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"Printzenskjoldsvisen

H
•

Ved højskolelærer A. KR. KRISTIANSEN - TÅRUP,
VALLEKILDE.

Middelalderens fine folkevisepoesi, der skød så
frodige skud i det øvrige Danmark, synes ikke ret at
have slået rod på Bornholm. Vel har man - som
det efterfølgende vil vise - også her haft kendskab
til den gamle foll"evise; men her frembragtes dog ikke
en eneste vise om bornholmske begivenheder. Grundene hertil kan være flere, og navnlig må man her
lægge mærke til, at ligesom der endnu den dag i dag
ingen herregårde findes på Bornholm, således har der
heller ikke i middelalderen været adelige gårde eller
ridderborge, kun frie bønder. - Men borgen var folkevisens rette hjemsted. Her trådte svende og jomfruer
!lansen til dens toner, og her blev den bevaret og
optegnet.
Det er da først i visedigtningens efterblomstring
eller - om man vil - dens efterklang, at Bornholm
møder frem med sin "folkevise". Den blev fremkaldt
af den størsto historiske begivenhed, som overhovedet
har tildraget sig på den lille ø, og hovedpersonerne
i dramaet er landshøvdingen PrintzenskOld og Bornholmeren Jens Kofoed. Som Printzenskold er bleven
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Bornholmernes "Grev Gert", således er Jens Kofoed
hleven deres "Niels Ebbesen "; og ligesom man ved
en af de mest berømte folkeviser søgte at flette en
strålende mindekrans om Niels Ebbesens navn, således
søgte også Bornholmerne at forherlige deres helt ved
en vise, der dog ikke tåler en sammenligning med
den ypperlige folkevise om Niels Ebbesen. De fleste kender Printzenskjoldsvisens historiske
baggrund: Oberst Johan Printzenski:ild, der efter
freden i Roskilde 1658 indsattes som svensk befalingsmand på Bornholm, blev hurtigt genstand for Bornholmernes had på grund af de hårde byrder, han efter
Karl Gustavs befaling pålagde dem. Den 8 December
1658 red han fra Hammershus gennem Hasle ned til
Rønne, hvor han tog ind hos borgmesteren. :Men straks
efter kom en lille skare af sammensvorne Bornholmere
bevæbnede til byen for på en eller anden måde at
gøre Printzenski:ild uskadelig. Deres virksomste leder,
Jens Kofoed, sammen med et par andre trængte da
ind hos borgmesteren, hvor de fangede Printzenski:ild;
men da de kom ud på Storegade, forsøgte han at
flygte fra dem, og en af de sammensvorne, J ens Kofoeds søstermand Villum Klausen, skød ham da resolut
ned. Endnu finder man mellem Storegades brosten
nedlagt en stor, flad sten med indhugget årstal: 1658.
Den minder om, at på dette sted faldt Printzenski:ild.
Nu lod man stormklokkerne ringe trindt om over
hele øen, og i løbet af natten samledes store skarer
af bevæbnede Bornholmere oppe foran det stærke Hammershus. Allerede inden næste dags aften havde den
fåtallige besætning overgivet sig, og Bornholmerne
havde udført deres storværk i løbet af 24 timer -

vistnok uden at så meget som en eneste af deres
folk blev såret.
De tf\) Bornholmere sendte nu nogle af deres
hedste mænd over med brev til kong Frederik den
tredje ~g overgav øen til ham og hans slægt i "evindelig Arv og Æyendom". Herpå svarede kongen med
et meget nådigt brev, hvori han til gengæld lover, at
han vil Bornholmerne "med saadanne Privilegier og
benaadninger forsyne, baade paa Udskrivning, Skat
og i andre 1\;Iaader hvorved Landets bæste og Opkomst søges". 1)
- Dette er Bornholmernes største krigsbedrift;
og det er denne ærefulde begivenhed, som er udsmykket i deres sagn og i den vise, her meddeles. -- En
skreven beretning 0111 opstanden - den såkaldte "Relation", der efter historikernes mening med urette
giver sig ud for at være affattet af Jens Kofoed -har mange træk til fælles med visen og står sikkert
i et nøjere forhold til den. Disse to mærkelige fremstillinger forekommer nøjagtig samtidigt i de opbevarede håndskrifter, og det kan desværre ikke sikkert
afgøres, hvilken der er ældst. Men at den ældste med
sit indhold i høj grad har påvirket den yngste er
utvivlsomt.
Relationen er dog ikke så bloddryppende som visen
og kender intet Hl den berygtede "store svineslagtIling" ..--- Når visen med stærke farver udmaler denne
tildragelse, da Bornholmerne "slagtede" de svenske
soldater så koldblodigt, som vi nu slagter svin, er
dette selvfølgelig - og heldigvis - en overdrivelse
af de gode Bornholmere. Sandheden er, at foruden
l) Se J. A. Jørgensen: Bornholms Historie, I, 235-38.

I
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Printzenskold blev næppe mere end en halv snes
svenske soldater dræbte under hele opstanden.
Men som M. K. Zahrtmann har gjort opmærksom
på 1), er sagndannelsen ikke saa uforklarlig, som det
ved første øjekast kunde se ud til Der omkom virkelig en gang, nemlig ved den svenske transportflådes
forlis under Bornholms kyst i natten mellem 4 og 5
December 1678, omtrent 1200 mand svenske tropper,
og der siges, at J ens Kofoed, som netop var på færde
ved den lejlighed, i sit fanatiske Svenskerhad skal
have forsøgt at få alle de reddedfl Svenskere dræbt
- noget, som heldigvis mislykkedes. Ganske vist gik
denne tildragelse først for sig 20 år efter opstanden;
men alt som tiden gik, blev mindet om de enkelte
begivenheder mere og mere udvisket; kun henlå de
svenske fællesgrave med de forulykkede tropper fra
1678 som talende vidner på øens kirkegårde Det
var da en let sag for en sagnfortæller eller for visens
digter at slå de to begivenheder sammen til en.
Efter dette vil det være klart, at visen intet værd
hal' som historisk kildeskrift til forståelse af selve
begivenheden 1658. Zahrtmann kan med rette sige om
den, at den er "aldeles forbløffende usandfærdig". Når
derimod Skovgård i 1834 helt byggede sin fremstilling i "Bornholms Saga" på visens indhold, idet han
i indledningen henviste til Anders Sørensen Vedels
sætning: "Alle Eventyr ere Løgn og alle Viser sande" ,da var dette selvfølgelig ganske forfejlet. Og når han
mener, at visen "endog vinder i historisk Paalidelighed ved sin Usselhed fra poetisk Side betragtet", da

vll nutidens kritiske historieskrivere næppe finde denne
begrundelse fyldestgørende.
]\'fen derfor er en sådan vise dog ingenlunde uden
historisk betydning. Den vil i lighed med ethvert
folkesagn have kildeværdi som lævning fra fortiden,
idet vi gelll18m den får et troværdigt billede af forfatterens og hans samtids syn på tildragelsen.
- Om visens æstetiske værd skal her ikke anstilles vidtløftige betragtninger. Enhver vil kunne se,
at den har sine store mangler. Men man må ikke
glemme, at den fremstod i det mest poesifattige tidsrum, vi overhovedet har haft, og dertil kommer, at
som dens ophavsmand nævnes udtrykkelig "en Bonde
paa Bornholm" 1). Ganske vist nævnes intet navn, og
adskillige betænkeligheder kan vel fremføres imod rigtigheden af dette udsagn, men dog næppe nogen af
afgørende betydning. Det stå?' der nu engang og
giver, trods alt, visen en kulturhistorisk interesse, som
man ingenlunde må overse.
Nu og da falder visen ind med en tone, der el'
en efterklang af den gamle folkevise fra middelalderen,
og man kan pege på ganske bestemte træk, som åbenbart er lånte her fra. Der er således visens omkvæd:
"Hvad hjælper det, man rider?" Det har jo en påfaldende lighed med omkvædet til "Elverskud" i Karen
Brahes foliohåndskrift: "Hvad hjælper det, vi kvider?"
Og Th. Laub har sikkert ret, når han anser "rider"
for at være en vilkårlig omdannelse af den ældre vises
"kvider" 2). Han mener dedor tillige, at vi i melodien,
som er henført til Printzenskjoldsvisen, har den op-

l) Historisk Tidsskrift, 6 r. V, 232-33.

l) Ny kgl. saml. 40, nr. 2314.
2)

Danske Studier, 1904, s. 206.
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rindelige melodi til den ypperlige form af "Elverskud",
der findes hos Karen Brahe. - Ved en nøjere undersøgelse af Printzenskjoldsvisen støder man da også
på talrige ord og vendinger, der må være hentede
fra "Elverskud" - som f. eks.: "Hvi monne de Klocker saa sørgelig gaa?" (Elverskud: "Huy mone alle
dy kloker saa gaa ?") og "Men aldrig skal du leve
dend Dag" - (Elverskud: "Rett aldrig skallt du den
dag løffue".l) Det ser således ud til, at Printzenskjoldsvisen er
digtet til tonerne af "Elverskud", så den gamle, udmærkede melodi på denne måde er bleven bevaret.
Havde Printzenskjoldsvisen ikke optaget den, vilde
den sandsynligvis være gået til grunde.
Men Printzenskjoldsvisen låner desuden flere træk
fra den senere visedigtning. Sammenholder man den
således med visen om Frederik den anden i Ditmarsken -- i følge Svend Grundtvig "den yngste af Danmarks gamle historiske Folkeviser" 2) - vil man finde
meget påfaldende lighedspunkter. Printzenskjoldsvisen
har endogså i den ene af optegnelserne et indledningsvers, der næsten ord til andet er en omskrivning af
den nævnte vises første vers. I Printzenskjoldsvisen
lyde t det:
"Prindsenskjold sidder paa Hammershuus,
han holde med Svenden en god Ruus".
Visen om Fr. 2:
"Koning Frederich hand sider paa Koldinghus,
med rider och suenne dricher hand gaat rus".
1) Svend Grnndtvig: Danmarks gI. Folkeviser, II, 112-14.
2) Sv. Grundtvig: D. g. F. III, 674 ff.

7
Et andet vers i Printzenskjoldsvisen:
,,'l'il Hasle-bye reed den Herre gesvind,
Med Høyen Hat og Rosen Kind".
Visen om Fr. 2:
"Koning ]'redrich rider i Dytmersken ind
med ltøigen hat och rosens-kind".
- En enllnu mærkeligere omstændighed kom mig rent tilfællligt for øje. Jeg gennemlæste det gamle satiriske digt fra
reformationstiden "Broder Rus", hvori fortælles om, hvorlunde
Fanden i en munks skikkelse vandt indgang i et kloster og nær
havde ført abbeden og alle munkene til Helvede, føl' han blev
opdaget og drevet på porten. Det slog mig da, at dette digt
ikke blot har versemål og mange enkelte ord til fælles med
Printzenskjoldsvisen, men at man gang efter gang møder den
samme udtryksmåde bægge steder. - Her gengives af "Broder
Rus" efter C. J. Brandts udg. i "Ældre danske Digtere" I:
"Brodes Rus", s. 17:
"Paa Abbedens Dør han klappede fast,
Abbeden lod op med en Hast".
(smI. Printzenskjoldsvisens vers 31 og 60).
Side 19:
"Broder Rus det er mit Navn,
Der gaar udaf fuld vide Sagn".
(smI. Printzenskjoldsvisens vers 26).
Dette blot et par eksempler mellem mange.
Hvis vore seneste folkeviser og de gamle eli gt e fra reformationstiden blev gjorte til genstand for en grundigere undersøgelse med sammenligning af lighedspunkterne, vilde dette
muligvis kunne bringe både overraskende og værdifulde oplysninger.

- - Der kan ikke være tvivl om, at visen i sin
oprindeligste form er skabt af en digter; men hvor
stor dens egentlige kærne har været, ved man intet
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om. De ældste, nu kendte opskrifter har 148 vers;
men P. N. Skovgård fortæller!), at han har haft en
afskrift for sig på ikke mindre end 365 vers - ja,
han påstår endogså at have set Printzenskjoldsviser,
"som havde flere end 400 Vers, og som dog savnede
Noget af det oprindelige Digt"! Med erfaringen for
øje stiller man sig imidlertid noget tvivlende overfor
Skovgårds udsagn, i det mindste da overfor det sidste.
Adskilligt taler for, at han virkelig har haft de 365
vers; dog har det næppe, som han mener, været visen
i dens ældste form, men efter alle solemærker at
dømme netop i en yngre form. Et bevis for, at visen
på 148 vers er ældre end Skovgårds på 365, turde
vi have i den kendsgerning, at seks af de ældste
eksisterende håndskrifter ganske overensstemmende
har 148 vers, mens de af Skovgård kendte opskrifter
alle synes at have haft et højst forskelligt versantaLHvis det er så, at Printzenskjoldsvisen ved folkeomdigtningen og -tildigtningen efterhånden har vokset
sig større og større, da stemmer dette også ganske
overens med, hvad der gælder for de gamle folkeviser. De har netop som oftest et mindre versantal
i deres ældste former og vokser sig først lidt efter
lidt større ved tildigtning. 2)
Da den originale opskrift ikke kendes, ved man
intet om, hvornår visen er digtet. Skovgård taler om
en afskrift fra 1659, og dette falder sammen med opgivelser i tre af håndskrifterne, der henlægger visens

affattelse til samme år I). Denno tidsangivelse i så
sene afskrifter vejer dog kun lidet imod selve sproget,
der gør indtryk af at være yngre. Zahrtmann mener,
den har været sunget på øen omtrent fra 17-hundredtallets begyndelse. 2) - Derimod er den gamle melodi
som foran omtalt sikkert meget ældre.
- - Visen :findes i 9 forskellige håndskrifter.
Af disse opbevares de 8 på det kg!. bibliotek og det
ene i rigsarkivet:
a. GI. kgI. saml. 8°, nI', 3597. - "Anmerkninger om
Bornholms Land. Tid efter anden samlede ved Fr.
J. y Dauw der ieg sammesteds hos hr. GeneralMajor Niels West conditionerede Ao. 1728 & 29".(Heri har vi den ældste af de kendte optegnelser.
Den vil nu blive fuldstændig aftrykt nedenfor, som
den findes i håndskriftet, og på de steder, hvor der
i de andre viseopskrifter findes afvigelser af betydning, vil dette blive bemærket ved fodnoter).
b. Kall'ske saml., nr. 53 fol. (1745).
c. GI. kgl. saml. 4°, nr. 3227 b. - Et af etatsråd Niels
Foss' pyntelige håndskrifter. - Niels Foss død 1751).
d. Ny kgl. saml. 4°, nr. 726 b . - (Urnes håndskrevne
tillæg til L. de Thuras Bornholms beskrivelse. Udk.
1756).
e. Fr. Thårnps "Bornholmiana" V (Rigsarkivet. - Fr.
Thårup var amtmand på Bornholm 1804-1809).
f Ny kgl. saml. 4°, nr. 2314 (Nyerups "Collectanea
ang. Folkeviser og deres Melodier").
g. En gammel bornholmsk visebog uden forfatternavn,

1) Indledningen til "Bornholms Saga".
2) Talrige eksempler herpå kan findes i Sv. Grundtvig: Danm.

1) GI. kgI. saml. 40, nr. 3227 b. -

gI. Folkeviser.

"Dansk folkemindesamL", nr.
17 (Det kgl. bibliotek). - Fr. Thårup: Bornholmiana V (Rigsarkivet).
2) Historisk Tidsskrift, 6 r. V, 231.
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vistnok fra tiden før 1730. Mangler de tre første
vers. ("Dansk folkemindesaml.", nr. 17: Nye og
gamle bornholmske optegnelser, sendte til Svend
Grundtvig fra adjunkt Hasselriis, Rønne).
It Hans Larsen Snekkers visebog. (Sammesteds.Som det efterfølgende vil vise, har denne opskrift
mange folkelige omdannelser og misforståelser og
bærer præget af at være opskrevet af en Bornholmer - formodentlig en jævn håndværksmand, der
ikke har været meget forfaren i skrivekunsten.Mangler enkelte vers).
l. "Soren Peters" opskrift.
(Sammesteds. - Mangler
også enkelte vers. Har oplysende henvisninger
til afvigelserne i et nu nkendt håndskrift af
k. Esber Ipsen Holm)
Vi vil nu i det efterfolgende lade disse bogstaver
være betegnelse for de enkelte viseopskrifter.
- Så vidt vides har Printzenskjoldsvisen aldrig
før været trykt i en blot nogenlunde fuldstændig
form. I "lVIinerva" for 1819 er optrykt 10 af visens
148 vers. Rasmussen, Nyerups medarbejder, formente
ligeledes, "at dersom den har Celebrite paa Bornholm,
bør den nævnes, og et Par vers anfores" 1), og de to
lærde mænd har derfor medtaget hele 10 vers i deres
"Danske Viser fra Midten af det 16de Aarhundrede
til henimod Midten af det 18de". Og endelig har
Skovgård indstrøet 59 af sine 365 vers i "Bornholms
Saga". Men det er det hele. Derfor kunde det vel
være på sin plads nu at fremlægge den i fuldstændig
form for offentligheden, samtidig med at der bliver
l) "Nyerups Efterladenskab". Adel. 6540, h, N, 6, II (Universitetsbiblioteket).

11
gjort rede for det opbevarede visestof; og dette skal
da være den egentlige opgave her. Visen fortjæner
at kendes som lævning, som folkeminde. - En vise,
der efter forfatternes og de nulevende Bornholmeres
samstemmige vidnesbyrd har spillet en så stor rolle
på Bornholm som folkevise, bor ikke gå i glemme. Nu er den omtrent glemt af alle. Selvom alle har
hørt fortælle om den og kender dens indhold fra sagn,
som endnu går mellem folk, så er dens viseform dog
tabt, og kun ganske få husker endnu et enkelt vers
af den. Men for et hundrede år siden kunde man
hore vogterdrengene stemme op med den, når de
vogtede kvæg på marken, og pigerne nynne på den
i køkkenet, mens de skurede gryder og kar. 1)
_ _ Begivenhederne på Bornholm formede sig
jo næsten som et æventyr, og visedigtningeu fører .
den derfor ind i det overnaturlige. Selve hovedpersonen Printzenskiild og hans frue bliver efterhånden
i folkebevidstheden til rene sagnskikkeIser og kommer da også til at danne midtpunktet i et lille bornholmsk folkesagn. 2)
Alt dette har i høj grad bidraget. til at vedligeholde befolkningens gamle nag til Svenskerne. Endnu
den dag i dag ser Bornholmerne lidt skævt til dem
som deres gamle "arvefjender". Og ve den, der vover
at beskylde den stolte Bornholtner for at tale "Svensk"
_ han, der taler et ægte, gammelt dansk sprog, og
som ved sin trofasthed og tapperhed mere end en
gang har vist, at han føler lige så varmt for Danmark som de bedste "ovre fra"!
l) P. N. Skovgård: Bornholms Saga iIndledn.).
.
2) 1. P.Møller: Folkesagn og andre munrltl. J\finder fra Bornh.,s.43.
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"EEN LYSTIG HISTORISKE VIISE
om

Dend Svendske Herre, som heede Printzenschiold,
hvorledes Hand blef ihielslagen paa Bornholm ved
List og Bnhendighed og angik Sagen efter Hr. Oapitain lens Kofoeds udgivne ordre. - Meget lystig at
siunge med denne Melodie:
Min Moder gaf mig saa gammel een lVIand
Ret ingen Lyst hafde jeg til ham! 1)
A~ 1659 blef Landet Bornholm indtagen af de
Svendske, og samme Aar var Svendsken for Liibeck. 2)

l,3) Printzenschiold raaber paa Svennene toe,

De skal sadle mig Gangeren graae.
Hvad hielper det mand riider.
2. Printzenschiold satte sig paa sin Hest,
Secretarius Oantzler fuldte hannem nest.
Hvad hielper, etc.
1) Denne vise kendes ikke; men i E. T. Kristensens "Et hundrede gamle danske skæmteviser", nr. 7, H har vi sandsynligvis en beslægtet form (se Svend Grundtvigs skæmteviseregistrant, nr. 65 og 108;.
2) Opskrifterne vakler mellem år 1658 og 59. Skal være 1658. Ang. overskriften i sin helhed må bemærkes, at den hyppigst
har ovenstående form. Dog har enkelte kun en del af den,
og c og i har noget afvigende former.
S) li har et firelinjet, i et tolinjet vers forud for vers 1.
li: "Prendsenskiold sider paa Hammers Huus
hand Leger med Guldet det Røde
det er saa fast udi hans Sind
Bornholm at læge øde".
t: "Prindsenskjold sidder paa Hammershuus
);lan holde med Svenden en god Ruus".

3. Ad 1) Hammershuus Slot reed den Herre vel snar,2)
Hans Hest heede Schiold som hannem bar.
4. Til Hasle-bye re ed den Herre gesvind,
Med Høyen Hat og Rosen 3) Kind.
5. De Borger i Hasle bye var saa fromme,
De toge saa vel imod Printzenschiolds Komme.
6. I Gevehr de alle for Print.zenschiold st.oed,
De agt.et. at see Hands Hierte blod. 4)
7. Tredive mand fra Hasle Bye saa frij 5)
Skulde følge den Herre t.il Rønne Bye.
8. Dog 6) gjorde de Print.zenschiold saa stor ære
De fulde Hannem frem med fulde 7) gevere.
9. Saa lidet. kom det. udj Printzenschiolds Sind
At Hand skulde blegnet. den Dag om Kind.
10. Print.zenschiold reed ad Rønne Bye ind,
Borgemesters Huus Hand giested gesvind 8 )
11. Hør du Borgemester i Rønne Bye,
Nu skal du have Svelldske ordre paa nye. 9)
1) De fleste "Af".

2) li: "fort".
3) !t: "Røden".
4) Il: "I Gevær ikke alle for Prendsenskiold stod,
De var alle Rede at see hands hierte blod".
5) h: "Recle fri".
6) H: "Da".
7) Kun a: "latte" .
8) 11: "ind".
9) It: - "faae ordre paa ny".
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12. Svendske ordre dem skal i strax hekomme
Og det skal blive eder saabedsk 1) til fromme.

22. l Rønne Bye i Store Stræde,
Der stode de Borgere med latte Gevehre.

13. Schiold min Hest i Stalden indlede
Høe og Havre du for Hannem brede.

23. Og ingen af dennem rørdte 1) sin Tromme,
De venter alt efter den Herre skulde komme.

14. Secretarius Cantzler han ds Hest ey glemme,
Baade Høe og Havre du lad for Hannem svemme.2)

24. De Porter i BYPll i Laas monne slaae,
At ingen fra Landet der skulde indgaae.

15. Hør du Borgemester og Byens Raad,
Du skal ey raade mere i denne Sta(aJd.

25. For Printzenschiolds Hest var Laasen sat,
At ingen kunde tage dend ud om Nat.2)

16. Baade Borger og Bønder paa Bornholms Land
Skal nu tienne Kongen i Sverrigs Land.3)
,

26. Hesten heede Schiold det var hands Navn,
Af ham gick der saa hviide Savn.3)

17. Nu skal ,J have mere Ære,4)
Een Flint paa Nacken den skal J bære5)

27. Hvad Printzenschiold talte 4), Hesten forstod,
Hand var icke bliid at komme imod.

18. Borgemester hand svarede J kiære Lands-Konge
J fælder alt for svare Domme.
'

28. Capitain lens Kofoed han d tog tolf lVIand til sig,5)
J følger mig efter og stander mig bj.

19. Vil Gud Vor Herre med os staae
Denel Glæde skal,} ret aldrig fa~e.

29. Tolf Borger med Jens Kofoed frem gick,
De vare baade stercke, modig og kiek.

20. Midlertid denne 'rale forhandlet var. ,
Havde Capitain lens Kofoed giort sig klar.

30. De vare icke 6) blide at komme imod,
De agtet at skue 7) den Svendske Herres blod,

21 Hand giorde sig klar med Rytter og Heste,
Hand agtet Printzenschiold at gieste

31. Til Borgemesters Huus de søgte saa fast,
Secretarius Cansler grebe med Hast.

og /: "lidet". v: "til liden frolllme".
"Seketerius Kansler hans hest. I ey for glemmer
men hauvre og høe de for hannem svellllller".
- Har også på de andre steder formen "Seketerius" (sml.
.Jeppe i Holbergs "Jeppe på Bjærget" I.
li) h og i: "KongE'n af Sverig for sand".
4) C: "Nu skal J ei have mere ære".
5) .'J: "en flint Paa marken -".
h: ,,]}Ioskytten paa -". i: "lUusketten _".
1) C

21 h:

1) h: "torde røre".
2) It: "At ingen skulde tage den at Ride om Nat".
3) Skal være "sagn"; dette findes også i c, ri og l. "saa lidet Savn". Il: - "saand saun".
4) li: "tilstaand ".
5) i: "lokked Folk med sig".
6) It tilføjer: "alle".
7) Il: "De vilde beskue".

b har:
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32. De funde den Herre i gaarden at staae,
De monne Hannem strax til Dode slaae. 1)

41. lens Kofoed hand saae ieke længe der paa,
Halld slog til de pistoler saa de floy i Vraa.

33. Saa ginge 2) de ind udj Borgemesters Stue,
De vare alle saa vrede i Hue.

42 lens Kofoed hand greb den Herre saa brat,
l Ronne-bye skal du sove udj nat.

34. lens Kofoed han ind om Doren trind,
Hand var saa modig i Hue og Sind.

4"D. De Borgere kom ind udj Stuen saa tyek,

35. Hor du Printzensehiold hvad ieg siger dig,
Og vil du have qvarteer 3 ) af mig.

44. Borgemesters Bord som var af steen
Det tog hand paa Rygen, og slog efter dem.

36. Qvarteer det var vel got for mig,
Mens fulle 4) ieg tager det ieke af dig.

45. Printzensehiold var saa Rasker paa fod
Hand sprang fra dennem alt som een Hiort.

37. lens Kofoed hand svarede hannem med ære,
Ey længe skal du vor Lands Herre være.
38. Nu haver du drueket den klare viin,
Nu skal ieg lære dig at siunge anden latin. 5)
39. Da blegnede Printzensehiold, som een gast,
To pistoler hand rygte fra beltet 6) med Hast.
40. De vare med Solf Knapper 7) ladt,
Hand fiek ieke tiid 8) at fyre dem af.
l) I a senere rettet til: "de Herrer".
2)

5)
6)
7)

8)

~:

46. Printzensehiold raabte med hoyer l) rost,
Hvor est du Sehiold 2) min gode Hest'?
47. Hesten han d skreg saa fæl og slemt,
Han merekte sin Herre med Sorrig var beklemt.
48. Der Printzensehiold merekte sin Hest var giemt,
Da blef hands HierU~ med Sorrig beklemt.
49. Han brugte strax }j'oecP), tog Gadun fat,
Der stoede de Borger med flinterne ladt.

"Dennem".

f: "gikke" .

H) "Qvarter"

4)

~

Printzensehiold skiød under Bordet sin Ryg.

overgive sig mod at skånes på livet.
"mens" ~: men. ~ Afskriverne har omtrent alle vaklet ved
udtrykket "fulle" og har åbenbart ikke forstået det. Enkelte skriver "fuller", andre "fula" ; en lader pladsen stå
ganske tom. - II og k har: "Men fula for Gud tal' jeg det
ei af dig". - Ordet skal sikkert enten betyde "Fule" c: den
fule, Djævelen ("for Djævelen". - Se "Sven8kt dialekt-Iexikon"
af J E. Rietz, 1867) ~ eller måske blot "fuldelig" .
II og i: "ll'Ien nu skal jeg være lI'landen din".
II: "Bordet;'.
II: .,sølv Kuler".
II: "rom",

50 De skiode paa Hannem med Kugle og Krnd,
Men ieke saa agtet hand deres Skud.
51. Der de bemereket dend Herre var saa ha ard,
De brugte Sølf Knapper og'i) vel snar.
52. De skare Solf Knappe af Kiole og' Veste,
Det blef ieke for dend Herres beste.
-------

l) li tilføjer: "end".
2, li: "Skiolden".
3) i: "Han brugte sin Fod".
!) h tilføjer: "det var".
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53. Med Sølf Knapper de fyrdte gesvind
Og treffet dend Herre ved høyre Kind I).

63. Da giek lens Kofoed paa Raadhuset ind,

54. De treffet dend Herre jeg siger for sand,
Hands blod saa stridig fra Hannem rand.

64. 2)De ordrer hand skref, de var ieke god,
Det gielder de Svendskes Liv og Blod.

55. lens Kofoed hand raabte strax med ges vind,
J slæber dend Herre paa Raadhuuset ind. 2)

65. Der ordrene vare færdig, da raabte hand fast,
Hvor er de Post-Rytter, som rider med Hast.

56. De Borger i Rønne holdte sig braf,3)
Slet ingen paa Landet viidste deraf.

66. Der kom baade Borger og Bønder i fleng,

57. lens Kofoed han d svarede med en Hast,
Nu haver vj dræbet den d leede gast.

67. De Bønder paa Landet fik order saa brat,
At hveer skulde slagte sine Sviin i Nat.

58. Nu haver vj fanget Slots Katten i Nat,
Nu ville vj have Slods Muusell faU)

68. Og hvilken Bonde som først bliver klar,
Skal hifllpe sin Naboe gaard fra gaard.

59. De Borger svarede alle saa frj,
Vi følger Eder efter og stander Eder bj.

69. De Bønder de ordre saa vel forstoed,
Vi giør slet ingen Pølser af det Blod.

60. lens Kofoed hand stoed og grundet 5) saa fast,
Her vil nu tænkes eet andet Raad med Hast. 6)

70 Dog skal vjgiøre det beste vj kand,
Ihelser Ieus Kofoed dend fromme Mand.

61. Rønne haver vi vundet med Ære,
Mens Landet endnu tilbage monne være.

71. T hilser Ieus Kofoed een Mand saa bliid, :,)
Naar Klockerne ringe da giør vj vor flid.

62. Og vinder vi ieke Landet i Nat,
Da bliver vi alle ødelagt. 7)

72. De Borger i Rønne holdte god Vagt,
Naar Kloekerne lyde4), gaf de nøye agt.

1) k: De traf den Herre ved røden Kind".
2) h: "Slæber hannem paa".
3) h: "bra".
4) h og i: "Nu haver vi faaet Slots Katten fat
Nu ville vi have Slots Musen i Nat".
5) h tilføjer: ,,- sig om".
H) h: "andre Raad og med hast".
7) h: "Saa er vort Liv forloret og Plat".

Hand skref strax ordrer med Gesvind. 1)

De reede deres Heste i fuld got Spring.

73. De bade til Gud med største flid,

Gud hielpe de Bønder at vinde den Strid.
1) h: ,,- med hast gesvent" .
2) C har dette og det følgende vers i omveuflt rækkefølge.
3) h, c, d, e og k: "l hilser Capitain .T ens Kofoed saa blid".
il: l hilser lens Kofoed salt bliirl".
4) b, c, ri og
"ringte" .

r

2*
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74. Og vinder de Bønder ieke Landet i Nat,
Da er vort Lif forloret plat. 1)

85. Og hvilken Bonde som først bliver klar,
De hialp sin Naboe gaard fra gaard.

75. Da svared lens Kofoed, som hos dem stod,
Han trøstet de Borger og gaf dem 2) Mod.

86. De sloge de Svenske paa Sengen som de laae,
Stoeh, øxer, Jern Stenger der dansede da[ a].

76. J skulde befinde inden Morgen-Stunden,
De Bønder haver Bornholm vunden.

87. De Bønder de holt hvad Jens Kofoed skref,
Der fantes hos dem slet ingen Sviig.

77. Der Kloeken var Tolf jeg siger for sand,
Da ringet de Kloeker paa Bornholms Land.
78. De Borger stode og lyde derpaa
Hvi monne de Kloeker saa sørgelig gaa'?
79.3)Iens Kofoed hand svarede saa hastelig
Det betyder, de Svenske ere lagt udj Liig.
80. lens Kofoed han d var saa modig udj Sinde,
Hand trøsted baade Mand og Qvinde.
81. Da striide de Bønder paa Landet med Liste,
Saa mange Svenske deris Lif monne miste. 4)
82. Da Kloekerne ringer, da stode de klare,
De dræbte for Foed, slet ingen de spare . 5)
83. De striide dend Nat baade Mand og Qvinde,
Sønner og Døtre og Huus Gesinde.
84. De vare alle i Huen saa vreede,6)
De sparet ingen udi deri s qvarteere.
1) h: "forloret og Plat".
2) b c ri l og lj tilføjer: "frit".
3)
c' o~ 'e ombytter 'dette og det følgende vers.
4) li: ,,1Honne J\lIiste deres Liev" .
5) li: "Da Rindte ile Klokkerne de forstode
,
de dræbte de Svenske slet ingen sparede",
6) li: "De vare alle saa vrede i sind".

b:

88. Natten bortgick og Dagen oprand,
Da fick .T ens Kofoed ordre 1) paa Stand.
89. Udi de ordres skrefvet stoed,
De Svenske i Natt haver mist dflris Mod. 2)
90. Nu haver vi slaget de Svenske ihiel
Og nu raader vi for 11andet self.
91. Paa Landet ligger slagen Svendske Mænd,
Nie hundrede l'redesindstyve og femd.
92. l'olv Svenske Mænd der findes i Live,
Som Vi behaget quarteer at give.
93. Nu haver Vi vundet Llliudet med Ærø,
Nu skal Jøns Kofoed vor Landsherrø være.
94. J dag' Vi gi ør vor størstø Fliid
At ladø begrave de Svøllskø Liig.
95. Nu hanr Vi dræbøt det Svønskø Blod,
Møn Bornholm stander dør nu i floør. 3)
1) C: "Brev"; og i næste vers: "Udi det Brev -".
2) C: "blood".
.
3) Dette mindre vellykkede vers fremtræder under forskellIge
former. Første linje ser således ud hos i:
"Nu haver vi dræbt de Svenske ihjel",
d, e og f har dobbeltformerne :
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96 . .Tens Kofoed drog Printzenschiolds Kappe paa sig
Og nu vil .Teg være Landsherre for dig.

105. Hr. Iacob hør du, hvad .Teg siger dig,
Hvi staar du saa fast med de Svenske Liig.

97. lens Kofoed satte sig paa Printzenschiolds Hest,
Saa reed hand til Nye-Kircke Præst.

106. HerI' Iacob, .Teg kiender saavel din Afkom,
Din Fader var Møller udi Stockholm. 1)

98. God dag Hr . .Tacob i Eders Huus,
I Rønne der ligger dend store Barduus.

107. Men aldrig skal du leve dend Dag,2)
At Kongen af Sverrig skal Bnrnholm faae. 3)

99. Nu ligger dend Tyran, og rinder der Blood,
Men Bornholm stander der udi Floer. 1)

108. Og var du icke een geistlig Mand,
Aldrig skulde du boe paa Bornholms Land.

100. Nu haver vi slaget dend stoere Helt,
Nu vil vi ligge for Slottet i Telt. 2)

109. lens Kofoed hand raabte de Bønder til sig,
Hvem vil nu begrave de døde Liig.

101. Hør du Hen .Tacob hvad .Teg siger dig,
Og du skalt riide paa Landet med mig.

110. Baade Borger og Bønder sig finde loed,

102. Og du skalt riide paa Landet med mig,
Og lade begrave de Svendske Liig.

111. De skyndte sig alle og gi orde sit beste,

103. Herr .Tacob hand blef i Kinderne saa rød,
Gud vil vist betale dend blodige Død.

112. Sex Hundrede Mand paa Slottet laae,

104. Mine ord .T mercke og tage i Gemme,
Kongen af Sverrig den d død vil hefne.

113. De skicket ordre 5) paa Landet ud,
At høre fra Printzenschiold ordre og Bud .

. {druket i
"Nu har VI dræbetf det Svendske blod
[Ment
.
l;\fedJ Bornholm stander (det) nu l floer".
Sidste linje hos 11:
.,Og nu stander Bornholms land i flor,"
- Naturligst og smukkest er den i b og g:
"Men Bornholm stander nu udi floor".

l) Hvad der gælder for sidste linje af vers 95, gælder også helt
ig'ennem for sidste linje af vers 99. Kun har g:
"Men Bornholm stander udi flor der imod."
2) It og i: "Og nu ligger vi for Slottet fælt".

Og lagde de Svenske Liig under .Tord.4)
De hastet til Slottet dend Frue at giæste.
Som icke viste hvor det var tilgaaed.

I) I følge Wibergs "Dansk Præstehistorie" II var Jacob Pedersen Fresløw virkelig fra Sverige.
2) 11: "Men aldrig skal du Leve den dagen saa god".
e og l har dobbeltformen: (hæVne den sag.) c udelader
Bornholm faa.
"Bornholm faa" og antager den nye form.
4) i: "Baade Bønder og Borgere sig indfinde lod
de begrov de Svenske under Jorcl".
k: "Baade Bønder og Borgere sig færclig gjorde
og lagde de svenske Lig under .T orde. "
5) C: ,,]\Iæncl". "Bud".
3) d

,

r
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114. 1)Raa mange Post Rytter de skickede frem,
Slet ingen kom der tilbage igien.

122. lens Kofoed hand reed paa Printzenschiolds Hest,
Hand hafde i Sinde dend Frue at gieste.

115. De Svenske tenckte sig om saa brat,
Mig tyckes det er ret underlig fat.

123. Sydvest 1) fra Slottet deri s Telte monne slaae,
Og lod saa Bud til Slottet indgaae.

116. Dend Frue paa Slottet blef bange i Sind,
Jeg frygter min Herre er blegnet om Kind. 2)

124. Jens Kofoed hand skref Feidebref saa fort,
Og lader dem skicke til Slottens Port. 2 )

117. Hun sørged og græd saa jammerlig,
Jeg frygter min Herre er slagen med Svig.

125. Dend Landsfrue fick de Breve at see,
Hun læste dem ud og blegnet derved.

118. For Kugler og Krudt var han vel fri,
Dersom hand er slagen, da er det med Sviig.

126. Tids nock fik .J eg dee Tidender Nye,
Min Herre er slagen i Rønne Bye.

119. De Svendske de toge sig strax til Fahre,
Med Kugler og Krudt de giorde sig klare 3)

127. lens Kofoed er bleven Landsherre igien,
Hand skriver, hand vil os 3) haardpIig klemme.

120. J ngen saa turde fra Slottet udgaae,
Og ingen Tidender saa kunde de faae.

128. Enten skal Vi rømme det Slott Baa brat,
Eller hand vil lade det springe med Hast.

121. Dend 12 April 4) Jens Kofoed monne komme,
Med heele Landsfolket lod røre sin Tromme.
b og' e ombytter (lette og det følgende vers.
2) It: Den Frue paa Slottet ble f bange og sagcle saa fri
J eg frygter min Herre el' slaget med svig".
3) ,,: "De Svenclske de toge sig strax forre
J\Ied Kugler og' Krudt giorde ele sig klare".
4) Dette er urigtigt. Det skete natten mellem 8 og 9 Decbr.;
li og i hal' 22. November; c, d, e og l hal' 12. December;
men alle disse opgivelser er uden historisk hjemmel. - g,
som hel' følger II. hal' givet visen følgende efterskrift: "Dette
Findes e}' overens stemmende med hinanden at i vissen staar
der, at det var I April og I Storgen [~: historien. - Hermed
sigtes måske til "Relationen", som netop findes afskreven i
denne visebog.] at det var I December. Hvilket skal mand
Troe at værre Sandhed - "
l)

129. Strax svarede en Ob rist paa Slottet saa,
Fangen Vi os give maa.
130. Fangen Vi os give maa,
Om Vi vores Lif kand frelse 4) endda[a].
131. Dend Frue svarede strax paa Stand
Gud hielpe mig vel af dette Land.!"')
132. De skrefve strax Breve tilbage igiell
Med fiire Trompeter, som bare det frem
l) il og i har "Sydøst", som mft værG rlet l·igtige.
2) il og i: "J ens Kofoed skrev strax 4 breve meel tlast

og loel dem skikke til Slottets Port."
3) Kun il har "og".
4) h: "beholde".
5) b: "det er det beste i giøre kaml".
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133 lens Kofoed han d læste de Breve paa Stand,
Det er det beste I giøre kand.

143 1 )Saa kom strax Skibe 2) fra Kiøbenhafn,
Og sendte de Fanger fra Bornholms Land.

134. Det er det beste l giøre kand,
Fangen at være er ingen Skam.

144. De Borger som førte de 'l'idender frem
De gick icke tomhændet tilbage igien.

135. Udi de Breve der skrefvet stoed,
J ens Kofoed Vi falder Eder 1) tilfoed.

145 Ydermere dend Frihed monne gives,
At ingen paa Landet skulde udskrives.

136. Slottet det skal I gierne faae,
Om Vi vort Lif beholde maae.

146. For Dannemarcks Krone, som vi har tient troe,
Skal Vi fredsommelig bygge og boe. 3)

137. Da skref Jens Kofoed tilbage igien,
Jlde haver Jeg da Krigen tient.

147. Tack have Kongen iDannemarck,
Som os haver givet dend Frihed saa sterk. 4)

138. Jlde haver Jeg da fahret i Krigen frem,
Om Jeg lod dræbe fangne Mænd 2)

148. Gud give, vor Konge lycksalig monne staa,
Dend danske Krone falde Vi ey fra[a].
Hvad hielper det mand RUder".

139. De Svenske gave sig fangne pall, Stand.
Under Jens Kofoed paa Bornholms Land.
140. Sex Hundrede Mand fra Slottet ndkom,
Mens ingen Gevæhr de hafde ndi Haand. 3)
141. Aatte Borger fra Bornholms Land
De reiste over til Kiøbenha.fn.
142. For Kongen og Raadet de komme strax frem,
Forærede Landet tilbage igien.
1) Kun a udelader "Eder".
2) b, c, d og j: "Ilde haver jeg (la Krigen tient".
i: "Ilde havde jeg Kongen tjent
Om jeg skulde dræbe en fangen Mand".
h som i, kun "Krien" i stedet for "Kongen".
k: "fremmede" i stedet fol' "fangne".'
3) h: "og ingen af dem hafde deggen i haand".

De 59 vers, som Skovgård har føjet ind i sin
"Bornholms Saga", skal her gengives, for så vidt
de er forskellige fra de kendte opskrifters:
1. "Prindsenskjold raaber paa Svenne to,
Min Ganger I sadler i Fred og Ro.
Hvad hjælper det man rider?"

har rækkefølgen: 144, 145, 143.
"Skrivelse".
3) 11: "fra Dannemark Oonge som vi havde ti endt Tro
skulle vi i fred som ing byge og boe".
4) k: ,,'rak saa vor Frederik af Dannemark".
h: "tak saa havde Oongen af Dannemark
som os havde givet den frighed saa sterk".
1) C

2) 11:
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2. "Prindsenskjold red sig ad Vejen fram,
Og Ingen var der, som hindrede ham".
3. "For mig Kvarteer da var vel godt,
Men faae det af Dig var mig stor Spot.
4. Jens Kofod gav Prindsenskjold Svar med Ære,
Du længer ej skal vor Landsherre være.
5. Lad derfor af fra det store Mod,
Du falde skal snart for vor Fod.
6. Om Du end drikker klaren Vin,
Saa skal jeg snart lære Dig anden Latin.
7. Jeg siger Dig Prindsenskjold, før Du veed
Skal Du til Jorden fældes ned".
8. (a-opskriftens V8rs 41).

29
14. Og havde jeg Dig, min gode Hest,
Det skulde ej blive for Bornholms Best.
15. Hesten han skreg, som han best kan,
Da Herren var stedt udi Sorgestand.
16. Men havde han faaet sin Hest da fat,
De havde ej faaet ham Dag eller Nat".
17. "De skøde paa ham ret kraftelig,
Men alle Kuglerne fra ham veg".
18. "Giv hid Sølvknappe-Kjole og Sølvknappe-Vest,
Som blive skal nu Prindsenskjolds Pest".
19. "Villem Klausen stod i sin Gavl,
Han sled en Sølvknap af sin Kjol.
20. Frem da gik den store Klaus Høg;
Han Prilldsenskjold til Jorden skød".

9. "Prindsenskjold skjød under Bordet sin Ryg
For at ihjelslaaesin' Fjender tryg;
10. Thi Bordet, som da var udaf Sten,
Slog han efter dem og var ikke sen,
11. At Bordet da isønder gik;
Den Herre Prindsenskjold de ej fik.
12. Prindsellskjold gav sig paa Gaden ud
Saa flink og rask af sorrigfl1ld Hu".
13.

~Han

raabte saa højt, som han kunde best,
End havde jeg Dig, min gode He'3t.

21. "Og Bønderne alle fik Ordre, at
De skulde slagte deres Svin den Nat".
22 og 23. (a: 68 og 69).
24. "Men der at Klokken om Natten var tolv,
Begyndte den Ringen paa Bornholms Land".
25. "Naar som de [J: Bøndernej Svenskerne drukne
faaer
Og i Søvn, de til hverandre gaaer.
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26. De toge da med sig hvad de fandt
Stokøkser, Jernstænger, jeg siger f~r Sandt.

41. "Da Svensken ganske aatte vort Land,
Hans Grumhed vi vel indsee kan.

27. Enhver af de Svenske tUdøde de slog,
Og det udi Sengen sovendes dog.

42. Aldeles med sin store Magt
At ødelægge os var hans Agt;

28. Der var ikke nogen i Bondestand,
At de jo strede Kvinde og Mand;

43. Hvorfor vi alle samtlig dog,
Var nødt at kaste af dette Aag,

29. En Søn sin Fader til Hjælp da kom,
En Datter og Moder da strede from."

44. Ved det at tage Landet igjen,
Som ganske rent var givet hen.

30. (a: 83).

45. De Svenske har vi slaget ihjel;
Nu raade vi for Landet selv.

31 og 32 Ca: 85 og 86).

46. Din Mand ihjel er ogsaa skudt;
Hans store Mod det var hans Spot;

33. "End er de døde Svenske Mænds Tal
Ni hundrede fem og tres overal ,

47. Men nu skalt Du vide Mening min,
Den Herre er slagtet med Folket sin;

34. Som nu kold ere og ganske stiv,
og alle er skilt ved deres Liv".

48. Og' nu skalt Du fangen give Dig,
Om Du vilt spare selv Dit Liv,

35. (a: 122).

49. Med Dine folk, som Du har her,
Om ellers Dn dem haver kjær;

36. "Til Gæst han havde i Sinde daa
At komme den Frue paa Slottet saa,
37. Hun Gæster fik før hun det veed,
Om hun havde Noget tilberedt

'"

50. Og vilt Du ikke, da skalt Du see
Hvorledes vi vil spille med de,

38. At tage mod dennem, som gæstede,
Ellers saa fik de det at see,

5l. Som her paa Slottet ere hos Dig,
Som Sandhed er, tro Du kuns mig;

39. Hvad det for Hensigt have vild'
Foruden 1'raktering at gjøre Gild'''.

52. At Du skal blegne død fors and
Og de, som gjøre her Modstand ".

40. "De Breve, som var skrevne daa,
I deres Indhold løde saa:

53. "Naar I vil fangne ud til os gaae,
I Livet da beholde maae.
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54. Jeg aldrig dræber nogen Mand,
Som rigtigt er i fangen Stand.
55. Det ganske var urigtigt daa,
Om jeg skuld' ajle de Mænd nedslaae ,
56. Som fangne eru og til os gaae,
Og i deres bare Hænder staae,

To gamle bornholmske Skifter.

57. Og nedlagt have deres Gevær,
Og nu paa Pladsen stande her.

Af J. A. JØRGENSEN.

58. Nu ere de faldne os tilfod,
Saa vi maa være dem alle god".
59. "Gud give vor Konge maa lykkelig staae!
Danmarks Konge vi falde ej fraa!"

DEJ'\" GAMLE MELODI.
(Efter Urnes optegnelse i Ny kgl. saml. 40, ur. 726b. - Findes også i Ny kgl. saml. 40, nr. 2314 og "Dansk folkemindesaml." nr. 17. Aftrykt i Rasmussen og Kyemps "Danske Viser
fra l\Iidten af det 16de Aarhundrede til henimod l\Iidten af det
1Sde". - I omarbejdet form i 'Veyse: "Halvtredsindstyve gamle
Kæmpevise JI1elodier" II og Fr. Brun: "Bornholmske J\lIelodier".
Desuden har Th. Laub benyttet den i musikken til "Elverskud"
i "Danske folkeviser med gamle meloflier").

j'

ItJ 1J 1 !

V ore gamle Skifteprotokoller, saavel for Landdistrikterne som for Byerne, ere i flere Henseender
en uvurderlig Skat; de høre foruden tinglæste Synsforretninger, Købekontrakter m. m. til de paalideligste
Kilder til Oplysning om, hvorledes Bygningerne vare
indrettede, hvorledes Værelserne vare udstyrede med
Møbler og Husgeraad, og om, hvad man ejede af
Sengeklæder, Linned, Gangklæder og "Ifareklæder", ;):
de bedste Klæder, samt af 'l'intøj, Messingtøj, Kobbertøj og Sølvtøj. *) For Landets Vedkommende endvidere om Heste, Kør, Faar, Svin og Smaakreaturer,
samt om Jordstykker, Skov og Eng. Forud for det
endelige Skifte, der foretoges paa selve Stedet, hvor
den Afdøde havde boet, gik i Reglen Registrering og
Vurdering, Var det et stort Bo, saa varede denne
Forretning flere Dage, og naar den 1ste Dag var tilendebragt, plejede Skifteskriveren gerue at skrive i
Protokollen, at saaSOl1l Dagen nu var forgangen, saa
holdt man op, men tog fat igen imorgen. Vurderingen
~') Se ogsaa Jørgen Olriks "Borgerlige Hjem i Helsingør for

ilOO Aar siden."
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af Boets Inventarium, af Besætningerne paa Landet,
af de Avlsredskaber, man havde, og desI. er af stor
Interesse for en Sammenligning, hvad Priserne angaar,
imellem da og nu og forøvrigt for Bedømmelsen af
hele Kulturlivet i svundne Aarhundreder. I vor Tid
have vore Historieskrivere faaet øjet op for den rige
Skat, vi eje i vore gamle Skifteprotokoller, og Personalhistorikere finde her de mest uomtvistelige Beviser for, hvorledes Slægtskabsforholdene vare, naar
der er enkelte saadanne, som af forskellige Grunde
ønskes beviste. Vurderingsforretningen, samt Beskrivelsen af Boet udførtes med en forbavsende Nøjagtighed, selv de mindste og næsten værdiløseste rring,
f. :BJks. "et Møgbrædt" til at trille Gødningen fra
Stalden ud paa Møddingen, toges med, om det saa
kun var 1/2 Skilling værd. Herved fyldte Beskrivelsen
i Protokollen i et stort Bo ofte mange Ark, ja, flere
Bøger Papir in folio. Der var mange, som forlangte
en Afskrift af Skifteprotokollen, og der henligger
derfor vistnok endnu mange saadanne Afskrifter,
"Skiftebreve" , saavel i Byerne som paa Landet.
Her skal nu meddeles en Afskrift af Vurderingen
etc. paa et saadant Skifte i Rønne, eller rettere et
Uddrag deraf, afskrevet af mig efter Rønne Skifteprotokol for Aarene 1736-- 1754, som opbevares i
Provinsarkivet for Sjællands Stift i København, :BJndvidere en Afskrift af .Jens Pedersen Kofoeds Skifte
(Bornholms Befrier).

1736, d. 8. Januar KI. 4 om Morgenen, døde i
Rønne Amtsskriver Christopher Horn. Skifteretten
bestod af Byfoged Caspar Lorentz Borris, Major,
Commandant Niels Westh (for ham mødte Fuldmægtig Monsieur Søren Lunge), den beordrede

Skriver, Henning Olsen, Vurderingsmændene Hans
Abraham og Villum Hermansell, alle i Overværelse
af Stervboets Fuldmægtig, Regiments Qvartermester
Monsieur Linderod. Da forsegledes et Skrive-Schatol
af Byfogden, endvidere et Fyrreskab med adskillige
Bøger i, -- en Sælskinds-Koffert med nogle Breve
i, et stort :BJgeskab med to Døre med en Del Sølv
udi, hvoraf blev urlleveret fem Sølvskeer, men Skabet
forseglet, en Del Linned og Hørgarns Lagener
forevistes, fem Pudevaar. 2 store Dreils Duge og
to smaa do. Endnu fandtes i bemelrlte Storstue en
brun anstrøgen Dragkiste med 4 Skuffer, som blev
forseglet, en anden Dragkiste, som daglig brugeligt
Linned var udi, 2 store Speile, et Fyrre Klædeskab,
en sælskinds jærnbunden Koftert, en stor, grøn, rund
Egekiste, som alle forsegledes, endnu et stort Speil,
et lidet, brunt anstrøgen Bord med 4 dreiede Stolper, 10 Stykker Bagstole *), 1 Loi Bænk, paa hvilken
/Jifj('t laa. ~ :BJn :BJg·c, jernbeslagen, anstrøgen Kiste,
en jæl'llbunden, rund Koffert af Fyrretræ, som blev
uden Forsegling staaende.
Et Fyrretræs Rkab, hvori fandtes 300 KvitterilIgsbøger og 2 Hundrede Rigsdaler i rede Peng·e,
som dog blev uden Forsegling, formedelst Monsieur
IJinderod foregav at behøve dem til I~andets Bønder
og Officerers Betaling, og desuden befandtes ogsaa
en Del Documenter, som Linderod efter IJøfte vilde
svare til, eftersom han samme til Embedets Forretning behøvede. :BJndnu 3 tomme Cofferter uden
Besegling. Noch udi Portkal1lmeret, som en Deel
adskilligt blev indlagt i, og Døren forseglet af
Retten.
Saa og udi Hans Kong!. Majestæts Magazin forefandtes Sæde Vahrer, nemlig Rug, Byg og Havre
og 18 Tønder Straabaandstønde-SalL Nøglen til velbemeldte Magazinhuns blev Høy og Velbaarne Hr.
General Maior, Commandant og Amtmand Westh's
*)

:\Ian skjælnede imellem Bags/ole
stole J: Stole nden Ryg.

J;

Stole med Ryg og Enrlc3*
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Fuldmægtig Monsieur Søren Lunge til Ansvar leveret, og var saa ei videre dennesinde herved at
obsflfvere. Det saaledes som foreskrevet staar paa
bemeldte Tid og Sted at være passered ndi fornævnte Personers Høi og Overværelse bekræftes
af os undertegnede.
Stervboet ut Supra.
Caspar L. Borris.
Paa høiædle og velHenning Ottosøn.
baarne Hr. General Major
Lars Andersen.
og Amtmand Wesths Vegne
Villum Hermandsen.
Søren Lunge.

af Kjøbenhavns Sølv, vægtig 22 Lod a 3 Mk. 4
Sk., er 17 Slettedl. 3 Mk. 8 Sko Noch 6 Sølvskeer
af Kjøbenhavns Sølv, vægtig 20 Lod 3 Qv. a 3
Mk. 4 Sk, er 16 Slettedl. 3 Mk. 7 Sk., 5 Sølvskeer. som var tilforn udleveret, og fremdeles blev
i Brug, af lybsk Sølv, vægtig 17 Lod a 2 Mk. 12
Sk., er 11 SlettedL 12 Sk., 5 'rheskeer og 1 Skumske, af Kjøbenhavns Sølv de 2de, men Resten anses som lybsk Sølv, vægtig 3 Lod 3 1/ 2 Qv. a Lod
3 Mk., er 2 Slettedl. 3 Mk. 10 Sko
Beløb alt oven skrevne Sølv den Summa 216
Slettedaler.

1736 d. 16. April holdt Skifteretten atter Møde og
af Beretningen udskrives følgende:
Først aabnet et Fyrreskab udi den daglige
Stue, hvori var indlagt følgende Sølv, nemlig:
En Sølvkande af lybsk Sølv, vægtig 55 1/ 2 Lod
a 2 Mk. 12 Sko = 38 Sletted. 10 Sko En Sølvskaal med 2 Øren af lybsk Sølv, vægtig 24 1/ 2 Lod
a 2 Mk. 12 Sko er 16 Slettedl. 3 Mk 6 Sko
Et Sølvbæger af Kiøbenhavnsk Sølv, vægtig 14
Lod mindre 1 Qvintin a 3 Mk. er 10 Slettedl. 1
Mk. 4. Sko En Sukkerbøsse af Kiøbenhavns Stempel, vægtig 14 Ijod a 3 Mk 4 Sk., er 11 Slettedl.
1 Mk. 8 Sko
3 Selmops Sølv Kander, vægtig 32 Lod a 3
Mk. 4 Sk., dito Stempel, er 26 Slettedaler.
Et Sølvkrus af Kiøbenhavns Stempel, vægtig
16 Lod a 3 Mk. 4 Sk., er 13 Slette dal er. En
liden Sølvbøsse af lybsk Sølv, vægtig 6 Lod og IJ'J
Qvintin a 3 Mk., er 4 Slettedaler 2 Mk. 6 Sko
Tvende Sølv Salt-Kar af lybsk Sølv, vægtig 14 1/ 2
Lod, er 9 Slettedl. 3 M. 14 Sk., en Præsenter
Tallerken af lybsk Sølv, vægtig 36 Lod 1 1/ 2 Qvintin
a 3 Mk., er 27 Slettedl. 1 Mk 12 Sko En Palarske af Kiøbenhavns Sølv, vægtig 11 Lod 1 Qvintin
a 3 Mk 4 Sk., er 9 Slettedl. 9 Sko Sex Sølvskeer

TINT0I.
Otte Stykker Fade af Cronetin, 2 Pottemaal 3 flade Fade
Cronetin, 1 Tin Bord-Crants*!, ;) Tinfade af JHa~gnt **), 3 flad~
do. af Oronetin, l Dusin Tintallerkener med en Engel bag paa,
1 Dnsin do. af samme Sort, 3 smaa engelske Tintallerkener, 8
Stykker Tintallerkener med il Stempel bag paa af Oronetin, il
mindre do. af Kjøbenhavns Tin, 1 do., vægtig 2 Pd., af engelsk
Tin, il Stegpander af Mang'nt, 1 Tinskaal med Laag, en Pakke
Tin Lysestager, 1 Tin Halvpotte.
KOBBER (Kaaber!)
En Fjerdingskedel llled Jærngreb, 1 Kobber Spands Kedel,
1 Kobberkedel med Laag, 1 mindre do., 4 Oasseroller med Jernskaft, 1 gammel mindre do., 1 gammel '{'hekedel af Kobber, 1
mindre do., 1 Kobberpotte med Kobberfødder og Hank, 1 Kaaber
Fyrfad, 1 stOl" Tertepande af Kubber, undtagen Fødderne og
Hanken (disse have været af Jern), 2 Slettedir., 1 anden do., 1
Kobberkedel udi Muur (Jllurpande) paa 11/ 2 Tønde stor, vægtig
3 Lpd. 7 Pd. a Pd. 1 Mk. 12 Sk., er 24 Slettedaler 4 Sk., en
Brænrlivinspande i lVIuren (indmuret ligesolll de almindelige Mur*) brugtes til at Iæ,gge paa Bordet og derpaa at sætte Karret med den

varme Mad
**) Navnet paa en Slags Tin.
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paniler eller Jllnrgryder) med Hat samt Tønde ungefær paa 1
Tønile, sat for 21 Sletteilaler ,) Mk. 8 Sko

PUDEVAAR.

MESSING.
En liden Messing Kedel, ungefær paa 5 Potter stor, en Metal
Morter med Støder, en liden do. med Støder, en g'l. ubrugelig
do., veier 5 Pd., 2 Messing Lysestager, 1 Kande, 1 do., 2 smaa
Messingstager med 6 runde Fødder, 2 gamle do., 1 Messing
Lyseplaile, 2 Messing Skumskeer, 1 Messing Fyrfa<l.
JERN VARER.
En stor Jern Stegepande, en do., en mindre do., et gammelt
Pandejern, en gammel Jern Trefod, en mindre do., et Bradspid
med Buk, et Fyrfad meil Fod under, en stor Jernkakkelovn i
Stuen, af Moss Værk, sat for 8 Slettedaler, en Vinciovn i Sovekammeret med Jernfod under neden op til Skorstenen, vurderet
til 20 Slettedaler. Udi Stuen en Bilægger Kakkelovn af Jliarie
J\lIynster med vredne Jernfødder under, sat for 16 rdL*), udi
Kjølnen (et Rum ved Skorstenen, hvor man tørrede Jlfalt) en
Jernkakkelovn, som er brosten (brusten), Sidepladerne Sltt for 10
Slettedaler, udi Skrive Stuen en Rytterkakkelovn med Jernfødder,
sprukken Ovenplade, sat for 18 Slettedaler, udi det nye Hus ved
Gaarden en liden Jernkakkelovn, sprukken, Forplaclen sat for 8
Slettedaler, en stor Jerngryde med;) Ben 1 Slettedir. 1 Mk., en
mindre do. 3 Jlfk. 8 Sk., en elo. 2 Mk. 8 Sk., en do. 1 J\lIk. 8
Sko En 4 Lispunds Jernbismer 1 Slettedaler 2 lVIk., hos Skipper Thomas Bogesen eller Boiesen 2 Jernkakkelovne af J\lIarie
Mynster Stykket for 16 Slette(llr., en Jern Ildskuffe 8 Sk., en
do. do. 1 J\'[k., en stor Ildtang 1 J\I[k., en mindre elo. 12 Sk., nok
en mindre 8 Sk., 1 Jernrist 1 Mk.
LINNED.
Tvende smaa Blaltrgltrns Lagener, et Pltr nye do., et Par
halvslidte do., et Par Blaargltrns Lagen med Lapper paa begge,
et Par Blaargarns Lagener, et Par halvsledne, et Par Blaargarns
do., et Par elo., et Par elo. Et Par Hørgarns og 6 andre Par
ialt 7 Par til forskellig Væreli.
*) En Slettedaler var saameget som 2 Kr. 131/ 2 0re i vore Penge.

En Rdlr. for den Tid derimod 3 Kr. 200re.

4 Par Hørgarns Pudevaar, 2 enkelte med Strik.
BORDDUGGE.
1 Damaskes 7 Alen lang, 1 Dreils do., 2 smaa Dreils, en
grov Koppedreils do., en rlo., en do., en ny do., 11 Alen lang,
8 dels nye, dels brugte Borddugge, 4 andre Koppeilreils Borddugge.
SERVIETTER.
5 Dusin og 4 Stykker Damaskes Servietter til forskellig
Værdi.
HAANDKLÆDER.
lait 17 Stykker Haandklæder, grove og finere, til forskellig
Værdi.
SKJORTER.
3 Dusin Hørgarnsskjorter.
NATTRØIER.
3 Stykker Kippe Cattuns Nattrøier.
TRAAD-STRØMPER.
1 Pal' hvide Traad-Strømper
sætning til syede).

(Q:

strikkede Strømper i Jllocl-

HAL V-ERMER.
22 Par af Lærred, og de 6 Pal' af Musselin.
HALSKLUDE.
6 Stykker til dagligt Brug, l rysk (russisk) Halsklud med
Fryndser, 4 Stykker med Udsyning.
HØRGARN.
4 Pd. vundet, 10 1/ 2 Pd. ukogt Hørgarn, 1 Lpd. 13 Pd. vundet Blaargarn, 1 Lpd. 12 Pd. do., 12 Pd. hasped roedt Blaargarn, 8 Pd. vundet do.
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SENGEKLÆDER.

I Storstuen var der 6 Vinduesgarrliner og 1 Stykke Lærreds Gardiner med 3 Kapper.

En blaa ranuet*) Olmenlugs Dyne.
En blaa Bolster Overdyne, noget ældre.
En blaa ranuet do. med Lapper.
En blaa ranuet Dantzie Bolster Underdyne.
En blaa do. do.
En g!. Bolster blaaranuet Underdyne.
En blaa ranuet Underdyne.
En brun ranuet Bolster Underdyne med Fryndser.
En rødtranuet Olmerdugs Overdyne.
En g!. blaa ranuet Bolster Underdyne.
En blaaranuet Bolster Underdyne.
En blaaranuet Bolster Hoveddyne.
En blaa do. do. større.
En blaa mnuet Bolster Hoveddyne.
En blaa Olmerdugs Hoved Dyne.
En blaa mnuet Bolsterdyne.
En hvid Bolster Hoveddyne.
En blaa mnuet do. (10.
Tvende Hoved Bolsterdyner.
En liden blaa mnuet Olmerdugs Dyne.
En blaa mnuet Hovedpude med Lapper.
En brun mnuet do.
En do. do. do.

I Pigekammeret.
24. En lille blaa mnuet Olmerdugs Overdyne.
25. En brun ranuet Olmerdugs Overdyne.
26. En hvid linned Hoved Dyne.
27. En brun ranuet Olmerdugs Hoveddyne.
2'.-29. Almindelige lignende Sengeklæder.
30. .BJn hvid linned Hoveddyne.
31. 6 Stykker mnuede Vindues gardiner med 3 smaa Kapper.
32. Et Stykke graa mnuet Bolster Tøj Dyner, 44 Alen langt.

*) stribet.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Et stort Fyrreskab med 2 Døre, brunt anstrøgen, laasfast,
med 2 Rum . . . . . . . . . . . . . . .. ............ 6 Sletteilaler.
En Dragkiste af Eg med 4 laasfaste Skuffer 6
do.
Et stort Krydderiskab med ~1 do. do. .. . . .. 5
do.
En grøn, jC1'llbeslagen Egetræskiste ....... 3
do.
En liden, brun anstrøgen Egekiste ......... 7
do.
En brun anstrøgen Ege Kiste, jernbeslagen
do.
og med fladt Laag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
Et rundt, brunt anstrøgen Egehollandsk Bord 2
do.
Et lidet rundt Foldebord af Fyr. . . . . . . . . .. 1
do.
Et lidet rundt, anstrøgen Theborrl......... 1
do.
5 Stykker Bagstale med høj Ryg og brunt Læder overtrukken a 2 1Ilk. . . . . . . . . . . . . .. .... 2 Slettedaler 2 Mk.
6 Stykker mindre Bagstale, overtrukken
do.
3 lIIk.
med Ryslæder a 2 lIIk. 8 Sk. . . . . . . .. 3

NB. Herefter udelades Prise1'lle undtagen jl)r enkelte værdifulde
Stykker.

5 Stykker Bagstole med Ryslæder.
2 do. do. do.
2 Lænestole, den ene overtrnkken med Ryslæder, den anden
med hvidt Lærred.
1 Uhrværk med grøn malet Kasse, 22 Slettedaler 2 Mk.
1 stort Spejl med sort Ramme og forgyldt Blomsterrække,
10Slettedaler.
1 do.
do. ringere, som er lidt anløben paa Glasset,
8 Slettedaler.
Udi Skrive Kammeret op til Skorstenen et lille Uhr med
grønmalet Uhrkasse, som repeterer, el' sat for 30 Slette daler.
Et Skrive Schatol med Skuffe og Døre laasfast, 15
do.
4 Sandkoste og 4 Stykker Vinduesgardiner med Kappe.
l Stykke Lærred og et Ulspeils~') Skillerum.
6 Stykker Bildhugger Lyseplader.
4 Stykker forgyldte Pyremier af Billedhuggerarbeide.
(NB. g: trekantede Hylder eller Amagerhylder, som endnu her
kaldes Pyremier. 8 Sk. Stykket var en meget billig Pris).
':'l bevægeligt Skillerum af Træ.
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6 Stykker Landkjøbsta>der (Billeder) med Glas for og med
forgyldte Rammer.
6 Stykker Storm-Billerler (Sø-Stykker!.
4 Stykker minrlre Billeder.
1 Solskive, kaldtes VertioI.
rlo.
mindre i Rtorstuen.
Paa Salen.
Et stort Speil med forgyldt Ramme om, og Billedhuggerarbejde paa Rammen.
Et lidet Fyrrebord med 4 vredne Stolper og Skuffe.
Et lidet, anstrøgen Thebord.
4 Stykker Bagstale med flammet Overtræk af uldent Tøi og
Linned.
En Skak-Seng af Fyr med Omhæng.
En antik Fyrre Coffer L.
6 Ruller engelsk Tobak in alles 1 Lp(l. S PrI.
15 Ruller gemen Tobak"
" B Lpd. a Pd. 8 Sko
En brun anstrøgen, jernbeslagen og laasfast Fyrre-Coffert
merl Ryslæder paa Laaget.
En liden Dantzier Kuffert med Sælskind paa Laaget.
En Fuglebøsse og en Ritfelbøsse med 8 Kanter.
En gI. Carabin og et Par Flintpistoler.
En liden Rævebøsse.
Udi et Klædeskab fandtes:
En Klædes Kjole merl Vest og Bnxer, med Knapper af
tarmel-Blached Colfmr.
En askegraa Klærlning, Kjole, Vest og Buxer.
En graa Stofs do.
do.
do.
do.
En fin sort Klædes Klædning (nyl, Kjole, Vest og Buxer,
sat for 30 Slettedaler = 64 Kr. 5 0re.
En feldbered Trøje uden Knapper med ]}Inltum.
9 Stykker rinsk (Dyre?) Kalveskind.
Et Par nye Støvler med Træafsæt, 1 Slettedaler.
Et Flaskefoder med 6 Flasker,
do.
En Sølvbeslagen Hirshfænger, 9 BIettedaler.
En spansk Pokenholt7 Knap.
En sort JHandshat.
18 Sølvknapper, vægtig ,F12 Lod.

43
4 Ruller Tobak, vægtig] Lp(I. 7 Pd. a Pd. 8 Sko
12 Alen Lærred.
3 Stykker Parykker, en af rlem merl Pisk.
En Paryk Kasse.
En !len salig Mands Rocelenr *) af blankt Klæde.

Klædekalllmeret mest op til Salen.
En Fyrreseng med Himmel, 1 SleUe(ll. 2 Mk., derom et Omhæng af Vadmel, B Stykker og 1 Kappe, 1 Sletterli, (alt, hele
Himmelsengen merl Omh,eng, 2 Slettedl. 2 Mk.)
Et lidet }<'yrreborrl llled en Skuffe og 1 Bielke.
Et lidet, beslagen Egeskrin.
Et Skjermbrædt med 4 Sider.
En l\Iadkasse.
Udi Skrive Stuen.
En grønmalet Himmelseng, 4 Slettedl, Rost Ruder, 4 Stk.
og 1 Kappe med Fryndser, tilsammen 2 Slettedl., altsaa hele
Himmelsengen 6 Slettedl.
]<Jt stort, nyt Fyrreskab med 2 Døre og Laase, til at lægge
Breve i, 4 Slettedl.
Et lidet Pyrrebord med Skuffe og laasfast.
Et lidet, gammelt Thebord.
En jernbeslagen Dantzier Coffert.
En jernbeslagen, f-'-kantet Coffert, laasfast, med 2 Hasper.
Et lidet, rundt Fyrrebord med Krydsforl.
Udi Nye Huset sønden for Gaarden:
Et lidet Egebord med fire smaa Krutzfødder (J: Krydsfødder),
me(l Skuffe under.
6 Stykker grønne, forgyldte Sædes Bagstole a 1 Slettedl.
Et rødt anstrø!/en F~lJrre Skrd, St3n.'lested med K1'oge**), dertil
stribede Dantzier Gardiner af B Stykker.
Et Speil med brun Ramme.
l et Kammer næst op til samme Nye Hns:
En stor, jernbeslagen Ege Kiste, 6 Slettedl.
*) En Roceleur var en Reise- eller Regnkappe (Kavai).

**) Der var Forskel paa Himmelsenge og Skaksenge, saa vidt vides fæstedes de sidste i Væggen eller en K;rog af Stuen og I>:nnde ikke staa
frit.
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En Karm Vogn, hvoraf Faddingen er ny, men Underdelen
gammel, 20 Slettedl.
Et Flaskefoder med 11 store Flasker.

En do. Cariol llled Hindertøj, som dertil hører, med :NIessingbeslag, forgyld t, 9 Slettedl.
2 Bidsler med Jagetøjler, 6 Slettedl.
En Jagtsadel lIled grøn Skaberak og 2 Læderpunge.
En Ryslæders Sarlel IDed grøn (. . . . ·t. under, uden Skaberak.
En sort Læders Saclel IDed gammel Læders Skaberak uden
Unclerfod.
En do. gammel med do. gammel Skaberak af grøn Coleur.
Et nyt Bidsel og 2 gamle.

Paa L o f t e t fandtes efterskrevne:
3 Bundter grov Hør vog 1 Lpcl. 5 Pd. a Pd 3 Uk. 8 Sk., er
3 Slettedl. 3 lUk. 21/ 2 Sk.
I Drengehuset:
En Stenrnlle, 3 Slettedaler.
Paa L o ft e t over Stnen til Gaden:
En rød anstrøgen Seng med Himmel og Carnis med Bond,
5 Slettedaler.
En ny malet Kiste af Fyrrebræder merl Laag, 5 SletteflI.
En mindre med Laag, Hængsler og Hasper.
En Kongens l\Iaals Skieppe.
Paa Brøgg ers Loftet:
Et Slædekar merl Tilbehør, nnder Mederne Jern, 6 Sletted!.
En Stokkeslæde med Jernstivere og andet Tilbehør.
Ti Stykker Ege ~tandtønder og 1 Øltønde.
I Ahmestnen:
Et Bord og en Træbænk.
Udi Brøggerhnset fandtes:
Et stort Ege Ølkar, ungefær paa 3 Tønder, 2 Slettedl.
Et Ryste Kar og et nyt Egekar samt 1 Ege Standtønde med
4 Jernbaand.
En Hjemkværn med Tilbehør og 1 Saae med 3 Jærnbaand.
Udi Salte Huset:
Et stort Saltkar med Laag.
I Jl'Ieelh uset:
Et stort Fyrre Deigntrug og et mindre do.
I Gaarden:
En ny, Jernbeslagen Vogn lllerl Hinge om Navene, 10 Sltcll.
En ældre do. og 4 gamle, jernbeslagne Vognhjul samt 2
Vogn Ree (Red).
En grønmalet Carosse, 16 Slettedalel'.

Herefter kommer Besætningen.
Denne bestod af:
En rød Ko, 5 Sletten!., en rødbroget, 5 Slettedl., 1 hvid Ko,
4 Slettedl., og 1 graa Ko, 4 Slettedaler.

Det var hele Besætningen, hvad angik Køerne,
men til Gengæld var der saa mange des flere Heste,
nemlig:
En gul, norsk Hest,
En stor, sort Hest.,
En mindre do.,
En stor, graa,
En brun do., mindre,
En hvidgraa, ung Hoppe,
En brun Ungfohlen,
En brunstjernet Hoppe,

12 Slettedaler,
do.
6
6
do.
5
do.
4
do.
do.
4
14
do.
4
do.

Derefter kommer flere Smaating uden Interesse,
hvorfor de ikke opregnes her. Af større Interesse
er Beskrivelsen over Bygningerne.
Bygningerne:
Den vestre Længe, som er 12 Stolperum med Portrum.
Derudi alt befattet med Døre og 'rilde (Loft.) samt Vinduer i
alle Værelser og 2 Skorstene, a Stolperum \) SleHedl. = 108
Slettedaler.
Den nordre Længe (Nørre), 21 Stolperum (har været selve
Stue-Længen), derllcli befattet Storstuen ud til Gaden, Forstue,
Kjøkken, Thestu8n og Brøggershus og Saltehus med Tille,
Vinduer og Døre samt 2 Skorstene, og paa samme Længe en
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Saa kommer en lang Fortegnelse over Dødsboets

liden Baggaard for Enden paa Længen
SletterlI" er 378 Slettedaler.
' I:ltolpernm sat for 18
N

Staldlængen
Læ nge, som er 11 Rum med Partrummet
øste var .den østre
.,
~ u ud tIL Strærlet, sat hvert Stolperum for 7 SI tt
(a
e eI l er, er 17 Slettec1aler.
Den søndre Længe paa Gaare1en kaldes Nye Huset 7 St l
rum
h
" = o105
peSlett med
I l een Skorsten
"
vel'·t ,~t0lperum 15 Slettedaler
ec a er = 224 Kl'. 170re.
Gaardsrum og Husplatz med 2 Brønde
.
i1nd- og Udkørsel fra 0ster- V es t el,.
," sat for 20
og Slettedaler
1 Brøndvmde,
.

Endnu et Stykke nyt Hus østen LænO'en o b
.
l Staldlængen, som er 1) St l '
l b : p ygget og fæstet
o
Slettedl., er 70 Sletterlaler penun I:C en TIlle, a Stolperum 14
merl Tegl behængte.
,Alle foran nævnte Længer ere
Norden Strædet,
som
gaar t'ra Gaarc1ens østre
GræEnd Hauge
l
"
. n se, angs med velbaarne Frøken Rosenkrantzes o B
skl'lver, l\Ionsieur Bruuns Hauge fra et V II b .
g yAmtsskriverens Hau e o .
'.'
, ane ø Igennem sal.
Amt k'
g, g I Veste! ud tIl Gaden imellem sal

Fru;:et:~;::e~~e~g e:r~~s~~~:~ges~:~æ~e. D~ru~ nogle sma~

gierde ud mod Strædet til N' l T
øren e obbelt Stenle s ,ønsen og MacHz Lars Hau
med een laasfast Laage for, 24 Slette daler.
ge
I t i,NB.

Derefter kommer 1!æcleJ'orden ' men
n eresse, afskrives det ikke her).

rIa det er uclen

for 14
at December
holde Sk'ft1737 vDar, Sk'f'
l Leretten atter mødt
t\ t c k .
• . l e o~ elmg efter Velbaarne Hl'
~ m ss rIver Horn, Imellem hans Efterleverske'
c
Madatme Anna Magdalene Rasmusdatter s'11
Horns'
og (eres tvende levende Børn en 'Qøn .
,
Datter.
'
u
og en
, , Sønnen var Monsieur Christopher Frederik Horn
~~~c~ d: A~r'd,~?:l ]\~rbroderen, lHonsier Diderich
f o l s er ogn (St. Kannikegaard), blev
V ærge for.
Datteren var Mademoiselle MeselIe Ottel' H
paa
C1
'
orn
'k Aar, som S81gneur
Peder Hansenle Rplit;'
. 12te
paa S ovsholm blev Værge for,
>..:
.,

Tilgodehavende over hele øen.
Efter Opgørelsen blev imidlertid Resultatet, at
Boets Midler og Formue var 9,924 Slettedaler 2 Mk.
3 1/ Sk., men Boets bortskyldige Gjæld fordelt over
4
hele Øen og' i baade Lybæk, Hamborg og flere Steder
beløb sig til 9,430 Slettedaler 6314 Sk., saa der blev
kun 494 Slettedl. 1 Mk. 12 1/ 2 Sko til Deling
Det har været et for hine Tider meget værdifuldt
Dødsbo, som her blev behandlet af Skifteretten. For
et saa stort Beløb som 9,4:30 Slettedaler kunde
man dengang kjøbt et stort Antal Gaarde, Til Sammenligning kan anføres, at 1744, da samtlige Vornedegaarde og en Del Selvejergaarde, tilhørende Kongen,
af denne solgtes ved offentlig Auktion, solgtes i
Vesterherred ia.lt 43 Gaarde og 2 Huse for et Beløb
af ialt 10,106 Slettedaler*). I Værdien af Amtsskriver Christopher Horns Bo manglede der altsaa
kun 676 Slettedaler for, at Beløbet havde været lig
med det, som betaltes for 43 Gaarde og 2 Huse.
At Boets Gæld var saa uhyre stor, at der af al
den Herlighed kun blev 494 Slettedl. til Rest, turde
tyde paa, at der har været ført en ualmindelig flot
Husholdning, selvom man gaar ud fra, at Amtsskriveren ifølge sin Stand og Stilling maatte henregnes
til Byens fineste og fornemste Folk, Hans Hustru
var en Datter fra Kannikegaarden i Bodilsker, hendes
Forældre vare Major Rasmus Nielsen og Anna Margrete v, Gutzou, der ogsaa vare fornemme Folk, som
vistnok ogsaa førte en kostbar Husholdning, men de
----_. . __

*)

Mk. og 1!k. cre uclelac\tc,
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beboede og drev dog kun en almindelig stor Bondegaard, og deres Husholdning maa dog rimeligvis have
været nogenlunde indrettet derefter. Her maa altsaa
Datteren, som blev gift med Amtsskriveren, have lært
Husholdning af sin .Moder, der skal have været en
dygtig og bestemt Kvinde. Inventariet eller Indboet
i Amtsskriverens Hus gør ogsaa Indtryk af, at hun
har forstaaet at forsyne sit Hus med alt, hvad der
behøvedes i Kælder, Kjøkken og alle Værelserne. .Men
dette beviser jo rigtignok intet om, at hun har været
husholderisk.

2.
3
4.
5.

1.
2.

Skiftet efter Jens Pedersen Kofoed,
Bornholms Befrier.
4.

Af Landdistrikternes Skifteprotokol for Aarene 1690-94 Side 73.
Skifte 22de J nni 1691.

5.

J ells Pedersen Kofoed beboede ved sin Død Maglegaard i 0stermarie, hvilken han SOUl bekendt fik af
Kongen til Brug i sin Livstid som Belønning for hans
Færd 1658. Ved sin Død efterlod hall sig følgende
Arvinger af 1ste Ægteskab med Margrete Sandersdatter. *)
Sønner:
1.

"~l

Hans Jensen Kofoed, var dengang Fændrich ved
.Maria-Regimentet i Kjøbenhavn, blev senere Kapt.
ved Bornholms Milits, og boede paa 22de Selvejergaard, Sjælegaard, i 0stermarie.
Se Bidstrup: "Stamtavle over Familien Kofoed':.

l

6.

I

8.

Zander Kofoed ved Hs. Excellence Generallieutnant Schades Regiment i Kjøbenhavn.
.Jørgen Jensen Kofoed, Sergeant ved Maria-Regimentet i Kjøbenha VIl.
Detlef Kofoed var dengang paa en Hejse til Ostindien, paa hvilken Rejse han døde; han var ugift.
Mathias Kofoed var dengang 19 Aar. Lieutnant
paa Fæstningen Christiansø.
Døtre:
Margrete, gift 2den Gang med Hans Olufsen.
Sidzele, gift 2den Gang med Hans Jensen i Aaker.
Lisebeth, gift 2den Gang med J ens Olsen, en Søn
af Olaf Jensen Aalborrig, Sognepræst til CleUll11ensker og Vice provst paa Bornholm. De lleboede
Kjøllergaard i Ibsker, som hun ejede efter sin
første .Mand, Hans Kjøller.
Anna Kofoeds 5 Børn (hun havde været gift med
IJorentz 'ryrevalt).
l\'Iagdalene Kofoeds 4 Børn; hun var gift med
Kaptain Christen Nielsen paa 30. Selvejergaard i
Illsker. V cd Skiftet var han dog endnu kun Corpora1.
Kirsten .T ens Kofoedsdatter, som var til Ægteskab
trolovet med Peter 'l'hiesen af Svaneke.
Karen Jens Kofoedsdatter 16 Aar gI.
Tvillinger.
Johanne J ens Kofoedsdatter 16 Aar g!.

j

I andet Ægteskab med J;~lisalleth Acheleye havde
J ens Pedersen Kofoed 3 Børn; de to vare døde, da
Skiftet holdtes, men det ene og ældste af dem alle
tre, MargTethe Elisabeth, levede, og var saaledes
Medarving efter sin Fader; hun var, da han døde, 10
Aar gammel.
4
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Da den Gaard, Maglegaard med tilliggende J Ol'der,
han beboede, ikke var hans, men tilhørte Kongen,
nævnes hverken Bygningerne eller Jorderne i Skiftet,
som kun kom til at omfatte hans Ind- og Udbo samt
Besætningen af Heste og Kreaturer m. m.

1 liden Stigevogn med Hammel og Halvsele, 3 Slettedaler.
2 Slæder med Kar,
3 lUk. Stk.
4 Aar med Bihler paa,*) 1 "
"
2 Plouge m ed Tilbehør paa, 6 Uk. Stk.
3 Harver,
" 1 Mk.
Nye Hjul med Vognred, 3 Slette dl. 2 Uk.
Derefter kommer en lang Række af andre Sager henhørende
til Indboet, saaSOlll Tønder, Kar o. desl.

Af Kreaturer var der 7 Stude, 1 Tyr og 11 Køer samt 8
Kvier, som gik ude paa Lyngen, 2 Kvie-Nød, 3 Kviekalve og
1 Tyrkalv.

1 Ege Halvkiste med Jerubeslag, 5 Slette dl.
1 laasfast Fyrreskab,
2 ]Hk.
Et grønt Himmelsengested, 2 "
Et andet, 4-kantet Sengested, 6 "
Et Fyrrebord,
3 "
En liden Stol med nyt Tøj overtrukken, 3 lUk.
Et Bord med Fod, 3 Slettedaler.

HESTE OG HOPPER.
En brun blisset Ganger, 6 Slettedaler.
do.
En hvid Gilling,
8
do.
En hvidskimlet Ganger, 10
do.
En rød Gilling,
6
do.
En brun do.,
6
12
do.
En brun do.,
En
do.,
12
do.
do.
En sortgraa, ugilled Fole 10
En brunblisset Hoppe,
6
do.
11
do.
En gulblisset Hoppe,
do.
En hvid Hoppe,
7
do. 2 Mk.
En sortstjernet Hoppe, 6
4
do.
En brunblisset Hoppe,
En sortbl1lll Hoppe,
6
do.
Der var 25 Faar, a Stk. 3 Mk.
20 Lam,
1
1
6 gamle Gæs,
20 Gæslinger,
8 Sko
1
6 Galt-Svin a St.k.,
Et Sosvin,
1 " 8
"
En hvid So,
2
En rød So,
3
En hvid Orne,
1
8 Sk.

t

i'

GEVÆR.
Et Par Flintpistoler med Hylster, 4 Slettedaler.
Et Par
do.
uden
2
Et Par Fyrpistoler,
3
En Stutzer**) Riffel med Staal, 4
med J\lessing Bøiel,
3
En
En liden Bøsse,
1 Mk,
En polsk Crum-Sabel, 3
En forgyldt Partisan, 3 Slettedl.
En Flintebøsse,
3
do.
En Stucat, ***)
1 do. 2 l\'Ik.
NB. Man ser, at J ens Pedersen Kofoed har været godt forsynet med Vaaben, men mærkeligt nok savnes i Listen over
dem .Ryttersabler, hvilke han dog utvivlsomt har haft, og i
hvert Fald 1658 brugte eftertrykkeligt, naar han sloges med en
Svensker, som ikke vilde overgive sig.
*) Et RedSkab til at opbryde hidtil uopdyrket Lyngjord med; det var

en Slags Plov; den bruges endnu i Sverri g, og det kaldes der at
"aardle", naar man har <len i Brug. Som aftest brugte man Stnde til
at træ Irke den.
*') Stntzer maa være et særligt Navn paa en vis Slags Rifter.
***) Navnets Betydning kendes ikke i Provinsarkivet, men det ma~ være
et Vaaben.

BOSKABSV ARE&.
1 gammel, beslagen Vogn med Behør, 7 Slettedaler.
1 "høreder" ,
do,
3

f
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4 gamle Stole, med Ryslærler overtrukken a 3 Mk.
3 Træ Bagstole a 1 Mk. 12 Sk.
1 Kistebænk, 3 lIIk.
1 do. llled Laas for, 3 Mk. R Sk.
Et Slagborrl, 1 Slette dl.
.BJn Bænk unrler Vinrluerne, 1 Mk.
En Bænk nørre til i Stuen, 2 Mk.
Et Klæcleskab, 3 Slettedaler 2 Mk.
Et lidet Ege Vraaskab, 6 lIIk.
En J el'llkakkelovn i Stnen, merl Fod, 15 Slette daler.
I Kammeret ved Stuen.

En Kistebænk med Laas for, 2 Mk.
Et gammelt Fyrre lIIadskab, 6 Mk.
En Ooffert med Laas for,
4 Slette dl.
En liden .Ternkakkelovn med Fod under 9
Et gammelt Himmelsengested,
6 Mk
3 Stykker gamle Sparlagen med en Kappe, 3
En hvid Bolster Underdyne
En fifskaftes Overdyne, 2 Rdl. 2 Mk.
En blaa ranuet Underdyne (Bolster), 4 Daler,
o. s. v. med Sengetøj.
Derefter forskellige Sager, og iblandt disse en gammel spansk
Stucat (vistnok et Stødvaaben) til en Mk. [) Spinderokke fra
R Sko til 3 lIIlL 8 Sk Stykket. I Lille Kammer ved Siden af
Loftet (Saleni var der 4 Sengesterler med Sengeklæder i; de
kaldtes den vestre, østre, søndre og nordre Seng. Senere
nævnes nordøstre og syrløstre Seng mell Sengeklæder i, det
var de sædvanlige ranuede, J: bredstribede Overdyner, Underdyner og Hovedpuder, dels af Uld, dels var det Bolster og
Lærreds Klæder. Hvor der var saa mange Børn, maatte der
jo ogsaa være mange Senge og Sengeklæder.
Endvidere nævnes en Mængde Hynder og Agedyner. Saa
kommer Kobbertøjet: Kedler, Pander og Potter, og deriblandt
en Destilerpande med Hat og Pibe, 7 Slettedl. 2 Mk. lIIetalgryder, lVlortere og desl. Endvidere Messingbækkener og lVlessingfarle,

Derefter anføres 3 Stykker gamle Silke-Sparlagen med Kapper, B do. af Kattun, 3 rlo. hjemmegjorte BIaar Sparlagen merl
Kappe.
TINTØl.
1 Theflaske, halv ubrugelig, 1 gammel Natpotte af lIiangut,
1 Tinkande, Mangut, 1 'l'inflaske, Mangnt, 2 store Tinfade,
Mangut, 2 mindre do. do., 3 maadelig store Fade og et lidet,
Man gut, 2 dybe og 1 lidt fladere Fad, 11 smaa og store Tintallerkener (ubrugelige), 11 nye, brugelige, Mangnt, o. s. v.
SØLVTØI.
En Sølvkande, 28 Lod, paa 3 pelle (Pægle) stor, a 3 Mk,
er 21 Slettedl., en mindre Sølvkanrle, 23 Lod, paa 1/2 Pot stor,
a 3 Mk, el' 17 Slettedl. 1 Mk, 3 Sølvbægere, hver vægtig 9
Lod, giver 27 Lod, a Lod 3 Uk., er 20 Slettedl. 1 Mk, il do.,
vægtig hver 4 Lod, giør 12 Lod, a 3 Mk., er 9 Slettedl., 15
Sølvskeer, vægtig 38 Lod, a Lod 3 Mk., er 28 Slette dl. 2 ;lik.

Den danske Lovbog,
Ohristian Qvarts Bibel,
En dansk Hnspostille,

BØGER.
3 Slettedl.
4 do.
3 do.

Blandt de Sager, som vurderedes paa Skiftet, var
der bl. a.:
10 Dnsin Filigran Sølvknapper og en anden Knap, vægtig
32 Lod, a 3 JiIk. 4 Sk., er 26 Sletted!., 29 smaa Sølvknapper
til en Vattrøje, 2 Slette dl. 1 Mk. 6 Sk., en Mængde usyet Dreil
og desl., som deltes mellem Døtrene.

Boets Løsøre og rørende Gods vurderedes til 963
Slettedaler 2 Mk. 12 Sk.
.TENS KOFOEDS KLÆDER lIfareklæder).
En g-raa Klædes Kjole med sort Underforlel', 10 Slettedaler.
En sortfoeret Hufvue, 2 Mk,. En gammel, grøn Klædes Kjole,
underfoeret med Ræveskind, 5 ~lettedl. Et Par graa Klædes
Buxer, undBl'foeret merl Lærred, 6 Mk Et Par gamle, feldberedt Skind-Underbuxer, 1 JUk. 8 Sko Koch var der en sort
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Klædning, som Sønnen Mathias bekom, samt en Hat, et Par
Strømper og et Floer blev ialt sat for 6 Slette(lalel'. Summa
25 Slette dl. 1 J\Ik. 8 Sk., som deltes mellem den salig Mands
Børn (Arvinger), 5 Sønner og 9 Døttre.

Blandt Gældsfordringerne var der en fra Vice·
Landsdommer Ancher Anthoni Miiller, Øens rigeste
Mand paa den rrid. Han skrev til Skifteretten:

ELISEBETH ACHELEYES, hans 2. Hustrus IFAREKLÆDER
8 Slettedl.
En sort Klædes Kaabe
6
En sort Fløiels Halvkjole
3
En sort Fifskaftes Kjole
1
En rød, ulden, knyttet Nattrøie
Et grønt fioriitz*) Snørliv, med 11 Par smaa Sølvmaller
udi, er taxeret for 2 Slettedl.
Et sort baratis (eller barabis) Skjørt, 3 Slettedl.
Et rødt Satzis Skjørt,
8
do.
Et gammelt, blommed Fifskafts Skjørt, blaat og gult, 14 Mk.,
samt en sort Silke graatgrøns Hue, 6 Mk.

Jens Pedersen Kofoeds hele Bo blev vurderet for
Gælden var

1356 Slettedl. 2 Mk. 12 Sko
905
do.
3 " 13 "

Rest

450 Slette dl. 2 Mk. 15 Sko

Deraf fik Enken den halve Part, 225 Slettedaler
1 Mk. 7 1/ 2 Sk. Da de gifte Børn ved deres Udfart
havde faaet Hjemgift, blev man enig med dem om,
at de ugifte Børn kunde dele de 225 Slettedl. 1 Mk.
1 112 Sk., der ellers skulde fordeles mellem alle 9
Søskende. De ugifte Børn fik derved for en Broder·
lod 32 Slettedl. 12 Sk., og for en Søsterlod 16 Slette·
daler 6 1/ 4 Sko
Præsten fik for Begravelsen 22 Slettedaler,
Degnen for sin Tjeneste
11
"
*l Benævnelse paa en Slags Fløjl.

. .. hafver jeg at fordre efter ædle og mand·
hafte, nu sal. Hr. Kapitain .T ens Kofoed, som boede
paa Maglegaard i østermarie Sogn, Trey Hundrede
Slettedaler, som har staaet ubetalt ofver 20 Aar
regnes dog ikke læng'ere end fra den Tid Skift~
holdtes efter min sal. j1-'ormand.
Det var kun lidt Jens Pedersen Kofoed efterlod
sig, men det maa erindres, at da han modtog Magle·
gaard, var den afbrændt og ,Torderne vistnok usselt
drevne. Da han tilmed havde en ualmindelig stor
Børneflok, af hvilke en Del altid maa have været
hjemme, saa er det ikke til at undres over, at han
sad smaat i det, og havde han ikke haft sin Captains
Gage, 200 Rdlr. aarligt, kunde det bleven svært nok
for ham at klare sig. Ifølge sin Stilling og ifølge
den Glans, der var over hans Navn siden 1658, maatte
han føre et standsmæssigt Hus om ikke en flot Hus·
holdning, hvortil der umuligt kunde blive Raad. Det
kan endelig næppe være andet, end at Kofoed ikke
interesserede sig særligt for Avlsvæsen ; han var Sol·
dat fra 'rop til Taa, en rigtig Hugaf, for hvem 1:je·
nestfm som Captain var det vigtigste, Landbruget
maaske vel nærmest' et nødvendigt Onde. Det er
ret betegnende, at der, da Skiftet holdtes, i Boet
kun fandtes tre Bøger, en Lovbog, en Bibel og en
Huspostille, hvis de da alle ere optegnede. Læsning
og Skrivning var næppe hans Lyst. Han tilhørte en
af Øens ret velhavende og ansete Borger· og Bonde·
slægter, og maatte, foruden at omgaaes disse sine
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Slægtninge, vistnok ogsaa dele Selskabslivet med fornen1lne Slægter paa øen. Til Skovsholm, hvor Maccabæns boede, kom han vistnok ofte, og her fandt og
vandt han jo sin anden Hustru, Elisabeth Aclwleye.
Af hans efterlevende Børn, kom de fleste ret godt i
Vej, om end iugen af hans Sønner ses at have udmærket sig særlig. Hans Enke vedblev, ifølge et
Kongebrev derom, at bebo Gaarden. Omtrent 1 1/ 2 Aar
efter Kofoeds Død, 21 Oktor. 1692, giftede hun sig
igen og døde først 1743, ca. 80 Aar gI.

Kongebesøget paa Bornholm 185I.
Af H. ST. HOLBECK.

Efterfølgende Skildring af Frederik den Syvendes
og Grevinde Danners Besøg paa Bornholm i Dagene
fra den 7de til den 16de August 1851 hviler dels paa
samtidige Avisreferater, særlig i Bornholms ..-lv'tS (24de
Aargang), dels paa )1'estkomiteens i Raadstuarkivet i
Rønne opbevarede Regnskab med tilhørende Bilag,
dels endelig paa Meddelelser fra ældre Bornholmere,
som herved bedes modtage min bedste Tak. Ligeledes takker jeg Hen Manufakturhandler Waldema1'
Holm, der har henledet min Opmærksomhed paa
den omtalte Dokumentsamling, samt Herr Borgmester
Olwarius for den til Afbenyttelsen velvilligt givne
Tilladelse.
Sommeren 1851 var en meget bevæget Tid for
Bornholmerne. Allerede i Maj Maaned begyndte der
at gaa Rygter om et nærforestaaende Besøg af Hs.
Majestæt Kongen. Omtrent samtidig fremkaldte en
Afhandling af Rektor Whitte i "Rønne lærde Skole"s
Indbydelsesskrift en livlig Debat om den af Regeringen foreslaaede Nedlæggelse af nævnte Skole. End-
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videre nedlagde Folketingsmanden for Bornholms 1ste
Kreds, Toldkasserer, Kammerraad Heggelund, paa
Grund af Embedsforflyttelse sit Rigsdagsmandat, og
gav saaledes Anledning til en Valgkampagne med tilhørende Sindsbevægelse. l) Og endelig indtraadte der
en Begivenhed, der - om den end ikke tør siges
udelukkende at have angaaet Bornholmerne - dog af
disse omfattedes med den største Interesse, nemlig
den totale Solformørkelse d. 28de .Juli.
At det var Kongebesøget, der maatte blive ~om
merens "Begivenhed", følger af sig selv. Det udtales da ogsaa i Bornholms Avis (23. Maj) at "Glæden vil vorde stor; thi det er henved 200 Aar siden,
at en dansk Konge har gæstet vor ø." 2)
Allerede i Kraft af sin Sjældenhed luaatte da et
Kongebesøg have Krav paa den største Opmærksomhed, saa meget mere i et Tilfælde som dette, da jo
. Bornholm vilde blive den første Provins, som Kongen
beærede med sit Besøg efter Treaarskrigens Afslutning, der yderligere havde forøget Frederik den Syvendes allerede ved Grundlovens Udstedelse saa stærkt
rodfæstede Folkegunst.
Skønt det ikke tør paastaas, at der til Kongebesøget er knyttet nogen Erindring om gennemgribende
Begivenheder, og skønt Besøget vel i alt væsentligt
maatte forme sig som saa mange lignende rundt om

i Landet, turde det dog have sin Berettigelse at forsøge en Skildring deraf, ikke mindst ved det Lys,
som derved vil kunne kastes over bornholmske Samfundsforhold for halvhundrede Aar siden, samt over
Befolkningens Følelser og Stemninger ved en Lejlighed, som var særlig egnet til at give disse et fyldigt
Udtryk. Men dersom et saadant ,,'l'idsbillede" skal
blive nogenlunde fuldstændigt, vil det være nødvendigt at gaa ind paa mange Enkeltheder, som i sig
selv er af meget underordnet Betydning, lllen som
dog, naar de ses i Sammenhæng, forhaabentlig vil findes at være paa deres Plads her. Mangt og meget
vil tillige forekomme Nutidsmennesker komisk; det
maa imidlertid erindres, at Forholdene var saare primitive og Midlerne ringe; Viljen derimod var sikkert
den bedste.
Det hed sig oprindelig, at Kongen vilde sætte et Besøg paa Bornholm og Christiansø i Forbindelse med en
Rejse til Hertugdømmerne; men snart efter meddeltes
det i " Berlingske" , at ReJ'sen til disse var udsat indtil
videre, hvorimod "Allerhøjstsamme om kort 'l'id agter
at gøre Turen til Bornholm." Planen gik ud paa, at
Kongen ombord paa sit Dampskib "Ægir" vilde forlade Hovedstaden d. 13. Juni; først skulde Christiansø
besøges, dernæst Bornholm. Ankomsten til Hønne
vilde sandsynligvis finde Sted d. 15. J nni. Saaledes
meddeltes der i Bornholms Avis for den 3. Juni.
Man begriber, at Efterretningen vakte den største
Bevægelse paa Bornholm. I samme Nummer finder
man da ogsaa et Avertissement fra Rønne Kommunalbestyrelse, hvori "samtlige Indvaanere anmodes om
at afgive Møde paa Raadstusalen Onsdagen d. 4. Juni
KI. 6 Eftermiddag i et offentligt Øjemed."

1) Ifølge indemigsministeriel Skrivelse af 19(1e Juli berammedes
Valget til den 1911e Septbl'.; valgt blev Uhrmager Findanus
Petersen me(l 387 Stemmer. Hans Modkaudidat Toldinspektør
Terp erholdt 90 St.
2) Det var nøjagtigt 164 Aar siden, at en dansk Konge, Christian V, havde besøgt øen. (Thura: Bornholms Beskrivelse
S. 26~:' Derimod havde baade, Christian VIII og Frederik VII
besøgt Øen som Prinser.
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Selvfølgelig var det Kongebesøget, som stod paa
Dagsordenen, og der har sikkert ikke været Mangel
paa Deltagelse, selvom det just ikke blev "samtlige"
Indvaanere, der gav Møde; aabenbart har der været
adskillig'e, som ikke har læst deres Avis med den
tilbørlige Grundighed, (skønt Formatet just ikke var
af de mest afskrækkende) og som derfor gik Glip af
Mødet. Antagelig har de bagefter ærgret sig grundigt
og, -- som det saa ofte er Tilfældet - søgt sig
en eller anden Syndebuk, ovc>r hvem de kunde lade
deres Ærgrelse gaa ud. Det blev Kommunalbestyrelsens Formand, Adjunkt Hasselriis, som valgtes til dette
mindre behagelige Hverv; men i det følgende Nummer af Bladet afviser han alle Angreb yed følgende
Erklæring:

Der maa altsaa i Tiden mellem d. 3die og d. 6te
Juni være indløben Meddelelse om en Forandring i
Rejseplanen med Hens}~n til Tidspunktet; men derved
skulde det ikke blive.
Den 17de Juni skriver Bornholms Avis nemlig:
"Et Rygte om, at Kongens Hejse maaske Llev forhindret, har vakt almindelig Bedrøvelse, saa meget
mere, som man trygt har hengivet sig til det glade
Haab at se Hs. Majestæt i vor Midte og modtage ham
og hans Omgivelser med den Kærlighed, som en saa
folkelig Konge har Grund til at vente for sig og dem,
som han har hævet op til sine Nærmeste. Dog kunne
vi meddele den glædelige Efterretning, at det rimeligvis kun er en ganske kort Udsættelse paa Grund
af Statsforretninger, der har foranlediget dette nedslaaende Rygte."
Denne Notits har bL a. Interesse ved den deri
forekommende, rigtignok i meget forsigtige Vendinger
indhyllede, Hentydning til Kongens Gemalinde.
Som bekendt havde Frederik den Syvende et Aarstid i Forvejen (7. August 1860) i Frederiksborg Slotskirke af Biskop ,l P. Mynster ladet sig vie til Jomfru Louise Rasmussen, der i den Anledning var bleven
ophøjet til Lehnsgrevinde af Danner. "Denne Begivenhed" - skriver A. Thorsøe - "havde vakt almindelig
Sorg hos den fintfølende og oplyste Del af det danske
Folk; thi Grevinde Danners Fortid var, bortset fra
hendes Forhold til Kongen, ingenlunde pletfri, og den
offentlige Menillgs Dom om hende var i det hele af den
Beskaffenhed, at Frederik VII ved at kaare hende til
til sin Hustru kun kunde svække sin Kongeværdigheds Glans og V ægt." 1)

"Paa Grund af Omstændighederne finder jeg mig
foranlediget til at bringe til mine Medborgeres Kundskab, at det ikke af mig er blnven lovet at lade
Trommen gaa Onsdag Eftermiddag i Anledning af det
paa Raadhuset sanlIne Dags Eftermiddag berammede
Møde."
Resultatet af Forhandlingerne fremgaar af følgende
Avertissement i samme ~ ummer:
"De, der maatte ønske at deltage i et Bal i Anledning af Hans Majestæt Kongens Nærværelse ville
behage at tegne sig paa en hos Farver Marckmallll
henlagt Liste. N aar Ballet holdes, vil nærmere blive
bekendtgjort; rimeligvis vil det blive mellem den 20.
og 24. ds
Rønne d. 6. Juni 1861.
Hasselriis. Marckmann. ,nchmann."

1) Biografisk Leksikon IV S. ±i:lO.
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Saaledes lyder den upartiske Historieskrivnings
strænge Oru om denne Forbindelse. Det kan de~:for
ikke u.mIre os, om man paa Bornholm stod noget usikker med Hensyn til den Holdning, der vilde være at
indtage overfor Grevinden. Der fandtes jo intet tidligere Forbillede at gaa efter, idet Bornholmsrejsen
vilde blive den første Rejse, paa hvilken Kongen ledsagedes af Grevinden. I den Henseende er da Besøget paa Bornholm ikke uden en vis historisk Interesse; dette har sikkert, ikke blot fra Kongens, men
ogsaa -- og vel navnlig - fra hans "Omgivelsers"
Side, været betragtet som et Experiment, hvis Udfald
kunde faa Betydning for Fremtiden, og som derfor
utvivlsomt har været imødeset med en vis Spænding.
At Stats forretninger anførtes som Aarsag til Rejsens Udsættelse var ingenlunde en tom Talemaade.
Netop paa hint Tidspunkt førte den danske Udenrigsminister, Kammerherre Reedtz, nogle vigtige Forhandlinger i Warschau med den russiske Kejser, Nikolaj L
Uden denne mægtige Mands velvillige Imødekommenhed vilde det, paa Grun(l af Vanskelighederne i Hertugdømmerne, være umuligt at faa det danske Monarkis
statsretlige Forhold ordnede paa en for Nationens Værdighed tilfredsstillende lVlaade. I Slutningeu af Juni
korn Reedtz hjem fra sin Rejse, og under den Drøftelse, som hans Meddelelser nødvendiggjorde, fik Kongen andet at tænke paa end at rejse til Bornholm.
Forhandlingerne medførte endog en langvarig Ministerkrise, der først endtes d. 13. Juli ved ",Jnliministeriots"
Udnævnelse. Dette blev nærmest en Rekonstrnktion
af det foregaaende Ministerium ("Novemberministerirt"l, dog med den ikke uvæsentlige Ændring, at
den nationalliLerale Professor li. N. Clausen gav Plads

for den konservative Karl Molkte. Derimod forblev
Madvig, efter KOllgens udtrykkelige Ønske i lVIinisteriet· ganske at afbryde Forbindelsen med det nationallibe~ale Parti vilde Frederik VII grumme nødig-, da
han knnde forudse, at et Brud med dette vilde koste
ham en ikke ringe Del af den Popularitet, som -- det
være sagt til hans Ros - var ham en Livsbetingelse. 1)
Først efter at disse Forhold var bragt i Orden,
kunde Rejseplanen genoptages og d. 22. Juli læser
man i Bornholms Avis, at Kongen "ifølge paalidelig
Efterretning" kunde ventes til Rønne d. 26. Juli, og
atter kunde da Festkomiteen udsende sin Indbydelse,
der denne Gang lød saaledes:
Da Lystballet i Anledning af Hs. Majestæt Kon"
gens Nærværelse vil blive afholdt Søndagen d. 27. ds.
ville D'Herrer, som fremdeles ønske at deltage, behage at tegm'1 sig paa en hos Farver Marchmann henlagt Liste, hvorefter det nærmere vil blive bekendtgjort, naar og hvor Billetterne kunne afhentes.
Hasselriis. Marckmann. \Vichmann."
Heller ikke denne Gang skulde LystThi i det næste Nllmmel' af Avisen meddeles det, at "Hs. Majestæt ikke
efter Bestemmelsen kan ventes her til I.1andet (8: Bornholm) d. 26. ds, da Allerhøjstsamme har faaet et Stød
paa Benet, paa Grund af hvilket Lægen har erklæret
det for aldeles nødvendigt, at Kongen forholder sig
roligt, formodentligt tilsellgs. Vi ere imidlertid bemyndigede til at forsikkre, at vor dyrebare Konge, saasnart
Men ak!

ballet 2) blive til Virkelighed.

l) Nærmere om den politiske Situation findes i: N. Neergaard:
Under Junigrundloven S. fj46-554.
~) Muligvis foreligger dog her en Sætterfejl for "Festballet".

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

64

65

han bliver restitueret, forhaabentlig om en 8 Dages
Tid, vil tiltræde Rejsen, der skal lige (!) ham meget
paa Hjærte"
Saaledes paa Bladets først0 Side. Paa dets sids t e Side findes der et Avertissement, som staar i
en langt illtimere Forbindelse med hin sørgelige Efterretning, end man ved første Øjekast skulde falde paa.
Avertissementet lyder kort og vemodigt saaledes:
20 Par Hummere ere tilkøbs. Bogtrykkeriet an" Der vil siden blive Lejlighed til nærmere at
viser."
lære disse ulykkelige Hummeres Skæbne at kende.
Videre var man altsaa ikke naaet i Løbet af de 2
lHaalleder, der nu var hengaaede siden Rygterne om
Kongebesøget begyndte at versere. Intet Under, om
Stemningen efterhaanden var bleven noget trykket som
Følge af disse idelige Alarmeringer med paafølgende
Skuffelser.
Det maa derfor siges, at 'ridspunktet var heldigt
valgt, da den totale Solformørkelse indtraf d. 28 . .Juli
og - om man tør bruge et sa.adant e dtryk - for
et Øjeblik lyste op i de formørkede Sind. En begejstret Indsender skildrer Dagen efter i Avisen
Fænomenet som "det højtideligste og mest storartede,
Alenllesket kan tænke sig'." "Alles øjne var rettede
mod Solen, hvor lllan saa Maanen omgiven af en Glorie,
hvis Lige ikke kan tænkes skønnere. (I) Alle følte det
højtidelige og storartede i Øjeblikket og udbrød med
Entusiasme og Beundring: Hvilket skønt og himmelsk
Syn!"
Men snart straalede Solen atter, og faa Dage efter
kunde Avisens Hovedstadskol'l'espondent meddele, at
Kongen havde forvundet Følgerne af sit Uheld; og

deJ! 3dje August anløb selve "jEg"ir" Rønne Havn,
medbringende den glædolige Efterretning, at det nu
vilde blive til Alvor med Besøget, og at Kongens Ankomst kunde ventes at ville finde Sted d. 7de August.
Hertil føjer Avisen følgende inderlige Ønske: "Maatte
nu saa sandt Vejret blive godt, da tør vi glæde os
til, at Hs. Majestæt med Følge vil befinde sig vel paa
denue Kongelmset tro hengivne ø."
Belært af Erfaringen holdt Festkomiteen sig dog
klogelig tilbage. Først Lørdag d. 9. Augm;t, efter
at KongelI var ankommen til Rønne, rykker den for
sidste Gang ud med sin Indbydelse:
"De fra Land og By, som ønske at deltage i det
i Anledning af Hans Majestæt Kongens Nærværelse
arrangerede Bal, der er berammet til at afholdes i
'l'heatrets Lokale førstkommende Fredag d 15. KI. 8,
ville behage at tegne sig paa en hos undertegnede
l\larckmann henlagt Liste. Billetter afhentes Torsdag
og Fredag Formiddag.
Uønne d. 9. August 1851.
Hasselriis. lVIarekmann. \richmalln."
Trængsiernes 'rid var nu forbi, og Festlighederne
fuld Gang.
Den 7de August henilnod Aften ankom "Ægir" ,
ført af Kaptain Grove, til Rønne fra Christiansø. Selvfølgelig havde alle Byens civile og militære Autoriteter i Forening med on meget stor lVIenneskemængde,
givet ~føde paa Havnen. Derimod havde Embedsstandens Damer geunemga.aende holdt sig hjemme, hvilket naturligvis maatte opfattes som en Demonstration
imod Grevinden. Da Skibet havde lagt til, viste Kongen sig og modtog den første jublende Velkomsthilsen.
5
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Efter et Øjebliks Forløb forsvandt han atter, men
kom snart efter tilsyne med Grevinden ved Haanden.
Staaende pM Dækket og ombølg·et af fornyede Hurraraab slog han ud med Haanden og udtalte, da der
var tilvejebragt fornøden Stilhed, med høj og klar
Røst følgende:
Mille kære Bornholmere! Maa jeg forestille J er
min " Kone; hun havde Lyst til med mig at besøge og
se Eders smukke 0."
Vældige Hurraraab hilste disse Ord, og Kongen,
der stadig førte den smilende Grevinde ved Haanden,
gik nu over den smykkede Landgangsbro i Land og
hilsende til alle Sider, kørte han, efter særlig at have
bilst paa Autoriteterne, under Mængdens Jubel til
Amtmandsboligen. 1)
En Del af Borg·erskabet, med Prokurator Fog i
Spidsen, fandt imidlertid, at Modtagelsen for Grevindens Vedkommende bavde været temmelig kølig.
Det bestemtes derfor, at en stor Deputation af Damer skulde søge Foretræde for hende, og man henvendte sig herom til Amtmand Wegener. Da denne
hørte , at der vilde komme mindst hundrede Damer,
og da Værelserne i Amtmandsboligen ikke havde den
fornødne Størrelse, besluttedes det, formodentlig efter
Samraa(l med Kongen og .Grevinden, at Modtagelsen
skulde finde Sted i Haven, hvilket ogsaa skete. Med
Fru Fog som Ordførerinde overbragte Damedeputationen Grevinden deres Hilsen. Hun modtog Damerne
med megen Elskværdighed og underboldt sig med
dem en halv Timestid.
1) I Kongens Følge befandt sig Kammerherrerne Trminger, W orsaae
og Berling.

67
Som man ser, var Initiativet til denne Hyldestbevisning - sikkert den mest udprægede, der blev
Grevinden til Del under hendes Ophold paa Øen udgaaet fra selve Borgerskabet og uden ringeste Foranledning fra hendes Side. Man kan derfor ikke med
Rette lwskylde hende for ved denne Lejlighed at have
"boret" sig frem, som det ofte er bleven sagt.
Den følgende Formiddag overværedes ifølge Avisens Referat "en Skonnerts Aflølming paa vor dygtige
Skibsbygmester Bechs Værft"; - og samme Dag
kørte de høj e Gæster gennem Hasle til Allinge. Ved
den vanskelige Indkørsel til sidstnævnte By blev Hestelle for Kongens Vogn sky, og et Øjeblik var Situationen ret uhyggelig. Det lykkedes dog Vognmand
Rottensten, der kørte Kongens Vogn, i Forbindelse
med to haandfaste Mænd, 1) der uden at agte Faren
greb til i rette Øjeblik, at hindre et Ulykkestilfælde.
Kongen og Grevinden stod nu ud af Vognen for at
tilbagelægg·c l~csten af Vejen tilfods. Da Mængden
anmodede om at maatte faa Lov til at trække Kongen ind i Byen, udbrød han: "Folket skal ikke trække
mig. Jeg kan godt gaa" -- Ord, der ligesom hans
UdtaleIse ved Ankomsten til Rønne gjorde Indtryk
ved den Blanding af Værdighed og gemytlig .J æv 11hed, som saa ofte prægede Frederik VIIs Fremtræden,
og som var hans Kongehemmelighed.
Def ølgende Dage benyttedes til Besøg paa alle de
naturskønne Steder paa Øens Nord- og Østside. Overalt modtoges Kongen med overordentlig Begejstring,
og ved Ankomsten til Byerne .- Svaneke, Nexø og
1) Den ene af (lisse, Havnefoged Hansen, belønnedes i denne
Anledning lIled Sølvkol'set, hvilken lIa,rlersbcvisning ogsfta
senere blev Hottensten til Del.
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Aakirkeby - fandt der højtidelig lHogtagelsfl Sted
med Taler, Sang, Æreporte, hvidklædte, blomsterstrøende unge Piger o. s. v. Tirsdag Aftpn ankom ~on
gen til Almindingen, hvor han tog ind hos SkovrIder
Fasting paa Rømersdal. Den følgende Dag samledes
store Menneskemasser fra alle Kanter af Øen i den
smukke Skov, hvor Partiet omkring "Christianshøj "
med Mindestøtten 1) som Midtpnnkt var prydet med
Guirl~mder og Flag. Om Aftenen var alt festligt
illumineret med kulørte Lamper
Da Kongen efter 'raflet ankom til Festpladsen, var
denne ganske opfyldt af Mennesker, hvoraf mange var
forsynede med Fakler. Staaende paa Pavillonens Veranda paahørte Kongen den Tale, hvori Øens Landstingsmand, Kammerjunker, fhv. Amtmand Krabbe paa
Befolkningens Vegne udtalte dennes Glæde over det
høje Besøg samt forsikrede om dens rraknemlighed
for den store kongelige Gave, Deres Majestæt i Dan"
t" B orgermarks
Riges Grundlov har skænket '1"
r Olk e.
repræsentant Balle (fra Aakirkeby) henvendte dernæst
nogle hyldende Ord til Grevinden, idet han, iøvrigt
ret behændigt, gjorde gældende, at "hvad der var
kært for Kongen, var ogsaa kært for Bornholmerne."
Af en derpaa afsungen Sang hidsættes et Par Vers
KonO'e med det djærve Hjærte
Og det danske Sind,
Se! Dit Folk med Sang og Kjærte,
Glædens Blus paa Kind,
Kommer hid i Aftenstunden,
Hilser Dig med Fryd i Lunden;
Dejlig den i Sommerglansen
Rækker selv Dig' Kransen.
1) Rej st til J\'Iinde om Prins Chl'isti[1,n Frederiks Besøg 182-1.

Vel S0111 Christians Søn Du vundet
Har vor Kærlighed.
Men, o Konge! Selv Du grunde d'
Vor Taknemlighed.
Hil Dig! Danmarks lyse Sommer
Nu med F-'red og Frihed kommer
Hil Dig! For Din skønne Have
Leddet er i Lave!

..

Dybt bevæget udtalte Kongen sin Tak til Bornholmerne, tilføjende en højtidelig Forsikring om, at
"som Folket vil være med Kongen, saaledes vil ogsaa KOllgen være med Folket."
Efter den vellykkede Fests Afslutning ledsagedes
Kongen af den fakkelbærende Mængde til Rømersdal,
hvor man skiltes, dog først efter fornyede Ovationer.
Den næste Dag, Torsdag d. 14, hen paa Eftermiddagen vendte Kongen med Følge tilbage til Rønne.
Ved den østre Indkørsel til Byen fandt der en højtidelig Modtagelse Sted ved en i Dagens Anledning
rejst Æreport. Velkomsttalen holdtes af den fol' sin
Veltalenhed og sit ægte demokratiske Sindelag højt
ansete Garver 'I'h. E. \Yulff.1) Der kørtes direkte til
Amtmandsboligen, hvor der holdtes rraffel. Efter Taflet
foretog Kongen og Grevilldell tilhest en 'rur rundt i
Byen for at tage Illuminationen i øjesyn. "Selv i
den simpleste Vraa, den mest afsides Krog flammede
Glædesblus. " Særlig fremhæves Arrangementerne hos
Smedemester Holm, Kammerjunker Krabbe, Bogtrykker 'l'ryde, Glarmester Boss og Skibsbygmester Bech.
Et enkelt Sted havde man dog ikke villet bøje
sig for den herskende Opinion. Saaledes havde Prov1) Han skal have afslaaet en ham i Anledning af Kongebesøget tiltlT~nkt Udmærkelse. Se iøvrigt Bornholmske Sallllinger I S. 118.
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sten undladt at illuminere, væsentlig paavirket af
Provstinden, der var en Søster til Indenrigsminister
P. G. Bang, og som ikke havde kunnet bekvemme sig
til at anerkenae Grevinden som Landets første Dame.
Denne Fasthed maatte hun bøde for, idet en Del af
Fa<,;adens Ruder - som et Øjenvidne beretter - "med
et Slag" blev slaaede ind.
Fredag Formiddag benyttedes til Besøg paa Raadhuset, hvor "Borgerrepræsentationen" - som det (~en
Gang hed - havde givet Møde tillige med forskellIge
kommunale Embedsmænd. Aarsregnskaberne fra det
forrige Regnskabsaar fremlagdes for Hans Majestæt,
som besaa dem "med Velbag" paa Grund af den Orden og Akkuratesse som prægede dem. "U opfordret
yttrede Hans Majestæt sig om vor nuværende lærde
Skoles Stilling og lovede at lægge sig denne Sag paa
Hjærte." 1) Derefter besaas Asylet, Fattighuset og
forskellige andre Institutioner samt d'Hrr. Curdts's og
Sonnes Fajancefabrikker.
Om Aftenen afholdtes det tidt nævnte Festbal, som
vel tør betegnes som Festlighedernes egentlige "clou".
Det havde ingenlunde været nogen let Opgave at
træffe saadanne Forberedelser, at man med Udsigt til
et nogenlunde tilfredsstillende Resultat kunde fejre
Kongen ved Pil Fest i større Stil. Der fandtes i hele
Byen kun et Lokale, om hvilket der kunde være Tale,
nemlig 1'heatret, der bl. a. havde den Fordel at staa
i Forbindeh;e og delvis at have Lokaler fælles med

"Rønne Klub". Det stod imidlertid Komiteen klart,
at Klubværten, Gæstgiver Sørensen, ikke vilde magte
et saa stort Foretagende, som det her vilde komme
til at dreje sig om. Man ordnede sig da saaledes med
ham, at han blot overtog Beværtningen for Festdeltagernes Vedkommende, hvorimod Komiteen selv paatog
sig at arrangere alt vedrørende det kongelige Taffel.
At bringe alt i Orden maatte kræve baade Tid,
Arbejde og Penge; og det maa siges, at Komiteen
ikke sparede paa nogen af Delene.
Allerede i Juni Maaned havde man - ved den
første Meddelelse om det forestaaende Kongebesøg--udsendt en Liste med Indbydelse til Festen. Dette
Aktstykke findes endnu, og det heddpI' heri bl. a.:
"Der vil blive sørget for, at Belysning, Musik og Beværtning vil blive saa godt som Omstændighederne
tillade; der serveres som sædvanlig llIed Vesperkost,
Smørrebrød, Kage, Punsch, afbrændt Hødvin, Kaffe og
Frokost. Da Indretnillgen af Festlokalet, sammes
Dekoration, Hs. Majestæts Taffel 111. m. vil medføre
betydelige Udgifter, har man ikke ment at turde
sætte Betalingen lavere end til 4 Rbdlr. Parret, 16
Mark for en Herre, 8 Mark for en Dame. Det er kun
ved et talrigt Selskab, at Kommunen, i hvis Navn vi
fremtræde, vil kunne blive i Stand til at vise vor
folkelige Konge en passende Opmærksomhed."
Af Festkontingentet skulde Gæstgiver Sørensen
have 2 Rbdlr. 4 Mark for Parret (10 Mark for en
Herre, 6 for en Dame); Restsummen skulde anvendes
til Dækning af de andre Udgifter, hvilket man mente
vilde kunne lade sig gøre, saafremt Tanken mødte
pn passende Tilslutning. Paa denne kan der ikke
klages. Naar henses til den for hin Tid vistnok ret

l) Muligt har Kongen da haft direkte AJlflel i, at der tilvejebragtes et Kompromis, saa at Skolen blev en "højere" Realskole der kunde førE' studerende Elever frem til 1 ste Del
af A~tiulll. 1892 blev Skolen atter "lærd" og 1903 "højere
Almenskole" med den særlige Betegnelse: Statsskoien i Rønne.
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betydelige Sum, maa det nærmest forbause, at der
tegnede sig henved 250 Deltagere (124 Herrer og
119 Damer), hvilket forudsætter, hvad ogsaa Listens
Navne bekræfter, at selv' de jævnere Lag var rigt
repræsenterede. Desuagtet skulde det snart vise sig,
at en temmelig betydelig Underballance vilde blive
uundgaaelig, idet 'l'eatrets Indretning og Udsmykning
slugte adskilligt mere, end man havde tænkt sig.
Straks i Begyndelsen af .Juni Maaned havde man
gjort det første Skridt, idet man fra København havde
forskrevet Kongens Buste, der i Regnskabet figurerer
med 6 Rbdlr. Crransport iberegnet). Længere naaede
man dog ikke for denne Gang, og hele Sagen stilledes i Bero, indtil man i .Juli fik ny Besked.
Blandt de mange opbevarede Aktstykker findes
der et højst kuriøst Dokument, som til en vis Grad
gør det muligt at følge Arbejdets Gang. Det er en
Regning fra Gæstgiver Sørensen, og den bærer som
Overskrift disse Ord: "S. 'r. Efter Komiteens Forlangenge Leveret til Det assisterende Personale ved
'l'heatrets Dekoration ved KongA Ballet." Hegningen
omfatter c. 60 Poster, af hvilke den første lyder paa
,,2 Snapser 1/2 øn," og den sidste paa ,,1 Bitter %
Øll." Alt det mellemliggende er ganske af samme
Beskaffenhed. Det fremgaar nu af Hegningen, at
Snapseriet - og dermed antagelig Arbejdet -- begyndte d. 22 . .Juli for atter at standses efter 3 Dages
Forløb, idet man jo d. 24 erfarede det Uheld, der
var tilstødt Kongell. J1"ørst den 30 ..Juli tages der
atter fat, og nu arbejdes der støt Dag for Dag indtil d. 9. August, da man aabenbart har faaet alt i
Orden, dog at der don 14. (Dagen før Festen) maatte
lægges en sidste H aand paa Værket, siden der -

ifølge den omtalte Regning - føltes Trang til endnn
"en Bitter og 1/2 øn." Arbejdet synes at have kulmineret den 8. August, for hvilken Dag Regningen udviser et Forbrug af
1 Bitter 1 Snaps 1/2 øn
1 Genever 1 lille Glas Ø11
3 Snapser Dansk 1 Øll
1 Cognac 1/2 ØU.
Heldigvis var net ikke de allerfineste Mærker, der benyttedes; den hele Regning løber kun op til 6 Rdlr. 10 Sk.
Endelig blev der - e f t e r Festen - an vendt 3 Dage
for at bringe Theatret tilbage til dets normale Skikkelse.
Den Arbejdsstyrke, som benyttedes, omfattede 21
Mænd, 1 Kone og 1 Dreng, med en Arbejdstid, der
varierer fra 1/2 Dag til 18 Dage; ja, den omtalte Kones
Regning lyder endog paa 18 Dage og en Nat.
Det var da ogsaa en grundig Proces, man underkastede Theatret i dette Øjemed. For at selve Festlokalet kunde faa de nødvendige Størrelseforhold, var
det nødvendigt at lægge et Gulv i Højde med Scenen,
hvorved man indvandt dennes Plads. Materialet til
dette Gulv kostede over 50 Rdlr., og det kom i det
hele til at koste henved 100 Rdlr. Demæst skulde
Loftet betrækkes med Lærred, hvoraf der anvendtes
192 Alen, og dette skulde atter dekoreres paa forskellig Maade. Lokalerne skulde dernæst prydes med
Guirlander, hvortil medgik 1 Læs Egeløv og 4 Læs
"Grand"; fra Tøjhuset hidskaffedes saa mange Vaaben
og andre "krigerske Emblemer", at 'l'ransporten til og
fra Theatret krævede 4 Mands Arbejde aiRdIr. pr
Mand. Tænker man sig hertil den før nævnte Buste,
endvidere 11 nymalede Vaabenskjolde, 2 Øxer af
Blik, 2 Spyd af samme Materiale og 2 Messing--
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rosetter, og tænker man sig det hele straale i et Lyshav, frAmkaldt
ved Anvendelsen af 35 Pd. Stearinlys ,
.
l everede af Glarmester Boss, vil man sikkert finde,
at Bornholms Avis er meget moderat, naar den i sit
Festreferat betegner Arrangementet som " smagfuldt".
Æren derfor tilkom for en stor Del en vis Rkuespiller Blochl), som for 5 Rdlr. havde overtaget
Ledelsen af DekorationsarLejdet.
Var hele denne Side af det forberedende Arbejde
af Betydning, var det om muligt øndnu vigtigere' at
tænke paa det kongelige rraffel, som skulde dækkes
i den for Klubben og Theatret fælles Hjørnesal. Ogsaa her fik Komiteen nok at tage Vare paa, og
saa fik den endda Arbejdet to Gange. Da nemlig
Efterretningen om Kongens Sygdom indløb (d. 24 ..Juli,)
havde man allerøde indkøbt dA fornødlle Madvarer
hvoraf en(log adskilligt var tilberedt; saaledes Val:
antagelig Suppen kogt, siden man den følgende Dag
var i Stand til at fora~re Asylet øn størrø Portion
kogt Oksekød, hvilket jo var meget smukt gjort, om
det end maa sigøs, at lllan her gjorde en Dyd af Nødvendighed. Det vilde imidlertid betyde et temmelig
stort pekuniært rrab, dersom man saaledes skulde forære aUe dø indkøbte Sager bort. Det blev da besluttet at redde, hvad reddes kunde Saaledes faar
det tidligere omtalte Hummer-Avertissement sin naturlige Forklaring. De 20 Par Hummere, der var
købte i København for i~ Mark 8 Sk. Parret, solgtes
nu for 4 Mark Parret. Dette vilde jo have været en
udmærket Forretning for Komiteen, dersom den blot
havde faaet hele Partiet solgt Men Hummer var
aabenbart "Kaviar" for den store Hob; kun tolv Par
1) Se Bornholmske Samlinger 1. S. 126.
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fandt Afsætning, og det var udelukkende Embedsstanden, der optraadte som Liebhavere; paa Regnskabet
findes nemlig ikke blot de opnaaede Priser anførte,
men tillige i hvert enkelt 'l'ilfælde Køberens Navn.
Det maa siges, at Komiteens Formand, Adjunkt Hasselriis, gik i Spidsen med et heroisk Eksempel, idet
han købte ikke mindre end 18 Pd. Kalvekød a 10 Sk.
pr. Pd. Salget omfattede endvidere nogle Ænder (der
solgtes a 1 Mark pr. Stle) samt. Høns, Appelsiner og
Meloner. Det hele" udbragtes " til 13 Rdl. 3 Mrk. 8 Sk.
Da man 14 Dage senere atter skulde gøre Indkøb,
undgik man omhyggeligt Hummer, der konverteredes
til 100 Krøbs.
I 'l'heatrets Kælder fandtes der et Køkken, hvor
Maden tilberedtes af 4 Kogekoner, nnder Orerledelse
af Fruerne Hasselriis og Heggelund.
Hvad der i hele dette Madspørgslllaal har most
Interesse for os, er Prisforholdene. Nutidens Husmødre vil sikkert llled en Blanding af Forbauselse
og Vemod erfare, at Smørret den Gang ikke kostede
mere end 24 Skilling pr. Pd., Æg c. 20 Sle pr. Snes
o. s. v. i samme Forhold.
Da Selskabet var samlet i Festlokalet, ankom Hans
Majestæt med Følge KI. c. 9. Han indførtes i Salen
af Festkomiteen, og efter at han havde taget Plads
begyndte Festen me~ Afsyngelsen af følgende Sang:
Kong Fredrik stod ved Danmarks Ror
l Stormens Brag',
.
Mens Lynet om Europa fo'r
Og tændte Flammen vild og stor,
Der rasede frem med Vold og Mord
I Folkets Sag.
Hist Troner styrted', Blodet flød;
Men her i Kærlighed frembrød
VOl' Friheds Dag l
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Og hvad Du gav i Kærlighed
Med Troens Mod,
~ll:r baaret B'rugt i Herlighed
'lIn frie Mænd ved Danmarks Led
For Dig som Oldtids Helte stred
Med Friheds Mod!
'
Og hvor Du færdes i Dit Land
Med Jubel Folket hilse kan
'
Sin Konge god!
Forf(~tter til denne Sang var Bogbinder L. Høyer.l)
At han Ikke blot som Digter men ogsaa som Bogbinder ydede sit bedste ved denne Lejlighed, tør sluttes
deraf, at Reg'Ilingen paa de to elegant indbundne Eksemplarer, som overraktes Kong'en og Grevinden, lød
paa 3 Rbdlr. eller 9 Mark pr. Eksemplar.
Efter Sangens Afsyngelse tog Adj. Hasselriis Ordet og bød paa Byens og Borgernes Vegne Hs. Majestæt Velkommen. Talen endte med et "Leve" for
Kon.gen. Denne takkede meg'et hjærteligt, idet han
forsIkrede, at han var altfor rørt til at kunne svare
saaledes, som han følte Trang til at svare; han vilde
blot udtale, at han altid skulde have Bornholmerne
og den ham givne Modtagelse i kH'r Erindring. Avisens Referat beretter dernæst, at "Ballet aabnedes af
Kongen og Grevinden med en Polonaise, hvorefter Allerhøjstsamme behagede at glæde sig ved at se paa de
andres Munterhed med Gndtagelse af nogle faa Danse,
hvor han selv deltog." Ved Taflet udbragtes Kongens
Skaal af Byfoged Garde, medens Viceformanden for
~orgerrepræsentationen, Marckmann, udbragte Grevmdens Skaal, hvorved han dog mere fulgte Pligtens
Bud end Hjærtets 'l'rang. Kongen tog nu Ordet,
l) Bornholmske Samlinger I S. 120.
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takkede endnu en Gctng og endte saa med en Skaal
for Amtmand 'Vegener, hvem han takkede for, hvad
han h,wde virket, først paa Fyen l ) og senere paa
Bornholm; "og" - fortsætter Avisen med Selvfølelse-"det maatte glæde baade Kongen, der udbragte Skaalen,
og Amtmanden, hvem denne Naade bevistes, at den
fandt Genklang hos et Pllbliknm, paa hvis Mening
der fr,t bægg'o Sider vistnok sættos Pris." Efter Taflet
genoptoges Dansen. Blandt andre Danse dansedes
der ogsaa en bornholmsk Sekstur. Man havde anlllodet
en af Byens Borgere, Løjtnant Holm ved Borgermilitsen, om at føre denne Dans op. Holm var en høj,
kraftig l\Iand, bred og gemytlig, kort sagt en af dem,
der vanskelig lader sig imponere. Efter Komiteens
Ønske gik han nu hen og bukkede for Kongen og
udbad sig Tilladelse til at danse med Grevinden.
Kongen svarede hertil: "Gærne for mig, naar hnn
blot kan klare sig!" "Det skal nok gaa, Deres Majestæt," svarede Løjtnanten beroligende, bukkede saa
for Grevinden og bad om, at hun vilde forunde ham
den Naade at træde en Dans med ham. Grevinden
takkede, men ytrede Frygt for, at hun ikke magtede
den hende ganske ubekelldte Dans. Det lykkedes
imidlertid den djærve Løjtnant at overvinde alle hendes
Betænkeligheder, og Dansen begyndte. I Begyndelsen
kneb det for Grevinden, men hendes Kavaler var
stadig parat med Vink og V(:jledning; af og til
maatte han dog, ved et fast Tag i hendes Skulder,
drejn hende omkring, naar hun selv glemte at gøre
omkring. "Denne Vej, Deres Naade," lød det hyppigt
fra Løjtnanten, med en Kommalldostemme, som gjall)

~\Y.

havde været Sekretær h03 Fr. VIL, da denne sOm Prins
var Gllvernør paa Fyn.
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dede gennem hele Salen til lige stor Fornøjelse for
Kongen og Publikum. Disse Ord: "Denne Vej, Deres
Naadel" blev i lftnge Tider en staaende rralemaade i
Rønne. gUer Dansen var Grevindens Skobaand gaaet
op. Hun henvendte sig nu til eu af de fineste Bourgeoisidamer lllHd Anmodning om Assistance rl'ilfældigvis var den paagældende jnst en af dem, der havde
udtalt sig allerskarpest i m o d Grevinden. Ikke destomindre lagde hun sig JIU huldsaligt smilende paa Knæ
og ydede Grevinden den ønskede Assistance, uden at
der sporedes mindstø 'l'egn paa Uvilje.
Først paa den anden Side Midnat -- Avisen siger
"henad Kl. 4", men dette turde være Overdrivelse
- forlod Kongen Ballet "som Han saalænge beærede
med sin Nærværelse (uagtet han vistnok ikke er fuldkommen restitueret i Foden), fordi han under sit Ophold paa Bornholm befandt sig, som det behagede
Ham at yttre - saa vel og tilfreds, som ikke længe
havde været Tilfældet, og fordi Han vidste, at Borgerne
glædede sig ved at have Ham i deres Midte."
Den følgende Dag (d. 16.) gav Kongen paa Raadhuset en Dejeuner, ved hvilken samtlige Byer paa Bornholm og "alle Stænder" var repræsenterede. Skaalen
for Kongen udbragtes af Amtmand vVegener, medens
Adj. Hasselriis talte for Grevinden.
Samme Dags Eftermiddag KI. 7 fandt Afrejsen
Sted. Kongen fulgtes "af Indvaanernes varmeste
Ønsker og Velsignelser og i deres Hjærte efterladende
sig et uudsletteligt Indtryk af hans ædle Personlighed." Ved Afrejsen var der bleven overrakt Kongen
en af 400 Borgere i Rønne underskreven Adresse,
forfattet af Prokurator Fog. I Adressen havde man
endnu en Gang givet Udtryk for Bornholmernes Kær-

lighed til Kongen, "en Kærlighed, som er beredt til
ethvert Offer for Dig og Fædrelandet, hvis Vel Du
har kaldet os til med Dig at arbej de .for. "
I det hele taget forsømtes ingen Lejlighed til at
takke for 5. ,Juni-Gaven, hvorved Friheden var bleven
Folket til Del. Denne Taknemmelighedsfølelse har
sikkert været det afgørende Element i den Begejstr
ring, hvormed Kongen hyldedes overalt paa Bornholm;
af hin Følelse udsprang og besjæledes alle de mange
'l'aler, Adresser og' Sange, - naar disse da ikke var
det rene Kling-Klang, som f. Ex. følgende "Afskedshilsen", hvormed Kougen hilstes, da han forlod Allinge:
Danmark dejligst Vang og Vællge,
Lukt med Bølgen blaal
Gid vor Konge leve længe
1<"rej digt virke maa lll
Himlens Fred l Du blid Olnhegne
Dannevangen allevegne l l
Sign vor Konge l l J1'olkets I,ykke
Er hans bedste Smykke!
Digteren har, som man ser, ikke sparet paa Udraabstegn; men Udraabstegnene gør det visselig ikke,
selvom de optræde i nok saa store Flokke.
J1"orillden sin Afrejse havde Kongen udstedt følgende "Allerhøjeste Reskript" til Amtmand Wegener:
"Vi ville herved have Dig paalagt, at Du bringer
"til vore troe og kjære Undersaatters Kundskab
"paa Vort Land Bornholm, at vi med Allerhøjeste
"Paaskønnelse og Erkendtlighed have modtaget de
"talrige Ytringer af 'rroskab og Hengivenhed som
"dagligen ere vistø Os under vort Ophold he~ paa
"Landet, og at vore troe Bornholmeres Vel til alle
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Tider vil være Genstand for vores særdeles KOllge-

""lige Omsorg"

Befalcnae Dig Gud!
Givet i Vor Stad Rønne paa Vort Land Bornholm den 16. August 1851.
FREDERIK R
Under sit Ophold havde Kongen udnævnt Amtmand
\Vegener til Kammerherre, Skovrider Fasting og Amtsforvalter, Kammerjunker Ijerche til Riddere af Dannebrog, og Krigsraaa Garde til Justitsraad.
Af Festkomiteens Medlemmer blev Hasselriis nogle
Aar senere udnævnt til Postmester i Aabenraa, i
hvilken Stilling han forblev til 1864. Han døde 1869.
Marckmann, der et Par Aar efter Kongebesøget blev
Kæmner og Forligskommissær i Rønne, blev 1861
udnævnt til Toldkontrollør i Allinge. Senere (1870)
føjedes hertil den ulønnede og lidet taknemmelige
Stilling som Borgmester i nævnte Kommune. Efter
at have taget sin Afsked henlever han nu sine Alderdomsdage i Svaneke. 1)
Selvfølgelig glemte Kongen ikke Øens Fattige.
Ved sin Afrejse tilstillede han Amtmanden 400 Rdlr.
til Fordeling iblandt dem; og Grevinden fulgte hans
Eksempel, idet hun for sit Vedkommende ydede 175
Rdlr. til samme Formaal. Endvidere havde hun, i
Anledning af den afværgede Katastrofe udenfor Allinge,
skænket Byen 1000 Daler til et I... egat for "Huusanne". Endelig skænkede Kongen 600 Rdlr. til Anlæg af en Spadseresti gennem den smukke Skov
"Sandflugten" nord for Rønne.
Tilbao-e
stod nu for Komiteen Regnskabets Opo
1) l!'yldte nylig-87 Aar, men er trods sin høje Al~er ra~k og
frisk paa Leg'erne og' Sjæl. Det tredje iVIe(llern af KOIllIteen,
Bager Wichmann, døde 1885.
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gøreise. Indtægteme havde udgjort 764 Rdlr. 5 Mk.,
heri medregnet, hvad der indkom ved Salg af Madvarerne og af det til Dekoration af 'l'heatret benyttede
Materiale samt Kommunens Tilskud (200 Rdlr.). Det
viste sig imidlertid, at Udgiften havde været 873
Rdlr. 4 Mark 4 Sk.; der blev altsaa yderligere et
Underskud paa 110 Rdlr, som selvfølgelig maatte
dækkes af Byens Kasse.
Forskellige Vanskeligheder synes at være opstaaede
forinden alt kunde siges at være afviklet. For det
første mødte Theaterbestyrelsen op med en af Overlæge Zahrtmann forfattet Besværing til Festkomiteen
i Anledning af den Skade, som Festen havde medført
paa 'rheatrets Inventarium. Skaden specificeredes
gennem et langt Synderegister, og med Major Marcher
som uvildig Opmana fastsattes 'rheatrets samlede Erstatningskrav til en Sum af 14 Rbdlr. 5 Mark 8 Sk.
Det var heller ikke saa ganske lidt, der var bleven
molesteret, som det vil ses af følgende Opregning:
En Trappe, en Skydedør, 3 Skærme, nogle Bænke,
Sufflørkassen, et Tralværk, Lampebrædtet, 2 Dørgreb,
"Skyerne" og nogle Kulisser; endelig var 3 Lysestager,
en Nøgle og en Saks ganske forsvundne.
Det ses ikke af de foreliggende Aktstykker, ejheller af Dr. KabelIs Theaterhistorie, hvorledes dette
Mellemværende blev ordnet.
Ogsaa med Gæstgiver Sørensen maa der have
været Vanskeligheder, da Opgørelsens Dag kom. Det
er jo muligt, eller vel endog sandsynligt, at den opstaaede Meningsforskel har drejet sig om Vurderingen
af det Tab, som ogsaa h a n maatte lide ved Besøgets
Udsættelse. T Komiteens Regnskab er Godtgørelsen
for dette Tab ansat til 30 Rdlr., men det synes, som
6
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om Hr. Sørensen ikke har været tilfreds med denne
Afgørelse; først længe efter, at alle andre Udgifter
var klarede, fik man dette Mellemværende ud af
Verden; der findes nemlig en af Gæstgiveren den 6
Oktober 1852 udstedt Erkhering, ifølge hvilken han
meddeler Kvittering for at have modtaget, hvad dcr
tilkom ham i Anledning af Festballet; selve Hovedregnskabet var ellers afsluttet og revideret et helt Aar før.
Bornholmerne havde haft Ære af deres Anstrængeber. Alt var gaaet efter Ønske og efter Programmet.
Kono'en
havde udtalt sin rrilfredshed
i de stærkeste
b
.
•
Udtryk, og heller ikke Grevinden havde Grund tIl at
beklage sig. Selv de knuste Ruder maatte jo opfattes
som en Ovation. "Experimentet" kunde da siges
at være lykkedes, endog over Forventning.
Eftertiden vil formentlig, naar den erindrer de smaa
Forhold og Bornholmernes Uvanthed med Arrangementer i større Stil, nærmest uudre sig over, at man med saa
ringe Midler kUllde løse den stillede Opgave paa en
saa fyldestg'ørende Maade. Da Frederik d. Syvende
atter besøgte Øen i Aaret 1856 for at indvie det paa
Rytterknægten til Minde om de uforglemmelige Kongedage rejste "Kongeminde" , eller senere, da Christian
den Niende 1876 besøgte Bornholm, havde man de
indhøstede Erfaringers og den skabte Traditions solide
Grund at bygge paa, hvorimod man jo i 1851 stod
paa bar Bund. Og dog har der maaske i det fore·
g~taende af og til været et Smil at skimte mellem
Linjerne. Dersom dette er Tilfældet, vil dog sikkert
Enhver let have indset, at dette Smil blot har været
et Udslag af den velvillige Forstaaelses uvilkaarlige
Munterhed - ikke et Udtryk for en misforstaaet
Overlegenheds ganske uberettigede Satire.

Natur, Naturskønhed og Kultur,
nogle Strøtanker.

I vor Tid hører man hyppig' og stadig mere indtrængende det Krav fremsat, at Naturen til en vis
Grad bør heskyttes, saaledes at karakteristiske og
ejendommelige Naturformer bevares. Det er ikke alene
naturskønne Partier, som man derved søger at frede
mod Hærværk, men ogsaa Naturejendommeligheder,
som man ønsker at skærme mod at blive ødelagte
ved Kulturens Fremadskriden.
Saadanne Bestræbelser maa dog føres frem med
ell vis Skønsomhed; ved at stille for vidtgaaende Krav
kan man let skyde over Maalet og opnaar end ikke
det, som ellers med Lethed kunde mas Alt i Naturen er levende, en tilsyneladende nbetydelig Indgriben i dens Husholdning for at bevare et Stykke
Natur saaledes, som man er vant til at se det og
saaledes, som man holder af at se det, kan let have
saadanne Følger, at man opnaar omtrent det modsatte
af det, man tilsigter. En stejl Strandklints lodrette
Vægge er som oftest afhængige af, at Bølgeslaget
stadig fører det bort, som fra oven falder !led til
Klintens Fod, og derved holder den ren. Et KlitG*
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landskab er i Grunden dødt og livløst som saadant,
naar Plantevæksten faar Magt over Sandflugten. En
Slugt, der modelleres ud af en rivende Bæk, vil falde
sammen og til sidst forvitre, hvis Bækkens Vandmængde aftager, saa den ikke længer kan føre dø
Stene med sig, der fra Slugtens V ægge falder ned i
dens Bund.
Overfor uforstaaende Behandling af Naturen staar
man hyppig værgeløs. Den, som elsker og forstaar
Naturen, kan som oftest kun gribe ind ved en venskabelig Henstilling; enten det er Ejermanden eller
nogen anden, der mishandler Naturen, kan den velvillige Naturven meget let blive afvist som Uvedkommende, og kun i ganske sjældne Tilfælde kan der
være en Mulighed for, at Øvrigheden kan tage Affære.
Det bedste Værn for Naturen og dens Skønheder
er en oplyst Befolkning, der kender og elsker sit
Land, og saaledes er og bliver Spørgsmaalet afhængigt
af den almindelige Aandskultur og dens Standpunkt.
Ved Lovparagrafer og Vedtægter opnaar man ikke
meget, og tilbage bliver egentlig kun, at de mere
interesserede og fremskredne ad privat Vej, eller endnu
bedre ved Sammenslutning, tager sig af Sagen og
virker for en V ærnen om Naturens Skønheder og
Ej endommeligheder.
En Sammenslutning i denne Hensigt, hvad enten
det er en Forening eller en Komite, vil næppe faa
I~ejlighed til at gøre mange positive Skridt; dens
Virksomhed bliver vel nærmest oplysende, kritiserende
og modificerende, og navnlig vil den kunne virke
ved i det enkelte Tilfælde at paakalde den almindelige, oplyste Opinions Hjælp mod Uforstand eller
Geschæft.

For at virke for en Beskyttelse af Naturmindesmærker og Naturejendommeligheder i Danmark har
de naturvidenskabelige Frreninger i København, den
botaniske, den naturhistoriske og den geologiske, nedsat et Fællesudvalg, der skal overveje, hvad der kan
gøres i denne Retning, og navnlig give en Oversigt
over, hvad her findes i Landet af Naturmindesmærker,
der behøver og for~jener at beskyttes, og senere fremkomme med Forslag til Sagens videre 'Bremme.
Ogsaa for Bornholms Vedkommende rejser sig
saaledes Spørgsmaalet om Værn for Naturen, og
saavel den Udvikling, som Bornholm i de senere Aar
har gennemgaaet, som enkelte velkendte Begivenheder har gjort Sagen mere aktuel. Nogle Strøtanker
om Bornholms Natur og om Natur og Naturskønhed
i al Almindelighed i dens Forhold til Kultur og Dyrkning har jeg nu betroet Papiret i Haab om, at de
dog kan finde Genklang hos nogen og saaledes gøre
deres Gavn.
De naturskønne Steder paa Bornholm, som man
alt længe har kendt og besøgt for at glæde sig derover, er ikke faa, i ethvert 'l'ilfælde ikke saa faa,
at man kan tænke sig at beskytte og bevare dem
ved et Indkøb af dem eller kun nogle af dem til
Stats- eller Kommune-Ejendom, navnlig siden den
stadig stigende rruristtrafik har forøget de paagældende Steders Værdi i saa betydelig Grad.
Om man foretager sig lidt indgaaende at analysere
Glæden og Nydelsen ved at betragte et skønt Landskab, mærker man hurtig, at Fornemmelsen er langt
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mere kompliceret, (md man til en Begyndelse er tilbøjelig' til at antage. Det er ikke alene Glæden
over skønne og rene Farver, harmoniske Linjer, en
storslaaet Helhedsvirkning eller elegante Detaljer, det
er ogsaa en Beundring af og en Nedfalden f\1r Naturens Storhed, hyppig en andagtsfuld Dyrken af dens
Majestæt. Dermed følger ogsaa, at mangen en Naturven helst vil beholde sine Følelser for sig selv og i
Enrum yde Naturun sin Beundring og Hyldest. Ogsaa en anden Synsmaade kommer hurtig nok ind i
Naturbetragtningen. Et enkelt Parti, som man foretrækker, omfatter man snart med saa varm Kærlighed,
at man anser sig for at have en aldeles speciel Ret
dertil, at det bliver ens egen lille private Øjenlyst
og Hjærtefryd. Har man selv i Skovens Dunkelhed eller
paa Ødemarkens Vidder fundet sig et Sted, hvor man
i Ensomhed glæder sig over Naturens Skønhed, da
bliver denne særlige Ejenclomsfølelse kraftigere fremtrædende. Selvom en saadan Betragtningsmaade
kun gør sig gældende hos enkelte, maaske mere
kræsne Individer, forefindes der hos det store Flertal
en anden Slags Ej endomsfølelse overfor Naturskønhedeu, der i denne Sammenhæng har langt større
praktisk Betydning og som kun behøver lidt yderligere at fremdrages og styrkes for kraftig' at bidrage
til at beskytte og værne om Naturen i en Egn og
dens Skønheder. Ved gammel Tradition er saa mange
af Bornholms naturskønne Steder blevne Folkets Ejendom; det ene Slægtled efter det andet har gjort
SOll1merudfiugter til Slottet, St. Hans-'rure til Almindingen, og - tidligere - Kilderejser til Rø Kilde og Helligdomsklipperne. Folket kender disse Steder og elsker
dem, og hvis der nu rettedes Angreb mod eller gjordes

Hærværk paa noget af de kendte og elskede Steder,
saa vilde Folkeaanden hurtig og kraftig reagere derimod og skynde sig til Forsvar for det truede. Vi saa
det, da Helligdomsgaarden blev solgt til Tyskere.
Selvom de naturskønne Steder i sig selv næppe
er udsatte for stor Fare ved rent Hærværk, er der
dog noget, som er næsten lige saa farligt og endnu
vanskeligere at afvende, nemlig alt det, som den moderne 'ruristtrafiks Udvikling bringer med sig. E'ørst
kan der opstaa Forhindringer for, at Udsigtspunkter
og andre Udfiugts- og Valfartspladser bliver i Befolkningens Fælleseje; selvom der ikke direkte tages
Entre eller Bompenge, kan dog ved Udvækster llaa
Turisttrafiken saadanne Besøg meget vel blive forbundne med saadanne Vanskeligheder og saa mange
Extraudgifter, at den stedlige Søndagsgæst i Virkeligheden bliver udelukket, og Stederne bliver saa
godt som reserverede for Hotel- og Sommerg'æster,
der forlenes med særlige Privilegier, og for den rejsende .'rurist, der vil "gøre" Bornholm hurtig, og maaske
rent ud føler sig forpligtet til at lade sig udnytte
eller i hvert 'l'ilfælde er nødt dertiL Lige saa vanskeligt er det at undgaa misprydende Reklamer, Udsalgskiosker, Automater o. L, der jo saa hyppig sI rider
imod al god Smag og rent ud virker som et Slag i
Ansigtet. Tænk f. Eks. paa Klippevæggene ved Raudkløveskaaret malet et Skilt for nærmeste Restaurant
enten i hypermoderne Stil i skrigende Farver eller
endnu bedre et Interiør med Gæsterne samlede omkriilg Stedets velplejede og vel afkølede Øl, ved Kohullet en Grammofonautomat, der for 5 Øre forstyrrer
Skovens Fred ved Valsen fra "den glade Enke" eller
ved en af Souza,'s Marscherlog oppe paa Fuglesangs-
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klipperne en nydelig lille 01knejpe, hvor man til Udsigten over Ekkodalen kan nyde sit 01 i Glæden
over den udførte Daad og den vellykkede Bjærgbestigning. Jeg behøver ikke at fortsætte mere; dog
truer denne Fare jo nærmest de Steder, der ganske
er i privat Eje. Hvor Stat eller Kommune er Besidderen, har man næppe den Slags Udskejelser at
befrygte.
For den interesserede Natur"en vil jeg i denne
Sammenhæng fremkaste den 'Panke og give ham det
Raad: Hvis de gamle Steder taber deres Behag enten
ved for stor Turisttilstrømning eller af andre Grunde,
saa søg nye Steder, hvor Naturens Herligheder endnu
kan nydes i Ensomhed! Der er heldigvis paa Bornholm endnu mange Steder, der fortjener at kendes
og ses. J eg vil ikke være egoistisk nok til at beholde dem for mig selv, men tale lidt om nogle af dem.
Af egen Erfaring ved jeg, hvor faa der egentlig er, der tør sige "jeg kender Almindingen", selv
om Vedkommende fra de tidlige Barneaar har været
der et Utal af Gange. I de senere Aar er sikkert
Almindingen blevet udvidet i Folks Kendskab; man
hører mange, der nyder en stille F~ftermiddagstime
ved Vettesmose eller Aasedammen eller beundrer
Ædelgranerne og Skovbakkerne mellem Grønnevadsvejen og Landevejen ad 0stermarie. At der endnu
i Almiuding'en findes mange kønne Steder, der kun er
kendte af nogle faa, er dog sikkert nok. Jeg behøver
kun at nævne nogle enkelte.
Vest for den egentlige Alminding mod Vestermarie
Plantage ligger et Par Klippedale, man ser dem fra
Landevejen; den ene bærer Navnet Brudesengsdalen.
Stejle Granitvægge gaar lige i Nord og Syd med

89
Skoven helt op til Klippen, midt i Dalbundon fin(los
den grønneste og saftigste Eng, og i en Kant ligger
et lille Vandhul, hvor baade den graa Granit og de
lysegrønne Birke spejler sig.
Vest for Rytterknægten gaar der en lille Sognevej ned mod Vestermarie, saa stejl, at man fortæller,
at man i gamle Tider bandt Baghjulene paa Vognen
sammen, naar man kørte sit Brænde hjem; jeg kender
næppe noget Sted, hvor man fra Skoven har en saa
storslaaet og litIig Udsigt over Sydlandet og Sletten;
det skulde da muligvis være fra Aaker Plantage, øst
for Almindingen.
.Jeg gad vide, hvor mange der er, som plejer at
gaa den lidt tunge Vej op ad Lynten, (len ejendommelige Bakkeknold nord for 0stermarie-Landevejen, for
at nyde det smukke og ejendommelige Panorama, Bakkerne mod N ord, det tIade Land mod 0st, i Syd de
nyere Dele af Almindingen og helt ned over Sydlandet ; men den, som deroppefra har beundret Solnedgangen over den Modsætning, som Bøgens og Ædelgranens
mørke Masser i den gamle Skov danner imod de lysegrønne Birke i de ny Skovpartier - Indlægene --,
han glemmer det sent.
Eller Rø Plantage med den dejlige brede Borgdal, der minder om de dyrkede og frugtbare Dale
i et rigtigt Bjærglaud, og Klevens Klippeklofter,
især nærmest Splitsgaard, hvor i den smalle Spalte
'l'ræerne næsten Ilaar op over Klippevæggen, men
ogsaa i den nordøstlige Del, hvor den allerede temmelig brede Dal vider sig ud imod Spællingemosen.
Eller Kløvedalen, baade i Nordøst mellem 0sterlars Landevej og Havet - hvor den nu er mere kendt
som Kjeldse Aa - og i Sydve8t qed imod Almindingen.
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Eller Gyldensaaen, der maaske er det Sted, hvor
man bedst kan se, hvorledes en Aa her oppe paa
Nordlandet skærer sig sin Vej, naar den ikke har
nogen Sprækkedal at følge; dejlig er den, navnlig en
varm Sommerdag, naar man gaar der i dyb Skygge
i dens forholdsvis brede Bund med de jævnt, skraanen de Sider ganske klædte og fyldte med store
Klippeblokke og bevoksede med LIandet Skov, hvor
Vandløbet risler mellem Stene og 'rræer.
Hvor mange kender de bornholmske Vandfald med Undtagelse af Dynddalefaldet - der er jo Stavrehøl, et ved Stevelen og et i Bobbe Aa. Aldrig
glemmer jeg, hvor det skummede og sprøjtede en
klar Oktoberdag, da en Uges Regn havde fyldt Vandløb og Aaer; jeg sad der og drømte og tænkte paa,
hvor godt det var, at ikke de samme Vandmasser løb
der hele Aaret rundt, for da vilde de næppe have faaet
Lov til saaledes frit at udfolde deres Skønhed, da var
de sikkert blevne lænkebundne i Menneskets 'l'jeneste,
hvor de ogsaa vilde have kunnet gøre et godt Arbejde.
Naar man taler om Aadale, maa man dog ikke
glemme Sydlandet; der er Læs Aaens og Øle Aas Dale
med deres kendte Skifervægge og særlig Lille Aa,
der har Væggene mere stejle og Slugten smallere
end de andre. Der er vanskeligt at komme derigennem, BromLær og Caprifolium snærer og binder
en, men alligevel er det en Vandring, som man ikke
fortryder og sent glemmer, fra Sosegaardene ned til
søndre Landevej langs Lille Aa.

ud fra dette Synspunkt. En veldyrket Mark med
Korn eller Græs bevirker et Indtryk af Tilfredshed,
selvom den fremstiller sig aldrig saa kedelig og
ensformig. De pragtfuldeste Farver, hvormed Ukrudtet
pynter og smykker Markerne, ærgrer ikke alene en
ivrig Agrar, men ogsaa en og hver, som har Sans for
det økonomiske Fremskridt, selvom Farvepragten og
Mangfoldigheden eller BlomstE'rnes Skønhed taler det
mest indsmigrende Sprog til hans Skønhedssans. Man
bliver nødt til at anlægge Nyttens Maalestok i en
Mængde Tilfælde, hvor man dog nødig gør det. En
stenbunden og udyrket Mark midt inde imellem frodige
Rug- eller Kløvermarker vil altid være Husholderen
imod; men alligevel vil jeg gerne lægge et godt Ord
ind for, at enkelte Partier kan undgaa Opdyrkningen
og Kulturen.
Denne Vekselvirkning mellem Natur og Kultur
giver nok et Billede af Nuet, men i vor Tid, da Opdyrkningen af al Mark gaar rask frem, er der snart
næppe saa meget tilbage, at vi allevegne kan danne
os en Forestilling Oill, hvorledes det har set ud hos
os, inden Landet blev opdyrket. l det sidste Aarhundrede er heldigvis den historiske Sans LIeven
vakt og det saa godt som i alle Folkets Lag; man
værner med Pietet om vore Oldtidslevninger og vore
historiske Mindesmærker, baade ved at samle og bevare interessante og betydningsfulde Genstande i
Museerne, og ikke mindst ved at frede og beskytte
faste Oldtidslevninger, historiske Bygninger og lign.
Ved sammenlignende historiske og arkæologiske
Studier kan man følge Kulturens Sejr over Naturen
ogF'remskridtene i Landets Bebyggelse og Opdyrkning. Nu findes der næppe mel' i Danmark - uden-

Et LandskaLs øjeblikkelige Udseende er et Resultat af en Samvirken og en Strid mellem den oprindelige Natur og Kulturen og maa altid bedømmes
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for de jydske Hedeegne - store Stykker af Land,
der ikke har været lagt ind under Kulturen, og som
saaledes vil kunne vise os, hvorledes Danmark saa
ud, dengang vore Forfædre tog det i Besiddelse. Hvis
vi havde et Stykke Land, der havde faaet Lov til at
ligge ganske uberørt af Kultur fra den 'rid, da Isdækket smeltede bort fra vore Egne - iøvrigt jo
kun et Tankeeksperiment -, hvor vilde det ikke være
en Skat og en Guldgrube for Forskere i saa godt som
alle Viden~kaber. Er man nogenlunde beskeden i sine
Krav, kan man opnaa en god Del i denne Retning.
Der er nok af Landstrækninger og Steder, hvis Skønhed og Ejendommelighed man kan redde fra Kulturen
og bevare som "Naturmindesmærker", Mindesmærker
om den Natur, der falder for Kulturen , og lio-esaa
to
gode Monumenter som de historiske. Saadanne fredede
Naturgenstande vil altid være gode Kilder for Oplysning og Studium af Naturen, og saaledes maa det
være et berettiget Formaal i Oplysnings, Kundskabs
og Videnskabs 'l~jeneste at beskytte og forsvare Naturen mod den paa sin Maade fuldt berettigede Kulturs Angreb. Spørgsmaalet bliver da nærmest et økonomisk: Har vi Raad til at lade et Stykke Natur være
nproduktiv og kun ligge hen til Syn og Beskuelse '?

For Bornholms Vedkommende vil jeg nu belyse
dette Spørgsmaal lidt nærmere. Som Udgangspunkt
man, man tage to ganske selvfølgelige Sætninger: At
lade Mark, der kan bære Afgrøde, ligge ganske udyrket hen, stemmer ikke overens med god Husholdning,
hvor gerne man end ønskede at heholde et Stykke,
der kunde vise, hvorledes Landet saa ud, forinden det

kom under Kultur Det er ganske naturligt, at man
her ikke kan forlange store Ofre af Enkeltmand, men
maaske dog' af Stat eller Kommune. Hovedsagen er,
at Opmærksomheden bliver henledet paa denne Sag,
og Interessen vakt for dnn. Paa Bornholm er der
stenbUllden Mark nok, der næppe med det første
bliver opdyrket, men næsten alle vegne er det Steder,
hvor Granitklippen ligger temmelig' nær, og hvor Jordsmonnets Kvalitet slet ikke er den bedste. Da Isdækket ved dets AfsmPltning forlod Bornholm, var Overfladen allevegne tæt bestrøet med større og mindre
Stene, baade hvor .Jorden var leret og gruset; kun
hvor den var sandet, var Stenbestrøelsen sjældnere,
eller maaske manglede den ganske. Selv 0st- og Sydlandets prægtige IJermarker var stærkt stenbundne,
hvad de mægtige Strmgærder bærer Vidne om. Kun
paa meget faa Steder ligger der Mark udyrket hen,
som nogenlunde viser, hvorledes Jorden har været, og
hvor stort et Fremskridt og Arbejde Opdyrkningen
har været. J eg kan nævne f. Eks. i Nærheden af
'rvillinggaarde Trinbrædt i Vestermarie Sogn, i den
sydlige Del af Nylars Sogn og lige i Udkanten af
Almindingen og udenfor den ad 0stermarievejen. Her
er Marker, der euten hører til Almindingen eller til
0stermarie Kommune, hvor det vel næppe vilde være
ganske utænkeligt, at et større eller mindre Stykke
kunde bevares fra Dyrkningen og ligge som et Mindesmærke om Naturen, men ogsaa liggende nær ved veldyrkede og ydende Marker, som et Vidnesbyrd om
det Arbejde, som Slægt efter Slægt har nedlagt for
at bringe Agerdyrkningen op til dens nuværende
Standpunkt.
Naturens Vidnesbyrd siger os, at Landet her
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allerede tidlig har været skovbevokset ; temmelig snart
efter at Isen var smeltet hort, erstattedes den første
tarvelige Vegetation af Planter, som nu kun lever
længere mod Nord oppe i l''jældegnene, ved Krat og
Skov af Bævreasp og Birk, hvor Elsdyret levede,
medens Rensdyret, der rimeligvis besøgte Landet,
allerede da det højeste af Bornholm stak op som en
Nunatak over Indlandsisens Vidder, søgte sig Standpladser i de norelligere Egne. Skovtræerne ET senere
indvandrede det elle efter det andet og med dem en
oprindelig Dyreverden, og senere har Mennesket efterhaanden indført nye rrræer og Husdyr og i mangt og
meget sat sit Stempel paa Landet. Bornholms Planteog Dyreverden har slet ikke nogen oprindelig Karakter; Skoven paa Bornholm i dens nuværende Stand
er saa godt som helt og holdent plantet. Alminding'ens Historie er saa godt kendt, at jeg kun behøver
at erindre om, hvorledes haade Almindingen og Højlyngen laa htm som fælles Mark, hvor Skoven fristede
sit Liv udsat for Angret af de Kreaturer, Heste,
Hornkvæg, Faar og Svin, der blev slupne løs og fik
I~ov til at græsse i denne vide Egn, lige til Rømer
for et Aarhnndrede siden byggede det gamle Almindingsgærde op og derved gav Skoven bedre Kaar og
beskyttede den imod Kvægets Huseren. Ugeledes er
Højlyngen snart i hele dens Udstrækning fra Hammershus og Helledsbakkerne til Almindingen for den
største Del omdannet til Skov eller rettere til Plantage. Hist og her ligger der dog nogle Strækninger,
som man ikke har naaet at faa beplantet, eller hvor
man maaske ikke har haft Held med sig. Saaledes ligger
der f Eks. paa Dele af Slotslyngen og paa Højlyngen
~ø for Ølene samt paa Helleds- og Paradis bakkerne

endnu temmelig store Strækninger, hvor Lyngen helt
klæder Marken, og hvor kun enkelte spredte Fyrretræer og Birke rejser sig; men ellers lig'ger Udsigten
over Landet fri og aaben. J eg vilde uu gerne rette en
Opfordring til dem, det vedkommer, om ikke at være
alt for ivrige med at dække disse aabne Pletter med
Skovplantning. Man ser nok mallg'e Steder, at der
plantes Skov, naar man trænger til den som Læbælte,
selvom Marken er saadan, at der ikke vokser meget
af Skov, men man trænger jo til den. Dette gælder
dog næppe for noget af de nævnte Omraader.
Da Slotslyngen sammen med Hammershus blev
overgivet til Nationalmuseet, var der ogsaa indrykket
i Bestemmelserne, at Skoven skulde behandles forstmæssig. Her netop haaber jeg, at man maa gaa frem
med Forstaaelse. Hvor pragtfuld en Forgrund har
ikke Hammershus paa det storslaaede Fodstykke,
Slotsbakken, i de brune eller lilafarvede Lyngbakker,
hvis ensfarvede rl'æppe brydes af lyse Klippeblokke,
der er strøede omkring, og af nogle enkelte rl'ræer,
og hist og her gennemskæres Bakkerne af DalstrøO"
0'
hvor Krat eller lav Skov lyser op.
Den som en klar Sommer- eller Efteraarsdag har
staaet paa Anhøj Bakke (ca. 1/2 Mil Nord for Skovgaard i Bodilsker) og set ud over Lyngmarken, den
mørke lige Flade, kun forstyrret af lyse Stene, der
skinner igennem, og af enkelte graa, firskaarne Fyrretræer eller lyse, ranke Birke, og af Lavningen, hvor
0le Aas øverste Løb ved en rigere Vegetation lyser
op i det morke, han husker det længe, og han vil
sikkert glæde sig over at faa Lov til at gense dette
Landskab, saaledes som det nu er, og ikke dækket
af forkrøblede Naaletræer, stift opstillede paa Geled.

r
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Jeg tror heller ikke, at denne Strækning egner sig
videre til Skovplantning, men selvom den gjorde det,
vilde jeg dog haabø, at de Kommullør, der har Part i
dette dejlige Stykke Lynghede, - vel nok det Parti,
som bedst fortjener dennø Benævnelse paa hele Bornholm - vil fare varlig frem mød Beplantningøn her.
Det treclje Sted, som jeg omtalte i denne Sammellhæng, var Paradis- og Helledsbctkkerne. Paa dette
vidstrakte Granitplateau ligger Klippen mange Steder
bar og nogen i Overfladen, stikkende op igennem et
tyndt Jordlag, og selve Plateauet er ved en Mængde
dybe Spalter, der ganske regelmæssig løber i to bestemte Retninger - omtrent N-S og VNV- ØSø -,
skaaret i smaa Stykker. I den fugtige Bund i disse
Spaltedale har der været bedre Kaar for Plantevæksten
end oppe paa det tørre Plateau. Dalene danner ogsaa
i Farve og Bevoksning en Kontrast til Plateauet.
Netop et saa ejendommeligt 'rerræn behøver man lidt
Overblik over, saa man kan se disse Kløfter paa Afstand og helst se over saa stor en Strækning, at
man paa en Gang kan omfatte flere Spalter og helst
af begge Retninger. Man har allerede plantet temmelig meget Skov paa Bakkerne, navnlig i dere3 sydlige
og vestlige Del, men endnu er der ikke saa lidt,
som ligger bart. Her kan man sikkert lade noget
ligge frit og ubeplantet, saa at Bakkerne maa beholde
saa meget som muligt af deres oprindølige Skønhed.
Jeg tror heller ikke, at det har møget at betyde,
hvorledes man realiserer et saadant Forslag, endog
smalle Striber for Udsigten kan maaske være det
nemmeste og det, som lettest opnaas. Og det vil
næppe betyde noget her, at Skoven staar med sin
skarpe Grænse og bryder Landskabets Helhed. Det
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er ikke sjældent, at et Landskabs oprindelige Reliefforhold træder skarpere og tydeligere frem netop ved
en Skovgrænse. Herpaa har man et godt Eksempel
andetsteds paa Bornholm i Hispebjerg, hvor der navnlig
paa Sydsiden findes plantet en Del Skov i lige, rektangulære Plantager; her fremtræder Rlkkens bløde
og bølgende Former særlig kønt og tydeligt, da man
ser langs Bakkerne og over Modsætningen mellem
Skov og Mark. Stengærderne giver hyppigt et vist
Eftertryk til Reliefforholdene og nnderstreger Forskellen i Landets Konfiguration.
En Strækning med ejendommelige 'l'errænforhold
men af en ganske anden Natur, som ogsaa kund~
fortjene nogen Beskyttelse, er det Bakkestrøg, der
gaar igennem Klemens Sogn, og som markerer en
Stilstandslinie, hvor Indlandsisens Rand i nogen 'rid
har staaet stille under dens 'l'ilbagevigen fra Bornholm. Bakkestroget kan opløses i flere enkelte med
Hovedretninger i Nord-Syd. Mellem disse er at
ll1.ærke rrorpebakkerne nordligst og længer i Syd
Sllnblegaardsbakkerne og Bakkerne mellem Splitsgaard
og Aarsballe. Dette store Bakkestrøg har en Del
veludviklede og karakteristiske Partier, og det vilde
være Sbde, om det en Gang i sin Helhed blev
dækket af Skov. Markens Beskaffenhed, den tørre
Grus og Sandbund, gør det sandsynligt, at Dele af
d~tte Bakkestrøg nok faar Lov til at ligge bare og
VIse Landskabets oprindelige Natur. Af kønne Partier
her vil jeg fremhæve den nordøstlige Del af Torpebakken og Bakkerne ved Kofoedgaard og Hintsegaard
i Klemensker.
Nogen egentlig Dyreverden har man ikke at
værne om paa Bornholm, - hvorvidt den gamle born-
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holmske Kvægrace er værd at beskytte og bevare,
overlader jeg til dem, der er særlig kyndige paa det
Omraade - alt viser Spor af Menneskets Indvirkning.
Vi har i den sidste Tid endog set det Særsyn, at en
Dyreart, der tilfældig er slnppet løs fra Fangenskab
_ Egernet -, har formeret sig i en uventet Grad,
endog stærkere end man egentlig bryder sig om.
Maaske skulde dog den rige Fauna af Svømmefugle,
der ruger paa Græsholmen ved Kristiansø, behøve
nogen Beskyttelse, men saa langt som den ligger
fra det øvrige Land, er den rimeligvis godt beskyttet
for Søndagsjægere, og sandsynligvis kræves der næppe
særlige Foranstaltninger.
Nogen oprindelig Plantevækst findes der næppe
paa Bornholm, alt har mer eller mindre været udsat
for Kulturens Indvirkninger. Der findes dog Steder,
hvis Plantevækst -- Plantesamfund - knn har forandret ubetydeligt af deres oprindelige Karakter, f.
Eks. paa Strandklipper den kønne Kratvegetation,
som vi navnlig kende fra Randkløveskaaret og andre
Steder paa Nordøstkysten. Er denne Landskabsform
forholdsvis lidt udsat for at modtage Indflydelse fra
Naturen, er Forholdet anderledes med et andet Kystlandskab, Flyvesandets. Dette betragtes nn en Ga~g
som en Fare for Knlturen og bekæmpes selvfølgelig
med al Kraft. Klitlandskabets ejendommelige Skønhed vurderes stadig' højere, og nagtet Bornholms Klitegn ved Dueodde er af forholdsvis ringe Udstrækning,
frembyder den en forunderlig Mangfoldighed af Former.
Saaledes som Stranden, der stadig forandres, vil der,
hvor meget man end planter, og hvor omhyggeli~t
man end arbejder for at binde Sandflugten, stadIg
være et eller andet Parti, hvor man kan se, hvor-
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ledes Sandet bevæger sig, og hvorledes Klitterne
dannes. Men selv her, hvor man maa se at holde
Sandet indenfor det Omraade, som det en Gang har
indtaget, kan man nok være lidt skaansom og ikke
beplante a l t, men med Hensigt lade et lille Stykke
ligge hen paa samme Maade, som ved Skagen Raabjerg Mile ligger fredet og ubeplantet.
De Skovstrimler, som følger Aaløbene, danner et
af de mest karakteristike Træk i det bornholmske
Landskab, men i Grunden ikke noget oprindeligt;
den Skov, der findes, er vel nok i de fleste Tilfælde
en sidste Rest af større Skove, der har dækket den
største Del af Landet, men i senere Tider er Skoven
gentagne Gange blevet hugget ned og forynget
baade paa naturlig Vis og ved Plantning. Paa de
fleste Steder hører disse smalle Striber Skov til
nærliggende Gaardc og passes nogenlunde omhyggeligt, - ja, mange Steder med en vis Kærlighed,
saa man næppe behøver at befrygte, at dette 'llræk
i Landskabet bliver udvisket; snarere kunde det ske,
at disse Smaaskove tildels bliver omdannet til Park
eller Have; i det store Hele har Naturen her den
bedste Beskyttelse: Befolkningen kender, forstaar og
elsker Naturen og dens Skønhed.
Naar Befolkningen har lært at forstaa Naturen
og er kommen til den Erkendelse, at Landets oprindelige og udyrkede Natur kun til en vis Grad er
en Modsætning til Kulturen, og at den kan og bør
være ikke alene en Kilde til Nydelse og Adspredelse,
men ogsaa en Genstand for Udforskning og et Vidnesbyrd om de Kræfter, der har opbygget vort Land og
udformet de enkelte Træk i dets landskabelige Udseende, og endelig tillige et Monument over Kulturens
7':'

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

100
Fremskridt og Sejersgang, da kan man haabe, at og'saa
Ellkeltmand bevidst tager Hensyn til den, i det mindste saa langt det kan forenes med hans økonomiske
Interesser.
Foreløbig maa man indskrænke sig til at arbejde
for det nærmest foreliggende, som kan være udsat
for at gaa under for Kulturen eller lide Skade ved
Uforstand eller af andre Grunde.
Det var i denne Hensigt, at de naturvidenskabelige Foreninger i København nedsatte det nævnte
Fællesudvalg. Naar der fra dette for Bornholms Vedkommende gøres B"orslag eller rettes Opfordringer
om Beskyttelse ,d enkelte Steder og Partier, tror
jeg nok, at der vil være et aabent og villigt Øre for
saadanne Henvendelser.
Karl A. GI·onwall.

Højlyngen.

Almindingen.

Udmarksjorderne.
Af Sagfører J.

BULivIEIi.

Efterstaaellde kortfattede Bemærkninger om Højlyng'en, Almindingen og Udmarksjorderne - om hvilke
tre Benævnelser der ofte gør sig fejle Opfattelser
gældende - tilsigter nærmest at tjene til nogen Oplysning for dem, der ikke er nøjere kendte med de
paagældende bornholmske Forhold.

Som det er ret bekendt, er Størstedelen af Bornholm et bølgeformigt Højland. Kun Øens sydligste
og sydvestligste Del er lavere. For omtrent et halvt
Aarhundrede tilbage i 'riden fandtes inde paa Højlandet en stor, øde, flere Steder klippefuld Lyngstrækning, hvis Navn var lIøjlyngrl1. En Linie, dragen
fra et Punkt lidt Sydvest for Ols-Kirke (paa Nordlandet) til Midten af Rø Plantage og videre til Midten
af Almindingen og derfra mod Sydøst til Paradisbakkerne, angiver omtrentlig Højlyngens Midtlinie.
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Efter at de saakaldte Udmarksjorder - hvoraf Højlyngen udgjorde den væsentligste Del - i forrige Aarhundrede var blevne delte mellem Staten og Sognene,
er efterhaanden mere og mere af Højlyngen blevet
skovbeplantet og opdyrket, saa at der nu kun er
Rester tilbage af den store Højlyng. Om Udmarksjorderne handles nærmere nedenfor.
I nyere Tid læres imidlertid oftere, at der paa
Bornholms Højland findes et Højdedrag med Navnet
Højlyngen, hvilket Højdedrag man ogsaa lader omfatte Ruts-Kirke Bakke (den paa Nordvestlandet værende Bakke, hvorpaa Rnts-Kirke ligger). Denne Lære
flr vildfarende. Den virkelige Højlyng, som var smal
i den nordligste Del, laa i betydelig Afstand fra omtalte Bakke, øst for hvilken der desuden er en
Sænkning' i Terrænet. Det er altsaa i hvert Fald
urimeligt at henregne Ruts-Kirke Bakke til Høj lyngen.
Men forøvrigt er der overhovedet ingen Anledning til at
tale om et Højdedrag med Navnet Højlyngen. Navnet
Højlyngen finder nu kun naturlig Anvendelse paa de
tilbageværende Lyngpartier af den gamle Højlyng.
Med foranstaaende kan sammenholdes det i efterstaaende Note 3 om Højlyngen anførte.

nogen Brugsret til Almindingen som den Brugsret,
de havde til Udmarksjorderne, jævnfør det efterfølgende.
Navnet Alminding har ikke været gældende for
andre bornholmske Strækninger end her omtalte
Skov.3) En kg!. Forordning af 28. Juli 1739 skelner
saaledes udtrykkelig mellem Udmarksjorderne og Almindingen, ved hvilken sidste Betegnelse alene sigtes
til her omhandlede Skov. For Bornholms Vedkommende har der altsaa i Henseende til Navnet Alminding været en anden Sprogbrug gældende end den
almindelige, ifølge hvilken Almindinger var et Navn
for Strækninger, der som Udmarksjorderne ejedes af
Kongen, men brugtes i Fællesskab af de omboende.
Almindingen har dog paa en Maade svaret til sit
Navn, idet den fra gammel Tid er bleven benyttet
af Bornholms Befolkning til festlige Sammenkomster
og deslige.
Almindingen, som tidligere havde været en stor
og prægtig Skov, var hen mod Aaret 1800 - grundet paa daarlig Pasning og for stærk Skovhugst bleven særlig forfalden. Senere er den undergaaet
en stærk Udvikling Særlig angaaende Almindingsarealet kan bemærkes: Det af Skovrider Hans Rømer
- Almindingens Genopretter - i den nærmeste rid

Almindingen 1) er Navnet paa en Skov paa Midten
af Bornholm, hvilken Skov fra gammel 'rid har tilhørt Kongen (Staten).2) Bornholmerne har ikke haft
1) Efter almindelig bornholmsk Udtale maatte nærmest skrives
Almingen, hvilken Skrivemaade ogsaa er anvendt i Panums
Bornholmsbeskdvelse af 1830.
2) I Tiden før Grundloven kaldtes Statens Ejendom Kongens
eller Kronens Ejendom.

3) Fhv. Amtmand Thaarup udtaler ganske vist i sin Beskrivelse

uver Bornholms Amt og Christiansø, 1839, Side 143: "Udmarkerne bestaa af 1) Højlyugen, ogsaa kaldet Almindingen
. . . " lIfen hertil indeholdes bag i Bogen (Side 360) følgende
Berigtigelse: "Ordene: "ogsaa kaldet Almindingen" bør udgaa, da ved Benævnelse: "Højlyngen" forstaas den uopdyrkede
Hedestrækning, som løber tværs gennem Landet, og ved "Almindingen" blot den Skov, der er fredet og indhegnet."
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efter Aaret 1800 indgærdede Almindingsareal udgjorde
ca. 1400 Tdr. Land (hvoraf kun en mindre Del var
dækket af Skov). Ved Udmarksjordernes Deling· (begyndt i 1842) blev Almindingsarealet forøget med i.kke
mindre end ca. 3000 Tdr. lÆnd 4) af Højlyngen, af
hvilket rrillæg ~- der kaldes Indlægget, og hvoraf en
Del endnu ikke er skovbevokset - Størstedelen kom
til at ligge østen for det tidligere Almindingsareal.
Overensstemmende med det anførte udgør Almi.ndingens hele Areal nu op mod 4500 'I'dr. Land.

bl. a. efterhaanden at uortfæste Udmarksstykker til
Enkeltmand.
Efterat der var blevet talt og skrevet en Del om
en bedre Anvendelse af Udmarksjorderne, blev det ved
en kgl. Resolution af 30. Maj 18a2 bestemt, at ovenomtalte mellem Staten og Bornholmerne med Hensyn
til Udmarksjorderne bestaaende Retsforhold (saakaldet
"Fællesskab") skulde ophæves, saaledes at Bornholmerne til Vederlag for Bortfaldet af deres hidtidige
Brugsret skulde have udlagt en Del Udmarksjord til
Ejendom. Den Deling af Udmarksjorderne, der saaledes skulde finde Stt'd mellem Staten og Bornholmerne, blev dog ikke iværksat de første 10 Aar.
Under 25. Maj 1842 udkom en ny kgl. Rt'solution 5)
om Udmarksjordernes Deling.
Almindingen - der ikke var at betragte som en
Del af Udmarksjorderne - skulde naturligvis undtages fra omtalte Deling. Endvidere skulde fra Delingen undtages nogle andre Strækninger 6), hvoraf særlig kan nævnes den af Staten tilplantede Sandflugtsstrækning (Blykobbe Plantage) Nord for Rønne. Af
Resolutionen af 1842 fulgte navnlig ogsaa, at de af
Staten allerede bortfæstede Udmarksjorder skulde være
udenfor Delingen.
Nogen Tid efterat Resolutionen af 1842 var udkommet, begyndte en Landinspektør og hans Hjælpere

Højlyngen samt forskellige andre udyrkede bornholmske Strækninger, navnlig ude ved Kysterne, blev
indbefattede under Navnet Udmal'ksjordeme. Ifølge en
gammel Retssætning om, at alt Øde tilhørte Kongen
(Staten), ansaas Udmarksjorderne at tilhøre Staten,
men saaledes at Bornholms Beboere havde Ret til i
Fællesskab at bruge Jorderne især til Lyngslet og
Græsning. De bornholmske Gdmarksjorder svarede
saaledes nærmest til, hvad der andet Steds er kaldt
Almindinger. Staten ansaas imidlertid berettiget til
4) Ifølge den i det efterstaaende omtalte kgl. Hesolution af 184~
skulde der ved Udmarksjordernes Deling bl. a. udlægges til
Staten til Skovopelskning ca. 2354 Tdr. Land i Forbineleise med
Almindingen og ca. 1698 Tdr. Land omkring Lundehuset i
Klemensker Sogn, (denne Ejendom, som tidligere var omgiven
af Lyngmarker paa alle Siller, ligger nu inde i den vestlige
Del af Rø Plantage). Imidlertid blev dette senere forandret,
saaledes at der omkring Lumlehllset kun blev mUagt (til
Skovopelskning) noget over 1000 Tdr. Land (som nu dækkes
af Rø Plantage), medens del' i Forbindelse med Almindingen
blev udlagt som ovenanført Clb. 3000 Tdr. Land.

5) Begge ovennævnte Resolutioner findes trykte i den saakaldte
store Reskriptsamling for 18±2, Side 145.
6) Hvad der skulde være udenfor Delingen fremgaar nærmere
af ovenomtalte Resolutioner samt Rentekamlllerskrivelse af
19. Juli 1842 til Landinspektør Henekell, hvilken Skrivelse
findes trykt Spalte 830 i Tillæg il til Rigsdagstidenden for
2. Rigsdagssamling (1850).
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paa at iværksætte Delingen mellem Staten og Bornholmerne af de Udmarksjorder - over 20,000 Tdr.
Land - som skulde være Genstand for Deling. Af
nævnte Areal blev der forlods tilmaalt Staten en Del
navnlig til Skovanlæg. Den af det øvrige Areal stedfundne Deling - som kun gav Staten en mindre Part
- blev endelig fuldbyrdet ved Regeringens (Rentekammerets) Approbation (i Skrivelse til Bornholms
Amtmand) af 19. September 1848. Hvert LaIld~ogns
Beboere fik ved Delingen udlagt en Del Udmarksjord
til Fælleseje, hvilken Udmarksjord de kunde udskifte
imellem sig, saaledes at hver Mand fik sit bestemte
Stykke.
Udmarksjordernes omtalte Deling bevirkede paa
forskellige Steder en betydelig Forrykkelse af de hidtil bestaaende Sognegrænser 7). Beboerne af nogle
Sogne, som ikke naaede ind til Højlyngen, fik Udmarksparter udlagte i Højlyngeu i betydelig Afstand
fra nævnte Sogne. Og det ejendommelige var, at disse
Udmarksparter ophørte med at være Dele af de Sogne,
som de hidtil havde hørt under, og blev gjorte til
særskilte Dele - med et Fremmedord: Enklaver af de Sogne, hvis Beboeres Ejendom de skulde blive.
Saaledes fik Rutsker Sogn en Enklave Nordvest for
Rø Plantage. Nyker Sogn fik en Enklave langs Nord-

vestsiden af Almindingen. Og Bornholms sydligste
Sogne, Pedersker (Ig Povlsker, fik hver sin Enklave
i Højlyngen Nord for disse Sogne. De omtalte Sogneenklaver kan ses afmærkede paa større Bornholms-Kort.
"Hartkornsejerne" (Grundejerll!~) i de forskellige
Sogne ansaa sig for eneberettigede til den Sognebeboerne ved Udmarksjordernes Deling tillagte Udmarksjord og begyndte snart at udskifte denne imellem
sig. Andre Beboere af Sognene. navnlig saadanne,
som selv ejede Huse paa lejet Jord, hvilke andre
Beboere blev henførte under Betegnelsen "Husmændene", ansaa sig imidlertid ogsaa for lodberettigede
i &gneudmarksjorden. Aaker Sogns Husmænd anlagde en Sag for ved Dom at blive kendte berettigede
til Andel i den Sognet tillagte Udm arksj ord. Sagen
gik helt til Højesteret, hvor den først blev paadømt
den 1. December 1862. Overretten og Højesteret
dømte,8) at ogsaa Husmændene skulde være Lodtagere
i Sogneudmarksjorden.
Skønt den omtalte Sag direkte kun angik den
Aaker Sogn tillagte Udmarksjord, maatte dog som en
Følge af Højesteretsdommen de af Hartkornsejerne i
de andre Sogne - med Udelukkelse af Husmændene
- foretagne Udskiftninger af Sogneudmarksjorderne
anses for urigtige og ugyldige.
Medens det af Overretsdommenfremgik, at Sogneudmarksjorden skulde udskiftes mellem Lodtagerne i
lige store Lodder, blev derimod ved Højesteretsdommen
intet afgjort om, hvorledes Udskiftningen mellem Lod-

7)

Oprindelig havdes ikke bestemte Sognegrænser ude i Lyngen.
Den i Aaret 1817 paabegyndte nye Matrikulering af Bornholm
medførte imidlertid, at bestemte Sognegrænser blev gældende
i Lyngen, hvilke Grænser ses paa et mindre Bornholms-Kort
af 1824 (tegnet af Th. Gliemann). Eksempelvis nævnes, at
efter dette Kort støder Klemensker og Rø Sogne sammen
omtrent i Midten af det Areal, som nu udgør Rutsker Sogns
Enklave.

8) De paagældende Domme findes i Højesteretstidende for 1862,
Side 599 flg.
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tagerne skulde ske, og efter at Højesteretsdommeli
var falden, stod det af forskellige Grunde som særdeles vanskeligt at na,a til en rigtig Udskiftning af
Sognenes Udmarksjorder. Den saaledes foreliggende
Nødstilstand førte til Loven af 9. Februar 1866 "angaaende Behandlingen af den Landsognene paa Bornholm tillag"te Andel i Udmarksjorderne" . 9) I denne
Lov bestemmes hovedsagelig, at de til Sognebeboerne
ved Delingen med Staten udlagte Udmarkt00rder skal
for hvert enkelt Sogns Vedkommende overg'aa til at
blive Sognekommunens Ejendom, hvorefter don saaledes
til Kommuneejendom overgaaede Udmarksjord skal overensstemmende med nærmere Regler i en gennem
Amtmanden udfærdiget Vedtægt - enten søges bortarvefæstet med Het til at sælge og pantsættelO) eller
anvendes til Skovdyrkning. Af Loven fremgaar iøvrigt
bl. a, at de af Hartkornsejerne foretagne Overdragelser
af Lodder, som er tillagte dem ved de mellem dem
udførte private - efter det ovenfor bemærkede ugyldige
- Udskiftninger skal staa ved Magt, dog at Vederlaget for de overdragne Lodder skal tilfalde Kommunens Kasse. Loven bestemmer ogsaa, at Kommunalbestyrelsen aarlig skal aflægge et særskilt Regnskab
over Indtægter og Udgifter af Sognets Udmarksjorder,
og at Regnskabet skal fremlægges til almindeligt

Eftersyn i Sognet i 14 Dage. Ved Mellemkomst af
en i Henhold til Lovens § 2 nedsat Kommission blev
Loven anvendt noget anderledes i de 3 Sogne Ibsker,
Olsker og Rø end i de 12 øvrige Sogne. Siden Udmarksjordernes Deling har Staten skovdyrket betydelige Højlyngsarealer. Rø Plantage (over
1000 Tdr. Land) og en stor Del af den nnværende
Almindingsskov er saaledes anlagte paa Høj lyngsarealer, som ved Udmarksjordernes Deling (forlods)
tillagdes Staten. Desuden har Sognekommunerne i
Henhold til omtalte Lov af 1866 skovdyrket betydelige Højlyngsarealer, navnlig mellem Almindingen og
Paradisbakkerne.
Ved at Udmarkslodder er overdragne til Private 11)
er store Højlyngsarealer efterhaanden blevne forvandlede til Avlsmark. Blandt de mange nye Avlsbrug,
der saaledes er opstaaede paa tidligere Højlyngsarealer, findes ogsaa nogle anselige Gaarde. Den fornemste af disse er Gaarden Lyngholt Vest for Nordspidsen af Rø Plantage. løvrigt kan nævnes Mønstergaard øst for Almindingen samt to Gaarde Syd for
Rø Plantage, af hvilke den ene kaldes Skovsholm, 12)
medens den anden skal være uden Navn.
Paa Højlyngsruten og andet Steds findes forskel-

9) Det paagældende oprindelige Lovudkast med tilhørende Bemærkninger findes Spalte 859 flg. i Tillæg A til Rigsdagstidenden for 15. ordentlige Rigsdagssamling (lFl63-64.)
10) Bortarvefæstning llIed Het til at sælge og pantsætte er i
Virkeligheden en Ejendomsoverdragelse, der imidlertid har
det særlige, at Vederlaget (Købesummen) for en større eller
mindre Del afgøres ved, at der af den paagældende Ejendom
skal svares en vis aarlig Afgift (Arvefæsteafgift).

T

11) Bortarvefæstning af Statens Udmarksjorder er sket i Henhold til en kg!. Resolution af 6. Maj 1850. - Nogle tildels
historiske Aktstykker om de bornholmske Udmarksjorder,
navnlig om Arvefæsteafgiften af de af Staten bortarvefæstede
Udmarksjorder, findes Spalte 2113 flg. i Tillæg B. til IUgsdagstidenden for 58. ordentlige Rigsdagssamling (1905-06.)
12) Ovennævnte Ejendom Skovsholm, som ligger i Klemensker
Sogn, bør ikke forveksles med Proprietærgaarden 8kovsholm
i Ibsker Sogn.
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lige klippefulde, endnu lyngbegroede Partier, som er
uskikkede til Avlsmark, men vistnok egnede til Skovgrund.

Foranstaaende Bemærkninger indeholder ikke nær
alt, hvad der kan siges om de behandlede Emner, og
udelukker altsaa ikke, at disse Emner kan gøres til
Genstand for yderligere Omtale i "Bornholmske Samlinger" .

Om Bornholm i

Jærnalderen.

Bemærkninger i Anledning af
Knut Stjerna: Ridrag tal Rornholm8 Refolkningshistoria.
Af HANS KJÆR.

Det maa have været ganske ejendommeligt, da
man for godt et Hundrede Aar siden begyndte for
Alvor at drive Studier over de nordiske Oldsager.
Det var som en nyfnnden, ubeskreven Tavle, hvorpaa
Videnskaben, rustet med Erfaringer om Midler og
Metode fra beslægtelle Fag, skulde til at skrive sine
første Tegn. Stoffet var frisk og uberørt, og Folket
lyttede til med ny og frisk Interesse, naar de Mænd
talte, som fandt "det gamle Guld". Forestillingerne
om gamle Tiders Storhed og Kraft søgte Næring i
at fremdrage JVIinderne om dem, kastede Poesiens
Glans over dem, og man glædede sig over, at en ny
og stor, national og i sin Rod saa ægte dansk Videnskab voxede frem. De store Førster8sultater fremgik
af Forskningen saa hurtigt, at B'orestillingerne endnu
kunde bevares om den unge Naturens Søn, Aladdinsnaturen, der hævede Skattene og fik Lampen til at
skinne, saa den lyste over det hele Land og langt ud
over dets Grænser. 'ril Nyerup's og gamle Thomsen's
Navne, til den unge Worsaae's Navn blev Oldtids-

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

112
videnskaben knyttet, til Navne, der fik salllme Glans,
som de store Digteres, dpI' i Poesien Llev Bærere af
den nationale Genrejsning.
Men allerede i \Yorsaae's Dage laa de gyldne
Korn ikke længere paa Overfladen. Ploven maatte
føres dyLere ned, og Studiet af Oldtiden blevet Fag,
som stillede større og' større Krav til sille Dyrkere.
Det blev ræsonnerende, kloge, dybttænkende Mænd,
der traadte i de ældres Fodspor. Fagstudiet kræverle
stedse mere sin Mand, kræv(~de et sikkert Blik for
Iagttagelse, skærpet gennem Uddannelse, og krævede
lange Nattetimers Syslen med Bøgerne.
Men den Forandring, som Oldtidsvidenskaben gennelll Hundrede Aar har gennemløbet, er kun en Følge
af dens egen Udvikling. Den er blevell mindre
umiddelLar, den sender sine Hødder dybere ned, og
dens Fagskrifter bliver ofte nok en temmelig' svær
Kost. Men samtidig sætter den stadig Blomst i store
Almenfremstillinger, som findel' Vej til 'l'usinder med
aabent 0re. Saaledes er det allerede tidligere g'aaet
de fleste andre videnskahelige }i'ag, og saaledes maa
det nødvendig gaa. De store l{esultater bygges op
paa en Mængde Detailundersøgelser, som det let
bliver trættende for den, som ikke er Fagmand, at
læse om, navnlig da kun en Del af Stoffet kan forelægges i Billeder. Og endda er Oldti~svi(:ens.kaben h~r
forholdsvis heldigt stillet og har lIge mdtll vor Tld
stedse bestræLt sig for og virkelig evnet at meddele
sig saaledes, at den var tilgængelig saavel for den
snævrere Kreds af Lærde, som for den større Kreds
af Almeninteresserede.
rrnhage bliver dog et lille Antal af arkæologiske
Arbejder, som enten ved deres Form, ved over-
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vældende Mængder af Detailundersøgelser, eller ved
at være skrevne af fremmede Forskere i et fremmed
Sprog og oftest g'emte i et rridsskrift, kommer til at
ligge Almenheden noget ~j ærnere. Imidlertid er det
naturligt, at der ogsaa ønskes Besked om saadanne
Arbejder, naar de angaar ens eget Land. E'ortrinsvis gælder dette, naar Talen bliver om et større
Skrift, hvori der bringes nye Ideer frem, og ganske
særlig, naar det ikke drejer sig om større eller mindre Kulturpaavirkning', der dog lader Folkets Kærne
urørt, men om SpørgsmaaJ, der berører selve Nationaliteten. Af denne Art er nu et nyt, svensk Arbejdp"
der for en rrid siden har set Lyset, og som ved Siden
af en Række Spørgsmaal af forholdsvis underordnet
Nat ur behandler et ganske nyt og hidtil uomtvistet,
om Bornholmernes Nationalitet.
Det Studiemateriale af Oldsager og Fnndberetninger, som den danske Oldtidsforskning har tilvejebragt,
er Gang paa Gang blevet Genstand for Studium 00'b
sila af Udlændinge. Mange tyske og skandinaviske
Forskere gæster hVl~rt Aar Nationalmuseet. Norske og
navnlig svenske Arbej der af mere almell Art søger særdeles ofte til det danske Stof, og "Nordische Altertnmskunde", den tyske Udgave af Sophus .Miilt('/.~
"Vor Oldtid", er den Bog, som oftest ses omtalt i den
tyske Litteratur, der har set Lyset siden dens Fremkomst, og den er bleven Mønster for en hel Række liO'b
nende Skrifter om de enkelte Lande Det er dog
vistnok ikke tidligere ha~lldet, at ell udenlandsk Forsker ved et Universitot i sit Hjemland har erhvervet
sig Doktorgrad ved et Arbejde, som næsten udelukkende tager Rigte paa danske Forhold. Dette er imidlertid nu sket. En svensk Arkæolog, Knut St:.lerna,
il
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har for nogen Tid siden i UpsaIa vundet de akademiske Laurbær ved en omfangsrig Afhandling, Biclrag

digheds Hovedværker. Det vil blive staaende som
en Hovedkilde for den fremtidige Forskning, og
den kloge Forsigtighed hos den Mand, der snarest
kunde være fristet til at drage for vidtgaaende Slutninger af det Materiale, han selv havde tilvejebragt
og gennem mange Aars Syslen faaet kær, bør mane
ogsaa alle dem, der uden hans Førstehaands Forudsætninger behandler hans Stof, til rolig Betragtning.
'l'eorierne forgaar, men Vedel bestaar.
Det skal nu først siges, at det i betydeligt Omfang er lykkedes Dr. Knut StJema at blive Herre
over det omfattende Stof. En Hovedstøtte for ham
har det naturligvis været, dels at selve det originale
Materiale, samlet i Kjøbenhavn og paa Bornholm,
har været let tilgængeligt for den flittige Museum sgæst, dels at han i Vedels Arbejde har haft et saa
fortrinligt Grundlag. "Bidrag till Bornholms Befolkningshistoria under Jiirnåldern" er en anseelig Bog
paa henimod 300 Sider og' med over 200 Afbildninger.
Der er i Bogen nedlagt en meget stor Sum af flittigt
Arbejde; der er gjort Rede for og sammenstillet Iagttagelser over Hundreder af Fund og Oldsager. De
originale Fundberetninger er behandlede med megen
Omhu, og Afbildningerne ere omhyggelig udvalgte til
Støtte for de fremsatte Anskuelser. Men let at læse
og let at tilegne sig er Bogen ikke. Det skulde
synes, at det havde været muligt, ved en større Anvendelse af skematiske Opstillinger og af Anmærkninger med Detailstoffet, idet mindste noget at lette
Fremstillingen. Henvisningerne til andre Skrifter er
særdeles talrige, og det er i Virkeligheden umuligt
at læse navnlig den første Del af Bogen, med mindre
man stadig efterser Afbildninger m. m., navnlig i 2

tilt BornllOlml1 Befolkningshistol'ia under Jarnåldern.*)

Forfatteren har i de sidste Aar, da han boede i Malmø,
særdeles ofte besøgt Nationalmuseet i Kjøbenhavn, og
hans Bog viser, at han ogsaa er vel hjemme i Museet
l Rønne.
Det er nu vel forstaaeligt, at særlig Bornholms
arkæologiske Forhold stærkt maatte opfordre en fremmed Forsker til Behandling. Der er i den forhistoriske Oldkyndighed næppe nogen Plet i Europa, Grækenland end ikke undtaget, der er bleven saa omhyggeligt behandlet som Bornholm, de Danskes østligste
Hjem i vore Dage. Der er fra Øen fremdraget et
et saa rigt Materiale, navnlig fra Jærnalderen, at Konturerne for Udviklingen i de gamle 'l'idsrum her har
kunnet optrækkes skarpere end i nogen anden Del
af Landet, og saaledes, at der herfra kunde falde
Strejflys over andre Landsdeles Kulturudvikling. ~en
højt fortjente Forskers Skarpsindighed og utrættelIge
Iver fandt i Bornholmernes Landsinteresse en frodig
,J ordbund og naaede i kort Tid og med smaa Midler
til forbausende Resultater. Et Værk som E. Vedel' 11
RornllOlrn8 Oldtidsminder og Oldsar;er (1886) og den
dertil knyttede Efterskrift (1897), tilsammen henimod
600 Kvartsidel', med en Mængde Afbildninger, vil med
sin Forening af nøgtern Redegørelse for de faktiske
Fundforhold og en overlegen, redelig Aands Fortolkning, lige fjærnt fra 'l'ørhed og fra rodløs Fantaseren,
til alle Tider blive staaellde som et af dansk Oldkyn*) Trykt i Antikvarisk Tidsskrift for Sverige; ligeledes selvstændigt, Stockholm 1905.

8*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

116
større svenske Værker, O. Al1ll.IJl'ppn, Studien liber
nordeum]ici"isthe Fibf'lfo/'men (der ersten llachchristlichen
Jahrhunderte; Stockholm 1897) og H Salin, Die altfJl'J'manische Tlri(!}'ommllentil.: (Stockholm 1904). For en
stor Del maa Afbildningerne i disse Skrifter erstatte
et endnu større Antal Billeder i ,'I\jerna's Afhandling.
Store Dele af Bogen er at betragte som selvstændige
Bearbejde Iser af Vedels Skrift, og til disse er der
næppe stort at indvende. Men paa andre Steder fremsættes Theorier af en ganske betydelig' Rækkevidde,
til l,'orklaring af Oldsagernes forskellig'artode Ejendommeligheder. Her er Forfatteren vistnok paa flere
Punkter gaaet for vidt, i alt Fald langt videre end de
danske Forskere er gaaede, og ud over, hvad selvn
Fundene berettiger til. Han er hmved kommen ind paa
en Vej, som ogsaa danske B'orskere i andre Fag har
betraadt, ved Skøn og' Slutninger, som dog altid maa blive
subjektive, at supplere, hvad Materialet endnu ikke godvilligt yder. Hervt'd tilfredsstilles Trangen til at se store,
positive Resultater, men de Byglliuger, som opføres
paa dette Grundlag', vil let vise sig at være mere beslægtede med poetisk Digtning end med sand Historie.
Basis maatte i hvert Fald være en absolut sikker
Kronologi Navnlig gælder dette den betydeligste af
S\jPi'lIiI'S 'reorier, Antagelsen af, at der strax før Tiden
om Aar 300 f. ellI'. har fundet en LJdvandl'ing Sted
fra Bornholm, at Øen derefter en 'nd lang har været
omtrent ubehoet og saa atter er bleven besat ved en
Indvandring.
Det vilde være af den allerstørste Betydning, hvis
der virkelig kunde bringes Forbindelse til Veje mellem
arkæologisk Materiale og Omvekslinger i Befolkningen.
Saadanne Forsøg er da ogsaa tidligere gentagne Gange
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blevne gjorte, men det kan paa enkelte Undtagelser
nær ikke siges, at de er faldne heldigt ud. Kun undBr
ganske særlig heldige Forhold har Undersøgelser af
denne Art ført til Resnltatpr af blivende V:l'rd. Saaledes er det hidtil forgæves, naar lilan har søgt i det
arkæologiske Materiale at finde Afspejlinger af Folkevandringstidens Strøm Ilinger. 8f jPi'!1II mevnrr selv, at
noget saa ejendommeligt som Kimbn~rnes og 'reutonernes Tog er uden arkæologisk Spor, og det skønt et
saa, isoleret Fænomen vel kunde ventes at have efterladt sig kendelige Tegn i Oldsager og Grave. Saa
store og udprægede Kulturer, som dem, der ved den
mellemeuropæiske J:ernalders Begyndelse viser sig
i Østrig og Sydtyskland og derfra udstmaJer mod
Nord, helt op til Skandinavien, ('r det i Virkeligheden
ganske umuligt at bringe i Samklang med de historiske
Efterretninger. Fra ny Tid er det med Rette blevet
hævdet, at om det hændte, at alle historiske Efterretninger om Sydslesvigs Skæbne i nyere Tid gik tabt,
og man alene ved Studiet af efterladte Sager vilde
danne sig et Billøde af Begivellhederne, vilde 'l'yskhedens langsomme Fremtrængen ikke kunne paavises,
i alt Fald ikke paa Studiets nuværende Standpunkt og
llled de Hjælpemidlør, der for Tiden er til Raadighed*)
Reglen har da ogsaa fra arkæologisk Side været
den, at man har ladet Spørgsmaalet om Nationalitet
staa hen. Saaledes udtaler den højt fortjente svenske
Arkæolog ()scar Montel1:llS endnu i sit sidste store
sammenfattende Arbejde, "Kulturgeschichte Schwedens'" der bærer Aarstallet 1906, sig llled megen
Forsigtighed om dette Spørg'smaal, og kræver gode
Data for at antage Indvandring. Sophus i1hilLer ud*) .Johs. Steenstrup, i Hist. 'rirlsskr. 6 R VI Bd. S. 114.
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taler i "Vor Oldtid" (1897) om Muligheden af Indvandring i Bronzealderen, hvor (log den store Overgang fra Sten til Metal og ogsaa Gravformerne kunde
give visse Holdepunkter: "Spørgsmaalet om Indvandring eller Ikke - Indvandring i Begyndelsen af
den nordiske Bronzealder maa saaledes indtil videre
henstaa uafgjort" og i "Urgeschichte Europas" (1906):
"Bærerne af den barbariske Bronzekultur var talrige
forskellige Folk og Stammer, vel de samme som allerede i Stenalderen havde delt Landene mellem sig".
Men naar disse Forskere paa denne tilbageholdende
Maade udtaler sig om Spørgsmaal, hvortil det er
givet, at der ikke blot maa høre den største Kundskabs fylde, men tillige den største almindelige Kundskab om Lovene for Bevægelserne i Menneskers
Kulturliv og Sædvaner, og den fineste 'rakt, da kræver
det paa Forhaand Opmærksomhed, naar en Forsker,
hvis Arbejder hidtil har bevæget sig paa snævrere
Felter, *) paa dette vanskelige Omraade tror at have
fundet en sikker Vej.
Det er nu ganske vist tidligere nogle Gange lykkedes paa enkelte begrænsede Felter at knytte de
arkæologiske Fund sammen med historiske Efterretninger om Folkebevægelser. Men der har isaadanne
Tilfælde altid været ganske særlig gunstige Forhold
til Stede. Man kan i Italien betegne en stor Mængde
Fund som etruskiske; dette Kulturfolks Frembringelser adskilte sig nemlig gennem lange Tider stærkt

fra de omboende Folks, og de findes hovedsagelig i
Egne, om hvilke man ad historisk Vej ved, at de var
beboede af Etruskerne. Men etruskiske Oldsager
findes, spredte ved Handel, ogsaa uden for disse Egne.
Afgørende for Spørgsmaalet om en Graver rent etruskisk, bliver da til sidst kun Sproget Etruskerne havde
en egen Bogstavskrift og eget Flprog. Kun Grave,
paa hvis V ægge Indskrifter i etruskisk Sprog er
malede, kan man med absolut Sikkerhed betragte
som øtruskiskø; men disse blivør vejledønde for Opfattølsen af andre Gravø, som vel ikkø tilfredsstiller
dette Krav, men iøvrigt ved Beliggenhed, Bygning,
Indhold og øvrige Forhold fremviser hermed ensartødo
Karaktertræk. 11'01'8([(((' paaviste allerede forlængst ved
Kombination af arkæologisk og historisk Forskning
Minderne om dø Danske i Normandiøt og i England.
Meget intøressant er fremdeles Hn Undersøgelse angaaende Slavørne, der allerødø for adskillige Aar siden meddeltes af Sophus Miilli'J'*). Han paaviste nemlig, at der
paa østtyske Gravpladser fra en bestemt Periode i
Jærnaldøren, de llærmøste Aarhundreder efter Folkevandringstidøn, fandtes Ringe af en ejendommelig' Form,
dannede af en Bronzetraad og i den enø Endø bøjedø
i w-Form, ligesom ogsaa andre Oldsager var ejendommelige for de samme Grave. Fremdeles paavistes,
at saadanne Ringe var en national slavisk Prydelse,
og at de just forekom over bestemte Strøg, Østtyskland, Bøhmen, Polen, Østrig-Ungarn, Rusland, netop de
Strøg, om hvilkø døt ad historisk Yej er kendt, at
de i de Aarhundreder, hvorom 'ralen ei', var beboede

*) K. S~jerna; Vendel oeh Vendelkråka: Arkiv for nord. Filo-

logi, Ny Række, Bd. XVII. - Arkeologiska Antekningar til
Beovulf: J\lIånadsblad 1903-4. - Hjalmar og Sværd i Beovulf:
Studier tillegnade O. Montelius (1903). - Svear og Gotar under
folkvandringstiden : Svenska fornminnes foreningens tidsskrift
12 (1905.)

*) Sehlesiens Vor Zeit in Bild und Schrift, 35 Berieht: Ueber

slavische SchHlfenringe.
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af Slaver, og at Ringene ikke fandtes udenfor disse
Strøg. Meu Undersøgelsen arbejdede altsaa med et
meget kombineret Stof, med de arkæologiske B'und,
de bevarede Stednavne og det historiske Materiale,
og just derved fremkom Hesultatet. Saa smuk den
hele Undersøgelse er, saa sikkert er det ogsaa, at
den ikke havde været mulig ad arkæologisk Vej alene.
Dr. 8tjana har nu ogsaa selv haft øje for, at han
var inde paa en vanskelig Vej, naar han ved arkæologiske Beviser vilde godtgøre, at der paa Bornholm i
J ærnalderen har fundet en Forskydning Sted, ikke
alene af Kulturpaavirkninger, m8n ogsaa af selve Befolkningen, en Ændring' i Nationaliteten. Han udtaler
selv i Begyndelsen af sit Arbejde, at det i de fleste
Tilfælde er vanskeligt eller umuligt at konstatere,
hvorvidt ]'olkeomflytning'er har fundet Sted i forhistoriske Tidsrum, Ligeledes er d8t med fuld Ret,
naar han fremhæver, at det særlig for Nordens Vedkommende vil være vanskeligt at foretage Paavisninger af den Slags, De nordiske Lande har ved
deres geografiske Beliggenhed, i Begivenhedernes og
i Kulturens Yderkreds, været mindre udsatte for voldsomme Indvandringer end Lande med Beliggenhed
nærmere ved Brændpunkterne for de store Begivenheder. For de ældre Tidsrum, Stenalderen og Bronzealderen, mener 8tjpl'na ligesom ogsaa de andre nordiske
Forskere, at man ikke kan paavise nogen Folkeforflyttelse, Kraniemaalinger, Haarfarve og lignende
antropologiske Kendemærker har hidtil ikke kunnet
give vejledende Oplysninger af Betydning, Derimod
mener den svenske Forfatter at kunne iagttage, at
der indenfor J ærnalderen, saavel inden for Oldsagstyperne som i Gravskikkene, paa visse Strøg inden

for det nordiske Omraarle, i Kllltnrnd viklingen kan
paavises Spring og Brud, som peger i denne Retning,
At der inden for den nordiske Jærnalder er større
Ujævnheder og hurtigere Vekslen end i de ældre
Tidsrum er nu ogsaa sikkert nok Det staar i Forbindelse med den Udvidelse af Civilisationens Rammer,
som fulgte med Udviklingen af ROl1l~rriget, særlig i
Kejserdømmets rrid, og med den almindelige Uro, som
i Folkevandringstiden kom over de mellemeuropæiske
Folk Dørene aalmedes for hurtigt vexlende PaavirkIlinger, der 111aatte vise sig paa forskellig.M aade paa
de nordiske Landes Dele, alt efter det Sted, hvor
Bevægelsen opstod, den Vej den fulgte, og den Kraft,
hvormed den kom, Et Udtryk herfor er det rigt vexlende Billede, som den nordiske .Jærnalder frembyder,
selv inden for begrænsede Landsdele. Kulturudviklingens Veje har man alt længe søgt at udrede, og
meget er gennem skandinaviske Forskeres Arbejde
alt udrettet. StjeJ'na meller lIl! at. kUllne naa et stort
Skridt videre frem, Han inddrager ogsaa Gravpladserne
som arkæologiske Enheder under sin Betragtning.
At Indvandring- har fundet Sted, paa et eller mulig
flere Tidspunkter, mener 8tjP!'na, er sandsynligt. Har
en Indvandring fnndet Sted, da er det rimeligt, at den
nye Befolkning ikke har kendt de ældre Beboeres
Traditioner; det maa da søges paavist, at en Hække
Gravpladser fra et bestemt Tidspunkt ikke mere er
blevne benyttede, lllen at nye Gravpladser er blevne
anlagte. Fremdeles maa den formentlige nye Tids
Grave indeholde nye Oldsagstyper. "Den interne
typologiske Udvikling maa vise sig afbrudt", og de
nye Former maa være de samme, som brugtes i det
Land, hvorfra Indvandrerne kom, Helst maa det vise
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sig, at de ældste af de nye Oldsagsformer viser sig
at ligge paa et Punkt af Landet, hvorfra Forbindelsen
med Moderlandet er nem og tager forholdsvis kort
Tid. Er alle de nævnte Forhold til Stede paa et bestemt Omraade, findes der en al'l>'ll'ologislc Dis('o)'dans,
Forud og' bagefter Discordanslinien maa den typologiske
Udvikling til en vis Grad VGel'e 1:ntl'l'n, knyttet til Landet
selv. Pall, Bornholm findes Discordanslinien ved Aar
500 e. ehr. Stjerna antager, at der ved 'riden kort
før Aar 300 e. ehr. har fundet en almindeliO'
,., Udvandring Sted fra Bornholm; endnu frem i det sjette Aarhundrede har Øen været sparsomt beboet af Resterne
af den udvandrede Befolkning'. Ved Midten af det
sjette Aarhundrede skulde sall, Stammer fra Stræk
ningerne ved Kalmarsnnd og Flokke fra Gotland have
besat et af Øens vigtige Punkter og derfra ved Aar
800 have bredt sig over den øvrige Del af Bornholm, Teorien om den arkæologiske Discordans forlanges
nu af StJ{'}'na ikke opfyldt sall, strengt som det ovenfor er fremstillet. Han indrømmer, at ogsaa andre
Paavirkninger til enhver Tid kan have fundet Sted.
Men ganske uanset, om man overhovedet vil indrømme Teorien i sin reneste Form sall, st.or en Beviskraft, som Stjernet tillægger den, maa det være ganske
klart, at en Regel for Forhold af en saa vanskelig
Art som dem, hvorom Talen er, - vel nok de vanskeligste, som Arkæologen overhovedet kan blive stillet
overfor --, kun kan have nogen Kraft, naar den kan
gennemføres strengt. Der behøves ikke ret mange
Forbehold, før den bliver ganske værdiløs, thi selv
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nok saamange usikre eller halvt sikre Iagttagelser
kan ikke tilsammen naa Værdien af blot en eneste
helt sikker. Det maa da straks vække nogen Betænkelighed, at Stjamas Skrift overvejende er bygget
pall, den særlig i Sverige stærkt udformede typologiske
Undersøgelsesmaade.
Typolog'ien er nu ingenlunde noget særlig svensk.
Det er en Forskningsmetode, der almindelig anvendes
i adskillige Videnskabsfag, saaledes i Myte~ og Sagnforskning, Historien, Naturhistoriens forskellige Grene
og tildels i Litteraturhistorien. Ogsaa paa det arkæologiske Omraade anvendes den af alle Forskere, men
den er specielt ndformet og benyttet af de svenske
Videnskabsmænd og navnlig med Genialitet udviklet
af O. Monteliu8. Ligeledes tillægger man den i Sverige
en overordentlig Rækkevidde.
Har Arkæologen til Undersøgelse en Række Genstande, helst ikke ;forfaa, af ens Art, t. Eks. Bøjlenaale
(Fibula'er), Sværd, Knapper, eller maaske Dekorationsmotivel', søger Typologien inden for hver Art af Genstande at ordne Materialet i visse Grupper, der har
væsentlige Træk til fælles, Typerne, og søger derefter
at bestemme disse Typers indbyrdes Udviklingsforhold,
der antages at svare til 'ridsforholdet. Herved anses
som almindelig Regel det enkle og usammensatte,
det, som mest tager Sigte paa det Øjemed, hvortil
Tingen skulde bruges, for det ældste; det mere udformede, det stærkere sammensatte eller delvis allerede
misforstaaede, for yngre. Metoden tager som den
naturhistoriske Forskning stærkt Sigte paa Udviklingen og Kontinuiteten i menneskeligt Arbejde og
forudsætter, at der findes en saadall Kontinuitet.
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Det er givet, at der gennem denne Metode kan
vindes Vejledning af saare værdifuld Art; men det
synes tillige klart, at rent typologiske Beviser kun
sjælden kan have bindende Kraft til kronologiske
Bestemmelser. *)

"med eller uden Ligbrænding, viser Differentiering
"mellem 0stgermauer og Vestgermaner allerede i
"Jærnalderens tidligste Perioder. En Bevægelse af
"denne Art er en Kulturbevægelse og har tydeligt nok
"intd med Indvandring at gøre. De Forandringer,
"den medfører, berører kun Gravskikken. "
Dr. Stjernet har utvivlsomt Ret i at betegne en
saadan Skiften i Gravskikken som Vidnesbyrd om en
betydelig Ændring i den religiøse Opfattelse hos Datidens Mennesker. Ogsaa maa man heri se Udslag
af en Knlturbevægelse af ikke ringe Betydning. Der
ses dog ikke rettere, end at Dr. Stj~l'na overvurderer
dette Forhold, naar han udtaler, at det er af større
Betydning· end selve Indførelsen af Ligbrændingen.
Selv i vore Dage har dette Spørgsmaal, der til alle
Tider maa have staaet i det nærmeste Forhold til
Religionen, været i Stand til at fremkalde Konflikter
af betydelig Rækkevidde. Det kan da ikke være andet.,
end at der samtidig med Overgangen til Ligbrænding
maa være indtr<1adt gennemgribende Ændringer i de
religiøse Forestillinger hos de Mennesker, der indtil
da kun kendte til at nedlægge deres døde i store
Stengrave eller i .Jordens Skød. Det er ogsaa især
paa dette rridspullkt, at Forskerne har været mest
tilbøjelige til at tænke paa en Indvandring. Men Ofring
og Opbrænding af den dødes Ejendele, der skal følge
ham, er i og for sig knn Udtryk for den logiske
Konsekvens, det andet Skridt, der en Gang maatte
følge efter det første, om det end kunde vare særdeles længe. Og hvorledes Dr. 8tjl'l'rw samtidig kan
sige, at denne !lye Skik er et Skelnemærke mellem
0st- og Vestgermaner, og tillige erklære, at det er en

Dr. 8tJ{'rn((s Bog falder i 2 Hovedafsnit. I det
første af disse behandles Bornholms Arkæologi indtil
Midten af det sjette Aarhundrede e. Chr, altsaa en
Periode af ca. 1000 Aar. I nær 'rilsllltning til Vedels
Undersøgelser redegøres først for de bornholmske Gravformer. Ved Rl'onzeald{,}"l'ns Slutning, henimod et halvt
Aartusinde før Christi Fødsel, anvendes i det sydlige
Skandinavien og i Nordtyskland gennemgaaende Ligbrænding. I Gravurnerne nedlægges de hvidbrændte
Benrester, af og til tillige Oldsager af Metal, men
ingen andre Rester efter Ligbrænding·en. Omtrent
samtidig med J(Pl'nets Optræden kommer der blandt
de germanske Stammer en ny Gravskik op.
"Medens tidligere kun de brændte Ben af Menne"sket jordedes, værnede Gravdækket .lU alle de brændte
"eller ubrændte Dele af Liget. Dette viser, at man
"nu begyndte at betragte hele Liget som helligt.
"Bag en saadan Skiften i Gravskikken ligger følge"lig en dybtgaaende B'orandring i den religiøse Op"fatteIse. " ... "Denne radikale Ulighed i Gravskik, af
"dybere Betydning end B'orskellen mellem Begravelse
*; Metoden el' fremstillet af

U. J1[olltelius: Die typologische Methode, Stockholm 1900; den er dog anvendt af ham længe forud. En udførlig Kritik er givet af Sophus J\lIiiller: J\lIinrlre
Bidrag til den forhistoriske Arkæologis lIfetorle I .. Den svenske
Typologi. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1884.

•
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Kulturbevægelse, der intet har med Indvandring at
gøre, er ikke ret forstaaeligt *).
Paa Bornholm optræder denne nye Gravskik, som
Dr. Stjerna videre udvikler, i 2 Former, dels som
Umebrandgmv, defineret som en Grav, hvori de brændte
Ben og Baalresterne er nedlagte i et Lerkar, der
nedsættes i Jorden, dels som Rmndplet, hvor Baalresterne nedlægges uden at indesluttes i noget Lerkar. Der skelnes imellem Brandgrube og "Brandflak" ,
efter som Resterne er nedlagte i en lille Grube eller
mere fladt udbredte. Brandgruben betragtes som en
videre Udformning af "Brandflak". Der redegøres
for disse Gravformers Variationer, Udbredelse og antagelige Udvikling. Forholdene paa Bornholm sammenstilles med, hvad der kendes af tilsvarende Art fra
det øvrige Danmark.
Fremdeles meddeles, at paa Øland kun "Brandflak" kendes; paa Gotland optræder de i Bflgyndelsen
af Jærnalderen og vedvarer ret længe; lignende kendes
fra DaisIand,
Vestergøtland
og det sydlige
Norge. Som
Resultat af
Undersøgelsen
Fig. 1. Bøjlenaal, J æ1'll. Førromersk Tid.
angives Born(400 f. Ohr.-Ohristi FødRels Tid). Bornholmsk holms Stilling
Form. Lignende kendes bl. a. fra Preussen
ved J ærnalderog Sverige.
ens Begyndelse saaledes: "Begravelse med samt Baalresterne frem"træder [ved .Jærnalderens Begyndelse] i Omraadet

"mellem Oder og Weichsel, i Sydskandinavien og paa
"de store Øer i østersøen, samt ligeledes i Sydnorge
"og Vestdanmark. I de kontinentale Dele af dflUe
"Omraade anvendes udelukkende Urnebrando-raven i
'"'
,
"de skandinaviske baade Urnebrandgraven og Brand"flak'~t, men, idetmindste paa Øerne i østersøen, dog
"særlIg Brandflak. Bornholm bØI' saaledes i denne
"Henseende ved .Jærnalderens Begyndelse henregnes til
"den skandinaviske Del af det østgeTmanske Omraade."
"I Tene-tid [den førromerske .Jærnalder] begraves
"paa Bornholm saa godt som udelukkende i Brand"gruber. Urnegrube optræder som en meget sjælden
"Undtagelse, og Urnebrandgraven er .kun kendt fra
"saadanne 'rilfælde, hvor Urnen udgøres af et Metalkar.
,,~en Form, Brandgruben har antaget paa Bornholm,
"bIbeholdes senere." -

*) Heller ikke ses det., hvorledes Dr. Stjerna kan kalde Liget

"helligt".

Det svarer ikke til, hvad næsten .alle kendte Re-

Fig. 2. Bæltehage, J ærn; almindelig i bornholmske Brandpletter. Førromersk Tid.

.,
l·

Paa tilsvarende udførlig Maade redegør Dr. Stjerna
for Bornholms Forhold i alle Afsnit af J ærnalderen.
ligioner hævder nemlig, at Liget, og alt, hvad dermed staar i
Forbindelse, er urent. Først Kristendommen anlægg'er Gravpladsen om Gudsdyrkelsens Tempel. - l}Ied Hen~yn til Hovedopfatteisen af Ligbrændingens Betydning henholder iøvrigt
den svenske Forfatter sig til SOJihU8 Midlers Udtalelser i
"Vor Oldtid", S. 330, og den tyske Forsker Enl'in Rohde's i
"Psyche, Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen",
2. Opl. I S. 27 ff. - Sml. OlsHausen i Zeitschrift f, Etnologie 1892.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

128

129

Fig. 3-9. Oldsager fra romersk 'l'id. (Chr. Fødsels Tid-300 e. Chr.)

Fig. 3.
Skjolc1bnle. Jern.

Fig. fJ.
Bøjlemlal. Bronze.

Navnlig udredes Oldsagernes Vdbredelsesforhold meget omhyggeligt. Der
er her tilvejebragt et særdeles nyttigt Supplement, dels til Vedels Bøger,
dels fra nyere IAteratur til Sophus
J\;Ilillers Ordning af Danmarks Oldsager.
De med de ældste Brandpletter samtidige Skeletgrave omtales, og Modsætningen mellem de 2 Begravelsesformer
udvikles (S. 17). Tiltagen af Fundene af
Oldsager uden for Grave, Afa1'k- og ~M08e
fnndene, sættes af Dr. 8tjema i Forbindelse med den ringe Mængde af nedlagt
Gravudstyr i Gravene fra tilsvarende
Perioder. Han tænker sig, at man, eller
maaske vedkommende selv i levende
Ijive, har nedlagt HedRkaber og Vaaben
paa andre Steder. Endvidere omtales
de religiøse Forhold, og den Anskuelse
fremsættes, at Dyrkelsen af Odin er
indført paa Bornholm kort efter Aar
200 e. Ohr. Fremdeles omtales Befolk-

Fig. 4.
Berlok. Gnlrl.

Fig. 6.
Parti itf Skjoldlmandtitg. Jern
og Bronze med Sølvbelægning'.

Fig. 7. Hunrlegget Kniv. .Tern.
Alle fra Bornholm. Formerne tillige alm. i det øvrige Danmark,

Fig. 8.
Sværd, Jærn.

*) Figurerne Nr. 1-11 og 20 er Gengivelser af
Clicheer, der tilhører det kg!. nordiske Oldskrifts elskab i Kjøbenhavn, og som velvilligt
er overladte til Brug for dette Arbejde.
:B'igurerne 12-19 er dels Originalbillederne
selv, dels galvaniske Gengivelser efter Originaler til Dr. Stjerna's Arbejde. De er godhec1sfulrlt udlaante itf Kung!. Vitterhets,
Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm og benyttes med Dr. Stjerna's venlige
Tilbdelse.
9
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ningsfordelingen paa Bornholm i den ældre Del af
Jærnalderen, og Grave og samlede Gravpladser opstilles i Grupper efter den Tid, hvortil de antages at
høre. Særskilt omtales de bornholmske Møntfund. Fire
Smaakort visE'r Gravpladsernes Fordeling paa Øen til
de forskellige Tider.
Visse Lag af mørk Kulturjord, af samme Art som
den ellers k~lldes fra Oldtidens Bopladser, belragtes,
fordi der gentagne Gange er fundet ret kostbare
Genstande paa
dem, som stammende fra Plndser, hvor Gudsdyrkelsen fandt
Sted.*)
Fremdeles omtales (S. 70) ForbindE'lserne melFig. 9. Kam. Jern.
lem Bornholm og
andre Omraader i det samme Tidsrum, først i den
ældre, førromerske Periode (la 'rene-tiden), derefter i
den romerske 'rid (S. 76) og i "den romersk-gotiske"
Periode (84). Forfatteren bestemmer Sjælland og Fyn
som de Lande, hvorfra Kulturens Strømme ved denne
Periodes Slutning **) fra Fastlandet breder sig ud
over Norden (S. 86). Paa tilsvarende lVIaade behandles
særskilt den "romersk-gotiske" Periodes yngre Del,
og elldelio- Folkevandringstiden, hvilken sidstnævnte
,.,
'l
Periode af StjlN'na sættes til 400-550 (i Danmark tI
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300-500) e. Ghr. Sine almindelige Slutninger om
Kulturforbindelserne fremsætter Dr. Stjernet S. 118
o. flg. og her følger nu den vigtigste, før berørte
Teori. Der udtales, at der paa et bestemt Tidspunkt,
som sættes til ca. 300, indtræder en ret brat Forandring i den ældre Tids
Forhold. Gravpladsernes
Benyttelse ophører over
den største Del af Øen, og
de ældre Aarhundreders
, d
fl
f f h Id Fig. 10. Bøjlenaal, FolkevandringsRIg oma øsesa ol' o s- t'd
'00 e.,
Gh)
l
\ 300-o
r. F ra B ornvis Fattigdom. Dette for- holm. Almindelig i hele Danmark.
klares ved en ny Teori om
almindelig Udvandring for Bornholm og sættos i Forbindelse med den gamle Ide om, at DU1'gundmfolket
skulde stamme fra Bornholm. Da Kvindegravene er
i Overtal, drager Forfatteren den Slutning, at den
Del af Befolkningen, som blov tilbage, for en stor Del
har været Kvinder. En Del Fund af forbøjede og forsætligt ødelagte Vaaben, uden at Spor af Liget, hvortil
de skulde høre, kunde paavises, forklares som 1'omgrave, Kenotafier eller Æreminder for dem af de bortdragne, om hvis Død Slægten paa Øen siden hen hørte.
Vaabengravene tilhører imidlertid en noget ældre Tid,
end den, der skulde ventes. Dette vil Dr. Stjernet forklare ved at antage, at man i nog'le Tilfælde har haft
Adgang til den Rustning, den Døde bar før Udvandringen, og har begravet den.*) Men en rum Tid senere,
ca. 550 e. Chr., har en ny Folkestamme bredt sig over
Øen (S. 128), først fra et Punkt paa den nordøstlige

G~='~--~

lO) Dette synes dog' ikke at bekræftes af U ndersøgelsel'lle paa

andre Punkter af Danmark.
lOlO) Dr. Stjerna bestemmer dette Tidspunkt som ca. 200, danske
Forskere til ca. 300 e. Ghr.

lO) Nogen fyldestgørende Tydning af (lisse mærkelige Grave er
næppe endnu fremsat.
9*
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Kyst. Endelig fremsættes udførligere Teorien om
Burgunderne (S. 132).
Bogens andet Hovedafsnit begynder med S 137
og behandler Bornholm i .Jærnalderens sidste Halvdol
(550-1000 e. Uhr.) Det er Skriftets smukkeste, rigt
gennem illustrerede Del
med en typologisk Udredning af den ornamentale Udvikling af
en Række forskellige
Bøjlenaale, deres Udbredelsesomraade, speFig'. 11. Bøjlenaal. Efterromersk 'l'id
cielt deres Forekomst
(500-800). Fra Bornholm. Lignende
paa Bornholm, Øland
i Ves tdanmark.
og Gotland, saavel Naalene af mindre Størrelse, som de store, der mere ligner
Spænder ("Rygknapspænderne") (S. 161). Fremdeles
omtales de "næbformede" Bøjlenaale (S. 170), de "ligearmede" (174), pladeformede (179), D-formede og trefligede (182); endvidere de runde Spænder (185) og
de ovale, skaalformede, der forekommer
i saa stort Antal
over hele Skandinavien (194). Y derlige re behandles en
Række Beslag (205),
Kædesmykker, Ringe, Naale og Spænder. Der opstilles en
Fig'. 12. BøjlemtaL Bronze. Skaane.
forholdsmæssigTidsbestemmelse for de forskellige Typers Rækkefølge
(231); der søges herefter bestemt en virkelig Kronologi
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Fig. 13.

Fig. 14.
Fig. 13-14. Spænder med "Ryg·knap'. Bronze med Granater.
Gotland 1)3) og Øland (14).
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og et Omrids af den formentlige nye Bofæstnings
Historie (242). Udgangspnnktet bestemmes som Egnen
om Gudhjem og "Indvandrernes" Hjemstavn søges i
Egnen om KaIrnarsund, Øland og Gotland.

Det hermed givne Resume af den svenske Forfatters Hovedsætninger er i al sin Korthed tilstrækkeligt til at vise, hvor afvekslende Bogens
Indhold er. Det er et Skrift, som arbejder med et
omfattende Materiale af Oldsager og Fund fra hele
det Omraade, der geografisk ligger om Bornholm.
Det kan, uanset hvad man
ellers kan have at indvende mod Bogen, i hvert
Fald ikke bebrejdes den,
at den lider under Mangel af Ideer. Meget snarere kunde det siges, at
Ideerne, Teorierne er for
mange i Forhold til Stoffet.
Fig. 17. Rund Bøjlellaal.
Der er her paa Grundlag
Gotland.
af et arkæologisk Materiale af begrænset Rækkevidde fremført en hel Række
af Ideer, som i og for sig er interessante nok at læse
og egnede til at vække Eftertanke; men det maa tillige strax udtales, at meget af hvad der saaledes
er fremsat, ikke i Dr. Stjernus Bog har faaet en saadan Begrundelse, at det virker overbevisende. Dette
gælder saaledes exempelvis Antagelsen af Helligdomme
i Nærheden af Gravpladserne, Bestemmelsen af 'ridspunktet for Indførelsen af Odinsdyrkelsen, af Penges
Betydning i Grave, og først og fremlllest af ell Lakune
i Befolkningens Historie. Havde den svenske Forsker
til Bunden uddybet blot et enkelt af de mange Spørgsmaal, der nu mere strejfes, vilde han have tilfort sin
Bog en Værdi af større Betydning end mange Teorier.
Det kunde være fristende at gaa nærmere ind paa

Fig. 15.
Spænde med "Rygknap" . Bronze med Granater. Fra Bornholm.
Lignende i det øvrige Danmark. Mange lignende i Sverige og
Norge.

Fremdeles paavises den særlige bornholmske Udvikling, dens Art og Udstrækning. Det udtales, at
Hovedpaavirkningen paa
Bornholm udgaar fra de
nævnte svenske I.iandskaber, idet dog ogsaa
Forbindelsen med det
øvrige Danmark spores.
Bornholms "Discordanslinie" sættes ved Aar
500 e. Ohr.
I Bogens Slutning omtales endelig Stednavnene,
Fig. 16.
og Dr. Stjerna fremsætter
Rund Bøjlenaal, Bronze. Bornden Anskuelse, at Stedholm. Grundformen almindelig
navnene
paa Bornholm
i de germanske Lande.
er meget yngre end i det
øvrige Danmark og dannede paa afvigonde Maade.
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adskilligt af dette, der ikke sjælden rører ved Spørgsmaal, som hører til de vanskeligste i den forhistoriske
Arkæologi og overhovedet i Studiet af Menneskers
Kulturliv og de religiøse, grundlæggende Hovedforhold.
I meget af dette forekommer det mig, at Dr. StJerna uden
tilstrækkelig Begrundelse fra, hvad der vides om et
Tidspunkt, opstiller Teorier om et andet, ældre, eller
fra, at visse enkelte Træk tilsyneladende stemmer overens, slutter til Lighed ogsaa i det væsentlige. Det hedder
saaledes i et bekendt Sted i "Ynglingesaga", der nedskreves paa Island mellem 1220 og 1241, at man i
Valhal kunde nyde, hvad man selv i levende Live
havde nedgravet. Dette kan man maaske nok bruge til
at forklare nogle af Fundene fra Mark og Mose fra
de sidste Aarhundreder af Jærnalderen. Men Dr. StJerna
gaar langt videre; han antager (S. 19), at man i den
ældre J ærnalders Begyndelse ikke længere tænkte sig
den døde indesluttet i Graven; derfor nedlagde man,
;): de efterlevende eller vedkommende selv i Live,
Redskaber og Vaaben, ikke i Graven, men andetsteds;
siden hen viser Fundene, at alle Levninger fra Baalet
nedlagdes i Graven; dette forklares ved at antage,
at Befolkningen nu igen troede, at Graven var den
dødes Bolig; altsaa behøvede man ikke længere at
nedlægge, hvad den døde havde Brug for, andetsteds
elld i selve Graven. - Dette er i Virkeligheden ganske
ubeviseligt. Der er al Sandsynlighed for, at der ved
.Tærnalderens Begyndelse fandtes religiøse Forestillin ger af en ganske anden Art end dem, man kender saa
nogenlunde godt fra Vikingetidens Slutning. Der kan
have - og !tal' sandsynligvis i de mere end Tusinde
Aar, hvorom 'l'alen er, været ganske forBkelligartede,
religiøse og ikke religiøse, Grunde til, at Ting gemtes

i J orden; de Sager, der findes hengemte i Mark
og Mose, er ofte just saadanne, som sjælden eller aldrig er fundne i Gravene. Og naar Dr. St/erna mener,
at Vekslingen i Fundenes Art og Indhold i og uden
for Gravene kun ("endast") kan forklares ud fra
Gravene selv, da er det en øjensynlig Overvurdering
af Betydningen af Gravlægningen og hvad dermed
staar i Forbindelse. Der vil ikke, selv i primitiv indoeuropæisk Kultur, kunne findes Basis for Antagelsen
af, at Graveeremonier skulde have spillet en saadan
dominerende Rolle. tT ærnalderen er i mindre Grad
end noget af de andre forhistoriske Tidsrum en ensartet, rolig Udvikling. Vexlingen i Fundenes Karakter,
mellem Ugbrænding og ubrændt Gravlæggelse, og
imellem Sager, der vise mellemeuropæisk, romersk
eller vesteuropæisk Paavirkning, staar utvivlsomt lige
saa meget i Forbindelse med skiftende Forhold udadtil
som med vekslende Strømninger i selve Landet.
Af lignende Art maa Standpunktet blive over for
den i Skriftet fremsatte Opfattelse af de Skattefund,
der fra en senere DpI af Jærnalderen er fremkomne
i ret betydeligt Antal, og som indeholder Værdis ager,
dels Mønter, dels andre Genstande af ædelt Metal,
Barrer, afhuggede Stænger og lignende, der tydeligt
nok er Værdimetal, Betalingsmidler. Dr. Stjerna antager ligefrem, at man i Norden troede paa et Handelssamkvem i det tilkommende Liv, af lignende Art som
i Livet paa denne Side Graven. Som Støtte for
denne Antagel~e anføres navnlig, at der fra Oldtidens
Slutning kendes en Del Gravfund med Vægte (smaa,
dannede af 2 flade Skaale, der ophængtes ved hver sin
Ende af en Vægtstang), og endvidere den Omstændighed, at man i enkelte Grave har fundet Mønter.
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Vægten e skulde vel altsaa hruges af den døde til
at veje det Værdimetal, som var nedlagt andetsteds;
thi i Graven selv er saadant Værdimetal næppe
nogensinde fundet sammen med Vægtene. Af Møntfund fra Grave anfører Dr. Stjerna navnlig et Fund,
der for nogle Aar siden skete paa Fuglie Kirkegaard i Skaane. Rent bortset fra, at Oplysningerne om dette Fund, der skete under eller lige
ved en Kirkegaardsmur, er indhentede en rum Tid
efter at -Fundet skete, og saaledes, trods al anvendt
Omhu, ikke kan have samme Værdi som et paa
videnskabelig Maade optaget Fund, saa taher det
overordentlig meget i Bl,tydning ved at være fra den
kristne Middelalder. Det indeholder nemlig 8 Mønter
fra Oluf Hungers Tid (1086-95) og kan saaledes
ikke ret vel have Betydning for en 'rid, der ligger
adskillige Aarhundreder længere tilbage. Tanken om
et Handelssamkvem blandt de døde synes da ogsaa
i sig selv saa mærkelig, at den for at blive trolig
maatte underbygges med meget stærke Grundp.*)
Gravfund med Mønter er fra tidlig Middelalder saa faa,
at de vanskelig kan bringes ind under almene Synspunkter, og de faa Fund, der kendes fra Oldtidsgrave,
bestaar kun af 1 eller 2 Mønter. l nogle Tilfælde er
disse Mønter gennemborede eller forsynede med Øsken
og har saaledes gjort Tjeneste som Smykker; i enkelte
andre Tilfælde beror Tilstedeværelsen af Mønterne
ligesaa utvivlsomt paa romerske Reminiscenser, der

har fundet Vej til Steder, hvor Romerne selv aldrig
kom.*)
Dr. Stjerna8 Hovedteori om den bornholmske Folketomhed gennem et Par Aarhundreder, om den forudgaaende Udvandring og den efterfølgende Indvandring,
beror hovedsagelig paa 2 Ting, nemlig at Gravene efter
hans Antagelse efter Aar 300 blive faa i Tal, og at
det overvejende Antal bliver Kvindegrave. Forudsætningen maatte være, at de bornholmske Gravfund i stor
Udstrækning kunde saaledes tidsbestemmes, at der
om Kronologien var Enighed blandt Forskerne og
kunde opgives Aarstal, der ikke vaklede ret mange
Aartier. Men dette er - desværre -- endnu ingenlunde Tilfældet. Naar der i den forhistoriske Arkæologi tales om Kronologi, er det i en noget anden Betydning end den, hvori Historikeren anvender dette
Ord. Historikeren daterer Aar for Aar, helst endda
meget nøjagtigere. I de forhistoriske Tidsrum bliver
der som Regel kun Tale om at søge vi88e Hovedpunkter saaledes bestemte, at Grænserne frem og tilbage i Tiden ikke varierer over mere end et halvt
Hundrede Aar. Jærnalderen har frem i Tiden en
bestemt Grænse i Kong Gorms og Dronning Tyra's
Dødsaar og de nærmest efterfølgende Begivenheder.
Ligeledes kan man i Danmark ret nøje angive Tiden

*) Dr. S(jerna anfører til Støtte for sin Opfattelse af Betydningen af Fundene af Ædeltmetal en Udtalelse af den svenske Forsker, Dr. Osc. Almgreen. Paa dette anførte Sted,
Svenska Fornminnesf6ren. Tidsskrift X, 232, udtaler Dr. Almgreen sig dog ret tilbageholdeude.

*) Dr. Stjerna nævner i denne Forbindelse, at der i 2 af de
store lHosefund fra Folkevandringstiden fandtes "Denarskatte" .
Talen er om de 2 sønderjydske Fund. I Thorsbjerg J\fose
fandtes 37 romerske Sølvmønt er, antagelig spredte mellem
de øvrige Sager. I Nydam var der 31, hvoraf 13 og 7 laa
samlede paa 2 furskellige Steder, de andre spredte. Det
er kun lidet blandt Fundeues Tusinder af Oldsager og kan
i hvert Fald næppe betegnes som "Skatte", der skulde kunne
spille en Hovedrolle ved Opfattelsen af Fundene.
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for J ærnalderens Begyndelse til ca. 400 f. Chr. *) Fremdeles kan man nogenlunde angive Tidspunkterne for
de afgørende Vendepunkter, saaledes at den førromerske
Periode sættes til 400 Aar, og efterfølges af den
romerske Periode til 300 e. Chr. Folkevandringstiden
sættes til 300-500 og den efterromerske Tid til
500-800; Vikingetiden, 800-1000, danner Overgangen til den historiske 'rid. **) Mulig kan man
ogsaa i Danmark ad arkæologisk Vej erkende Underafsnit under disse Perioder, men i hvert Fald har
man ikke kunnet tillægge de bestemte Aarstal nogen
Værdi herudover. Navnlig kan det ikke erkendes,
at der ad egentlig typologisk Vej kan vindes virkelig kronologiske Bestemmelser, idet disse kun kunde
være brugbare, hvis menneskelig Udvikling altid
fulgte ganske regelmæssige og ensartede Veje, SM
at en vis Grad af Udvikling altid tog et bestemt
Aaremaal at gpnnemgaa. Dr. Stjel'na opstiller i sin
Bog 7 Udviklingstrin for en Række Oldsager og giver

hvert af dem en Varighed af 50 eller i nogle Tilfælde 25 Aar. Dette er lige saa ubeviseligt som selve
Rækkefølgen synes vis, og det forbedres ikke meget ved
Tilføjelsen af Ordet omtrentlig Eller, for at tage et
andet Eksempel, naar Dr. Stjerna (S. 10) om en Række
Grave siger, at de tilhører Jærnalderens første Periode,
da er det utvivlsomt rigtigt; men naar han derefter
siger, at .,den absolute tidsstallning på Bornholm ar
sålunde hiirigenom bestamd," da drager han en Slutning, som næppe nogen nordisk Arkæolog vil meduuderskrive.
Mangelen paa Overensstemmelse i den kronologiske Opfattelse gælder imidlertid ligesaavel enkelte
Oldsager, som Tidsrummene som Helhed. Saaledes
tilhører eksempelvis Bøjlenaale som Fig. 10 (S. 131)
i Danmark kun 'riden efter 300, Folkevandringstiden,
og forekommer bl. a. paa en Række sjællandske Gravpladser og i '1'horsbjerg Mosefund, mens Sfje1'na sætter den til Tiden omkring og noget efter 200. De
bekendte Guldbrakteater henføres af Sfjerna til 4-5
Aarhundrede, medens den danske Forskning betragter
dem som tilhørende væsentlig det 6 Aarhnndrede og
kun for en Del Aarhundredet forud og bagefter.
Der hører Mod til paa Basis af en saa omtvistelig Kronologi at opstille '1'eorier af vidtrækkende Betydning. Gennemlæser man Vedels Bøger, er der da
heller ikke nogen Antydning af en Lakuue i Fundene,
endsige da en saadall Afbrydelse, at den kunde føre
til med Dr. Stjerna at antage, at Bornholm gennem
et Par Hundredaar laa saa temmelig ubeboet· hen.
Vedel følger i alt væsentligt den danske Kronologi som
foran el' omtalt. Han inddeler Brandpletterne i 3 Afsnit og fordeler de i )lBornholms Oldtidsminder og

*) Det smukke Bevis er fremsat af Sophus Muller i "Vor Oldtid" og lyder kort geugivet saaledes: "Der findes i N ordog Mellemitalien Grave med "keltiske" Sager, der af en
Række Grunde ikke kan gaa tilbage over Aar 400 f. Ohr.,
da keltiske Stammer indtog Norditalien. lI'Ien ved Aar 200
blev Landet romersk. Altsaa ligger de keltiske Grave i
Italien i dette Tidsrum. Saaledes kan de tilsvarende Oldsager
i Danmark ikke være ældre end 400 f. Ohr., men er sandsynligvis noget yngre.
**)Monteliu8 angiver i sit'sidste Skrift, "Kulturgeschichte Schwedens", nogenlunde overensstemmende hermed for Sverige Jærnalderens Begyndelse til ca. 500 f. Ohr., men regner den romerske Periode til 400 e. Ohr. og samler Sophus Miillers 3.
og 4. Periode til een, som kaldes Folkevandringstiden. I sine
Specialundersøgelser mener 111ontelius at kunne adskille 8
Perioder. (Svenska Fornminnesfiiren. Tidsskrift, Bd. 9 og 10.)
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Oldsager" omtalte 2500 Brandpletter saaledes at 700
henfø~tes til første Afsnit, 520 til en Overgangs~eriode,
370 ~Il andet Afsnit og 400 til tredje Periode, medens
570 Ikke kunde tidfæstes. Brandpletterne strækker
sig fra J ærnalderens Begyndelse ned gennem den romerske Periode og ind i Folkevandringstiden, saaledes
at Tiden 300-400 tilhører den tredje Periode. Men
saaledes er der ingen Lakune paa det af Dr. Stjel'na
antagne Tidspunkt, ved ~: før Aar 300 e. Chr.
Herved er endda ganske bortset fra de sjældnere
Gravformer Yderligere standser Rrandplettiden ikke
helt, men fortsættes en 'l'id laug endnu med mere
spredte Fund. Heller ikke kan der formentlig lægges
nogen Vægt paa det tilsyneladende Overtal af Kvilldegrave i visse 'l'idsrum. Malldsgrave er let. kendelige
naar de indeholder Vaabell; men Vaabengravene e;
al~id forholdsvis sjældne, og mangler Vaaben i Graven,
blIver Henførelsen til Mand eller Kvinde betydelig
vanskeligere. De sikre Kvindegrave udmærker sig ved
a.t have mange Smykker og er afgjort og nat.urligt
tIl Stede i større 'ral end Vaabengrave, men Bøjlenaale, Smaaknive o. I. nedlagdes saavel i Mands- som
i Kvindegravene, og af det store Antal ubestemmelige
Grave er ganske utvivlsomt mange Mandsgrave. Saaledes var af de 2500 Brandpletter kun 110 med Vaaben; af de samtidige ubrændte Grave bestemtes 32 som
hidrørende fra Kvinder, men kun 12 fra Mænd. Og
det samme Forhold gentager sig i senere Jærnalder,
hvor dog ellers Mandsgrave, efter Dr. Stjernds Teori
om Indvandring, skulde ventes i Flertal. Fra "senere
Jærnalder", ~: de 2 sidste Perioder (600-1000 e. Chr.)
opfører saaledes Vedel i "Efterskrift" 87 for Mænd,
men ikke mindre end 161 for Kvinder. (For yngste
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Jærnalder bestemtes af 190 Grave 9 som Mands-, 35
som Kvindegrave).
Dl'. Sf:jerna nævner selv (S. 35 i en Anmærkning),
at den relative Kronologi i Hovedtrækkene er fremstillet af Vedel. Der kan sikkert heller ikke rokkes
meget ved den 'ring. Men der kan utvivlsomt heller
ikke paa Grundlag af Materialet indvendes noget
synderligt mod Vedels absolutte ~: omtrentlige Tidsgrænser. Dr. Stjerna har da heller ikke forsøgt at
føre noget Modbevis mod de tidligere fremførte Begrundelser og hal' formentlig ikke g'odtgjort, at det
er berettiget her at indføre den svenske Kronologi.
Hovedbeviset skulde da ligge i, at dHn Lakune, som
fremkommer ved den nye Opstilling, naturligt forklarer
historisk bekendte Forhold. Men dette Bevis holder
heller ikke Stik, som det neden for skal søges paavist.
Nej, i den ældre Jærnalder er der hverken paa
Bornholm eller i det øvrige Danmark nogen Lakune
i Fundene. Heller ikke kan der fra Fordelingen af
Gravene vindes nogen Støtte for en særlig Udvandringsog' Indvandringsteori for Bornholm. Ogsaa i det øvrige
Danmark kan Gravpladserne fra t. Eks. den romerske
Tid og Folkevandringstiden findes hver fol' sig, tilsyneladende uden synderlig Overgang eller Forbindelse. De store jydske Gravpladser fra den romerske
Periode har en mærkelig ensartet Karakter og indeholder yderst sjælden yngre Grave. Hvis der i Begrebet "arkæologisk Discordans", som det er bestemt
af Dr. Stje1'na, laa et virkeligt Bevis for Ud- og Indvandring, da kunde den langt snarere gøres gældende
for andre Partier af Landet end for Bornholm, hvor
Kontinuiteten synes større end noget andet Sted, -
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sagtens dog kun fordi Forholdene her er saa meget
bedre kendte.
Men ved AaJ' 5(j(j indtræder ganske vist en Nedgang i Aptallet af kendte Gravfund, saavel for det
øvrige Danmark, S011l for Bornholm, skønt mindst for
denne Landsdel Det er meget mærkeligt, men det
beror vistnok kun paa, at Gravene er lidft kendte, ikke
paa en virkelig Nedgang i Tallet. Hele det arkæqlogiske Materiale er jo endnu af saa overordentlig begrænset
Omfang. Er der, som det synes at være Tilfældet, i
denne Periode af Oldtiden indtraadt en Ændring i
Gravskikkene, navnlig saaledes, at det Udstyr, der
medgives de døde, bliver ringe eller helt bortfalder,
da er det givet, at Antallet af kronologisk bestemmelige Grave maa gaa stærkt ned. Skulde der drages
en Slutning ud fra en Sammenligning mellem Bornholm og det øvrige Danmark for dette Tidsrum og
ud fra Antallet af Grave, da maatte det naturligt
blive den, at Bornholm i mindre Grad end nogen
anden Landsdel havde været udsat for voldsom Afbrydelse i Bebyggelsen.
Dr. Stjerna havde mulig ikke tillagt "Lakunen" saa
megen Betydning, om Teorien herom ikke V;lr bleven
knyttet sammen med den anden Teori, der drejer sig
om Burgunderne. Dette germern Sagn og Digtning
bnrømte Folk var utvivlsomt af germansk Oprindelse.
Lige saa vist er det, at de efter den historiske Overlevering boede i det nuværende Posen og østpreussen. Det var en stor Folkestamme, der boede fast i
disse Egne en Tidlang, men i Slutningen af det tredje
Aarhundrede begyndte at vandre ud, først til Egnene
om det nuværende Mainz og 'Vorms r Aaret 277
led de et Nederlag mod den romerske Kejser Probus.

Dette bestemte Aarstal er af ikke ringe Betydning
som kronologisk Holdepullkt for Udvandringen fra
de gamle Hjemlande. Siden hen dannede de omkring
Worms det Rige, der er blevet saa berømt i Sagnene
om Niebel1lngeme.
Dr. St;jcma hævder nu altsaa, at det var Burgundernes Udvandring, der fra sidst i det tredje Aarhundrede gjorde Bornholm delvis folketomt. Men det maa
strax siges, dels at en sctadan Burgunderteori ikke er ny
-- den har været fremme før uden at kunne vinde
'l'iltro - dels at de nye Grunde ikke gøre det mere
sandsynligt, at der skulde være nogen nær Sammenhæng mellem Øen i østersøen og Burgundernes Folk.
Det er først og fremmest ikke rigtigt, nller i det
mindste misvisende, naar den svenske Forfatter siger
(S. 285), at Burgundernes Navn filologisk afledes af
Navnet paa øen. Bornholms ældste Navn er BOI·gund.
Men dette Ord ur ikke i egentlig Forstand noget
Egennavn. Det sanlluo Navn (Borghllnd) bærer i
Kong Valdemars Jordebog don lille ø lJol'l'en ved
1\[øen, der JIU hører til Damsholte Sogn, og sanune
Navn bærer i det mindste 2 I~okaliteter i Norge, det
ene det bekendte Borgund med den ældgamle Kirke.
r alle de nævnte Tilfælde er det Kavllet paa en højtliggende Lokalitet og betyder noget saadant som
Borgen, Højden.
Borgundernes Navn Ol' mulig det sanllue Folkenavn, som i Formen 11 Briganter" nævnes fra Egnene
ved Bodensøen og andetsteds. Det er muligt, maaske
sandsynligt, at ]made Stednavnet Borgnnd og Folkenavnet Burgullder har deres Oprindnlse fra samme
Rodord, men selv 0111 dette er 'llilfældet, kan der ikke
i Navllelighedell søges nogeu Støtte for en 'l'eori om,
10
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at Burgundernes egentlige Hjemstavn skulde være
paa Bornholm. De historiske Efterretninger fra ca.
100 e. Ohr. lyder paa, at Burgunderfolket boede i
det nuværende Posen *) og maaske noget østligere,
til Weichselfioden. Mulig kan de ogsaa have boet øst
for 'Veiehselell, irlet den græske Forfatter Ptolemæus
(2. Aarh. e. 0111'.) her ollltaler et Folk, som kaldes
Frugundionere og som mulig er det sanune Folk.
Selv regnede Burgunderne sig for at være af romersk
Afstamning **) og søgte saaledes i hvert Fald deres
Hjemstavn mod Syd. Ingen Oldtidsforfatter ved noget
om, at de skulde have hørt hjemme paa Bornholm.
Paastanden herom er fra ny Tid og har, som alt
nævnt, hidtil ikke formaaet at vinde nogen betydelig
Fremgang.
Burgundernes Folk var, som ogsaa Dr. Stjerna
siger, et stort Folk. Bornholm rummer nutildags med
Kvinder og Børn <.:a. 40,000 Mennesker. I Oldtiden
kan Øen i det højeste have haft et lignende Folketal, sandsynligvis dog snarere et langt la vere.**"') H vorledes skulde en lille Udvandrerskare herfra kunne
have givet det store Folk Navn'? - Den hele Teori
er i Virkeligheden opbygget paa Navneligheden. 'llhi
den Handelsforbindelse, der vitterlig fandtes i ældre

JærnaJder mellem Bornholm og Fastlandet mod Syd,
kan der dog ikke ligge noget Bevis for denne Sag.
Om 'l'eorien om Indvandring først fra Gotland,
dernæst fra Egnene om Kalmarsund og fra Øland
skal her kun lidet siges. Teorien bygger paa den
Iagttagelse, at der i Oldtidens Slutning paa Bornholm
og i de nævnte Landsdele, men iøvrigt ogsaa i Vestdanmark, om end mindre udpræget, udvikles ejendommelige ornamentale Former, der vise en vis indbyrdes Overensstemmelse. Men en saadan Overensstemmelse i visse 'l'ræk behøver ingenlunde at forklares ved en Indvandring; i saa Fald nmatte man
t. Eks. antage, at der i Folkevandringstiden var sket
en romersk Indvandring i Sydøstsjælland. Det er
klart nok - og det kan ses saavel af Vedels Bøger
som af Sophus lVIiilIers "Ordning af Danmarks Oldsager, Jærnalderen", at Paavirkningerne udefra i Jærnalderens Slutning ikke fulgte- de samme Veje som
forhelL Det vestlige Danmark levede sit Kulturliv
va'sentlig paa Grundlag arvede fra romersk Kultur,
medens Bornholm ved Paavirkninger fra de østlige
mellemevropæiske Lande fik et særligt Plus og kom
ind j en Udvikling, der en Tid lang i Oldtidens
Slutning løb parallelt med Udviklingen paa de store
svenske øer. Dette har alt længe været erkendt;
ny er hos Dr. Stjema den omhyggelige Sammenstilling af de herhen hørende 'llræk og saa den derpaa opbyggede Teori. Men det er formentligt ganske
uholdbart paa det nuværende Grundlag at opstille
Teorier om Folkefiytninger. *) Meget af det, som har

.~)

Næppe Hinterpommcl'll, som ::tf S. ::tngivet.

H) Alllmi::tnus lI'I::trcellinus XXVIII, 5.
***) Dr. Stjenw synes endog at mene, ::tt Øen skulde ikke ::tlene
være Burgundernes Hjelllst::tvn, men ogsa::t siden h::tve
kunnet yde dem Forstrerkning. - Der kendes nu ca. 3,200
Bmndpletter, der repræsenterer ca. 900 A::tr. Det svarer
til en Befolkning pa::t et 'l'usimlll'Iennesker! Selvom Antallet i Virkeligheden har været nogle G::tnge større (ikke alle
Bmndpletter er jo kemite), bliver det dog forholdsvis
Slllaa T::tl.

~')

DI'. Stjern!l la'gger megen Vægt p::ta, ::tt den senere Oldt.ids
(tmve stuIH10m have forstyrret de ældre. Dette skulrle være
fremkomm.et ved, ::tt Indvltndrerne ikke vidste Besked om
10*
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vakt Opmærksomheden, beror utvivlsomt kun paa, at
Materialet til Studiet af den senere Oldtid foreligger
saa ujævnt. Handelsforbindelserne har, som det af
Vedet er fremhævet, sandsynligvis skabt sociale Forskelligheder med en faatallig Overklasse, hvis Grave
kendes, fordi de var rigt udstyrede, og en talrig
Underklasse, hvis fattigt udstyrede Grave kun sjælden kan erkendes. Dr. :)tjana bemærker ogsaa selv,
at Forbindelsen med Danmark stadig spores.
Endelig skal nu omtales Stednavnene paa Bornholm. Dr. Stjerna søger ved en Gennemgang af Øells
Navne at finde det Bevis for Nationaliteten, der ikke
afgørende kan føres ad arkæologisk Vej. Der er i
Virkeligheden i de gamle Stednavlle paa Forskningens nuværende Stade det eneste sikre Materiale til
Bestemmelse af Nationaliteten forud for de historiske
'l'idsrum. Dr. Stj(,I'TW har selv haft øje for dette
Forhold og tillægger det den største Betydning.
Studiet af Stednavnene kræver nu sa,L11lange særlige Kundskaber og Forudsætnillger af sprog'lig' og
historisk Art, at Arkæologen saare let kOllImel' til <tt
gribe fejl, og hele dette Studium kan som Regel ikke
paahvile ham. Imidlertid var der dog her allerede
ved Gennemlæsningen af Dr. Stjernas Fremstilling et
og andet paafaldende, som maatte opfordre til nærmere
Undersøgelse. Dette gjaldt saa,ledes en Paastand om,
at man paa Bornholm ikke skulde kende de gamle
Hel'redsnavne, men kun de nu anvendte, der har Navne
den gamle Befolknings Grave. Men dels sig'er }<'orfatteren
selv, at Bornholm slet ikke hlev folketolllt \og i saa Fald
maatte da de efterlevende af de gamle Beboere vide Besked'),
dels er det en Selvfølge, at jo større Afstanden bliver i Tid,
des lettere vil Forstyrrelsen finde Sted.
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efter Verdenshjørnerne. Denne Bemærkning var paafaldende, naar blot et Blik paa Bebyggelseskortet i
Danmarks Riges Historie (I S. 452-53) vilde have
givet ham de gamle Navne: Rothnæ, Haslæ, Hænnings
og Michlingæ. Det maatte vække nogen Mistro til
Bevisførelsens Rigtighed, naar Forfatteren i Sammenhæng hermed hævdede, at Forraadet af Stednavne
paa Bornholm skulde være ganske forskelligt fra det
øvrige Danmarks. Det er nu saa heldigt, en paa
dette Omraade særlig kompetent Mand, Grundlæggeren af hele dette Studillm i Danmark, for nylig har
t.aget Ordet og behandlet dette Spørgsmaal. Professor
Jolt!;. "'t(,(,l1strU]! har 0111 Sagen skrevet et Indlæg, der
e~' af en .saa afgørende Art, at næppe selv Dr. 8f;jerna
VII modSIge det; *) det skal derfor med Professor
Steenstrups venlige Billigelse 'ogsaa her gengives,
navnlig da det er trykt i et, saavidt vides, paa Bornholm enunu kun lidet udbredt Skrift.
Professor Steenstrup gør saaledes opmærksom paa,
at selve Bornholms Natur har nødvendiggjort, at Bebyggelsesforholdelle maatte faa en fra det øvrige
Danmark noget forskellig Karakter. Paa det danske
Sletteland, Skaane, Sjælland, og videre vestover har
Befolkningen samlet sig i Landsbyer. Paa Bornholm
derimod findes egentlige Landsbyer heller ikke nutildags. Reglen har været Enkeltgaarde, og paa Bornholm betegner Navne paa -by den enkelte Gaard,
ligesom -bø og -bH i Norge. Det viser sig iøvrigt
ogsaa, at den Bebyggelse, der svarer til Stednavne
paa -by i Østdanmark, er af betydelig større Omfang
end mod Vest, Stednavne paa -lel) og -løse betegner
*) Ugeskriftet Danevirke J907, Nr. 10.
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derimod egentlige Landsbyer og de kan følgelig slet
ikke ventes paa Bornholm. Navne paa -løse findes
heller ikke i Jylland, og af Byer paa -lever der i
Ringkøbing Amt kun 2, i Ribe Amt 4, men i andre
Egne betydelige Antal. Da der ingen gamle Byer
findes, mangler ogsaa de nyere Byer, l'o/'perne, Udflytterbyerne. I Sammenhæng med denne Mangel
paa Landsbyer lagdes Kirkerne særlig saaledes, at
de blev langt synlige og bevarede deres Helgennavll.
Heller ikke kan man undres over, at Navne
paa nordiske Guder kun findes i 2 bornholmske Stednavne. Ogsaa i det øvrige Danmark er saadanne
Navne lidet almindelige. *) løvrigt Inaatte jo dog vel
ogsaa Indvandrerne være Asadyrkere.
Prof. Steenstrup hævder fremdeles, at Stednavnene
paa Bornholm just i høj Grad er Navne af san1111e
Støbning og Alder som ellers i Danmark og henviser
bl. a. til de fra Middelalderen bevarede Breve med
gamle Navne. Der findes saaledes ikke faa Navne
paa -inge (Blaasing, Kjelding **) og paa -sted eller -sta.
(Liste d, Ypnasted, Melsted; sidstnævnte sammenstiller Dr. Stjernet med Medelstad i Bleking, Melstaby
paa Øland; mere ligner dog Melsted i Vendsyssel).
Naar Dr. Stj{'ma savner Navne paa -um kan henvises
til, at den gamle Form for Gudhjem er G orh01n.
Fremdeles findes saa gode danske Endelser som -ager,
-bakke, -hammer, -kol, -lyng, -mark, -tun, -vang, -toft,
og Professor Steenstnl}J ender med at erklære, at han
ikke paa Bornholm har fundet et eneste Navn, som

særlig kunde pege andensteds hen end til andre
danske Landsdele. Men naturligvis har Bornholm
som andre Landsdele sine Ejendommeligheder, f. Eks.
i Lydovergange og 'l'onefald.
Saavidt Professor Steenstrup. Men dette Resultat
er altsaa af ganske samme Art, som det hvortil de
arkæologiske Forhold, naturligt forstaaede, fører hen.--

*) Dl'. S. synes ikke at have bemærket Prof. Steenst.rups Afhandling: Nogle Undersøgelser om GUllers Navne i de nor(liRke Stednavne. Hist. 'l'i<lsskrift, 6 Hække, G Bel. (1896).
*'*) Allinge, sml. Alling i .Tylland.

Fig. Ul. Plarlef'Ol'met Røjlenaal.
Bronze. Skaane.

Disse Bemærkninger have alt faaet et større Omfang end oprindeligt tilsigtet. Meget af hvad der er
fremført, vil for Fagmanden være gammelkendt. Det
er paa Tide at afslutte.
Mfm hvad bliver da det hele Resultat? Det kan
sammenfattes temmelig kort. Der bliver først Indtrykket af den flittige og skarpsindige Forsker, med den
store Arbejdsevne, med original Opfattelse 00" med
Rigdom paa nye '}'anker. Det bedste i Dr. 8~jeJ'nll' s
Bog er Udtryk for de samme Grundværdier, som hos
de bedste Mænd i svensk arkæologisk Forskning;
det tør haabes, at der vil blive givet ham Lejlighed
til at føre sine Studier videre frem og, som det
er hans Hensigt, naa at give <len sammenfattende
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Fremstilling af østersølandenes Kulturforhold i Oldtiden, hvoraf det foreliggende Skrift er et Brudstykke.
Med Hensyn til Bornholms og Bornholmernes Forhold i de senere Afsnit af Oldtiden Lliver Resultatet,
at der ud fra nye Synspunkter er vundet eu værdifuld
Bekræftelse af, hvad de bedste Kendere af Bornholms
Fortid, først og fremmest E. Vedelog Sophus Mimer,
for Aar siden har udtalt. Bornholms BeLoere har

viklingen, som m(!d Rimelighed kunde tillade en særlig
Indvandringshypotese. Gennem hele Perioden tyder
alting paa, at Bornholm har været lige saa dansk
som Sjælland og Skaane. Bornholmernes Danskhed
har de dylJP Røddl'r

Fig. 19. Plallefurmet Bøjlemml.
Bronze. Bornholm.

gennem alle .J ærnalderens Tider, .hvor Forholdene
fremtræder med Klarhed, vist i udpræget Grad de
Hovedegenskaber, som præger Folket i vort Lands
Oldtid, Ulyst til Indestængning, Evne og Vilje til at
se ogsaa det gode uden for egen Dørtærskel, Evne
til at tage op, hvad godt er, og tilegne sig det,
give det national Vækst og Særpræg, hvad enten det
nu: kom fra Syd eller fra andre Kanter. Og det er en
naturlig Følge af Bornholms Beliggenhed, - noget
som iøvrigt ogsaa gælder andre danske Øer, om end
i mindre Omfang· -- at Udviklingen hor blev noget
mere særprægot, ond den kunde blive det i et mindre
afsluttet Landskab, t. Eks. Ribe Amt. Men der kan
ikke i .Jærnalderon paavises Brud eller Spring i Ud-

Fig. 20. Bautasten.

København, April 1907.
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Da RØnne fik Natvægtere.

det yderligere Vægt. Disse interessante Aktstykker
havde følgende Ordlyd *):
P. M.
Mange Høie og Lave synes underligt om at saa
stoer en Bye som Rønne skal savne Vægtere paa
Gaderne om Natten, som ere saa nødvendige, ikke
alleene for Tiidens Udraab, men end og til Sikkerhed i allehaande paakommende ulykkellge Tilfælde,
i sær 'ryve Haand og Ildebrand; "-'
Men, da intet ønskeligt kan ventes, uden ved
foreenet Velvillighed, saa, il1dbydes tienstlig de
samtlige Indvaanere til at tage Deel i saa høifornøden Orden og Sikkerhed, og at de til den :E~nde
her paa ville tegne, elll,r tegne lade, hvad enhver
til Vægterhold frivillig ugentlig ville give, at ieg
derefter kunde gøre Overslag om 2 il, 3 Vægtere
kunde underholdes, da een alleene ikke til fornøielse (0: Tilfredshed) kan giørlJ Titmeste over hele
Byen, som sidste Prøve med den brave Hans Olt;en
Kiøbeck udviste.
Rønne 21 Xbris (0: December) 1774.
F. FAVER.
Det senest indløbne kongelige allernaadigste
Reskript, dat: 7 Febr·. 1774, ophæver langt fra ikke
Vægterhold i Byen, men alleene tillader Byens Indvaanere slJlv at maae antage og lønne de fornødne
Vægtere; og hvem ville være uskiønsom paa Kongens allerhøieste Naade, og heller frievillig end ved
Tvang, enhver efter sin Evne og Omstændigheder,
contl'ibnel'e til en saa vigtig Sag, der alleelle sigter
til hele Byens og hver Mands Frelse og Sikkerhed;
helst da det ikke paatvivles Stædets Byefoged jo
i henseende til Vægternes Antagelse, Inddeling,
Belønning og Instruktion tager Byens Formænd
og nogle kyndige Borgere af hvor Qnarteer i Raad
og Overlæg med sig, at enhver derved kan betrygges, at hvad Penge der i denne Fald udlægges,

Kay Larsen.

(Efter utrykte Kilder).

Det er længe siden det skete. Men dog var det
forholdsvis sent. 'l'rindt om i Landets Byer havde
man forlængst for den offentlige Sikkerheds Skyld
lnaattet antLtge Vægtere til at patruljere i Gaderne
om Natten, - dels for at skærme imod Skarns Folk,
dels for at "vogte Lys og Ild" og dels for at - "udraabe Tiden".
I Rønne By føltes Trangen til offentlig Nattevagt
først for Alvor langt op i det attønde Aarhundrøde.
Byen var da allerede ret anselig og talte omtrent
2000 Indbyggere. Mand og Mand imellem drøftedes
Sagen; der maatte gøres noget. Ifølge det kgl. Reskript af 7. Febr. 1774 tillodes det "allernaadigst"
Byens Indvaanere selv at antage og lønne de fornødne
Vægtere; Borgerskabet maatte altsaa selv tage Sagen
i sin Haand. Der blev da ved frivillige Tilsknd
skrabet Løn sammen til eøn Vægter, Hans Olsen
Kiøbeck, - men een Svale gør ingen Sommer, den
ene Vægtør nyttede hverken Fugl eller Fisk. Utilfredsheden steg, Bidragyderne faldt fra, og saa var
man lige vidt.
Øvrigheden maatte træde til. Byfoged Friderich
Faver konfererede med Amtmanden, *) og Generalauditør Andresen **) toges med paa Raad. De velvise Herrer blev da enige om, at Byfogeden skulde
udsende et Cirkulære, og at Amtmanden og Generalauditøren skulde give det sin Paategning forat give
*) Johltn Christiltn Urne, Amtu1lturl pltlt Bornholm, Etlttsmad.
**) Christiltu Andresen, Genemllturlitør, Regimentskval'tel'mestel',
Amtsforvalter og Ridefoged pall, Bornholm.

*) Rønne Rltlt[lstueprotokol.
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virkelig anvendes til det destinerede Brug "-' i
saadan Anledning vil vi have denne vigtige Sag
hos samtlig Byens Indvaanere paa det bedste }'(Jcmmnandm'r't "-' Enhver af os betaler som sædvanlig ugentlig 2 Sk., formlen Høitiids Tillægen.
1. C. URNE
C. ANDlU.,~SF~N.
Generalmajor Arenstorft * føjede denne Paategtegning til:
Skiønt ieg ei Gaard eller Huus e~er, vil iflg dog
for det almindelige Beste Skyld gwe 6 Sko om
Ugen i fald meere end een Vægter antages; Jllen
ellers kun 2 Sko til een Vægter.
ARENSTORFF.
Borgerskalwt fik et Par Dagr' til at tællke over
Sagen .. Saa holdt. Byfogedøll "till igellw (l Kong:lig
Majestæts Bypskriver Adolph MUller" Raadstuesamlmg.
Det var 0111 Aftenen d. 1. .Tannar Anllo 1775. Foruden Byformændpne mødte to kyndige Mænd fra hver
af Byens fire Kvarterer, saaledes .Tens Dreyer, Andreas Kofod, Rasmus Marcher, Mads Kofod Stender,
Mads Clemen Engel og flere andre gode Borgere.
Byfogeden forelæste Cirkulæret, og saa ~.røftedø
man, hvorledes Vægterne skulde udføre deres 'IJøneste,
og hvorledes de indtegnedø Bidrag skulde anvendes,
_ og det blev ikke omstændeligt. Kiøbec~ bløv f~st
antaO'et paa sin forrige Løn, 4 Mk. ugentlIg om Vll1terOl~ og 3 Mk. om Sommeren, og saa var der lige
knapt nok igen til een Mand. Valget faldt paa.J ens
Ibsen, der havde meldt sig til 'rjelleste og nu blev
præsenteret paa Raadstuen. Han blev godkendt og
antaget, -- og dørved blev det saa for denne Gang.
_ Saaledes fik Rønne sine første Natvægtere.
*) Frantz Lndvig v, Arenstorff, Generalnwjor af Infanteriet,
Kommandant paa Bornholm.

Bornholms Oldtid.
Af E. VEDEL, forhen Amtlllaml.

I. Stenalder og Bronzealder.

I

I

.~

Allerede medens Istidens Dække strakte sig ned
over det Meste af Mellemeuropa, levedø der syd for
Isdækket Mennesker, hvis Spor navnlig ere fremdragne
i Frankrig. Efterhaandell som Isen trak sig tilbage,
udbredte Menneskeslægten sig nordpaa og Imaede efter Aartusinders jævne Forløb op til Danmark, hvor
de store Skaldynger, "Kjøkkenmøddingerne", give Vidnesbyrd om en ikke g'allske riuge Befolkning i den
saakaldte ældre Stenalder
Først hellilnod denne Periodes Slutning, vel i Begyndelsen af det tredie Aartusinde
før Kristus, kom der ogsaa
Mennesker til Bornholm, hvor
dø for den ældrø Stenalder betegnendø "trekantede" Flintøxer ere fundne paa NordFig'. 1. 2fo. '['relwntet, Flint..øxe.
spidsen af Hammeren og paa
Frænne Mal'k ved Svaneke, dog pau begge Steder kun
i ringe Antal. Det er uslebne Flilltredskaber, smalle

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

158
og stumpe ved den ene Ende og lJredere ved den anden Ende, hvor der er fremlJragt en skarp Æg lJlot
ved ell skraa Afkløvning fra den eue Side. Tillige
fandtes grove Potteskaar med indprikkede FordylJninger samt Dyreben, der vel have været bEmyttede til
ForfærdigelsiJ af Benredskaber. Som Husdyr havde s
rimeligvis kun Hunden. Om Befolkningens Forhold
vides forøvrigt Intet, men den Omstændig'hed, at dens
Spor kun findes umiddelbart ved Havet, viser hen til,
at den væsentlig har ernæret sig af Havets Frembringelser, navnlig ved Fiskeri og Sælhundefangst.
Selv paa de Steder, hvor der saaledes findes Efterladenskaber fra elen ældre Stenalder, ere imidlertid
Sager fra den yngre Stenalder, de slebne Redskabers
'l'id, langt overvej ende i Antal. Det synes, som om
man først har slebet blødere Stenarter, især Grønsten,
og de deraf forfærdigede 0xer have en ejendommelig
Form, idet de ere tykke med et næsten ovalt Tværsnit. Snart lærte man imidlertid og'saa at slibe den
haarde Flint, og de deraf dannede 0xer vare flade
med en but eller tynd Nakke og en bredere, noget
krummet, skarpt tilsleben Æg. For at kunne benyttes
bleve Flintkilerne stukne ig:jennem den tykke Ende
af et 'l'ræskaft. 'l'illige bleve Spydspidser, Knive, Pilspidser, Skrabere, Bor og andre Redskaber gjorte af
F'lint, med eller uden Slibning, lmdertiden tilhugne
med en ganske forbansenrlu Færdighed, idet man forstod ved smaa pantllele Slag at afgh1tte Redskabernes Overflade, saa at de bleve ganske tynde. F~lint
flækker benyttedes i stor Mængde, vel især som Knive
men ogsai:t til Save, Pilspidser etc. Man finder ofte
F' lintblokke, hvoraf der paa alle Sider er frakløvet
F-'lækker. F~orøvrigt havdes 0xehamre af Grønsten
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Fig. 2. l/a.

Fig. 5.

1/3 ,

Fig. 3.

I/s.

Fig. 6.

1/ ,
3

:B'ig. 2. Flintøxe. Fig. 3. Spydspids. Fig. 4. Dolk.
Fig. 5. Pilspids. Fig. 6. 0xehammer.
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med Æg ved den ene Ende og en but Flade ved den
anden samt en GjennellllJoring til Anbringelse af et
Skaft. Og af Ben eller Hjortetak dannedes mangfoldige Redskaber, ligesom ogsaa de mange Potteskaar
med indprikkedo Mønstre vidne om en stærk Benyttelse af Lerkar. At man ogsaa har havt Brugsgjenstande af 'l'ræ, er utvivlsomt, men de ere i Tidernes
Løb bortsmuldrede. 'ri! Smykker anvendtes især Rav,
snart uden synderlig Bearbejdelse, men oftest fint tilslebet til Perler olIer til smaa Dobbeltoxer. Et langagtigt Hængesmykke af Skifer forekommer ogsaa
jævnligt.
Befolkningens Livsforhold vare i det Hele blevne
rigelige re. Man havde baade Hornkvæg og Svin, maaske ogsaa Faar og Geder, og der er neppe Tvivl om
at man her henimod StemtIderens Slutning ligesom andetsteds i Danmark har drevet Agerdyrkning paa Hirse,
Hvede og Byg (ikke Rug), hvoraf der findes Spor i
forkullede Korn eller Aftryk deraf j Leret i Potteskaarene. Under diss(\ Omstændigheder var det naturligt, at Befolknillgell efterh,Landen forlod Strandbredderne og flyttede op i Skovegnene, hvor der val'
bedre Betingelser for Kvægavlen saavelsom for Agerdyrkningen; og de over hele det lavere Land spredte
Begravelser fra den yngre Stenalder vidne ogsaa noksom om, at dette allerede den Gang har været stærkt
beboet. Af selve Boligerne findes nu intet Spor, men
naar henses til, at de store Stengrave udvise Bygninger med Sidemure i Firkant, Loft, Gulv, Dør og 'rærskel, tør det formodes, at ogsaa de Levendes Boliger
have været opførte paa lignende l\Iaade, kun at Materialet har været Træ eller Grenefletninger tættede
med Ler.

De Døde bleve i Stenalderen altid begravede
ubrændte, som oftest simpel hen i Jorden uden særligt
Gravgjemme, men dog jævnligt i smaa Stenkister, dækkede af en lav Forhøjning. Og henimod 'l'idsalderens
Slutning opførtes de store og mærkelige Jættestuer
eller Stenkamre til Fællesbegravelse for flere, ofte
mangfoldige Afdøde. Det er firkantede Kamre, hvis
Sider bestaa af mandshøje endestaaende Stene, og
hvis Loft er dannet af vældige lange Stene, der med
Enderne hvile paa Sidemurene; Gulvet er for det
meste belagt med sammenpakkede Stenskjærvel'; paa
en af Kammerets Sider er der en Aabning, ofte forsynet med en Tærskel og med en flad Stenplade som
Dør. Kammeret er dækket med Jord enten kun op
tilOverliggernes Overflade eller ogsaa helt op derover, saa at det danner en anselig Høj. Fra Døraalmingen fører saa en dækket Gang ud til Højens
Udside. Den største bevarede Jættestue findes ved
Tornegaard i Nylars Sogn, men der haves endnu adskillige andetsteds paa 0e11, enten helt bevarede eller
dog i kj endelige Levninger.
Medens Stenalderen, da man ikke benyttede Metaller, fortsattes paa Bornholm i en jævn Udvikling,
vare Bronze og Guld komne i Brug højt op i Mellemeuropa, og det er Iqendeligt, at Sager af disse Metaller ikke ere forblevne ganske fremmede for Bornholms
Befolkning, idet tiere Hedskaber, navnlig de smukke
Dolke med flad, ganske tynd Klinge og afrundet Skaft,
der forneden er udsvajet ti! begge Sider (se foran
Fig. 4), tydeligt ere dannede efter sydpaa benyttede
Bronzegjenstande. Man havde ikke Metallet men efterdannede Formen i den haarde Flint. Efterhaanden,
vel omtrent tusinde Aar før Kristus, er imidlertid
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Bronzen (og Guldet) ogsaa kommen op til Bornholm,
men i lang Tid kun som Kostbarheder, der vare erhvervede af nogle faa velhavende Familier. Man tinder mange og udmærket smukke Bronzesager, baade
Vaaben og Smykker, i store Gravhøje, men i Menigmands Grave mangle de i lang '1'id ganske. Saa længe
imidlertid BronzR og Bronzesager kun vare tilstede
i enkelte Mænds Eje, maa Benyttelsen af Stensager
være vedbleven ganske som hi(ltil for den store Masse
af Befolkningen og vel ogsaa tildeb for dem, der
havde erhvervet nogle Bronzesager. Der er ikke noget
Tegn paa Indvandring af et "Bronzealdersfolk" , men
tværtimod er det tydeligt, at der i den bosiddende
Befolkning har dannet sig en Blanding af Stenalder
og Bronzealder, hvor Stenen længe er vedbleven at
yde det hovedsagelige Materiale til Redskaberne og
Bronzen kun efterhaanden jævnt hen er bleven almindeligere.
Den ældre Bronzealder er paa Bornholm ogsaa
mærket med et kjcndeligt Tegn, nemlig ved de Afdødes Begravelse. I lang Tid fortsattes Stenalderens
Gravskik, saaledes at de Dødo begravedes ubrændte.
Menigmands Døde ere rimeligvis simpelhell blevne
nedlagte i J orden, men da de ikke vare ledsagede
med Bronzesager, kunne deres Grave ikke skjelnes
fra Stenalderens Velhavende Afdøde bleve derimod
nedsatte i store Gravkister af kantstaaende flade Stene,
dækkede af Stenplader samt af en Jordhøj, eller henlagte i en Jordhøj under et anseligt Lag af Stene.
Store toppede Gravhøje have været tilstede i ikke ringe
Antal, men de have paa Bornholm med faa Undtagelser kun været benyttede saa længe, som Begravelsen
af ubrændt Lig vedblev 13oruholm er i deu Henseende
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forskjelligt fra det øvrige Danmark, hvor Gravhøje benyttedes igjellnem hele Bronzealderen og endog ind
i Jernalderen.
Overhovedet er det kj endeligt, at der ved en vis
'1'id, vel omtrent ved Midten af Bronzealderen, er foregaaet betydelige Forandringer i Livet paa Bornholm.
Naar der i den yngre Bronzealder er bleven optaget
en ny Gravskik ved Indførelse af Ligbrænding, en
Skik, der rimeligvis kan føres tilbage til en Indflydelse
fra Sydeuropa, da er dermed vistnok ogsaa fulgt en
Forandring i Religionen og en Paavirkning af mangfoldige andre Ideer fra Beboerne af østersøens sydlige Kyster. 'rillige kan det ses af Gravfundene, at
Brol1zesager nu spredes iblandt den menige Befolkning, og idet de rige Grave næsten ganske bortfalde,
tyder dette paa, at Formuesforholdene i Befolkningen
ere blevne mere ensartede. Medens der tidligere havde
været en Overklasse af velhavende Folk, rimeligvis
større Grundejere, synes disse aristokratiske Forhold
ofterhaanden at forsvinde og at give Plads for et
vist Jævnmaal, der tilsidst synker lled til en fælles
Fattigdom.
Bronzealderens Vaaben vare især Sværd og Dolke,
tildels meget smukke, endvidere smukke massive Øxer
("Paalstave") og Spyd. Dolkene have tilhørt baade Mænd
og Kvinder, de øvrige Vaaben derimod kun Mænd.
Af Knive fandtes to Slags, enten i almindelig Knivform med Skaft eller Grebtunge af Bronze eller dannede som et trekantet eller tirkantet tyndt Blad,
hvis ene Hjørne er udtrukket til et krumt Haandtag
endende i et Hestehoved eller i en Snirkel. Disse
sidstnævnte Knive formelles at have været Rageknive.
Som ArbejdsredskalJer har man anvendt hule Øxer
11*
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("Celter") bestemte til Optagelse af Enden af et
bøjet Skaft, hvorbos ogsaa de massive Brollzeøxer

,I:

Fig.

~. 1/3,

Fig. 8. Ih

.....

Fig. 1:l. Ih
Fig. 12. "BornhollllRk" n(fjlcllaal.
Fig. 7. 1/5,
Fig.lO. llu.
Fig. 11.
Fig. 7. Sværd. Fig. 8. Dolk. Hig. ~). l'aalstav.
Fig. 10. Spydspids. .B'ig. 11. Celt.

1/2,

Fig. 13. Bøjlenaal.

synes at have været henyttede som Arbejdsredskaber.
Smykkerne vare især Bøjlenaale til Sammenheftning

l
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af Klæderne. Mange af dem vare meget store med en aflang Plade, der ganske dækkede selve Naalen (Fig 12);
disse store Naale, der kun benyttedes af Kvinder, findes næsten kun paa Bornholm og maa derfor antages
at være forfærdigede der. Tillige forekomme Naale
med en langstrakt smal Bøjle (Fig. 13) baade i Mandsog i Kvindegrave. Ogsaa store Naale uden Bøjle vare
ret almindelige. Fremdeles havdes smukke Halskraver
af en hesteskoformet Bronzeplade samt mange ringformede Smykker, baade massive Halsringe og Armringe, enten som lange Spiralbaand til Omslutning af
Underarmen eller som Haandledsringe. En sjeldnere
Prydelse havde s i store, runde, stærkt prydede Bronzeplader, som Kvinderne bare foran midt paa Livet.
Mindre Bronzeplader med en opstaaende Top paa
Midten, "Tutuli", benyttedes baade af Mænd og af
Kvinder som Prydelse paa Klædedragten.
Som ovenfor berørt herskede der Ligbrænding i
den yngre Bronzealder. De brændte Ben nedlagdes
enten i en lille Stenkasse eller i et grovt Lerkar eller uden noget saadant Gravgjemme. For det Meste
er der ikke over Jorden noget Kjendetegn paa Gravene, men ofte ere de dog dækkede af ganske ejendommelige cirkelrunde, lave og brede Sten dynger med
en Overflade som et lavt Kugleafsnit, de saakaldte
,,8t('nl'øsl'l'''. De have været dannede i Tusindvis,
navnlig i de mindre frugtbare Egne opad Højlandets
Skraaninger eller i Skovegnene. Efter Bronzealderens
Slutning forekomme de eudnu hyppigt langt hen i
den ældre .Ternalder.
Fra Bronzealderen hidrøre ogsaa de allerfleste af
de mærkelige "llelleristnin.r;a". Det er Mærker eller
Figurer indhugne paa Klipper eller paa store løse

Stene. I Sverrig, navnlig i Bolmsien, ere de meget
almindelige, og i Danmark udenfor Bornholm forekomme de enkeltvis. Paa Bornholm kjendes omtrent
hundredo saadanne. For det Meste er der ikke indhugget alldet eno "skaalformede Fordybninger" ;): smaa

==~I:aAlen

Fig. 14. Hellerist.ning ved Allinge.

runde Huller af omtrent en Tommes Brede og en halv
rPommes Dybde. Men af og til forekommer der ogsaa
Figurer, især saadanue som antyde Skibe. Se hosstaaende Fig. 14.
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Ogsaa hidrøre fra Bronzealderen næsten alle de
mangfoldige paa Bornholm oprejste Bautastene. De
kj endes ikke fra Stenalderen; paa den anden Side
forekomme de endnu i den ældre Jernalder, men kun
sjældnere, og derefter er der et Mellemrum af adskillige Hundredaar, inden de atter vise sig i Skikkels('
af Runestenene. Af Bautastene har der været et
meget stort Antal paa
Bornholm; endnu haves en
stor og smuk Samling i
den lille Skovplet "Louisenlnnd" i Nærheden af
Svaneke og ligeledes i
Skoven "Gryet" i Bodilsker Sogn. De have undertiden staaet paa Grave,
meu langt hyppigere i
store Grupper paa flad
Fig. irl. Bautasten paa
Mark.
Indskrifter eller FiFrænnemark.
gurer findes ikke paa dem.
Om Religionen paa Bornholm i Bronzealderen vides
Intet. Men naar der i Sjælland er fundet en guldbelagt Bronzeskive forspændt med en Hest, ligeledes
af Bronz0, altsaa vistnok et Symbol paa Solon og
dens tilsynnladondo Bevægelse over Himmelen, saa er
det rimeligt nok, at Solen ogsaa paa Bornholm har
været Gjenstand for religiøs Tilbedelse.

2.

Den ældre Jernalder.

Ligesom Stenalderen gled ganske jævnt over til
den ældre Bronzealder og denne atter til den yngre
Bronzealder, saaledes er der igjen en ganske jævn
Overgang fra denne til den ældre .Jernalder. Det var
henad Slutningen af Bronzealderen efterlu1anden b1even temmelig hyppigt, at der i Gravuruerne foruden
de brændte Ben ogsaa optoges de kulholdige Rester
af Ligbaalet, og disse bleve derhos ofte tillige anbragte som en sort Klump udenom Gravkarret. I
Jernalderen lagdes nu de brændte Ben ikke i 1.. 01'karret men blandedes imellem de sorte Baalrester, og
for SM vidt et Lerkar havde været tilstede paa I ..igbaalet, er det blevelI sonderslaget, og Skaarelle deraf
findes da i den sorte Muld fra Baalet Begravelsen
blev saaledes kun en benblandot Muldklump. Disse
Muldklumper, der ere blevne kaJdte "Bmndpll'tfI'J''',
findes paa Bornholm i Titusindvis, snart ellkeltliggende
men langt hyppigere i store Samlinger. Mnligt er
denne Gravform indkommen sydfra fra Nordtyskland,
hvor den forekommer temmelig jævnligt, men dersteds
findes der altid tillige mange bellfyldte Gravnrner,
hvorimod Brandpletterne igjellnom adskillige Aarlmndreder have været aldeles eneherskende paa Bornhol~11.
De vise sig som runde, omtrent il / 4, indtil 1 Alen
brede og omtrent halvt saa dybe sorte Pletter; oventil ere de flade og jævnlig dækkede af en flad Sten.
De ligge næsten altid simpelhen under flad Mark tæt
under Jordskorpen, men jævnlig ere de især i Begyndelsen anbragte under Stenrøser, og hyppigt findes
de nedsatte ved Foden eller i Toppen af gamle Gravhøje, men ere aldrig Hovedbegravelsen i disse.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

170

171

Den ældre .TernaIdel' og dermed BrandpletternCi
antages at begynde omtrent 400 Aar før Kristus.
.T ernet tog strax saaledes Overhaalld, at lmade Bronzealderens Former og selve Bron;.:en ganske forsvandt.
De ældste Brandpletter ere imidlertid meget fattige;
indtil Kristi Fødsel eller det første Aarhundrede derefter indeholde de næsten kun grove Beltehage~
samt nogle Bøjlenaale eller Fjederspænder af .Tern i

Fjederspænder af Bronze, Hængedopper til Kvindel'll0s
Livbelter, Glasperler, Nøgler, Svingskivor til Haandtene og mange I.. erkar, baade smaa og større. Endnu
senore, vel omtrent 300 Aar efter Kristus, kan der atter
spores en Udvikling, idet der viser sig "E'jederspænder
i nye Former (Fig. 25 til 28), Drikkehornsbeslag,
Bronzekar, Skaar af Glas og en Mangfoldighed af
smukke Lerkar; det bliver endog en Hegel, at dm' til
en fuldt udstyret Grav hører mindst fire saadanne
Kar (eller Skaar d-eraf), nemlig et meget stort med
flere 0rer, et højt vaseformet, et middelstort Hankekar og et eller flere hankeløse Smaakar. Omtrent et
Hundrede Aar senere ophøre Brandpletterne, men Spor
af Ligbrand forekomme dog enkeltvis senere i andre
Former enten i benfyldte Urner eller i flade sorte
Muldlag eller i smaa Stenkasser.
De yngre Brandpletter ere, som berørt, rige paa
Oldsager. Sværd og Daggerter ere i Begyndelsen
altid enæggede, senere ogaa tveæggede, og disse sidstnævnte blive efterhaanden hyppigere. Spydspidserne
findes i to Former, dels lancetdallIlede uden Modhager,
dels som en lang Stok, hvis Spids er forsynet med
Modhager. Det synes, som om der til en Krigers Udrustning har hørt et Spyd af hvert Slags, det ene
til Stød, det andet som Kastovaaben. Skjoldene have
over Grebet paa Midten havt en fremspringende Bule,
for det Meste som Fig. 22. Sporer findes ogsaa jævnligt i Mandsgrave, men hverken Buer eller Pile, ejheller Hjelme eller Brynjer. Knive ere meget hyppige, oftest i almindelig Knivform men undertiden
halvrunde eller halvmaaneformede, skarpe langs den
krummede Side; det har rimeligvis været Hageknive.
Ogsaa Saxe i Skikkelse som Nutidens Uldsaxe fore-

Fig. 16. 1/2, Beltehago.

Fig. 17.

2/3,

Gammelt Fjederspænrle af Jern.

en fra Syden indkommen og efter Stedet La Tene
i Schweiz benævnt Form, desuden jævnligt smaa
Lerkar, men ingen Vaaben eller andre Brugsgenstande
Henimod Kristi .b"'ødsel bliver Indholdet imidlertid noget
rigeligere; der viser sig Vaaben og enkelte Guldsager,
dog endnu kun sjældent. Men omtrent ved Midten
af det første Aarhundredn efter Kristus bemærkes en
stærk Paavirkning af den igjcnncm Tyskland fremtrængende romerske Kultur. Foruden Vaaben og smukke Guldperler og Guldberlokker forekomme nu talrige
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Fig. 24.

Fig. 20.

1/4.
Fig. 23.

Fig. 10.

2fa.

Fig. 25.

~/3'

%.

l/I'

Fig. 22. l/t.
Fig. IR. Enregget Svn'nl. Fig. 10. Tveægget Svrenl.
Fig. 20. LrLllcet(hnnet SpyrIR]lifls. Fig. 21. Spydspids lllerl )[o(lhflge1'. Fig. 22. Skjoldbule.
Fig. 18.

l/i'

Fig. 28.

2fa.

Fig. 213 og 21. Fjerlerspmntlur fif Bronze i ældre Former.
Fig. 25 til 28. }<~ie(lersprPllder fif Bronze i yngre FOl"lllcr.
Fig. 20. Guldberlok.
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komme jævnligt, ligeledes Niptænger og Naale; disse
synes alle at have været Toiletredskaber; ogsaa findes
hyppigt Redekamme.
Kvindesmykkcrue i de yngre Brandpletter ere især
Fjederspænder af Bronze til Sammenholdelse af Klæderne over Brystet. I Begyndelsen benyttes kun Formerne Fig. 23 og 24, men senere vise sig ogsaa Formerne Fig. 25 til 28, hidrørende fra Sydtyskland.
Tillige benyttes kostbare Guldsmykker, baade Halskj æder af hule Guldperler og meget kunstigt forarbejdede Guldberlokker, der synes at have hængt paa
Brystet under Halskjæden. Ogsaa Perler forekomme
hyppigt, dels af ensfarvet Glas, dels af meget kunstig
Glasmosaik.
Allerede ved Midten af Brandpletstiden begynder
der at vise sig Begravelser af ubrændt Lig ("Skeletbegravelser"), først sjeldent men senere i tiltagende
Antal, saa at de tilsidst ganske fortrænge Brandpletterne. De skyldes en Paavirkning sydfra, rimeligvis
en i Romerstaten efterhaalldeu fremkommen Gravskik.
Skeletgravene ere undertiden simpelhen anbragte i
,Torden uden noget Gravgjemme, men for det Meste
ere de indesluttede i dækkede Stenkister eller dog i
ell Rallllue af kantstillede fiade Stene; Oldsagerne, der
ofte ere rig'eligt tilstede, stemme overens med Indholdet af de samtidige BraIldpletter, dog med nogle
'rilføjeIser, saasom snoede Halsringe af Sølv. De vise
derhos, hvorledes Smykkerne have været anbragte paa
de Afdødes Klæder. Udstyringen med Lerkar i fire forskellige B'ormer findes ogsaa i de samtidige Skeletgrave.
Erfaringerne fra den ældre Jernalder ere hentede
fra en Mangfoldighed af Gravpladser, iblandt hvilke

især maa fremhawes Gravpladsen ved Kannikegaard
vest fol' Nexø. Der er dersteds fundet en sammenhængende Række af over 1200 Grave, som imod Nord
begynde med gamle Brandpletter og derefter fortsættes imod Syd i en IJængde af over 700 Alen og tilmed saaledes, at en Rækkefølge og derved tillig'e en
'l'idsfø!ge er kj endelig. Andre vigtige Gravpladser
have for den ældste 'rid især været Pladserne ved
Kanegaard øst for Røllne og paa Mandhøj ved Ibs
Kirke samt for den yngre Tid Pladsen paa Toppen af
Slamrebjerg i Bodilsker Sogn og for Skeletgrave
Heslegaards (ldlod i 0sterlars Sogn.
En Særstilling indenfor den ældre Jernalder indtage Gravene langsrned Strandbredderne. Ovenfor den
Skraaning, der beskylles af Bølgerne, ligger der ofte
store Flader bedækkede med løse Strandstene, især
ved Salene vest for Gudhjem, eller lange Steurevler,
hidrørende fra en tidligere højere Vandstand, især
nord og nordvest for Nexø. De indeholde en Mallgfoldighed af Skeletgrave, enten blot nedsænkede imellem Stenene eller betegnede ved ell lille rund Stendynge, der er udlullet i Midten, saa at der dannes en
kredsformet Volcl omkring Begravelsen (" Voldgravø").
Oldsag'erue, der ikke ere synderlig talrige, henvise til,
at Benyttplsen af disse Strandgrave er begyndt ved
Midten af Brandllletstiden og fortsat udover dennes
Slutnillg, endog iud i den yngre Jernalders Tid.
NedlæggeIser af Yaaben, svarende til de store
Mosefund i Sønderjylland og Fyn, ere fundne i Balsmyr ved Simblegaard og i Knarrernosen (Rømere Mose)
i Rutsker Sog'n; men deres Indhold har ikke været
betydeligt.

1
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De 900 Aar, som den ældre Jenlalder omfatter,
ere et meget langt Tidsrum, og det er derfor naturligt, at Befolkningens Forhold have været afvexlende.
I 'rids rummets forste Halvdel, den førromerske Periode,
indtil omtrent Midten af det første Aarlnmdrede efter
Kristus, synes der navnlig i Begyndelsen at have hersket en almimlelig og fattig Ensformighed uden Klasseforskel og uden synderlig Forbilldelse med Udlandet.
Derimod viser den romerske Periode indtil omtrent
300 Aar efter Kristus et stærkt Samkvem med sydligere Lande og en stedse tiltagende Velstand samt
en begyndende Udsondring af en Overklasse med SkeletbegraveIse som ny og særlig Gravskik. I Tiden fra
Aar 300 indtil den ældre Jernalders Slutning ved Aaret
500 hidrører Paavirkllingen ikke just fra Romerstaten
men fra Sydtyskland, hvor der paa Grundlag af romerske Elementer havde udviklet sig de særegne Oldsagsformer, der efterhaanden naaede op til Norden.
Rigdommen er foreløbigen fremdeles tiltagende i visse
Grave, men Menigmands Grave blive ganske fattige;
der er altsaa en stærkere Fremtræden af Klasseforskel ; og tillige er det kj endeligt, at Velstanden, der
tidligere var fordelt over hele Øen, nu især samler
sig i en bestemt, rimeligvis for Handelen bekvemt
liggende Egn paa Øens Østside omkring Nexø. Mell
henimod Slutningen af Perioden synes der atter at
vise sig en Forringelse i Gravgodset. Den Bølge, som
havde løftet den ældre J ernalder til Velstand, synes
at have udtømt sin Kraft, og en ny stigende Bølge
hævede sig først en vis Tid derefter i den næste
Periode.

177
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Den senere Jernalder.

Kaar deu ældre Jernalders Ophør og en senere
Tids Begyndelse ansættes til omtrent 500 Aar efter
Kristns, beror dette ikke paa Erfaringer fra Bornholm,
hver tværtimod Udviklingen er ganske jævn. Men for
det øvrige Danmarks Vedkommende er denne Grænse
bleven valgt, og herimod kan der fra Bornholm Intet
haves at erindre. Det Karakteristiske for den nye
Tid er paa Bornholm en meget stærk Benyttelse af
Dyreformer i Ornamentiken, medens en saad,lll indtil
da havde været sjelden dersteds.
Overgangen fra den ældre Jernalder er, som bemærket, aldeles jævn, og den samme jævne Udvikling
fortsættes fremdeles helt ned igjennem den senere
Tid uden noget pludseligt Spring. Der er derfor ingen
Føje til at dele Tidsrummet i flere selvstændige Afsnit. Men i den lange Tid af halvsjette Aarhundrede
indtil de forhistoriske Forholds Ophør ved Kristendommens Indførelse ved Midten af det ellevte AarlIllIldrede er der dog foregaaet Forandringer, der paa
flere Maader have givet sig til Kjende.
At der, som den svenske Forfatter Dr. Stjerna har
udtalt sig for, skulde være sket en stor Indvandring
af Folk fra Gotland og Sverrig i det sjette Aarhundrede, kan jeg imidlertid ikke finde Spor til i de
bornholmske Fund.
Mændenes 'llilbehør af Vaaben forbliver omtrent
uforandret, som forud. Sværdene ere i Begyndelsen
oftest tveæggede, sellere mest enæggede, men i en
ny Form, lange, smale og spidse. Der findes af og
til to Sværd i samme Grav, et stort tveægget og et
mindre enægget, undertiden endog tre Sværd. Spydene
12
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ere altid lancetformede uden Modhager. Skjoldene
have paa Midten ell Bule i Form af en Halvkugle. Buer og Pile saavelsom Hjelme og Brynjer
ere fremdeles ukjendte; man gik sin Ejende paa Livet
med Sværd og Skjold. Sporer findes heller ikke, men
Bidsler ere ikke sjeldne og ere j,f:'vnlig prydede med
smukke Bronzeplader til Anbringelse paa Siderne af
Hestens Hoved. Yaaben forekomme meget hyppigt i
Periodens Begyndelse, men synes at mangle i Gravene fra de to sidste Aarhundreder. Knive i sædvan-

Fig. 30.

1/1'

Biclselplade af forsølvet eller fortinnet Bronze.

lig Knivform ere hyppige; derimod forekomme de halvrunde og halvmaaneformede Hageknive ikke mere.
Hvæssestene findes ofte. Af Mændenes Klædedragt
kjendes kun nogle smukke Beslag til Livbelter
Kvindernes Smykker b::.ere derimod Præg af vexlende Moder. Ved Siden af Halsringe og smukke Spiralringe til Underarmen samt massive Hinge til Haand-

Fig.

,)3, 1/1'

Fig. 31. Brerlt bøjleformet Spænde. Fig. 32. Næbformet Sp.
Fig. 33. Fllgleformet Sp.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

180

lHl

ledet ere de mest fremtrædende Smykker de talrige
Fjederspænder af Bronze og undertiden af Sølv. Af
de ved den ældre Jemaldurs 81ntnillg benyttede Form~r gik de med krulll Bøjle og lang lige Spids (Fig.
28) og de ligearmede (Fig·. 27) over til dun nye Tid.
Af de førstnævnte udviklede sig en stOl' og bred Form,
som blev meget yndet og ofte pragtfuldt udstyret med
Dyrefigurer og Forgyldniug (B'ig. 31) eller med Ind-

ligeledes andre i tydelig Skikkelse af en Fugl (Fig. 33).
Fremdeles benyttedes Spænder, hvor Bøjlen danner

Fig.

in. %.

Fig. 35. 1/1.
Fig. 34. Bredt Spænde med slebne Granater. Fig. 35. Aflangt
pladefonnet Sp. Fig. 36. Knapformet Sp.

lægning af slebne Granater (J'"'ig. 34). Det er de smukkeste Fjederspænder, som Oldtiden overhovedet har
frembragt. Saunne Oprindelse have de meget ofte
forekommende saakaldte " næb formede " Spænder med
en bagtil bred og fortil afrundet Bøjle (Fig. 32) samt

.Fig. ;:\9.

l/j.

Fig. 37 og 38. Store ligearmccle Spænder. Fig. 39. Trekantet Sp.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

182

183

Fig. 41. 2jg.

Fig. 42.

1/2 ,

Fig. 43.

2/3 ,

Fig 40-43. Skaalformede Spænder.

en Flade, enten som en firkantet eller aflang Plade
(Fig. 35) eller som en rund Knap (Fig. 36). Alle disse
Former tilhøre især Begyndelsen og Midten af Pedoden. Senere fremkom store ligearmede (B-'ig. 37 og 38)
samt trekantede (Fig. 39) Spænder og endelig de skaalformede, der bleve den mest anvendte Prydelse henimod Slutningen af Hedenskabet. Oprindelsen til dem
maa vistnok søges i et lille Spænde fra Kannikegaard, .
dannet i Skikkelse af en flad Krybdyrngnr (Fig. 40);
deraf udviklede sig efterhaanden dels mere afrundede
Krybdyrfigurer (Fig. 41) dels hvælvede Spænder med
kj endelige Rester af Krybdyrfiguren (Fig. 42) og endelig ganske ovale og højthvælvede Smykker, i hvilke
Krybdyrfignrell aldeles er forsvunden (Fig. 43). Disse
Spænder synes paa Bornholm kun at have tilhørt
Kvinder, men i Sverrig og Norge, hvor de store højthvælvede Former ere meget udbredte, have de ogsaa,
og maaske endog fortrinsvis, været baarne af Mænd.
F'oruden Fjederspænderne have Metalplader til Paasyning paa Klæderne jævnlig været henyttede som
Smykker. Undertiden have de været meget pragtfulde,
saasom det her (Fig. 44) afbildede af forgyldt Bronze
med rig Indlægning af slebne Granater.
Ogsaa Hængesmykker forekomme, især i Skikkelse
af tynde, paa den ene Side prægede Guldplader (" Brakteater"; se Fig. 45) eller som smaa hammerformede
Gjenstande af Sølv, der formenes at afbilde '1'hors
Hammer (Fig. 46).
Perler have været overmaade hyppige. Medens
der kun er opbevaret 45 Glasperler fra Bronzealderen
og ca. 1600 fra den ældre Jernalder, haves der næsten 4700 fra den senere Jernalder. Især i Begyndelsen af denne Periode forekomme gule eller røde
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Perler af en porøs Masse, der synes at være brændt
Ler; forøvrigt ere næsten alle Perlerne af Glas, tildels af en meget kunstigt sammensat Glasmosaik. Og-

der er fundet i 0n Graver 321, lolv Gange er der
fundet over 100; for det meste er 'l'allet omtrent 40.
De have næsten altid været benyttede til Halsbaand,
undertiden i flere Rækker.
Lerkar vedbleve at forekomme, dog i meget ringere Antal end tidligere.
Kvindesmykkerne røbe i rridens Løb en noget forskjellig Stil. Benyttelsen af Dyrebilleder er fælles
for dem alle, men i Begyndelsen af den senere Jernalder fortsættes den i Slutningen af den forrige
Periode sædvanlige germanske Stil (se f Ex. Fig. 31)
uden noget særligt Prfeg. Derefter viser der sig en
meget kjendelig Paavirkning af en fra Irland eller
Skotland indkommen Stil med lange, S111 <11 e, bændelformede Dyrefignrer eller Fletninger af lange Bændler
(se f. Ex. Fig. i3fl og 36), og endelig' fl'emkommer dol'
i Periodens sidste Del en fra dot karolingiske Hige
i Frankrig udgaaet Benyttelse af korte og brede Dyrebilleder, navnlig Løver. Den karolingiske Stil kan
antages at have hersket fra omtrent Midten af det
niende Aarhundrede, og hvis den forudgaaende Tid af
den senere Jernalder har været nogenlunde ligelig delt
imellem den germanske og den irske Stil, maa denne
sidstnævnte have gjort sig gjældcnde paa Bornholm
hen imod Slutningen af det syvende Aarhundrede.
Kjendskabet til den senere Jernalders Oldsager
beror især paa Gravf'undene, men tillige er der fremkommet mange Fundpaa Bopladser fra hin Tid, af
hvilke ikke faa endnu ere kjendelige, navnlig en Bakke
kaldet "Sorte Muld" i Ibsker Sogn, en SkraaIlende
Mark nord for Engen "Sylten" i samme Sogn og en
Mark nord for "Smørenge" i Vestermarie Sogn, Imellem sort Muld, Brudstykker af brændt Ler og mange

Fig. 44.

l/l'

Forgyldt Smykkeplade til Paasyning.

saa Bjerg'krystal og Agat samt smaa Forsteninger i
Kalk have været benyttede. Det største Antal Perler,
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Dyreben er der paa saadanne Pladser fundet en
Mængde byzantinske Guldmønter, rimeligvis hengjemte
Skatte, samt dEl ligeledes byzantinske saakaldte "Guldgubber" , smaa firkantede GnIdplader med Menneskefigurer (Fig. 47).

I Begyndelsen er det næsten udelukkende GnIdsager,
der saaledes ere hengjemte, enten byzantinske Guldmønter eller vægtige Halsringe og Armringe; senere,
efter at Sølvet i den karolingiske Tid var bleven det
sædvanlige Værdimetal, afløses Guldet af Sølv, og
SkattefundenEl bestaa da dels af Sølvpenge, især tyske
og engelske, dels af Sølvsmykker, ituhugne og ødelagte, saaledes at det er kj endeligt, at det ikke er
Formen men kun Metalværdien, som har Betydning;
mange af disse Sølvsmykker saavelsom ogsaa mange
Mønter ere af østerlandsk Oprindelse.
Endnu skal det bemærkes, at den i Bronzealderen
saa udbredte Skik at oprejse Bautastene kommer igen
ved Slutningen af .Jernalderen, og Stenene ere nu forsynede med Runeskrift. Man kj ender fra Bornholm
over 40 Runestene, og der findes stadigt tiere, men
de allerfleste hidrøre fra den kristelige Tid, saaledes
som kristelige Emblemer eller Paakaldelse af Helgene
noksom vise det. Det er kun faa, der kunne antages
at hidrøre fra Hedenskabet, saaledes som den store
og smukke Sten fra Brogaardsbroen ved Hasle, afbildet nedenfor Fig. 48.
Af Ligbrænding findes der kun enkelte Spor i Begyndelsen af den senere .Jernalder; ellers er Begravelse uden Brænding eneherskende i hele Perioden.
Ligresterne findes nu ikke i dækkede Kister men ofte
i en Ramme af kantstaaende Stenplader eller under
en Dynge af Rullestene. Gravene ere i Regelen 11/4
Alen dybe. Over dem findes ofte en lav .Jordforhøjning
eller en tiad Stenlægning eller dog en Ramme af henlagte Stene. Henimod Periodens Slutning viser der
sig imidlertid nye Former, navnlig omtrent fire Alen
lange rektangulære Stenlægninger, hvorunder da Be-

Fig. 46. 1/1.

Fig. 45. Gnldbr,l,kteat. Fig. 47. "Gulrlgnbbe".
Fig. 46. Thorslutllllller.

Overhovedet viser (hm senere .Jernalder en stor
Mangfoldighed af hengjel1lte Kostbarheder, dels til
egen Benyttelse ved mulig Fornødenhed ("Depotfund"),
dels som Offer i et religiøst Øjemed ("Votivfund").
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nene findes i en meget ringe Dybde, saasom ikkun 9
Tommer. I hele Perioden har der i Regelen kun været
nedlagt eet Lig i en Grav, men et Par Gange er der
ovenover et rigt udstyret Skelet fundet Resterne af
et ganske fattigt Menneske; da der nu tillige i disse
Grave er fundet Ben af en Hest, der maa antages at
være dræbt for at følge sin Herre, ligger den 'ranke
nær, at ogsaa det. fattige Menneske cr bleveJl dræbt
og begravet for at være til sin Herres 'I'jelleste i de
evige Boliger. Levninger af Heste ere forøvrigt ikke
sjeldne i Gravene, og Ben af Hunde ere ogsaa af og
til forekomne.
De Grave, der kjendes fra den seJlere Jernalder,
navnlig fra dennes første og mellemste Tid, have næsten alle vidnet om Velstand hos de Afdøde. Det har
aJtsaa kUB været Pil Overklasse, som har benyttet
dem; af Menigmands Grave findes intet Spor, og de
kunne ikke have været tilstede paa de samme Pladser
som Overklassens Grave, idet disse ligge saa tæt sammen, at der ikke har været Rum for andre. Der synes sanledes at have hersket en udpræget KlasseforsIgel i Befolkningen.
F~ndvidere kan det bemærkes, at Gravene, saasom
ved Bækkegaard, Melsted, Kobbe Aa og I~ousgaard
ere samlede omkring Gudhjem, samt at Skattefnndene
i Periodens senere Halvdel ligeledes især ere fremkomne i sanllne Egn og i det tilstødende Ibsker Sogn.
Dette viser hen til, at denne stærkt begrænsede Del
af Øen har rummet en langt merfJ velhavende Befolkning end det øvrige Land. Grunden hertil maa have
været Handel fra Gudhjem Havn eller maaske tillige
fra Melsted.
Af Boligerne i den senere .Jernalder findes hyp-

pige Spor paa Bopladserne. Husene have været opførte af Stolper og Grenefletninger beklædte med Ler,
altsaa med "klinede Vægge", ~maledes som det endnu
i forrige Aarhundrede ikke var usædvanligt paa Landet.
De store og stærkt bebyggede Bopladser tyde derhos
paa, at der har boet mange Familier paa samme
Sted, altsaa i et Slags Landsbyer, nledens spredt Bebyggelse senere netop er hlevlln Skik paa øen.
Bohavet i Husene er forsvundet med Undtagelse
af nogle Kværnstene og mange Skaar af Lerkar. At
man har havt store Skabe eller Forraadskamre fremgaar af de mange fundne Nøgler.
Fødevarerne have dels været Korn, som formaledes
til Mel paa Haandkværne, dels Kjød af Husdyr; der
findes store Mængder af marvkløvede Ben af Oxer,
Svin, Faar og Geder. Derimod er der ikke paa nogen
Husplads fundet Hjortetakker eller andre Rester af
Vildt.
Af den daglige Husgjerning er der for Mændenes
Vedkommende ikke fundet noget Spor. Kvinderne
have havt en væsentlig Gjerning i Spinding, eftersom
deres Spinderedskabel' (Svinghjul til Haandtenene)
ere blevne medgivne dem i Gravcne til Benyttelse i
det kommcnde Liv. De vævede Tøjer, hvoraf der er
fundet mange Smaastykker, deriblandt smukke Frynser,
have vel iligemaade været Kvindernes Værk ligesom
ogsaa Forfærdigelsen af de mange Lerkar.
Næringsvejene maa især have været Agerdyrkning
og Kvægavl samt Fiskeri og Søfart. Haandværket
har under saa primitive Forhold væsentlig muattet
være Husflid; egentlige Haandværkere have næppe
existeret undtagen maaske Smede, hvis V ærktø,j flere
Gange er fundet i Gravene.
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Men Søfart og Handel have havt stor Udstrækning. Medens de fundne store Mængder af vestevropæiske Sølvmønter tyde paa en stærk Handelsforbindelse
med Vesterlandene, enten direkte eller over Hedeby,
(Slesvig), vise de kufiske Mønter og de mange Sølvsager fra Orienten og vel endog fra Indien hen til
et livligt Samkvem med østen. Volgafloden har fra
det niende Aarhundrede tjent som Færdselsvej, og
det er rimeligt, at Holmgaard, nu Novgorod, har
været Stedet, hvor Udvexlingen af Varerne er sket.
Handelen har været Byttehandel; de ædle Metaller
have ikke været benyttede som Penge men som
Bytteværdier. H vad der fra Bornholm er givet i
Bytte for de indførte Varer, er ikke klart; Øens egen
Produktion kan næppe have været synderlig værdifuld, men det er sandsynligt, at Øens søfarende Befolkning har hentet Varer fra østersøens Sydkyster og
for disse indkøbt Produkter fra de nordlige Kyster,
navnlig de kostbare Skindvarer, der da ere blevne
givne i Bytte for Vestens og østens Indførsler. Søfarten maa i det Hele have været kraftig; om den
fornden Handelen tillige har været Middel til Vikingefærd, vides ikke, men naar Svenskerne omkring det
ottende og niende Aarhundrede have gjort saa store
og vellykkede Togter til RuslanIl, hvis Navn endog
hidrører fra de nn der Navn af Russer indkomne
svenske Erobrere, kan det være rimeligt nok, at Bornholmerne have deltaget deri. I Vesterviking ses
der kun meget ringe Spor af deres Deltagelse. Derimod finde vi Bornholmere blandt Vikingerne i Jomsborg i det tiende Aarhundrede.
Medens Religionen i Bronzealderen vistnok har
været en Soldyrkelse, er det utvivlsomt, at den i den

Fig. 48.

1/24 ,

Runestenen ved Brogaar(1.

"Svenkir lit raisa stein Jlcna aitir Tosta fa Jlur
sin auk eftil' AIRak bro pur sin auk eftir modr sina
ank eftir systur sina".
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senere Jernalder har været den fra de nedskrevne
Sagn noksom bekendte Asatro. At der har været en
fast Tro paa et Liv efter Døden, fremgaar allerede
deraf, at de Døde forsynedes i Gravene med alle
Redskaber til CIl fortsat Virksomhed, Mændene med
deres Vaaben og Kvinderne med deres Spinderedskabel' samt llled deres bedste Smykker.
Om Sproget vide vi ikke Andet end, hvad vi kunne
lære af Stednavnene og af Runeskrifterne, og begge
disse Kilder vise hen til en fuldkommen Overensstemmelse med det øvrige Danmark.
Skrifttegn kj endes paa Bornholm just ikke fra
nogen meget tidlig 'rid; af det ældre Runealfabet
findes kun faa og tvivlsomme Spor. Alle Rnnestenene
benytte de yngre Rnnetegn. Indskrifternes Text er
ikke meget betydeUg, i Regelen kun en Angivelse
af, hvo der har rejst Stenen, og efter hvem den er
bleven oprejst. Beretninger om forefaldne Begivenheder findes ikke i Huneskrifterne.

De gamle bornholmske Herreds- og Sognesegl.
Af J. A. JØRGENSEN.

I

~

y

'1. \
1-

Aaret 1685 indkom til Regeringen - eller Kongen
- en stor Mængde Klager fra Bornholm. Disse Klager
gik ud paa, at Befolkningen i høj Grad blev forurettet,
særlig af tre Embedsmænd, Brødrene Deehner; den
værste af disse var Amtsskriver Augustus Dechner.
Der afsendtes derfor en Kommission, som skulde
undersøge .f1'orholdene, og denne fik et stort og vanskeligt Arbejde at udføre, men efter ca. 6 Aars Forløb
endte dens Arbejde dog med, at Bønderne fik Ret og
Brødrene Deehner deres velfortjente Straf. Augustus
Dechner blev S01l1 bekendt dømt til at Imendes med
Tyvsmærke i sin Pande, kagstryges, og til at gaa
i Slavelænker paa Bremerholm, hvilket han kun udholdt et Aars Tid, hvorefter Døden gjorde Ende paa
hans Tilværelse i Aaret 1691.
Den Kommission, som 1685 paabegyndte Undersøgelserne imod Augnstus Decimer, fik ogsaa adskillige andre Sager til Behandling, og ell af disse var
en Sag om de bornholmske Herreds- og Sognesegl.
Man havde tre Slags officielle Segl: Kjøbstadssegl,
Herredssegl og Sognesegl, og Bønderne havde ligefrem en Slags Overtro med Hensyn til deres Segl. Kommissionen fra 1685 afgav 31. Angust derom
følgende Erklæring:
13

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Andet Bind, Rønne 1907

194
"De Herridz og Sogne Seigell, som Bønderne ere
"bevilgede, misbruges i mallge Maader af dennem, idet
"saasmwt dem siunis at mangle noget, kommer de til"sammen og forfatte adskillige Skriffter, saasom Klage"maal, Sognevinder om derris egen tilstand, Attester,
"Fuldmagter etc. formeenendis, at naar ichon (ikkun)
"disse Seigl staar der under, at det da er af stor
"V ærdi huis af denllem forrettis. Huerfor vij paa
"Eders Kongl. Mayestets Allernaadigste Behag 108d
"anbefale dem som disse Zeigl havde igiem, at
"de dennem skulde fra sig lefuere; Saa vilde vij
"dellllem henlegge udj Landets Kiiste i goed For"varing. Mens saasol11 de satte en stor rl'illid til
"disse Zeigel kom ingen af dem frem uden 3de, som
"vij deri Kirchen i et Skab lod Indlegge, Hllerfor det
"icke schulde were v~jenligt til at forekomme de
"mallge SamIllenkombster, som ved disse Zeigl for"aarsagis, om det Eders Kongl. May~ aJlernaadigst
"motte behage dem ved en Kongl. befahling enten
"galldsche at annollere eller saalediss forringe, at ingen
"af de DOCllmenter som med dem var forseiglede
"skulle gieIde eller antagis nogensledz uden Ampt"mandens Seigll stoed ogsaa der hoes ... "

195

2.

1.

Bag i den Protokol, som Kommissionen udfærdigedn, og som opbevares i Rigsarkivets 2den Afdeling,
fandt jeg et løst Ark, paa hvilket nogle af Seglene
var aftrykte i Lak. For Byernes Vedkommende manglede Rønne Segl, hvorimod alle Herredsseglene fandtes.
For Sognenes Vedkommende fandtes kun 10, nemlig:
0sterlarsker, Bodilsker, Vestermarie, Klemensker, Poulsker, Nylarsker, Pedersker, Aakirke Sogllesegl, Knudsker og Nyker. Derhos stod der skrevet paa Bladet:
,,0stermarie og· Ibsker Sognemænd berette ei noget
Segl at have haft." Ugesaa angaaende Ruthsker. Om
Olsker og Rø Sogne fandtes ingen Oplysninger.

3.

5.

4.

6.
13*
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13.

7.

8.

9.

10.

Hl.

16.

17.
11.

le!.

18.

12.
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Af de 18 her gengivne Segl er 1-4 Bysegl, 5-8
Herredssegl, Resten Sognesegl.
Indskrifterne er saaledes tydede:

2.

SVANIKE. ANNO lIIDCX.
NIXSBj PAA BORENHOL:\f.

B.

S. CIVITAT'IS

1.

AICEHI{~J

IN INSVLA BORENHOLl\L 1584.

4. S. CIVITATIS HASLE IN INSVLA BOImNHOLM.
5. ECLE S. LAVREN'!'I. ECLE S. MARIA. lWLE S. IACO.
(Østre Herred.)
6. SØNDER HERED P A BORENHOLlVI.
7. WESTRE HERED PAA BORNHOLM.
8. S. NORHERIDS IN INSVLA BORNHOLlVL
9. NILA VS SOGNESEGEL. (Nylars.)
10. SIGILLVlVI SANCTI CLElVIENTIS. (Klemensker.)
11. WESTER MARI KIRCKE. (Vestermarie.)
12. POLSKE SOGN 1657. (Povlsker.1
13. SmILLVM SANe'!'I BVTOLP (Bodilske!').
14. S. PEDERS KIRKK (Pedersker.)
15. LA VHS KIRKE S. (Østerlars).
16. SIGILLVM Ecclesiæ Sandi Johannis Baptist.æ 1597.
(Aakirke Sogn.)
17. SIGILLVlIf ECCLESIÆ S. CANV'!'I. (Knudsker.)
18. AL HELGEN SOGN. (Nyker.)

Bornholnliana.
(Vefl M. C. KOEFOED).
Da Videnskabernes Selskab i en nær Fremtid udgiver en Bornholmsk Ordbog (Rektor Espersens efterladte Manuskript), har jeg, da jeg velvillig har faaet
et Eksemplar at laane, brugt den deri benyttede Ortografi og vil fremtidig bruge den, naar den bornholmske Dialekt skal benyttes.
1.

Daj (Dejg) ska vi ha te brø,
brø ska vi ha te fe (Føde),
fø ska vi ha, te vi dø. 2. (nm Forkølelse) Hon far på, mænn kriver (kryber) å.

i3. Dæjn vreijn e ijlla spilt, som ijngjin sjøtter om.
(Den Vrede er (daarlig) spildt, som ingen bryder sig om).

4. Gjeft mæun (blot) karijn, så få vi nok snakt mæ'ijn.
5. "Gaddeli (passelig) pølsa e bæst," sa præstijn, di
ofrada hannem dæjn stora mavapølsan.

6

Bælla e bælla (Børn), om ded e så kongabælla.
7. GOiCl) sje lau (Gud ske Lov) å tak for lid, ijn heIn
(en hel Del) kajn ijn alti(d) få.

8. Ijlla gjek'ed, å væl va'd.
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9. Præstijn å hujnn (Hunden)
~jæna foen me mujnn (Mnnden);
denijn (Degnen) å hanajn (Hanen)
ha samma vanajn (Vanen).
10. "Ju mera moj, des hære bro," sa Bydarijn (Egennavn med bestemt Kenrleol'fl).
11. JHårtijn knortijn
sad te vårt (i vort Hjem)
å spellada kårt (Kort);
hajn sad på ijn kfLnt,
hajn alldlri vfLnt (vandt!;
hajn åd å drak,
så mavajn sprak,
å al(d)ri Sil hajn nmjen tak.
12. ,Tylaavtan å jyladå
då e far å moel' så majed brfL,
mænn bara ajn (anden) da jyl går ijn (ind),
så få di strais ed ainjed sijn (Sind).
13. Missujnder mad smågar au (ogsaal gott.
14. En lång svælta (Sultetid) e ijn(gljen go madspara.
15. ned va dæjn gångijn (den Gang), d~l di vælte (væltede) me vælijnjalassed (Vællingela~sset! å oste op
me spedder (Strikkepinde), il då ded blæste så starrit (stærkt), så sjæjggjed (Skægget) fløj il t yggj arij n
(Tiggeren).

19. Hajn lovvel' dær som hujn paa en halldor (den
nederste Del af en paa tværs overskaaren Dør),
20. En Gaade: Bøssan e lær (Læder),
Kulan e vær (Vejr),
segtar te hælijn, mænn rammer næsan.
21. Hajn dauer (duer) ikkje mer æjn (end) tå maj bag.
22. Dær va ejngång ijn gast,
hajll satte saj fast
i en væjggj
me set (sit) sjæjggj.
V æjggjen begjynde å hæjlla (hælde),
å gastijn ga saj te å gnæjlla (skænde).
Væjggjen stårte (styrtede) ner (ned),
gastijn ble fujller å ler.

16. Ded va nue æved (netop), la se, ded ared, då præstens hærua (spættet, 0111 Kvæg) ko dø (døde).
17. Hon smilar som en mær i hæjn(g)jedyjn (en Hest,
Hoppe i Hængedynd).
18. Bara (blot) ja va (h)jemma å (h)jemma ded va hær
(her), å madijn sto på bored (Bordet) å moer va'nte
sær (gnaven).

23. Lars Marker
e så starker,
a hajn kajn bæra SJov sjæpper (Skæpper) arter
på sina stora flarker (Fødder),
så ded snarkar
i hela V æstermarker (Vestermarie).
24. Naar ijn fli:ijtar om avtanijn, fl6jtar fanijn ejn i
nakkajn.
25. Slæfore å (g)jæstabod ska tas nåred (naar det)
fajller (falder, kommer).
26. Dær e tre tijng', ijn ska vara saj for, å ded e
smaasyppa, plokgjæjll (Klatgæld) å haslebo.
27. Sjita den å lorta præst,
å moj f{l. vi på stavnan læst.
\): En daarlig Degn, en daarlig Præst,
og slet vi faar paa Stævnet (\l: Kil'kest.) læst.
28. Klave - lave - lakkepijn
gjijkkj ud å ijnn å ud å ijnn
mæ raven fujll å polsesjijnll.
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.29. Til den, der har ondt i Maven siges:
l:(år du ont i mavajn,
så gå te Pæl' i havajn,
å vedd du, hva de' gjæjller, (af hvad Vigtighed det er)
så sjid s'a de' smæjller.
30. Ria, ria ranka,
hæstaskona blanka,
ria vi te kongens går
å fæsta voss en peia (en Pige;.

41. Ded e ijn nålier (daarlig) hujnn (Hund), ijn ska
(h)jælpa ouer (g)jared (Gjærdet).
42. Ijn præst kaj n vi nok få; hadde vi bara ijn voutehorra (Vogtedreng).

31. Marripyta, marripytta fløj, fløj, fløj!
Imarn få vi solsjinll å grant vær.
\): Mariehøne e11. Agerhøne flyv, flyv, flyv!
Imorgen faar vi Solskin og pænt Vejr.
32. Aged (kørt) ikkje få tæjnkja på, sa røboijn.
33. Ded ska varra (være) ijn linnel' grød, ad ente ijll
skræddara kajn dajnsa på'ijn (en lind Grød, naar ikke
en Skrædder skal kunne danse paa den).
34. "Ijn ajn (andenl får ahdlri sådded (siddet) å hvilad",
sa horrijn (Drengen); "om daijnn ska ijn gå, å om
natten ska\jn liggja.
35. "Go(d)sjelov å tak for føen (Føden)", sa tjøkka
(tykke) Jørn, alt så åd hajn.
36. "Ijn ska gjorra ota (staa meget t.idligop)", sa Væstregårdskallana, di vijlle hå Pijnnelykkjehaurajn å,
ijnnau deu ble da.
37. Tæp darn, pibel, cl kjør kjættan ud.
;.J: Luk Døren, Pige, og jag Katten (Hunkøn) ud.
38. Tormånadara jn (Jllartsllmanedregn) e liesågott som
fåramøj på jorn (Jorden).
39. Då ja va lidinn, va ja bange for frammada;
dær kom najn (nogen), sjylde (skjulte) ja maj
sparlagened (Omhæng, Gardiner paa en Seng),
(ellers) løv ja ud i Stersed (Køkkenet) æjllje

kl'obbhuseu (forældet Benævnelse paa et særeget Værelse i et Hus; Opl'indelsen til Navnet er ubekendt).
40. Hajn snakkar ræt op ad væjggjana (Væggene) å
nel' (ned) ijæn ad stølpana (Stolperne).

naar
ibag
æjlla
(eller)

43. "Hadde ja bara ijn gaddelier (passende) kjæp, skam
skujlle ni (I) få," sa konn (Konen) te bællana(Børnene).
44. "Ih God," sa Pæl' Myra, "tjæjnner (kender) ente
kommedantijn maj? ded va maj, der fikkje Kodan
i hjouled (Benet i Hjulet).

45. "Noranvijn e styg:i frå (hiva le (hvad Led, Kant) hon
kommer," sa Pæl' Klausen Visp.
46. ",Ja tæjnte'd (tænkte) nok, a Kjestna va dø, for
.
hon gavada" (gabede)
47. "Snail, snaH komm ud me dina långa horn,
hær e ijn bone (Bonde), dær vill kjøvva korn."
48. Ijn syp i kuskijll e lieså gott som en sjæppa
haura i hæstana.
49. Hajn hæjn(g)jer på som svinamøj på træjaUI(Træhjul).
50. Ja spoer (skynder) maj så anit som trækkja kajn.
51. (H)va e de d, som har to iven (øjne) i haud (Hove(Iet),
to på ryggjijll, to på bøggijn (Bugen) å to på rompan? Svar: Faaret (to er foruden at være Talord et
Navneord, der betyder Uld).
52. Når røb ona i gammel tid kjøre a marken, skræj
vour0aulen å sa: "Vi ræjkkja al(d)ri fram, vi
ræjkkja al(d)ri frarn"; men (h)jem ijæn sa di: "La
vos (h)jælpes te, la vos (h)jælpes te".
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Lap ii lap il lap ijæn, livæl (>tlligevel) inte si;
lIlallga lappa, a ja kaju lappa milla gamle 1J0jser
(~:

et K>t>tlhovedj.

54. Tre forer i rror
gjer ijll rommer

v~lr.

Pløjning i lVIarts giver en udstrakt Vaar, en Vttal', der
er Forslag i. -
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