i de bornholmske 
hjem. Således var der på Brogård i Olsker i 
1681 indmuret en »jernkakkelovn« i stuen 
og i 1684 en tilsvarende på Rosendal i Rut
sker.14 Begge var vurderet t il 14 sletdaler, et 
beløb, der var et par sletdalere højere end 
værdien på den bedste hest. En gennemgang 
af øens skifter ville g ive et billede af, hvor
ledes ovnene så småt vinder ind i løbet af 
l 700årene. Af de ovne, der er beva ret i vore 
samlinger, kan vi se, at de ældste er fra Sve
rige, de yngre fra Norge. Og de alleryngste 
fra born holmske j ernstøberier. 

I dag kan man stort set ku n opleve de 
garn le, svenske bilæggerovnsplader på mu
seerne. På Melstedgård kan man se etatsråd
inde Marie Kofoeds store, flotte »trolove)-

12 Olrik 191 2 
13 Andreas Hadmyr. Siinugnarnas bildviirld, Lund 1998. 
14 Udskrifter af skifter fra Østre herred, Bornholms Museum 

sesovn«, som endda er i brug. Gudhjem 
Museum (den gamle jernbanestation) har en 
kejserovn opstillet i et af udstill ingsloka
lerne og i ventesalen har arki tekterne Kay 
Fisker og Aage Rafn i 1916, da stationen 
blev bygget, ladet fremstille en ovndør af to 
sammenføjede sideplader til en kejserovn 
og en nadverovn. De øvr ige ovnplader be
finder sig på museernes magasiner. Det er 
tunge sager, som man ikke lige løfter rundt 
på. De kommer dog frem i særudstill inger 
en gang imellem. Hvor store er de? Pladerne 
måler gennemsnitligt ca. 65-70x35-40 cm 
og 65-70x50-70 cm. 

Hvis private i dag har bevaret de gamle 
bilæggerovnsplader, betragtes de som vær
difulde antikviteter og bruges som dekora
tion på væggene. Måske kan denne artikel 
give anledning til , at vi får ny viden om 
endnu flere ovntyper, der har været i brug på 
Bornholm. 

LITTERATUR: 

Larsson, Gwrnar: Siitn1gnar från Huseby Bruk, Viix
jii 2003. 

Larsson, Lars-Olof & Leif Ru bensson: Från bliist
bruk til bruksdød, JOnkiiping 2000. 

Mårtensson, Anders W" Eldstiider i Skåne. Kulturens 
årsbok 1963. 

do. Den iildsta j iirnugnstilverkningen i Huseby ock 
Ålshults Bruk, Kulturens årsbok l 975. 

do. Ålshults fci rteckning over j iirnugnar från l 752. 
Kul turens årsbok 1977. 

Olrik, Jørgen: Gamle Jærnovne. Tidsskrift for Indu
stri 19 12. 

Vide, Sten-Be11il , Kakelugnar och kiilne, Kulturens 
årsbok 1984. (Sprogstudie). 
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Bornholms historiske Samfund 2007-2008 
Generalforsamling søndag 7 september 2008 på Eskildsgård på Raghammer. 

Af Jakob Seerup. Formandsberetning 

Lørdag 8. september 2007 afholdt v i den 
årlige generalforsamling på Skovly, hvor en 
trofast skare mest bestående af mangeårige 
medlemmer (i alt 31) var mødt frem. Som 
d irigent fungerede Povl Erik Munk. For
manden aflagde s in beretning, som derefter 
blev taget t il efte rretning og efte rfølgende 
lagt ud på foreningens hjemmeside til al
minde lig orientering - og dertil trykt i s idste 
årgang af samlingerne. 

Redaktøren forta lte om den erindringsbog 
med a rbejdererindr inger om tilværelsen i 
slu tn ingen af 1800-ta llet og begyndelsen af 
1900-årene samt om det bi nd om Born holms 
landbrug gennem tiderne, der var under ud
arbejde lse. Bindene udkom planmæssigt 
ved en reception på Bornholms Museum. 
Denne beretning blev også taget ti l efter
retning. 

Kassereren fore lagde regnskabet, der ud
viste et driftsoverskud på kr. 35.598,-. Regn
skabet blev taget t i I efterretni ng. På besty
relsens vegne foreslog kassereren et uændret 
kontingent på 175 kr, hvi lket godkendtes. 

Formanden gennemgik de af bestyre lsen 
foreslåede vedtægtsændringer, som bl. a. 
indførte web-redaktør som et bestyrelses
hverv og reformerede den ældgamle skik, at 
alle øens herreder skulle være repræsenteret 
i besty relsen. Fremover v il dette kun være 
ti !stræbt. 

T il bestyre lsen genvalgtes A nn Vibeke 
Knudsen, H.V. Jørgensen og Jakob Seerup. 
Niels Aakjær og Per Thule Hansen ønskede 
ikke genvalg. l stedet va lgtes på foren ingens 
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fors lag museumsinspektør Karen Mun k
Nielsen, Bornholms Museum og lære r Niels 
Rø mer Jensen. Karen Munk-Nielsen va r 
desværre forh indret i at deltage, men blev 
præsenteret af formanden. Niels Rømer Jen
sen forta lte kort om sin baggrund og inte
resser. 

Der var også genvalg af revisorerne Mo
gens Lau og Erling Juul-Pedersen - samt af 
Jørn Uffe Ha nsen som revisorsuppleant. 

Da ingen ønskede ordet kun ne formand 
og dirigent afslutte en vel gennemført gene
ralforsamling. 

Efter generalforsaml ingen overrakte for
ma nden og redaktøren Bornholmerprisen 
til arkæolog Finn Ole Sonne Nielsen. Un
dertegnede motiverede ti ldelingen med den 
store rolle, F inn Ole har haft for at sprede 
viden 0 111 og interesse for den bornholmske 
forhi storie. Finn Ole modtog pr isen med 
stor glæde. Herefter viste Finn Ole Nielsen 
deltagerne rundt og fortalte om stenalderud
gravningerne ved Å lyst. 

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrel
sesmøde 15. februar 2007 som følger: 

Formand: Jakob Seerup 
Næs(/ormand og sekretær: Robert Hansen 
Kasserer: Erik Svendsen 
Redaktør: Ann V ibeke K nudsen i sama r

bejde med Anette Eriksen 
Web-redaktør: Svend Aage Møller 
Forretningsudvalg: Formand, næstformand, 

web-redaktør, redaktør og kassere r. 



Bestyrelsen har i alt afholdt fire bestyrel
sesmøder i den forløbne periode. (08.10.07, 
14.02.08, 08.05.08 og 14.08.08). Til oriente
ring kan j eg igen berette, at bestyrelsesmø
derne foregår på skift i bestyrelsesmedlem
mernes hjem og at udgifter til møderne ti l
svarende afholdes af de enkelte bestyrelses
medlemmer privat. 

Formål 

Foreningen arbejder for at udbrede kendska
bet til og interessen for Bornholms og born
holmernes historie. Det gør vi ved at for t
sætte den nu mere end hundredårige tradi
tion med at udgive Bornholmske Samlinger, 
men også ved at markere os i moderne me
dier, eksempelv is via vores hjemmeside, 
hvor vi særlig gennem billedmediet kan 
gøre fortiden synlig på en måde, der måske 
er mere i tråd med tidens ånd, end analoge 
bøger på papir. Men vi holder fast i, at Sam
l in gerne - årbøgerne - er det fa ste holde
punkt, hvor der er plads til fordybelsen, som 
historie interesserede bør have plads til. Vi 
lægger også vægt på, at der i Samlingerne er 
en høj standard, så bøgerne også fremover 
vil fremstå læseværdige og lødige. Dermed 
er ikke sagt, at det kun er universitetsuddan
nede faghistorikere og lignende, der må 
skrive i »vores« Sam linger. Det er vor erfa
ring, at der også bredt blandt bornholmere, 
fødte og førde, findes et væld af viden, som 
fortjener af formidles i Samlingerne. Der
med fastholder vi også, at Samlingerne er 
både for »læg og lærd«, både hvad angår 
forfattere og læsere. Det er vores håb, at 
Samlingerne dermed også fremover kan be
vare sin forankring og legiti mitet som alle 
bornholmeres historiebøger. 

På bestyrel sesmøderne d iskuterer vi, 
hvordan vi kan imødegå den fa ldende inte
resse for foreningens arbejde. Særlig be
kymrende er det dalende antal medlemmer, 
som underminerer foreningens økonomi. 
Medlemmernes gennemsnitsa lder er høj og 

stigende. Det er der ikke noget galt i, og per
sonligt tror jeg, det i sidste ende kan være 
vores redning! Netop den ældre generation 
er større end nogensinde før. Og i takt med, 
at de går på pension og efterl øn, håber vi, at 
de finder tid til at udleve deres interesse for 
Bornholms historie og historie generelt! Vi 
skal bare have dem med om bord ... Men vi 
er oppe imod et utal af andre frit idstilbud, 
og v i er hæmmet af et måske lidt støvet 
image. Det må vi gøre noget ved, hvilket 
også kan være med til at få yngre generatio
ner med. Hvordan det helt præcist skal ske, 
ligger ikke fuldstændig fast. Men jeg tror, 
det blandt andet kommer ti l at ske ved at øge 
samarbejdet med andre foreninger. 

Arrangementer 

Foreningen udgav i 2007 hele to bøger, 
nemlig en bog med arbejdererindringer og 
en bog om bornhol msk landbrugs historie. 
Begge formidlet af Henrik Vensild, som be
styrelsen takker for den store indsats. Bø
gerne udkom ved en reception på Born
holms Museum. Som noget særl igt kan 
nævnes, at arbejdererindringerne var en 
gave til medlemmerne i anledning af for
eningens 100 års jubilæum. 

Sommerekskursionen 

Den årlige sommerekskursion blev holdt 
24.-25. maj 2008. Turen stod i det maritimes 
tegn og lå godt i forlængelse af forrige års 
sommerekskursion ti l Stenbys Værf t og 
Bornholms Træbådelaug. Det var en bustur 
til Karlskrona i Blekinge, hvor vi dels så 
Marinemuseet, dels Saxemare Båtvarf og 
det lille maritime museum i Karlshamn. Der 
var over 40 deltagere, som undervejs kunne 
opleve det utrol igt velbevarede maritime 
kulturmiljø i Karlskrona, som ikke uden 
g rund er optaget på UNESCOs Verdenskul
turarvs] iste. Turen var begunstiget af et dej
ligt forårsvejr. Undertegnede forsøgte efter 
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bedste evne at guide gruppen gen nem det 
h istoriske område i Karlskrona, hvor der var 
et hav af mennesker og fartøjer, som fejrede 
»Marinens Dag«, som er en større begiven
hed i Sverige. 

Turen blev arrangeret sammen med Born
holms Museumsforening, Bornholms Træ
bådelaug, Forsvarsmuseets Venner og så os. 
Poul Forum Sørensen fra Træbådelauget og 
Bornholms Museum koordinerede transport 
og hotelophold, og j eg v il gerne endnu en
gang benytte lejligheden til at takke ham for 
det fornemme arbejde. Dette samarbejde 
bidrager til min tro på, at samarbejde med 
andre foreninger er vejen frem. 

Vi håber at finde et tilsvarende relevant 
mål til næste forsommer. En bustur til Skå
ne er blevet foreslået, men bestyrelsen mod
tager gerne andre forslag. Vi vil i god tid 
sørge for, at der bliver lagt oplysn inger om 
dette og andre arrangementer på vores 
hjemmeside - så vi får et godt fremmøde. 

Andre arrangementer 

l samarbejde med Bornholms Slægts- og 
Lokalhistoriske Forening har vi afholdt et 
par foredrag. Dels fortalte a rkivar Anette 
Eriksen om a rbejdet med at opbygge et 
kommunalt ø-arkiv på Bornholm, dels for
talte jeg om Christiansø og flåden. Begge 
foredrag var velbesøgte og der var mange 
spørgsmål. Igen et tegn på, at sa marbejde 
med andre foren inger er vejen frem. 

Hjemmesiden 

Bliver stille og roligt udbygget af vores web
master, Svend Aage Møller. Her kan med
lemmerne orientere sig om møder og arran
gementer, siden vil blive udviklet konstant 
- også afstemt med medlemmernes ønsker. 
Jeg skal opfordre til, at medlemmerne klik
ker sig ind på www.historisk-samfund
bornholm.dk og blandt andet ser de mange 
fine billeder af histor iske huse, gravsten og 
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andre mindesmærker. Sidste nye billedserie 
er aktuelt nok lavet over et 1600-tals-tema. 
Sidst men ikke mindst skal nævnes det elek
troniske register på hjemmesiden, som gør 
det lettere for al le at søge artikler i de tidli
gere udkomne bind af Sam I i ngerne. 

Vi har desværre endnu ikke fået etableret 
et elektronisk nyhedsbrev, men vil håber 
meget, at det vi l blive en realitet i det kom
mende år. Her v il vi kunne minde om for
en ingens a rrangementer mv. Man vil kom
me til at kunne melde sig ti l nyhedsbrevet og 
vi vil meget kraftigt opfordre medlemmerne 
til at gøre brug af det. De af jer, der har ad
gang til nettet vil på den måde komme tæt
tere på foreningens arrangementer - jeg ved, 
at ikke alle har internetadgang endnu og vi 
v il selvfølgelig også annoncere arrange
menter i Bornholms Tidende. 

En tak til alle 

Traditionen tro vil j eg godt her til sidst takke 
bestyrelsens medlemmer for arbejdet i det 
forgangne år. Jeg v il også godt takke for
eningens medlemmer især for økonomisk 
støtte til vores arbejde; uden jeres trofaste 
støtte v ille det ikke være muligt at udgive 
Samlingerne hvert år, så ledes som det stort 
set er lykkedes for foreningen fra 1906 til i 
dag. Vi kan godt bruge flere medlemmer, så 
alle tilstedeværende opfordres til at gøre re
klame for os! 

Også en tak til pressen, for en positiv in
teresse og en bevågenhed, der er med til at 
gøre Historisk Samfund lidt mere synlig i 
den bornholmske bevidsthed. Vi er ikke 
mindst taknemmelige for den interesse, der 
udvises for vores årbog. Og til s idst endnu 
en gang tak til forsvaret for at stille Eskilds
gård til rådighed for vores generalforsam
ling. 



Forfatternes navne og adresser 

Ebbe Gert Rasmussen 
Østerled 43 
3700 Rønne 

Camilla Luise Dahl 
Jagtvej 65, l. , th. 
2200 København N 

Annette Eriksen 
Gregersgade 7 
3720 Aakirkeby 

Jakob Seerup 
Nørregade 58 
3730 Nexø 

Henrik Vensi Id 
Storegade 29 
3700 Rønne 

Peter Andreas Qvist Harteg 
Knarregårdsvej 5 
3790 Hasle 

Ann Vi beke Knudsen 
Vimmelskaftet 2 
3700 Rønne 

Niels-Holger Larsen 
Vimmelskaftet 2 
3700 Rønne 

Bornholms historiske Samfunds bestyrelse 

Formand Jakob Seerup 
Nørregade 58 
3730 Nexø 

Redaktør: Ann Vibeke Knudsen 
Vimmelskaftet 2 
3700 Rønne 

Kasserer: Erik Svendsen 
St. Torvegade 1 
3700 Rønne 

Webmaster: Svend Aage Møller 
Smedegårdsvej 61 
3700 Rø1me 

Øvrige 
medlemmer: 

H.V Jørgensen 
Kanegårdsvej 10 
3700 Rønne 

Annette Eriksen 
Gregersgade 7 
3720 Aakirkeby 

Ebbe Gert Rasmussen 
Østerled 43 
3700 Rønne 

Niels Rømer Jensen 
Malmøvej 15 
3700 Rønne 

Karen Munk-Nie lsen 
Fyrrevej 2 
3700 Rønne 
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