• JI'.Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

...

il·

BORNHOLMSKE SAMLINGER
NIENDE BIND

UDGIVET AF

BORNHOLMSK SAMFUND

RØNNE
COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN)
COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI

191<')

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

INDHOLD.
Side

JOH. BULMER: Fra Rø Sogn..........................
E. S0EBORG: Et Besøg paa Christiansø................
KARL M. KOFOD: Lidt af Ladegaards Historie gennem
halvIredie Hundrede Aar.........................
MATHIAS BIDSTRUP: Bornholms Kirker. Gensvar til Hr.
Hjorth................ .........................
H. HJORTH: De bornholmske Rundkirker. I Anledning af
Hr. Professor M. Bidstrups Gensvar...............
MATHIAS BIDSTRUP: Endnu et Gensvar...............
M. K. ZAHRTMANN: Hundemordet i Bolsker. -- Landsdommer Peder Olsen............................

l
28
46
72
104
114
117

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

Fra Rø Sogn.
Rø Sogn er af særlig Interesse ved sine Naturejendommeligheder og visse historiske Forhold. Forøget Mærke vil der blive lagt til Sognet nu efter
Aabningen i Maj 1913 af den nye Rønne-Allinge
Jernbane (kaldet Nordbanen), som fører gennem Sognet og har Station omtrent midt i dette ved Skolen.
Omtalte Sogn, der hører til Bornholms mindre Sogne,
er beliggende paa Øens Nordøstside mellem Gudhjem og Allinge, men nærmest ved førstnævnte By.
Over Sognet findes omstaaende en lille simpel Oversigtsplan med Nordsiden opad. Detajllerede Kort
over Sognet haves blandt de af Generalstaben udgivne Kort.
I det følgende skal omtales enkelte Forhold i Rø
Sogn.

';

Et vidtberømt Sted i Rø Sogn er Helligdommen.
Herved forstaas et Stykke af Kysten nær Helligdomsgaarden, hvilket Kyststykke er egnet til at tiltrække
sig særlig Opmærksomhed ved sine høje, bratte
Klippe-Strandskrænter med forskellige særegne Udspring og Indskæringer.
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Et vigtigt historisk Punkt i Helligdommen er
Helligdomskilden eller "Rø Kilde". Denne ligger
nedenfor Strandskrænterne i de lave Klipper ved Havkanten. Planen nedenfor viser udfor Helligdomsgaarden en lille Vig i Kysten. En Skovdal med en Bæk

er som et ret stort Grydehul ned i Klipperne; og
selv naar Havet kun er i ringe Bevægelse, skyller
jævnlig noget Havvand ind over Kilden. Dennes
Vand er derfor Saltvand. Noget Tilløb af rent Ferskvand har Kilden sikkert ikke. I regnfulde Tider kan
dog noget Ferskvand rinde ud i Kilden fra Revnerne
i den nærstaaende høje saakaldte Helligdomsklippe,
ved hvis Side de lavere Klipper danner som en
Rendesten hen til Kilden.
Helligdomskilden har været en af de Kilder, som
Folk i gamle Dage søgte til i den Tro, at Kildevandet havde en særlig Kraft til at helbrede Sygdomme. Lægedom af Helligdomskilden har man dog
næppe søgt ved at drikke af Kildens (salte) Vand,
men ved at to sig dermed.
Ovenfor Strandskrænterne ikke fjernt fra Helligdomskilden var der i hine gamle Tider bygget et
Kapel, som bar Navnet Hellig-Trefoldigheds Kapel.
I dette er der antagelig blevet holdt Bøn og Gudstjeneste, naar Folk til bestemte Tider af Aaret, især
St. Hans Aften, kom valfartende til Helligdommen
for at søge Helbredelse af Helligdomskildens Vand.
Og da det er forbundet med noget Besvær at komme
ned ad de høje Skrænter og over de lavere Strandklipper ud til Kilden, er Vandet fra denne maaske
i Spande eller Kander blevet hentet op til Kapellet, for at de lægedomssøgende her kunde benytte
Vandet.
Det er nu lange Tider siden, at Hellig-Trefoldigheds Kapel stod oprejst og var i Brug. Allerede i
1624 laa Kapellet i Ruiner. I nævnte Aar blev der
af den daværende bornholmske Provst Jens Peder-

fører fra Gaarden ned i Vigen. Naar man skal til
Helligdomskilden, skal man paa søndre Side af Dalen
ned i Vigen og ud paa Klipperne til højre.
Omtalte Kilde er imidlertid i Virkeligheden noget
andet end en almindelig Ferskvandskilde. Kilden

.l
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sen forfattet et lille Haandskriftl) om Bornholm, hvori
det vedrørende Helligdommen bl. a. hedder: - En
halv Fjerding Vej Nordøst fra Kirken ses Ruiner af
HeIlig-Trefoldigheds Kapel og Sønden derfo-r en dyb
Dal med en af Folk opkastet Stenhob, hvorpaa er
mange Kors med Haar af Mennesker og Dyr faststukne, hvilket kaldes Alteret. østen herfor findes
i Havbredden en stor, rund Sten, kaldet en Kilde,
hvori Havet bestandig opslaar. Hertil har mange syge
Folk fordum søgt for at to sig.
Den dybe Dal, som nævnes i det ommeldte Skriftstykke fra 1624, maa være Skovdalen (med Bækken
i Bunden), som fra HelIigdomsgaarden fører ned til
Havet; og Kapellet maa altsaa have staaet oppe paa
Jorden nær ved Strandskrænten Nord for nævnte Dal.
Af Panum i hans Beskrivelse over Bornholm af
1830 bliver Kapellet ogsaa omtalt som havende staaet
paa nysangivne Sted. Det hedder i nævnte Bog S. 68
om Kapellet: - Man kan kun se en liden Forhøjning paa Avlsjorden, hvor det skal have staaet. Der
oppløjes ogsaa endnu Tegl og Mursten med Kalk.
Sæden synes heller ikke at staa saa godt paa det
Sted, hvilket maaske er, fordi Jorden der er blandet
med det underliggende Grus og Kalk.
Om Panum selv har undersøgt, at der det paagældende Sted var Tegl og Mursten med Kalk og
Grus i Jorden, eller en anden har fortalt ham, at

Forholdet var saaledes, kan ikke ses af Bogen. Men
i alt Fald maa der altsaa, da omtalte Bog skreves,
kun have været meget svage Rester tilbage af Hellig-Trefoldigheds Kapel.
I 1857 foretog daværende Professor Brunius af
Lund i Skaane en Rejse til Bornholm for at gøre
forskellige Granskninger paa øen. En Dag kørte
han ogsaa til Rø og tog ind paa Kildesgaarden (beliggende noget Nordvest for Sognets Jernbanestation).
I det Skrift, han senere udgav om sin Bornholmsrejse, omtaler han 2), at den forekommende Kildesbonde viste ham nær ved Gaarden nogle mindre
Graastene, som Bonden sagde, at han nylig havde
opbrudt af sin Ager, og som var de sidste Levninger af et Kapel, der havde staaet, hvor Stenene var
opbrudte. - Det er dog vist tvivlsomt, om de Stene,
der saaledes i 1857 blev foreviste den svenske Professor, virkelig har været Grundstene til HeIlig-Trefoldigheds Kapel eller noget andet Kapel.
Hvor stort HeIlig-Trefoldigheds Kapel har været,
og hvorledes det har set ud, kendes der ingen Efterretning om. Det maa vel snarest antages at have
været noget mindre og simplere end det ved Hammerens Nordvestkyst beliggende Salomons Kapel, hvoraf
ikke ubetydelige Ruiner endnu er til Stede, (jfr.
"Bornholmske Samlinger" for 1910 S. 116 og for
1913 S. 128).
Ifølge det foran bemærkede har Besøgene ved
Helligdommen St. Hans Aften og paa andre Tider
af Aaret antagelig i gamle Dage nærmest haft et re-

1) Skriftet, der antages at være baseret væsentlig paa Indberetninger til Provsten fra Øens Præster, er senere i Udtog
trykt i Suhms Samlinger til den danske Historie 1. Binds 2. Hefte,
København 1780, S. 32 flg., af hvilket trykte Udtog S. 40 ovenanførte Referat er taget. Jfr. nærmere "Bornholmske Samlinger"
forrige Bind S. 133.

2) Jfr. hans ovennævnte Skrift: Konst-anteckningar under en
resa till Bornholm år 1857, Lund 1860, S. 198.
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ligiøst Præg. Efterat Troen paa Kildevandets helbredende Evne havde tabt sig, blev det Brug at holde
folkelige Fornøjelsesfester ved Helligdommen især
St. Hans Aften. Disse Fester udartede imidlertid
efterhaanden til berusende Drikkeri og deraf følgende
Uordener. Og ml, siden Helligdomsgaarden - paa
hvilken forud var et mindre Gæstgiveri - i 1890'erne
er blevet væsentlig ombygget og navnlig forsynet
med et moderne Turisthotel, er de tidligere Folkefester ved Helligdommen bortfaldne.
Den i Slutningen af Aaret 1906 paa Bornholm
stiftede Forening "Bornholm" købte i 1907 af en
Gaardejer i Rø den sydligere Del af Helligdomskysten tilligemed noget af det der indenfor liggende,
tildels skovbevoksede Land, hvilket Køb skete væsentlig for at forhindre, at dette Sted skulde komme
i Udlændinges Eje. Helligdomsgaarden (med Hotellet) var kort forud kommet over paa tyske Hæn"
der. Paa det nævnte Sted, som Foreningen "Bornholm" har erhvervet, er der gjort visse Indretninger,
saaledes at Bornholmere, der foretager Udflugter til
Helligdommen, kan bruge dette Sted til Holdeplads,
Spisested og deslige. Det paatænkes at opføre en
Hotelbygning paa Stedet. Fra Sognevejen, som oppe
fra Hovedlandevejen løber ned til Helligdomsgaarden,
udgaar (lidt forbi Pellegaard) til højre en Sidevej,
som fører ned til Foreningen "Bornholm"s nysommeldte Kystejendom.
Til Helligdomsgaardens (Hotellets) Gæstgiveribevilling er knyttet en af Gaardens Ejer til Bornholms Amtsraad udstedt Deklaration om, at Gaardens Kyststrækning skal være fredet i sin Naturtilstand og være tilgængelig for Offentligheden, dog

at Betlere, Berusede og deslige Personer kan bortvises derfra.
Helligdommen danner omtrent Midten af Rø Sogns
hele Kyststrækning. Sydøst paa kan man fra Helligdommen vandre langs Kysten mod Gudhjem. Paa
denne Kyststrækning i Rø er der for ikke mange
Aar siden istandgjort en ny offentlig Passage, som
løber snart over, snart under de skovklædte Havbakker og snart er Sti, snart Vej (i Forbindelse med
Veje oppe fra Sognet). Passagen er istandgjort væsentlig for Redningsvæsenets Skyld. Paa herommeldte Kyststrækning falder en Flerhed af særegne
Bække ud i Havet. Hvor Rø Sogn Sydligst ved
Kysten støder til 0sterlarsker Sogn former Havet en
Bugt, hvori udløber Bobbeaaen, som begynder ved
Rø Plantage og paa det meste af sin Strækning danner Grænsen mellem de to nævnte Sogne. Stedet
ved anførte Havbugt kaldes Salene, og Bugten kaldes derfor Salenebugten. Her ved Salene ligger paa
0sterlarsker Sogns Grund et nyere Turisthotel. Omtrent midtvejs mellem Helligdommen og Salene er
der under Havbakkerne en Avlsmark og udfor denne
et lille simpelt Baadehavneanlæg, hvor Røboere har
plejet gennem Tiderne at drive lidt Fiskeri. Stedet
ved denne Havneindretning kaldes Røsted (bornholmsk: Røsta'). Nu findes der ikke nede ved denne
Havn andre Huse end et simpelt Materialhus, men
Havnen benyttes dog af Folk, som bor noget derfra oppe i Sognet.
Fra Helligdommen kan man komme langs Kysten
Nord (Nordvest) paa mod Allinge ad en lignende
Passage som den ovenfor omtalte, der fører mod
Gudhjem. Hvor Rø Sogn Nordligst ved Havet støder
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til Olsker Sogn, ligger det saakaldte Stammershalde,
en Klippemark med Oldtids- Gravsteder. Lige ved
(Syd for) denne Klippemark er i de seneste Aar opført
et Turisthotel. Mellem Helligdommen og Stammershalde er et klippigt Kystparti, som kaldes Baadsted
(bornholmsk: Baadsta') med Ilandhalingssteder for
Baade. Dette Sted er et gammelt Fiskeristed ligesom det foran nævnte Røsted. Ved Baadsted, hvortil Landet skraaner jævnt ned, findes Huse nær Havet.
De nævnte Havnesteder (Røsted og Baadsted) er nu
ogsaa Tilholdssteder for Motorbaade, der om Sommeren bruges til Lystfart navnlig ved Helligdommen,
hvor i godt Vejr Baade med Førere er stationerede
om Dagen for mod Betaling at sejle for Besøgende
dersteds.

i Almindingen. Førstnævnte Dal, der altsaa staar i
Forbindelse med Spællingemosen, kaldes Kleven
(Kløften). Paa langs gennem Kleven fører Jernbanelinien fra Rønne til Allinge. Idet Banelinien kommer til Mosen, gaar den over Engene Vest og Nord
om Mosens Vandsteder (jfr. Planen foran) og fortsætter hen gennem den klipperige Stenby. Ved Siderne af den Del af Spællingemosen, som gaar op
mod Kleven, ligger to ulige store Høje, der benævnes Store- og Lilleborg, hvilke Høje omtales nærmere i det følgende.
I gamle Dage regnedes Spællingemosen at høre
under Højlyngen. Da i forrige Aarhundrede Højlyngen deltes mellem Staten og Bornholmerne 3), blev
Spællingemoseu uindskrænket Statsejendom. I 1866
solgte Staten ved offentlig Auktion under eet Spællingemosen (Vandet med omliggende betydelige Engdrag, ialt 49 Tdr. Land under Matr.-Nr. 110 a) til 5
Personer i Fællesskab. Siden har Mosen stadig været
i privat Interessentskabseje. Engdragene afgiver en
betydelig Mængde Hø. Tørv bliver i nyere Tid ikke
produceret af Mosen.
Spællingemosen, der har Vandtilløb bl. a. Syd fra
og gennem Kleven, har uden Tvivl langt tilbage
i Tiderne været en betydelig Sø. Siden er den efterhaanden formindsket ved Tilgroning, idet der er fremstaaet Enge. Fra Mosen har gennem Tiderne flydt
ikke lidt Vand ad Bækken eller Aaen forbi Spællingegaarden og videre gennem Dynddalen til Havet.
Nævnte Gaard - Spællingegaard, der ogsaa betegnes som Sognets 2den Vornedgaard og tidligere ofte

Efter foranførte Omtale hovedsagelig af Helligdommen gaaes her over til nogle Bemærkninger om
et Sted paa den modsatte Side af Sognet, nemlig
Spællingemosen. Denne, der findes angivet paa Planen foran, er Sognets eneste Sø eller Mose af nogen
Betydning. Hovedparten af den Strækning, der indbefattes under det videre Begreb Spællingemosen,
er imidlertid nu Engdrag, der altsaa strækker sig
udenomkring og navnlig Syd og Sydvest for Mosens
Vandsteder. Fra de lyng- og kratbevoksede Klippehøjder østlig for Mosen haves der en interessant
Udsigt ned over Mosen samt op gennem den nedenfor omtalte Klev og ud over Landet iøvrigt. I sydvestlig Retning fra Mosens sydlige Del gennemskæres det høje Land (den gamle Højlyng) af en smal
Engdal med Klippesider, der minder om Ekkodalen

3) Jfr. herom nBornholmske Samlinger" for 1907 S. 104 flg.
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er blevet kaldt SpæIlingemølle - er, som Planen
foran viser, beliggende ved Vandløbet omtrent midtvejs mellem Mosen og Havet. Ved denne Gaard
har der fra langt tilbage i Tiderne været et ret betydeligt Vandmøllested, hvor man altsaa har ladet
SpæIlingemosens overflødige og mod Havet søgende
Vand drive en Vandmølle, der ikke blot har malet
til Gaardens eget Behov, men - i alt Fald til nogle
Tider - ogsaa har besørget Maling for andre. Nu
er Mølleanlæget forfaldet, men i tidligere Tider har
det altsaa, i det mindste periodevis, været holdt ved
Hævd og betydt noget. Af gamle Arkivsager kan
ses 4), at medens Bornholm i fordums Tider var under
det Lund'ske Ærkebispesædes Raadighed, blev der
i 1485 af Ærkebisp Jens Brostrup med det øvrige
Lund'ske Præsteskabs Samtykke udstedt Lejebrev
paa et bornholmsk Møllested, kaldet "Spalingz Mølle".
Herved er sikkert sigtet til Spællingegaarden i Rø
Sogn. Ifølge senere bornholmske Jordebøger skulde
Gaarden foruden sine andre aarlige Afgifter svare
ogsaa 1 Td. Mel som Afgift TJ), hvilken Afgift var begrundet ved, at Ejendommen var et Møllested.

en tidligere Højlyngsstrækning og kortelig omtales
for sig nedenfor.
Rø Sogn har i tidligere Tider haft betydelig Skovrigdom, og Sognet har i Forhold til sin Størrelse
endnu en hel Del Skov. Den brede Dynddal, som
falder omkring Dynddaleaaen mellem Hovedlandevejen og Havet, opfyldes saaledes af en ikke lille
Skov. Nordvestligst i Sognet findes et andet noget
udstrakt Skovstykke, kaldet Krakken. Og iøvrigt findes der trindt om i Sognet et betydeligt Antal Skovstykker af forskellig Størrelse.
Blandt de bornholmske Gaardes Afgifter til Hammershus var i gamle Tider ogsaa Ved og Trækul.
I Forbindelse med andre Forhold tærede disse sidstnævnte Afgifter naturligvis paa Øens Skove. Efterat
Kulydelsen var forandret til Pengeydelse i de andre
af Øens Sogne. vedblev endnu en Tid lang Kulydelsen in natura at være gældende i Rø Sogn, hvilket tyder paa, at man her stadig har haft forholdsvis rigeligere med Skov end i de andre bornholmske
Sogne. Ifølge Bornholms Jordebog af 1599 skulde
de 27 Selvejergaarde i Rø Sogn svare hver l Td.
Kul, hvorhos en enkelt af Sognets Vornedgaarde,
nemlig Lindholmsgaard Sydøstlig i Sognet, skulde
svare ikke mindre end 12 Tdr. Kul aarlig. Imidlertid blev disse Kulydelser ogsaa for Rø Sogns Vedkommende senere forandrede til Pengeydelser. (Til
det nys anførte bemærkes, at Rø Sogn har 27 Gaarde,
der er nummererede som Selvejergaarde, og 9 Gaarde,
der er nummererede som Vornedgaarde, jfr. "Bornholmske Samlinger" for 1909 S. 49 flg.).

Herefter skal fremsættes nogle nærmest historiske
Bemærkninger om Rø Sogns Skove. Ved disse Bemærkninger bortses foreløbig fra den under Sognet
hørende Rø Plantage, der af Staten er anlagt paa
4) Jfr. Lunds Arkestifts Urkundsbok af Lauritz Weibull, 4. Bind,
Lund 1909, S. 438.
5) Jfr. bl. a. Uddraget af Bornholms Jordebog af 1,599 i Hubertz's Aktstykker til Bornholms Historie S. 537.
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Sydøstlig i Rø Sogn er en nu i Hovedsagen skovløs og af forskellige Husejendomme bestaaende
Strækning, som kaldes Bøgeskoven. Beboerne af
denne Strækning siges at bo i Bøgeskoven. Paa
denne Strækning har rimeligvis for Aarhundreder
tilbage været en Skov hovedsagelig af Avnbøg (Hvidbøg), idet den almindelige Bøg (Rødbøgen) ikke
har vokset vildt paa Bornholm. Nu findes der ved
den omtalte Strækning kun nogen Skov hist og her,
saaledes navnlig i Bobbedalen (Grænsen mod østerlarsker Sogn) og paa Strandbakkerne. Panum beretter i sin Beskrivelse over Bornholm af 1830 S. 70
en Fortælling om, at der paa den omhandlede Strækning "før har været saa tæt en Bøgeskov, at man,
naar man steg op i et Træ, kunde, uden at stige
ned, gaa fra det ene Træs Top til det andet en Tønde
Land i Omkreds". Efterat Skoven paa den omtalte
Strækning. for nu Aarhundreder tilbage var blevet
borthugget, blev Strækningen til en Lyngmark, der
kom til at henligge til Fællesbrug (navnlig Kreaturgræsning) ligesom Højlyngen og andre bornholmske
Udmarker. Siden Midten af forrige Aarhundrede er
"Bøgeskoven" imidlertid kommet under Bebyggelse
og Opdyrkning til Avlsmark. Den Vorned bonde, der
ifølge det ovenfor bemærkede skulde yde 12 Tdr.
Kul aarlig til Hammershus, har mulig været henvist
til at skaffe disse Kul af Træ fra Bøgeskoven.

Paa denne Strækning har der utvivlsomt ogsaa for
Aarhundreder tilbage været en større sammenhængende Skov, som efterhaanden er bort hugget. N li
findes kun enkelte Rester af Skoven navnlig paa
Havbakker og i Smaadale. Ligesom Bøgeskoven
maa have faaet sit Navn af Bøgetræer, saaledes har
sandsynligvis Lindeskoven faaet sit Navn af Lindetræer (og ikke af Lindorme).
Efterat Ejerne af Rø Sogns 27 Selvejergaarde
længe havde raadet over Lindeskovsstrækningen og
betragtet denne som deres egen, bestemte Regeringen sig i 1780 til at anlægge Sag mod bemeldte
Selvejerbønder for at faa Kongen (Staten) kendt ejendomsberettiget til "Lindeskoven ". Bønderne blev
aItsaa indstævnede for Bornholms nordre Herreds
Ret i Hasle. Den derefter) Sagen afsagte Underretsdom kendte imidlertid Bønderne ejendomsberettigede
til Lindeskoven. Men Øens daværende Landsting
(Overret), hvortil Sagen blev appelleret, viste paa
Grund af Formalitetsfejl Sagen tilbage til nøjere Behandling og ny Dom ved Underretten. Sagen blev
altsaa paany anlagt ved Underretten, hvor den for
2den Gang blev paadømt den 13. Maj 1785 med
samme Resultat som tidligere, nemlig at Bønderne
erkendtes at have erhvervet Ejendomsret til Lindeskoven ved almindelig Hævd i Henhold til Kristian
den V's danske Lovs 5-5-1, som bl. a. siger, at
hvad Gods og Ejendom, nogen har haft i Haand og
Hævd i 20 Aar ulast og ukært til Tinge, det beholder han angerIøst og uafvundet uden anden Adkomst at fremvise.
Sidstomtalte Underretsdom skal her kort refereres
under særlig Fremhævelse af de vigtigere historiske

Noget længere Nordvest efter i Sognet er en
anden, nu nærmest af forskellige Husejendomme
bestaaende Avlsmarkstrækning, som kaldes Lin deskoven, og hvis Beboere siges at bo i Lindeskovell.
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Momenter i Dommen. Referatet, som her følger,
grunder sig paa en fra Landsarkivet skaffet Udskrift
af Dommen:

?koven, for~yde~ under Straf at bruge eller hugge
I den. Iøvngt vIser den nævnte Dom, at Tingfogden
har kendt Bønderne eneberettigede til Lindeskoven.
Af en foreliggende Attest af 13. Maj 1649 fra Hammershus's Skriver fremgaar, at det just var de 27
Selvejerbønder, som svarede Kul, der havde Ret til
Lindeskoven. De paagældende Bønders Ejendomsret til Lindeskoven bevises yderligere ved, at Vornedbønderne har maattet erlægge Afgift til hine for
Tilladelse til at hugge Brændsel og græsse Kreaturer
i Lindeskoven, ligesom Præsten har ydet Afgift af
en Lindeskovslod, indtil Bønderne overdrog den til
Præstegaarden .
Sagsøgerens 2den Grund, Stiftamtmandens Brev,
hvori Lindeskoven 'betragtes som Udmark, svækker
ikke. Bøndernes formente Ret; og den 3die Grund,
at Lmdeskoven har hørt under Hammershus, er al~ eles ubevist. Den 4de Grund, at nogle Udbyggere
I 1742 ved Skovsessionen er straffede for Hugst i
Lindeskoven, kan derimod synes at have mere Vægt,
idet det er rimeligt, at Skovsessionen ikke befattede
sig med private Ejendomme. Men Kongen ejede paa
den Tid nogle til ham henfaldne Selvejergaarde i
Rø Sogn og blev altsaa som Selvejer af disse Gaarde
forurettet ved den af Skovsessionen paatalte Hugst
i Selvejernes fælles Lindeskov, og det er derfor antageligt, at Skovsessionen af denne Grund har mulkteret de paagældende Udbyggere, idet Sessionen blot
har anset Kongen som daværende Parthaver i Lindeskoven berettiget til at paatale ulovlig Hugst i Skoven.
Sagsøgerens Ste Grund, at Bønderne ikke svarer
Skat af Lindeskoven, er ogsaa uden Betydning; thi
Bønderne svarer Skat af deres Ejendomme, hvortil
de henregner Lindeskoven.
Det fremgaar af det foregaaende, at de 27 Selvejerbønder i Rø Sogn fra de ældste Tider har tilegnet sig Lindeskoven som Ejendom, og de har tilstrækkelig bevist ved Vidner, at de i over Hævdstid bestandig har haft Lindeskoven i Besiddslse, idet

DOM.
Denne Sag er tidligere paadømt her ved Retten;
men Sagen er af Landstinget vist tilbage til nøjere
Behandling ved Underretten, og Sagsøgeren har derf~r paany a?lagt Sagen mod Præsten og de 27 SelveJer~ønder I Rø Sogn i deres Egenskab af Besiddere
af Lmdeskov~n, som' Kongen formener at være Ejer
~f. Som B~vls. for, at de sagsøgte egenmægtigt har
l11dtrængt sIg "I Kongens Rettigheder, har Sagsøgeren anført:. l) .at Bønderne ikke kan forevise nogen
Ad~omst til Lmdeskoven; 2) at en StiftamtmandsSknvelse af Il. Febr. 1742 nævner Lindeskovsgrunden som Udmark og paalægger Bønderne bl. a. at
ned?r~de to derpaa opførte Huse; 3) at Lindeskoven
bevlshg har ligget under Hammershus' 4) at Skov~es~ionen i 1742 har dømt nogle Mær{d for Hugst
I Lmdeskqven; S) at Bønderne ikke svarer Skat af
Lindeskoven.
Hvad ?en lste Grund angaar, at Bønderne ikke
kan foreVIse nogen Adkomst til Lindeskoven da er
det vel saa, at de ikke har kunnet fremlægg~ noget
(af Staten udstedt) Købe- eller Skødebrev paa Lindeskoven ; men Bønderne formener at have Adkomst
til Lindeskoven ved Hævd ifølge Lovens S~S~ l .
o~ un~gteligt er det, at baade gamle og nye Be~
vIser gIver dem Ret i deres Formening. Det ældste
Bevis i saa Henseende er en ved Nordre Herredsting den 19. April 1650 afsagt Dom, hvori findes
anført en den 24. Maj 1591 af daværende Befalingsmand paa Hammershus Falk Gjøe udstedt Ordre,
som strængt forbyder alle, der ikke har Del i Lindeskoven, at hugge i denne uden Tilladelse. Endvidere
maa ~er nævnes ~kovrider H~lsts Bekendtgørelse af
1. Maj 1649, hvon alle, som l11gen Del har i Linde-
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de indbyrdes har delt Skoven imellem sig (hvorved
Præsten har beholdt den foran nævnte Del), hvorefter hver af Bønderne enten selv har dyrket og
brugt sin Part eller bortfæstet den, saaledes at hver
enkelt altsaa har udøvet en Selvejers fulde Raaden
over sin Part af Lindeskoven. Og da nu Hævd er
Adkomst, saa kan det heller ikke nægtes, at de 27
Selvejerbønder og Præstegaarden har Adkomst paa
Lindeskoven, og det ikke blot en Adkomst til Brug,
men en Ejendomsadkomst; thi den af de paagældende Bønder udøvede Raaden over Lindeskoven,
derunder at de har ophakket, ryddet og gjort Lindeskoven duelig til Avlsjord, viser tydeligt fuld Ejendomsret, hvorhos det ikke er bevist, at Lindeskoven
nogensinde har tilhørt Kongen. Ifølge det anførte

altsaa i Besiddelse af Lindeskoven, der senere for
Størstedelen er blevet afhændet til Husmænd.
Det er foran omtalt, at de 27 Selvejerbønder i
Rø tidligere skulde svare hver l Td. Trækul aarlig
til. Hammershus. Det er muligt, at Lensmanden paa
Hammershus i gammel Tid har anvist disse Bønder
at bruge Lindeskoven til nævnte Kulydelse, og herved kan det være, at Bønderne er kommet til at
raade over og betragte sig som Ejere af Lindeskovsgrunden.

kendes for Ret:
Sagsøgte, de 27 Selvejerbønder i Rø Sogn og Rø
Sogns Præstegaards Besidder, bør nyde, eje og bruge
den omtvistede Lindeskov, som de den i Hævdstid
ejet har, indenfor de Grænser, som det fremlagte
Kort udviser, og bør de saaledes for Kammeradvokatens Tiltale i denne Sag fri at være. De sagsøgte Gaardbesiddere havde i Sagen udtaget en Kontrastævning mod Sagsøgeren; derved
fik de en Dom, der lød ikke blot paa Frifindelse,
men - som anført - udtrykkelig lød paa, at de
var ejendomsberettigede til Lindeskoven.
Den foran refererede 2den Underretsdom af 13.
Maj 1785 blev ikke appelleret. Nogen Tid, før denne
Dom afsagdes, havde Regeringen tilendebragt en
Rettergang angaaende en anden Skov (Strandskoven)
i Rø Sogn (jfr. det følgende), og Regeringen har
mulig nu, da den 2den Underretsdom om Lindeskoven var afsagt, ikke haft Lyst til at føre yderligere
Proces om Skovene i Rø Sogn. Bøndern~ forblev

. ,i

Længere Nordvest efter i Sognet, i og ved Siderne
af Dynddalen, laa den saakaldte Strandskov, der
strakte sig ned til Havet og væsentlig bestod af Birk,
hvorfor Skoven ogsaa synes, langt tilbage i Tiden
at være kaldt Birkeskoven (jfr. f. Eks. "Bornholmske
Samlinger" forrige Bind S. 135). Nordvest paa gik
Strandskoven helt hen ved Møllegaardsbækken, som
udløber i Havet lidt Sydligere end Baadsted. Især
til denne Side er en betydelig Del af Strandskoven
nu ryddet. Men i Dynddalen haves stadig bevaret
en meget væsentlig Del af den omtalte Strandskov.
Navnet Strandskoven er i nyere Tid gaaet af Brug.
Skoven i Dynddalen kaldes sædvanligvis Dynddaleskoven.
I tidligere Tider var Strandskoven ikke Privatejendom, men Ejerne af de 4 Gaarde (Møllegaard,
Dynddalegaard, Raagelundsgaard og Kildesgaard)
oppe i Sognet, udfor hvis Jorder Strandskoven laa,
havde· tiltaget sig en ret indgaaende Raadighed over
Strandskoven. Og ved den Tid, da der, som foran
omtalt, blev anlagt Sag angaaende Ejendomsforholdet til Lindeskoven, anlagde Staten tillige Sag mod
2
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bemeldte 4 Gaardes Ejere for at faa Ejendomsforholdet til Strandskoven klaret. Underretsdommen i
Sagen gik ud paa, at de 4 Gaardes Ejere maatte
anses ved Hævd at have erhvervet ligefrem Ejendomsret til Strandskoven. Regeringen appellerede
imidlertid Sagen til Bornholms Landsting, der ved
sin Dom af 24. April 1784 forandrede Underretsdommen og kendte for Ret, at Bønderne kun havde
Hævdsret til at bruge af Skoven (tage af Træerne),
medens Kongen (Staten) var Ejer af Skovgrunden.
Efter en fra Landsarkivet skaffet Udskrift gengives
herefter Landstingsdommen med lidt Forkortelse og
formel Omskrivning:

have det hertil udkrævede Tilsyn med Skoven. Paa
Grund heraf betragter fornævnte 4 Gaardes Beboere
Skoven og Grunden som en deres Gaarde tilliggende
Ejendom og formene sig ved Hævd at have Ret til
samme. Spørgsmaalet om denne Ejendomsret opkom først i Aaret 1776, da Skovrider, Kaptajn Bidstru p lod ved uvillige Mænd fornævnte Skov besigtige,. og da den befundne Skovhugst blev indtalt for
Skovsessionen, tilholdt denne Ret Bønderne at bevise deres formentlige Ret til at tilegne sig og bruge
Skoven. Disse har derfor ved Tingsvidne af 11. April
1777 søgt at bevise deres formentlige Ejendomsret
paa Grund af Hævd. Dette Bevis forekom daværende
Amtmand Fjeldsted ikke afgørende, hvorfor han under 23. Oktober 1779 beordrede Prokurator Muller
til at søge nærmere Oplysning om denne Sag. Prokurator Miiller har altsaa ved Kontratingsvidne af 12.
November til 17. December søgt at sætte Sagen i
sit rette Lys; og befalede det højlovlige Rentekammer i Anledning heraf Sags Anlæg til Doms Erhvervelse om Ejendommen og Brugen af fornævn te Strandskov. Tillige blev efter Befaling et Situationskort
forfærdiget af Kaptajn Falenkamp under 19. April
1781, skønt Bønderne ej dertil findes at have været
indvarslede, hvorfor de ogsaa mod dette Dokument
har protesteret. Imidlertid har Prokurator Muller som
befuldmægtiget for Kammeradvokaten troet sig beføjet til at paastaa Ejendomsret til fornævnte Strandskov tilkendt hans Majestæt, og Bønderne dømte til
at betale Sagsomkostninger og Salær.
Bønderne har ved Kontrastævning imødegaaet
Hovedsøgsmaalet og paastaaet deres præsumtive
Ejendomsret ved Magt kendt samt sig fritagne for
at betale Sagsomkostninger. Denne Paastand er fulgt
i Underretsdommen, som nu her for Retten til aldeles Underkendelse og Forandring er indstævnet.
Begge Parter har vedblevet deres Paastand ved Underretten. Da Herredsfogdens Dom tillægger Bønderne fuld Ejendomsret over den omtvistede Strand-

DOM.
I Rø Sogn paa 3., 7., 8. og 9. Selvejergaardes Fortov 6) imod Søen findes en med Birk, Hassel og smaa
Ege bevokset Skov, der, formodentlig paa Grund af
sin Beliggenhed, bliver kaldt Strandskoven. Jordbunden deri skal være skarp og til Græs uduelig,
hvorom selv Træernes ringe Vækst kan vidne. Denne
Skov ligger aaben og i eet med Kongens Udmark,
Strandrnarken kaldet, saa at de Kreaturer, der græsser paa Strand marken 1), har uhindret Adgang til
Strandskoven. Den heri opvokste Skov el' Tid efter
anden ved Tilsyn opelsket og fredet, hvilket skal
være en Virkning af fornævnte 4 Selvejergaardes Beb?eres Flid og Stræbsomhed; og at dette saa er beYlses dels ved den modsatte Virkning i Bøgeskoven
1 samme Sogn, hvor paa langt bedre Grund alene
af Mangel paa Tilsyn og Varetægt nu ingen Skov
forefindes, dels ved adskillige Vidners Udsagn herom samt derved, at ingen uden saa nærboende kunde
6) At en Grund siges at ligge paa en Gaards fortov betyder
blot, at Grunden ligger ud for og op til Gaardens Jorder.
7) Her menes sikkert Strandmarken ved Siderne af Strandskoven.
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skov, bliver det her at undersøge, om deres førte
Beviser har Kraft til at vinde denne Ret. Og om det
ej saa skulde befindes, bliver det at bestemme, hvad
Ret de 4 Bønder har efter deres Beviser. Paa Grund
af Hævd vil de paastaa Ejendom; men Reglen er,
at man vinder ikke mere eller andet ved Hævd, end
hvad man har haft i Besiddelse. Dersom den rette
Definition paa Ejendom kræver, at Besidderen har
haft Adgang til at udelukke alle andre fra at bruge
Ejendommen, saa følger deraf, at Bønderne ikke kan
tilegne sig Ejendom over Grunden. Det er nemlig
under Sagen tilstrækkelig bevist, at den omtvistede
Skov ikke er aflukket fra Udmarken, men at de derfra græssende Kreaturer har aaben Adgang til Skoven,
og at de prætenderende Ejere aldrig har vovet at formene andre saadan Brug af Skoven. Og at Skovgrunden tilhører den kgl. Udmark bliver i højeste
Grad sandsynligt ved, at Udmarksgærdet Sønden for'
Skoven løber sammen med Strandskovgærdet imellem Bøndernes Jorder og Strandskoven, ligesom
Gærdet, saa snart det kommer ud igen Norden for
den omtvistede Skov, løber Nord efter over en Mil
bort, idet det paa alle Steder tjener til Markeskel
imellem Bondejord og Udmarken. Saaledes viser
det sig paa Situationskortet, og saaledes har mange
Vidner bekræftet det. Af de paa Strandskovens Grund
af Staten udfæstede Huspladser og de ledige Husstæder udledes iøvrigt ikke uden Føje den Formodning, at ogsaa den øvrige Grund bør tilhøre Kongen,
endskønt adskillige Eksempler paa deslige udfæstede
Jorder midt iblandt Bondejorden betager dette Argument for en Del sin Kraft. Imod de anførte Grunde
sætter Bønderne forgæves deres Hævdstingsvidne af
11. April 1777. De afhørte Vidners yderligere Forklaring ved den iværksatte Kontravidneførsel viser
tydeligt, at Vidnerne, da de tilvidnede Bønderne
Hævd, ikke har forstaaet, hvad Hævd er, idet de fleste
af dem har forklaret om Strandskovens Sammenhæng
med Udmarken, Udmarksgærdets Gang og det
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Grænseskel, det danner mellem den omtvistede Skov
og de 4 Gaardes Jorder, hvorhos de har forklaret
at ingen af de prætenderende Ejere nogensinde ha;
vovet at formene andre fri Paadrift med Kreaturer
paa Skovgrunden. Af denne beviste Mangel paa Indhegning kan det ogsaa forklares, at intet om Skoven
findes anført i de over Udmarken her paa Landet
i Aarene 1729 og 1738 anordnede Kommissionsforretninger; thi da her ingen Indhegning fandtes,
havde Kommissærerne ingen Anledning til at ventilere Ejendomsretten til Strandskoven. Det, som deraf
~ar tag~t under Hegn og Baadstedgaarden tilegnet,
fmdes 1 Jordebogen af 1729 under Straf befalet igen
at skulle udlægges. Bønderne kan altsaa ikke tilkendes Ejendomsret over det Grundstykke, som kaldes Strandskoven, men det bør tilhøre den Hans
Majestæt Kongen forbeholdte Udmark som et Stykke
deraf.
Et andet Spørgsmaal bliver, hvad Ret Bønderne
efter de førte Beviser og Sagens Natur kan tilkomme
over den paa fornævnte Grund voksende Skov. En
bekendt og unægtelig Sandhed er det, at Kongens
Udmark over hele Bornholm - Almindingen undtagen - bruges af enhver, som vil, til Græsning,
Lyngrivning og at skære Bredtørv paa. Denne tilladte Brug vilde nødvendig have forhindret den nuværende Strandskov i at blive til, dersom ikke de
nærboende Gaardejeres Tilsyn, Vagt og Fredning
havde forebygget dens Ødelæggelse, efterhaanden
som den frem spirede. At Skoven er til bliver altsaa
at tilskrive Bøndernes Sparsomhed og deres Formænds Flid. Lodtagne var de med alle andre til at
benytte sig af Udmarken; de har brugt deres Lod
med større Flid og til vigtigere Nytte og har unddraget sig fra aarlig at afrive den. Billighed vilde
da afsige den Dom over dem, at de skulde selv
høste Frugten af deres Forgængeres Flid og deres
egen Sparsomhed og Tilsyn. Vidnerne har forklaret
den Omhu, der af de 4 Gaardes Beboere er vist
for at afholde uberettigede fra at hugge i Skoven.
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Eksemplet fortjener ogsaa ved den nævnte naturlige
Belønning at opmuntres, for at andre om muligt kan
drages til at følge det; thi Brændernangel her paa
Landet bliver snart almindeligt at befrygte. Den hele
omtvistede Skov bestaar efter Skønsforretningen ikkun
af smaa og til Ildebrændsel nyttige Træer. Kommer
nu hertil det, som Vidnerne har forklaret, at de 4
Selvejergaardes Beboere bestandig og upaatalt har
hugget og solgt af Skoven, samt at Kammeradvokatens Fuldmægtig ikke i Skovsessionsprotokollen
har fundet Bevis 'paa, at nogen af disse Bønder for
ulovlig Skovhugst har været tiltalt, saa bør deres
Hævd til at benytte sig paa lovlig Maade af Skoven
anses som bevist og gældende. Processens Omkostninger og Kammeradvokatens Salær, naar det modereres, kan Bønderne ikke fritages for at betale, da
de ikke har godtgjort deres paastaaede Ejendomsret.
I denne Henseende bliver Kammeradvokatens Instruks, den 12te Post, her i Sagen at anvende. Dog
bør Bønderne ikke erstatte de paa Situationskortet
gjorte Omkostninger, saasom de til dets Optagelse
ikke har været indvarslede; under Hensyn hertil
bliver Kortet at anse som bekostet til det høj lovlige
Kammerkollegiums Efterretning og er Bønderne uvedkommende.
Thi kendes for Ret;
Den i Rø Sogn beliggende og i denne Sag omtvistede Strandskov bør, saavidt Grunden betræfter,
tilhøre Hans Majestæt Kongens forbeholdte Udmark
. som et Stykke deraf. Derimod bør den 3., 7., 8.
og 9. Selvejergaardes Beboere i fornævnte Sogn hver
i den til sin Gaard opfredede Skovpart have Ret til
herefter som hidtil at bruge og benytte sig af den
der voksende Skov. I Sagsomkostninger og Salær betaler de indstævnte 4 Bønder en for alle til Kammeradvokaten eller hans Fuldmægtig Prokurator Muller
for begge Retter 50 Rdlr. Det idømte at udredes
inden 6 Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse
under Adfærd efter Loven. -

Saa lang var altsaa Landstingsdommen angaaende
Strandskoven. Til Højesteret blev Sagen ikke appelleret, og den anførte Landstingsdom blev altsaa afgørende for Retsforholdet med Hensyn til Strandskoven. Da efter Landstingsdommen nogen Tid var
gaaet, blev der Spørgsmaal om at udskifte Strandskoven (derunder især Grunden) mellem Staten og
de paagældende 4 Gaardejere. Der blev optaget
Kort over og foretaget Taksation af· Skoven, og i
1817 blev en Plan til Udskiftning af Skoven mellem
Staten og hver af de 4 Bønder forfattet, ifølge hvilken Plan Statens Part af Skoven skulde være nærmest Havet. Der blev derefter Spørgsmaal om,
at Staten skulde afkøbe Bønderne de for dem bestemte Skovparter, saaledes at Strandskoven kunde
blive en Statsskov under Statens Forstvæsen. Men
Bønderne satte en saa høj Pris paa deres Parter,
at Staten ikke fandt det økonomisk rigtigt at indlade
sig paa Købet. Spørgsmaalet kom derefter til at
dreje sig om, at Bønderne skulde afkøbe Staten dennes Part i Strandskoven ; og efterat Sagen var trukket
noget i Langdrag og var undergaaet visse Omskiftelser, kom saadan Handel endelig i Stand, idet vedkommende 4 Bønder altsaa købte hver et Stykke af
Statens Andel i Strandskoven, saaledes at Staten for
hele sin Andel i Skoven erholdt en Betaling af 1500
Rigsdaler, hvoraf den ene Bonde (Raagelundsejeren)
betalte 450 Rdlr. og hver af de 3 andre 350 Rdlr.
I Henhold til tidligere med Bønderne oprettede
simple Købekontrakter udstedte Staten i 1841 Skøder paa de til Bønderne afhændede Stykker af Strandskoven. Strandskoven blev saaledes i første Halvdel af forrige Aarhundrede ren Privatejendom, idet
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hele Skoven blev fordelt paa de omtalte 4 Gaarde,
saaledes at hver Gaard fik sit bestemte Stykke af
Skoven. ~ Bønderne skal til Tider have tjent betydelige Penge ved at producere Birkekoste af Strand·
skoven.
Dynddaleskoven, der altsaa er en væsentlig tilbageværende Del af den omtalte Strandskov, har i
nyere Tider tiltrukket sig megen Opmærksomhed fra
Turisters og andres Side. Fra en Klippe, "Amtmandsstenen ", paa Dynddalens nordvestre Skrænt
haves der en interessant Udsigt ned over Dalens
Trætoppe. Paa den søndre Dalskraaning overfor
Amtmandsstenen har Skoven tidligere været tættere
og derfor skønnere end nu, idet en af de seneste
Ejere af Raagelundsgaard har udhugget sin Skovpart ret betydeligt. Skulde Dynddaleskoven blive
for medtagen, maa det skuelystne Publikum søge at
finde Erstatning f. Eks. i Finnedalsskoven Syd for
Hammershus.
Den i det foregaaende berørte Rø Plantage er
omkring Midten af forrige Aarhundrede anlagt af
Staten paa et tidligere Højlyngsareal af Størrelse over
1000 Tdr. (550 ha) Land, hvilket Areal i sin Helhed
blev henlagt under Rø Sogn. Sogneplanen foran
viser kun henved Halvdelen af Plantagen. Som bornholmsk Statsskov hører Plantagen under Skovrideren
ved Almindingen, men har sin egen stedlige Skovfoged. Skovfogedboligen ligger i Plantagens nordøstlige Del. Plantagen bestaar væsentlig af Naaletræer. Om et Borgsted i Plantagen findes nærmere
Bemærkninger nedenfor.

25
~~~~e~m~d~de~rl~m~~ri~S~n

skal her bemærkes følgende: - Den ved Havet Nordligst i Sognet beliggende Klippemark Stammershalde
med Oldtids-Gravsteder er allerede nævnt i det foregaaende. Nordøstlig for Sognets Jernbanestation ses
en træbevokset fredlyst nu simpel Gravhøj. Iøvrigt
er særlig at nævne Borgstederne ved Spællingemosen
samt et Borgsted i Rø Plantage. Som berørt i det
foregaaende ligger der Syd for den Spællingemoseeng, der forbinder sig med Kleven, en Banke, som
kaldes Lilleborg, og Nord for nævnte Eng en anden
Banke, der kaldes Storeborg. Den første af disse
Banker (der ikke maa forveksles med Lilleborg i
Almindingen) er kun lav og har næppe spillet nogen
historisk Rolle. Derimod er Storeborg en høj Klippeknold, som hæver sig stejlt over Moseengen. Omtrent Bankens halve Omkreds har sikkert i gammel
Tid været omflydt af Spæl1ingemosens Vand. Efter
de svage Voldrester, som er bemærkede paa denne
Banke, antages det, at Banken i en fjern Fortid har
være r en "Bondeborg" (Forsvarssted). Omtalte Storeborg er for en Snes Aar siden fredet under Nationalmuseet. Gennem Bankens Forbindelse med det bagved liggende Land gaar nu NordbaneJinien i en
temmelig dyb Nedskæring.
Inde fra Rø Plantage kommer to Bækdale (nordre
og søndre Borgdal), som mere og mere nærmer sig
mod hinanden og tilsidst støder sammen lidt udenfor Plantagens nordlige Side, idet Dalenes Vandløb
her forener sig og bliver til Bobbeaaen, som løber
til Salenebugten, idet ~ som tidligere bemærket Aaen paa det meste af sin Strækning danner Grænsen mellem Rø og 0sterIarsker Sogne. Imellem de
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nævnte to Dale inde i og noget udenfor Plantagen
hæver sig højt over Dal bundene et noget langstrakt
klippigt Parti. Den Del af dette Parti, der som en
Spids stikker ud af Plantagens Nordside (og falder
i østerlarsker Sogn), kaldes Borghoved eIler Borrehoved, medens Partiets højeste Punkt, der ligger
inde i Plantagen, kaldes Borgen. Undertiden bruges
dog Navnet Borghoved om hele Højdepartiet. De
anførte Navne kommer sikkert af, at det er formodet,
at der paa omtalte Højdeparti har i Oldtiden eller
tidlig i Middelalderen været et Borganlæg af en eller
anden Slags. I Plantagen er det paa Grund af dennes Tæthed vanskeligt at komme omkring paa Højdepartiet. Paa dette kendes ikke andre menneskelige
Indretninger fra den fjerne Fortid end en Stenrække,
som fra Syd begynder noget oppe paa Partiet og
kan forfølges i nord-nordvestlig Retning til den
nordre Dal. Paa Sogneplanen foran er angivet Stenrækkens omtrentlige Beliggenhed i Plantagen. De
paagældende Stene, der nu tildels er dækkede med
Lyng, Mos og Græs, antages at være opslæbte og
afkastede, hvor de ligger, for at benyttes ved et paatænkt Forskansningsværk, der altsaa ikke er kommet til virkelig Udførelse. Der kan imidlertid i Oldtiden og senere have været Borgindretninger af Træ
paa det heromhandlede Højdeparti. Dalen Nord for
Partiet har tilsyneladende været Sø i gammel Tid.

er oprettet Brugsforening ved Røbro. Her findes
iøvrigt den ene af Sognets to Vindmøller. Verdsligt
Forsamlingslokale findes i Brugsforeningsejendommen. Et gudeligt Forsamlingshus ligger noget længere mod Vest.
Gaardene i Rø Sogn ligger for det meste spredte,
som det er almindeligt paa Bornholm. I bemeldte
Sogn er dog en saakaldet By, nemlig Sten by, hvor
to Gaarde ligger nær sammen omtrent øst og Vest
for hinanden, medens lidt Nordligere ligger en tredie
. Gaard (Magaard), der ogsaa kan henregnes under
Stenby. Straks efter, at Nordbanetoget fra Rønne
har passeret Spællingemosen, løber det nær Syd om
de søndre Stenbygaarde gennem en stenet Engdal
med omliggende Klippehøjder og Smaaskov.

Stedet nær Syd for Rø Kirke, hvor Hovedvejene
støder sammen, kaldes Røbro. Her ligger en lille
Købmandsejendom, der imidlertid ikke nu har saa
stor Betydning som tidligere, idet der i nyere Tid

Umiddelbart Vest for Rø findes, som Sogneplanen
foran viser, den Højlyngspart, som ved Højlyngens
Deling i forrige Aarhundrede tilfaldt det længere
mod Vest liggende Rutsker Sogn, af hvilken Højlyngspart den østligere Del forud gennem en Tid
regnedes under Rø Sogn (jfr. "Bornholmske Samlinger" for 1907 S. 106 med Note). Af nævnte Højlyngspart (Sogne-Enklave) er en Del nu skovbevokset
og en Del Avlsmark, medens en Del stadig henligger i sin gamle Naturtilstand (Klipper og Lyng).
Naaleskov findes især Vestlig paa Enklaven; og Nordligst paa denne findes skøn Birkeskov. Fra Splitsgaards Jernbane-Trinbræt i Klemensker er der Vej
Nord paa og siden øst paa ind over omtalte Enklave
og videre ind i Rø Sogn.
Nedskrevet i 1913 af Joh. Bulmer.
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Et Besøg paa Christiansø.
Ved

E.

SØEBORG~

Christiansø øver en uvilkaarlig Tiltrækning paa
enhver, der fra Bornholm snart i flimrende Sollys
snart over det oprørte Hav har stet over til den lille
Plet, der hæver sig over Horizonten og hvorfra Blinkfyret efter Solnedgang udsender sine korte Blink.
Bestemmer man sig til at gæste Øen, saa kan man
være sikker paa at vende tilbage derfra med et godt
Udbytte, hvad enten man har gæstet Christiansø en
Dag, hvor Havet ligger spejlblankt omkring Øen og
hvor Sollyset lader dens gule Kaserne-Bygninger
lyse milevidt til Søs, eller en stormfuld Dag, hvor
Havet sender mægtige Søer ind over Skærene og
Havnemolerne.
Lad os i Allinge eller Gudhjem gaa ombord i
Damperen, der sætter Kursen mod Christiansø og
lad os, medens Bornholms Kyst efterhaanden forsvinder i Dis bag os, høre hvad Historien har at
berette om Christiansø.
Historiske Efterretninger om Ertholmene, som
Øerne tidligere benævntes, findes ikke forinden
Aar 1680, da Kong Christian d. V Iod Admiral Span
i Forening med en Ingenieurofficer besigtige Øen
for at undersøge Muligheden af Anlæg af Fæstnings-

værker. Inden den Tid havde ingen Stat taget Øerne
i Besiddelse, men disse have dog til Tider været beboede, herpaa tyder, at man har fundet Oldsager
paa Øerne og at der findes ældgamle Beretninger
om, at Fiskerne paa Bornholm om Sommeren have
opholdt sig derovre for Fiskeriets Skyld. I Juni Maaned 1684 blev Grundstenen nedlagt til Store Taarn
paa Christiansø, som den største af Øerne derefter
blev benævnt, og dermed var Begyndelsen gjort til
Befæstningen af Øerne af den danske Konge. Befæstningen, der fandt Sted efter at Danmark havde
mistet Skaane, var nærmest rettet mod Sverige, idet
danske Orlogsmænd fra Christiansø kunde beskytte
Bornholm mod svenske Angreb fra CarIscrona, hvilket
de ikke kunde fra Bornholm, da ingen Havne paa
denne ø havde vist sig tjenelige til OrIogshavne.
Det lille Taarn paa Frederiksø anlagdes 1685 og flere
Batterier bleve anlagte paa Øerne i de følgende Aar
under Ledelse af Oberstlieutenant Coucheron. 1687
besøgte Chr. d. V Øerne og tog Anlægene i Øjesyn. I de følgende Aar indtil den store nordiske
Krig udbrød findes ingen Beretninger om Øerne,
men fra Aaret 1712 vise Optegnelser i de gamle
Kirkebøger, at Havnen ret hyppigt har været besøgt
af danske Orlogsmænd. Den 21 Aug. 1716 besøgte
Czar Peter den Store Øerne, medens hans Flaade
laa under Bornholm. I de kommende Aar blev der
stadig arbejdet paa Værkerne og Batterier ogsaa anlagte paa Græsholmen, hvilke dog senere atter sløjfedes. Talrige Kommissioner og Betænkninger fra hin
Tid vise, at man ikke har været tilfreds med Anlæget,
saaledes som dette efterhaanden blev. Værkerne,
der omsluttede hele Christiansø og Frederiksø, vare
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i Forhold til Besætningens Størrelse for udstrakte
og meget svage, idet de vare byggede af løse Sten
uden Forbindelse og Havnen var for lille og ikke
dyb nok for større Skibe. Store Arbejder have været
udførte paa Fæstningsværkerne og Forandringer have
fundet Sted snart efter et Projekt snart efter et andet,
hvilket alt har kostet store Summer uden at Manglerne bleve afhjulpne. Da Krigen med England udbrød i 1807 var Fæstningens Tilstand alt andet end
god. Batterierne, der ikke afgave Dækning nok, vare
forsynede med 4-6 Kanoner, der vare forældede
og af Morterer havde man kun 2 gamle 100 Pundige,
der stod e paa Møllebakken samt nogle smaa 12
Pundige Haubitzer, der kunde føres rundt paa øen.
Krudtkamrene vare meget slet beskyttede. De efterfølgende Aar bleve en bevæget Tid for Beboerne
og Besætningen. Engelske Orlogsmænd kom hyppigt i Sigte fra Øerne, dog uden at angribe disse,
og foruroligede Besætningen, idet de i flere Dage
fra Øen saaes gaaende i Farvandet. De paa Øen
stationerede Fartøjer "Telegrafen" og "Langbaaden"
foretoge talrige Krydstogter fra Øen og indbragte
adskillige Skibe som Priser, ligesom Fiskerne paa
Bornholm undertiden kaprede fjendtlige Skibe, som
indbragtes til Fæstningen. Christiansø's Havn blev
i disse Tider navnlig et Tilholdssted for danske Kaper·
førere, som dertil indbragte mange værdifulde Priser.
De Kaperførere, der til Tider holdt til paa Øen, vare
Kaptejnerne Beyer, von Barner, Piil, Jørgensen og
Brødrene Wulfsen, af hvilke navnlig de sidste vare
dristige og tapre Folk, der ofte indbragte meget
værdifulde Priser i Havnen. Kapernes Tilhold i Havnen gav flere Gange Anledning til BatailIe under

Fæstningens Kanoner mellem Kaperfartøjerne og engelske eller svenske Orlogsmænd, men uden at disse
dog rettede noget Angreb mod Fæstningen. Et alvorligt Bombardement iværksatte derimod en engelsk Eskadre den 24. Oktober 1808. Den engelske
Eskadre, der bestod af 2 Linieskibe, 4 Fregatter,
1 Kutter Brig samt en Kutter aabnede om Morgenen
Kl. 6:1l 1 en heftig Ild, der saa godt som ikke blev
besvaret fra Fæstningen, da man ikke kunde naa
Skibene. Da man paa Fæstningen forsøgte at kaste
Bomber med den store Morter, der stod paa Møllebakken, sprang den uden at der dog skete nogen
videre Skade derved. Bombardementet fandt væsentligst Sted i ø. S. ø. fra Fæstningen og Størstedelen
af Bomber og Brandkugler faldt ned paa Græsholmen og paa Frederiksø, medens forholdsvis faa anrettede Skade paa Christiansø. De engelske Skibe,
der neppe led nogen Skade af Betydning, fortsatte
Beskydningen i ca. 5 Timer og kastede i den Tid
over 600 Bomber og Brandkugler, foruden at Linieskibene og de øvrige Skibe ved Forbisejling gentagne Gange gave Fæstningen det glatte Lag og anrettede derved en Del Ødelæggelse paa Fæstningens
Bygninger, dræbte 7 Mennesker og saarede 10,
deriblandt Kommandanfen Kohl. Efter Bombardementet blev der af Guvernøren over Bornholm truffet Foranstaltninger til at sætte Fæstningen i en bedre
Stand og betydelige Arbejder derpaa bleve udførte
i den følgende Tid, ligesom' Besætningen blev forøget.
Den usikre Forbindelse med Bornholm, den stadige Frygt for Angreb og den stærke Frost i Vinteren 1809, der fyldte Havet omkring Øerne med Is,
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gjorde Livet for Besætningen ensomt og besværligt
og egnet til at gøre den misfornøjet med Forholdene.
Den strenge Disciplin bidrog sit til at vække Utilfredshed mellem 200 til Fæstningen oversendte Marinerer og disse gjorde den 4. Aug. 1809 Oprør og
sejlede bort fra Fæstningen til Sverige, hvor de bleve
indrullerede i den svenske Arme. I Aaret 1813, da
Krigen med Sverige udbrød, tog en svensk Brig
Station imellem Øerne og Bornholm for at hindre
Tilførsel til disse, men de paa Øerne stationerede
Kanonbaade angreb d. 24. Juli 1813 Briggen og
forjagede den. Med Freden i Kiel 1814 vare de bevægede Krigsaar for Fæstningen forbi og siden den
Tid har Fæstningen og dens Beboere ført en fredelig og ubemærket Tilværelse uberørt af de store Begivenheder ude i Europa. Fæstningens Navn blev
nu bekendt som Opholdssted for Statsfanger, idet
et Statsfængsel blev opført paa Frederiksø 1823.
Ganske vist havde Slaver og Statsfanger ogsaa tidligere været hensatte paa Fæstningen, men noget
egentlig Statsfængsel havde Fæstningen ikke haft.
1818 blev den svejtsiske Oberst Baron v. Muller
d'Aarvangen hensat paa Christiansø som Fange og
tilbragte her 13 Aar under stadig Strid og Utilfredshed med de Kommanderende. Dr. 1. I. Dampe sad
med en Afbrydelse fængslet paa Øen fra 1826 til
1841. Statsfængslet har senere huset 2 danske Officerer, som i 1848 gik over til Insurgenterne ved
Rejsningen i Rendsborg. Ved Treaarskrigens Udbrud begyndte igen en bevæget Tid for Fæstningen.
Besætningen blev forøget og danske Orlogsmænd
anløb hyppigt Øen paa Vej til eller fra Blokadestationen i østersøen. I Krigsaarene bleve endvidere

en Del Fanger overførte hertil. Fr. d. VII, der alt
som Kronprins 2 Gange havde besøgt Christiansø,
besøgte 1851 som Konge Øen og opholdt sig der
2 Dage. I Aug. og Septbr. Maaned 1853 udbrød
Kolera paa Christiansø og 14 Personer døde af denne
Sygdom. De bleve begravede paa Frederiksø, hvor
"Kolerakirkegaarden" endnu findes.
I 1855 blev Fæstningens Nedlæggelse bestemt,
men man projekterede dog en indskrænket ny Befæstning og Havnen skulde fremtidig vedligeholdes
som Nødhavn. Befolkningen skulde fraflytte Øen,
som fremtidig kun skulde tjene til Opholdssted for
Fyrpersonale og Besætning, men 1863 blev Resten
af Besætningen inqdraget, og i Aaret 1864 blev det
atter tilladt at bosætte sig paa øerne. De efterfølgende Aar have ikke draget Christiansø's Navn
frem af den Ubemærkethed, hvori den siden Fæstningens Dage har hvilet. De gamle Bygninger og
Værker have i Tidens Løb lidt meget og flere af
dem ere enten helt forsvundne eller henligge i
Ruiner. Stormfloden for nogle Aar siden anrettede
betydelig Skade paa Øerne navnlig paa Christiansøs
nordlige og nordøstlige Side, hvorpaa man endnu
kun tildels har bødet. De talrige Turister, der ikke
mindst fra Tyskland søge Bornholm, have i de senere
Aar opdaget, at Christiansø nok er et Besøg værd,
og i Sommertiden anløbes Havnen næsten daglig
af Turistdampere.
Paa Øerne, der sortere under Marineministeriet,
er ansat en Forvalter, der tillige varetager Toldforretningerne, en Præst, der tillige er Skolelærer, en Læge,
en Kirkesanger, der tillige er Gymnastiklærer, samt
Fyrpersonale og Lodser. De øvrige Beboere ernære
3
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sig ved Fiskeri. Befolkningens Størrelse har varieret
meget, 1890 var Antallet 274.
Bornholms Kyst ligger nu langt bag os og Christiansø og de omliggende Øer vise sig nu tydeligt
for os. Store Taarn med de aabne Kanonporte og
Kasernebygningerne paa Christiansø, Lille Taarns
spidse Tag paa Frederiksø og Græsholmen tiltrække
sig først Opmærksomheden, men efterhaanden blive
alle Bygningerne og Batterierne synlige. Maskintelegrafen ringer og Maskinen stopper, Lodsbaaden
er paa Siden af Damperen og et Øjeblik efter er
Lodsen paa Broen og styrer Damperen ind i den
søndre Havn. Damperen gaar forbi nogle Skær Hollænder Knas, hvori en Ring er anbragt, og et øjeblik efter ere vi ved Bolværk i Havnen. Damperens
Ankomst samler altid et interesseret Publikum paa
Havnen. Nogle Trappetrin fører op til Christiansø's
eneste Gade; paa højre Haand ligge de store skidengule Kasernebygninger og Pakhuset, lige for højt
oppe det gamle Bryggeri og Bageri, nu benævnt
Bella vista, og til venstre Materialforvalterboligen,
nu Bolig for Forvalteren paa øerne. Gaar man forbi
denne Bygning, kommer man forbi Hovedvagten,
kendelig paa Taget, der rager ud over Gaden, Kommandantens Udhus, tidligere benyttet som Kostald
og den gamle Kommandantbolig, der nu benyttes
til Købmandshandel og Gæstgiveri. De smukke
gamle Træer ud mod Havnen og de maleriske gamle
Officersboliger gør denne Plet paa Øen til en af de
mest tiltrækkende. Hovedvagten indeholder to Værelser, for Officerer og Soldater, og Bygningen har
i sin Tid været benyttet som Arrest. Kommandantboligen, hvor en Stentrappe fører op til Stueetagen,

35
indeholder i den nederste Etage en ret stor Købmandshandel foruden Opholdsværelser for Pensionærer og paa l ste Sal, hvortil en gammeldags Trappe
fører op, Gæsteværelser for Rejsende. Fra lste Salen
fører en Bro over Gaarden over til Store Taarn. De
store Stuer med de dybe Vinduer giver Bygningens
Indre et fornemt Præg. Den for Størstedelen af
gamle Træer og Ukrudt bevoksede Plads, der strækker sig fra Opgangen til Gaden til et Stykke forbi
Kommandantboligen er den gamle Paradeplads, hvor
Vagtmandskabet og Beboerne i Fæstningens Tid
samledes til Gudstjeneste om Aftenen. Gaden bliver
nu smallere og forbi en Trappe, der fører op til
Plateauet ved Store Taarn, gaar man ad en Sti med
Havnebatterierne paa venstre Haand ud til det største aabne Parti paa Øen, hvor Kommandanten i sin
Tid havde en Rugmark. Foran os ligge to store
Batterier, det ene kendeligt paa et Sømærke, Gyldenløves Batteri, og det andet forsynet med en Kassemat, Rantzaus Batteri. Forbindelsen mellem Batterierne er nedbrudt ved Stormfloden for nogle Aar
siden. Terrænet bag Batterierne er nu tildels beplantet med Fyr og Gran, imellem hvilke Roser voxe
vildt. De Bygninger, der liggge bag Batterierne, ere
et forfaldent Ammunitionshus, Hestestalden samt et
Hus omgivet af forblæste Træer, som i sin Tid har
været Bolig for Fæstningens Bager. Naar man følger Vejen forbi nogle af Vinden krogede Axelbærtræer langs Muren mod Havet hen imod den aabne
Græsslette, hvor Skolens Gymnastikapparater nu staar,
kommer man mellem Murene til Fæstningens nordøstlige Punkt Verdens Ende. I Muren har her været
anbragt en Port, hvorigennem Udfald kunde ske.
3*
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Stormfloden har nu udenfor Portaabningen kastet
de svære Kampesten imellem hinanden. Gaar man
over Skolesletten op imod det røde Tegltag, der saa
hyggeligt ligger gemt mellem grønne Træer, kommer
man til Præstegaarden, fra hvis Vinduer Præsten kan
se ned i Salomons Brønd og over til det høje Batteri,
som i sin Tid blev benævnt Hertugindens Batteri
og hvor nu Høns og Ænder gaa fredeligt Side om
Side. I Batteriet har i sin Tid siddet en Sten, som
nu er indmuret i Gærdet ud mod Præstegaarden og
som synes at vise, at en Officer i denne ensomme
Garnison engang har dyrket astronomiske Studier
herovre.
Forbi Præstegaardshaven fortsættes Vejen forbi en
cementeret Vej, der imellem Kongens Have og Nyelands Have fører op til Øens Midte. Ud mod Havet
ligger en med højt Græs og Krat bevoxet Lavning,
som utvivlsomt engang har været fyldt med Vand.
Vejen drejer nu ned imod Havet, hvor Kildendalshusets røde Tag ligger gemt mellem Elmetræer og
frodig Vegetation. Til Kildendalshuset, som rummer
en Vandsamling, er Indgangen paa Bagsiden af Bygningen. Paa vor højre Haand hæver Terrænet sig
betydeligt foran Mindehuset. En smal Portaabning,
Kildendals Porten, fører ud til Bjelkes Vig, hvorfra en
ydre Befæstningslinie begynder. Inden man gaar ud
gennem Porten kan man ved at følge Indersiden af
Muren paa vor venstre Haand ad en smal Sti komme
til en Udfaldsport i Muren. Udenfor denne Udgang
ligger i en lille Dal den af Holger Drachmann i hans
Bog "I Storm og Stille" omtalte Set. Hans Kilde,
som Stormfloden nu har ødelagt. Udenfor Kildendals Porten ligger et meget forfaldent Batteri, Bjelkes

Batteri; Muren mod Havet er næsten borte, hvorimod
den indre Fæstningsmur tegner sine skarpe Linier
smukt mod dp.n blaa Himmel. Bag Batteriet ligger
et lille Murstenshus med rødt Tegltag samt Resterne
af et grundmuret Krudthus. I Bjelkes Vig svømmer
Edderfuglen med sine Unger og Havet glitrer i Solglansen omkring østre Skær. Den aabne Vej fører
forbi endnu et Batteri, hvorfra vi se Bornholms Kyst
i Soldisen, og forbi en Portaabning i den indre Fæstningsmur til den cementerede Vej, Langelinie, der
fører til en Portaabning, hvor den dobbelte Befæstning ender. Vejen fører her over et højereliggende
overordentlig smukt Terræn. Indenfor Porten ligger
ud mod Havet et halvrundt Batteri i Ruiner og højt
oppe paa en Bakke hæver Coucherons Batteri sig
kendeligt paa et Sømærke. Paa Højderne bag Batteriet ligge en Del Smaahaver, et forfaldent Krudthus
af Granit og øverst oppe paa Møllebakken ved Flagstangen staar Lodsen ved Lodshuset og stirrer i
Kikkerten over imod Sejlerne under Bornholms Kyst.
Fra Coucherons Batteri har man den smukkeste Udsigt til Bornholm. øjet følger Kysten fra Hammeren
til Nexø og vender man sig ind mod ChrIstiansø,
opdager man Resterne af Møllen paa Møllebakken
og ser over Soldaterhytterne og Haverne ned til de
røde Tage i Gaden og over Havnen til alle de gamle
Bygninger med de røde Tage paa Frederiksø. Noget
lavere end Coucherons Batteri ligger Kongens Batteri,
nedenfor hvilket ligger en flad Klippe, som kaldes
Frederiks Hvile, opkaldt efter Kong Frederik d. VII,
som gentagende Gange har besøgt øen. Nogle
Trappetrin fører over Batterimuren ned til Stedet.
Vejen gaar fra Batteriet ned ad Bakken forbi en
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Cisterne og flere Soldaterhytter til Husene i Gaden.
Den maleriske ret store Bygning paa højre Haand,
som ligger tæt ved Juuls Batteri, var i Fæstningens
Tid Sygehus og senere Kro og som saadan benævnt
Store Kro. Den er nu indrettet til Beboelse. Paa
dens Gavl læses:
Enten Du Est I Lyst eller Nød
saa Tenck paa CHRISTl Pine og Død.
Omtrent ud for Kroen fører en Laage ud til Pladsen udenfor Havnebatterierne. Falder det ind med
vestlig Vind har man herfra en udmærket Udsigt til
Havnemolerne og Hollænder Knas, hvorover Søerne
ustandselig bryde.
Imellem Kroen og den østre Kasernelænge fører
en malerisk smal Vej den Besøgende mellem Havegærder og forfaldne Hytter op til Kirkegaarden. De
to Længer, der danne Gaden paa Øen ere opførte
1789 og følgende Aar. Bygningerne ere oprindelig
bestemte til Kaserner for Officerer og Mandskab og
bestaa begge af 2 Etager. I Bygningerne har tidligere desuden været indrettet Krostue med Gæsteværelser og Auditørbolig med Retssal, nu beboes de
af Lægen, Fyrpersonalet, Lodser og Fiskere. Ved
den nordre Ende af Gaden ligger ud mod Havnen
Kommandantens Pakhus og lige overfor dette Sprøjtehuset.
Vi have nu gaaet Christiansø rundt og ville derefter bese Øens Indre. En Trappe fører forbi Forvalter-Boligens Gavl op til det gamle Bryggeri og
Bageri, hvorfra man let naar hen til Fæstningens
største Seværdighed, Store Taarn, ved Foden af hvilket der ligger en muret Brønd. Grundstenen blev
under Kanontorden og Trompeters Lyd nedlagt

10. Juni 1684. Taarnet er opført af Kampesten og
viser sig nu som en svær Ydermur forsynet med
Skydeskaar for Kanoner, inden for hvilken hæver sig
et noget lavere Taarn, hvis øverste Del er styrtet
ned. Den ældste Tegning af Taarnet i Rigsarkivet
i København viser, at dette oprindelig har været en
cirkelrund Bygning med et almindeligt Ryttertag med
Kvist over Rummet mellem den ydre og den indre
Mur. Bygningens nederste Etage var indrettet til
Ammunitions- og Depotrum, Etagen ovenover, som
kun havde Vinduer ud til Kernen i Taarnet , var
Kommandantens Bolig og ovenover denne stode Kanonerne som paa et Skibsdæk. Saavel i den indre
som i den ydre Mur ses endnu Opgangen til de
øverste Etager. Senere i Tiden har Kirken været indrettet i Underdelen af Taarnet. Taget er nu borte
og Hylden voxer frodigt inde i Taarnet mellem
Ruiner og nedstyrtede Sten. I Taarnet har siden
1805 været indrettet Fyr, det nuværende Fyr blev
dog først opført 1879. Fyret, hvortil Besøgende have
Adgang, viser Blink hvert 1/2 Minut, Flammens Højde
er 92 Fod over Havet, Lysviden er 15 egl. Mil. Fra
Bænken under de smukke Axelbærtræer ved Taarnets Fod har man en smuk Udsigt over det aabne
Parti i Øens Midte. Den hvidkalkede Bygning tæt
ved Taarnet er Ravelinsvagten, opført 1836. Den benyttes nu som Værksted. Fra Bygningen, hvorfra
man ad en Trappe mellem Sm-edien og Kommandantboligen kan gaa ned til Gaden, er der en overordentlig smuk Udsigt til Frederiksø og Græsholmen.
Tæt ved Ravelinsvagten findes paa et skorstenslignende Fundament en Solskive af Marmor med
Fr. d. V's Navnetræk. Overfor Ravelinsvagten ligger
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Kirken og parallelt med denne Bygning det store
Proviantmagasin, hvor nu Sirenestationen findes.
Kirkebygningen blev under Krigen med England opført som Smedie og blev først 1820 indrettet til Kirke
og undergik i 1852 en omfattende Ombygning.
Prædikestolen er ovenover Alteret. Orglet er skænket Kirken af Fr. d. VII. Proviantmagasinet, som nu
for en stor Del optages af Sireneanlæget, er en
meget solid Bygning opført af Kampesten. Den Del
af Bygningen, som er nærmest Øens Indre staar tom
og urørt fra tidligere Tid, medens den Søen nærmestliggende Del huser de store Sirenemaskiner.
Paa Loftet har Øens Arkiv og Bibliothek været indrettet. Store Krudttaarn, som ligger tæt ved Proviantmagasinet og som er let kendelig paa det spidse
Tag, henligger nu i en sørgelig forfalden Tilstand.
Bygningens Indre har været delt i 2 Etager. Hvælvingen i Bygningen er delvis styrtet ned, og det Indre
udgør nu et stort Rum, hvor Græs og Buske voxe
mellem de nedfaldne Sten. Den cementerede Vej forbi
Bygningen fører over til Øens Lystanlæg "Kongens
Have", anlagt under Fr. d. V. Det smukke Anlæg,
der ved festlige Lejligheder, navnlig Set. Hans Aften,
er Samlingssted for Beboerne, bestaar af store smukke
Træer omkring en aaben Græsplæne. Ved Foden af
en Klippe udskænkes Kaffe og Drikkevarer, naar
Damperen er i Havnen. Paa det højeste Punkt i
Haven bag nævnte Klippe kan endnu ses Murresterne
af en Pavillon, som nu er forsvundet. "Mindet" eller
"Stibolts Minde" støder op til "Kongens Have".
Kommandantens Have, som ligger tæt ved Mindehaven, er det smukkeste Haveanlæg paa Øen. I Haven
findes et smukt gammelt Lysthus og mange sjældne

og smukke Træer. Imellem Kommandantens Have
og Kirkegaarden ligger en Smøge, hvorigennem
Dampledningen fra Sirenestationen fører op til Møllebakken. Kirkegaarden, som nu er den eneste paa
Øen, indtager kun et ringe Areal og er kun ejendommelig ved de store forvitrede Gravstene, som
dække flere af de gamle Grave. I et Hjørne af Kirkegaarden, som nu er helt overvoxet med Efeu, laa i
sin Tid et lille teglhængt Gravkapel, hvori var indsat Ligene af Kommandant Henrik Hoffmann c-! 1709)
og hans Frue samt en Kaptejn. Kapellet, hvori de
mumieagtige Lig kunde beses indtil for en Del Aar
siden, kaldtes det" Hoffmannske Kapel" og er nu nedreven og Ligene nedgravede paa Kirkegaarden. Paa
Kirkegaarden findes Gravsten over Kommandant Stibolt, som anlagde "Mindet" paa øen. Gaar man ud
af Kirkegaarden og følger Smøgen, der mellem Kirkegaarden og Kommandantens Have fører op til Møllebakken, kommer man til Øens højeste Punkt, hvorfra man har den skønneste Udsigt over Coucherons
og Kongens Batterier til Bornholms Kyst. Paa Møllebakken, hvor Lodshuset ligger, stod indtil for en Del
Aar siden Møllen, der opførtes 1761. Resterne af
Møllen findes endnu, og i en Sænkning ligger Møllehuset ganske som dengang. Møllen er nu opstillet
ved Rønne. I Møllebakkens Granitflader ses endnu
Ringene, hvorved de store Mortere, som i sin Tid
stode her, have været befæstede. Tæt ved Møllehuset ligger den største Cisterne "Store Brønd",
eller som den ogsaa kaldes "Guds Forsyn". Det
antoges i ældre Tid, at Brøndene paa Øen og navnlig Store Brønd havde deres Udspring fra Kilder i
Bunden, men dette er ikke Tilfældet. Alle Vand-
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samlinger hidrøre fra Regnvandet, der dog fra Store
Brønd bliver filtreret inden det bruges som Drikkevand. Følger man Vejen mellem Kirkegaarden og
Kommandantens Have og fortsætter Vandringen forbi
Kommandantens Have, har man paa højre Haand
2 Cisterner mellem store Træer, og staar nu i "Mindet", hvor Indskriften paa en Sten fortæller at:

"Maanen" laa i ældre Tid endnu en Kaserne, som nu
er nedreven. Efter at have passeret nogle blomstrende
Hyldebærtræer kommer man til den gamle maleriske
Smedie, som nu beboes af Fiskere. Havnen danner
paa dette Sted en Bugt, hvori er anlagt et stort
Slæbested. De kolossale rustne Ankre, hvis Flige
rage op over Græsset, og de store Fortøjningsringe
rundt om minde om svundne Tider, da store Skibe
laa'til Ankers i Havnen. Forbi endnu et Kampestensmagasin naar man det nordre Havnebatteri, kendeligt paa et Sømærke, hvor en Sten viser Chr. d. V's
Navnetræk og Aarstallet 1799. Bag Batteriet ligger
en Cisterne i en lille teglhængt Bygning. Øens
interessanteste Bygning, Lille Taarn, er opført af
Granit lige op til den spidse Hat i 1685 og følgende
Aar. Bjælkeværket i Bygningen er af imponerende
Dimensioner, men dette hidrører fra, at Taarnet ligesom Kastellet paa Christiansø i sin Tid har været
indrettet til Artilleri paa 2det Stokværk. Fra Lugerne
paa Loftet har man den skønneste Udsigt over hele
Øen over til Christiansø og over Taarnrenden med
de forrevne Skær til Tat og Græsholmen, hvor de
skrigende Maager i Tusindvis kredse over Klipperne
og Sømærkerne. Græsholmen er ganske ubeboet og
kun bevoxet med Græs og Strand urter. Hist og her
findes et enkelt forkrøblet Træ. Paa Øen har i sin
Tid været anlagt den saakaldte Stjerneskandse, men
denne blev atter sløjfet, og noget Forsvar af Græsholmen har senere aldrig været planlagt. Paa Øen
findes endnu Resterne af en Kirkegaard. Naar den
sidste Begravelse paa Kirkegaarden har fundet Sted
vides ikke, men i 1812 blev en Kommandants Hustru
begravet derovre. I ældre Tider blev den benyttet

Til Erindring om S. T. Hr. Com mand : Capit
og Commandant C. H. STIBOLT: ere disse II~
Lunde anlagde for alles Fornøjelse og kaldet Stibolts Minde.
I Mindet ligger den gamle Præstegaard "Mindehuset", som det nu kaldes, ubeboet og forladt i en
yppig Vegetation. Umiddelbart op til Præstegaardshaven laa i sin Tid den nu nedrevne Doktorbolig.
Forbi blomstrende Hyld og vilde Roser fører en Vej
fra Mindehuset ud til Porten ved østre Skjær. Ved
Vejen ligger Ruinen af Store Affutagehus. Det mest
seværdige af Christiansø er nu beset, og over det
aabne Terræn i øens Midte forbi det gamle Bryggeri
gaar Vejen nu ned ad Trapperne til Gaden og over
den gyngende og knagende Flydebro til Frederiksø:X-)
Følger man Vejen langs Havnen mod Nord, har
man paa venstre Haand 2 lave Kasernelænger i Nyboder Stil, adskilte ved en brolagt Gade. Ved Gadens nordlige Ende ligger en Magasinbygning, som
indeholder en stor Sal. Bygningen, hvis Navn er
Maanen, benyttes nu som Danselokale. I Sommertiden, hvor Orlogsmænd ofte komme i Havnen, pyntes Salen med Flag og grønne Grene og Dansen
gaar med Liv og Lyst i den lyse Nat. Nord for
*) Flydebroen er nu afløst af en Hængebro.
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til Græsning for Faar og for Kommandantens Ko,
der efter Sigende i godt Vejr svømmede over til
Frederiksø for at blive malket. Paa Græsholmen
findes en enestaaende Fuglerigdom paa Maager og
andre Havfugle og navnlig paa Edderfugle, der ere
fredede. Edderfuglen kommer til Øen og de omliggende Skær ved Foraarets Begyndelse og drager
bort om Efteraaret. Dunsamlingen, der fra gammel
Tid har været en Forret for Kommandanten og som
til Tider har givet en ret betydelig Indtægt, er nu
kun af ringe Betydning. Edderfuglene, der andre Steder ere sky for Menneskene, ligge ofte inde i selve
Havnen i Klynger som tamme Ænder og dykke efter
Sildeaffald. Langs Vestkysten af Frederiksø ligger
en kolossal Stenmur forsynet med Batterier, og inden
for Muren snor sig en smal Sti imellem Buske og
højt Græs. Ud mod Taarnrenden ligger Badeanstalten og Syd der for Sehesteds Bastion, og Stien fører
nu forbi forfaldne Hytter til Kolerakirkegaarden, hvor
alenhøje Skarntyder og Brændenælder nu ganske
har udslettet ethvert Spor af Begravelser. Bag Sehesteds Bastion ligger den gamle Præstegaardshave.
Præstegaarden, som senere blev benyttet som Fattighus, er nu nedreven. Op til Præstegaardshaven ligger Sølie'utenantens Bolig, der nu er Fiskerbolig.
Den gulkalkede Bygning ved Kirkegaarden er den
tidligere Sygestue. Batteriet paa Øens sydvestlige
Pynt er Spans Bastion, hvor Indskriften paa en Sten
fortæller, at Batteriet er opført 1798. Den skidengule
to Etages Bygning, der ligger paa en aaben Plads
er Statsfængslet, der blev opført 1823. Bygningen
indeholder 8 Celler, der nu benyttes af Fiskerne til
Redskaber og Garn. I ældre Tider var Bygningen

omgivet af en Række Palisader, der dannede en
Gaard omkring Fængslet. De nærliggende Smaabygninger frembyder intet af Interesse. Syd for Bygningerne ligger et højt Havnebatteri, hvor en indm uret Sten bærer Aarstallet 1812.
Kaptejnen paa Damperen kalder nu Passagererne
sammen med Dampfløjten til Tegn paa Afgang og
lad os vende tilbage til Christiansø. De lange tjærede Bræddeskure med Tegltag, som ligge tæt ved
Flydebroen, ere Chaluppeskuret og de 4 Kanonbaadsskure, som i sin Tid husede de 4 Ro-Kanonbaade,
der vare stationerede paa øen.
Røgen vælter ud gennem Skorstenen paa Damperen, og et Øjeblik efter at vi ere komne ombord,
staar Damperen ud gennem Nordre Havn og sætter
Kursen mod Bornholm. Over Damperens Kølvand
søger øjet tilbage til det store Taarn og de gule Bygninger paa Christiansø og til de store Træer i Kongens Have, medens Styrmanden styrer mod Møllen
i Gudhjem.
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Lidt af Ladegaards Historie
gennem halvtredie Hundrede Aar.

Om Ladegaard i Klemensker vides en Del , som
maaske kunde have almen Interesse. Alene dens Beliggenhed tildrager sig jo Opmærksomhed.
Fra Rønne-Allinge Landevejen eller Nordbanen
ser man den hæve sig op over andre Gaarde i Egnen,
idet den ligger paa en 100 Meter (316 Fod) høj Landhævning i den sydlige Del af Klemensker. Nyker
Sogn danner her en lille Kile op imod Nord og
synes at overskride det naturlige Sogneskel ; og noget
af denne Nyker-Jord tilhører da ogsaa Ladegaard.
Mod Syd og Vest er Terrainet lavt; og naar man
fra Ladegaard vil tage et Rundskue af Omegnen,
bliver man betaget af det henrivende Udsyn, man
faar for sit øje, særlig til Vestsiden. Milevidt ud
over det flade Land ligger Gaarde og Huse spredt
mellem Lunde og Agre som Lysthuse, Busketter og
Plæner i en mægtig Have; og man aner, at nogle
af Bornholms bedste Jorder findes der. Ude i det
fjerne begrænses dette dejlige Landskab af Sandflugtskovens mørke Linie med Hasle og Rønne som
Endepunkter; og bag alt dette ses østersøens blaa
Baand, som knytter Øen til det øvrige Danmark. Mod Nord afbrydes det vide Udsyn af Højdedraget
j Rutsker med Kirkebakken for oven, og mod øst

l

har man Klemens Kirkebakker. Mod Syd ser man
ud over det store Dalstrøg i Nyker, hvorigennem
den ny Jernbane fører til Nordbornholms skønne
Klippelandskab.
Ligesom Omegnens Terrain er afvekslende, saaledes er ogsaa Ladegaards Jorder, der tillige har
meget forskellig Bonitet. østen for Gaarden hæver
Grundklippen sig op som en stejl Skrænt; og Jorden deromkring er noget uensartet med Grus- eller
LerundeJlag. Til de andre Sider er Jorden lermuldet
paa Højdedragene og sortmuldet i Lavningerne med
Underlag af Ler eller Mergel. - Enhver der kender
lidt til Jordens Udviklingsprocesser, vil let kunne
regne ud, hvorfor det er saaledes. Grus og Ler er
nemlig dannet af forvitret Granit og den dybe sorte
Jord af hensmuldrede Planterester i gammel Skov
og Engbund.
Ladegaards nuværende Areal udgør 220 Tønder
Land med 24 Tdr. Hartkorn; og Bygningerne bestaar af 4 store Længer foruden Gaardlænger, Sidebygninger og Redskabshuse. Stuehuset er en bred
grundmuret Længe paa 16 Fag. Det vender Facaden
mod Vest med en stor fremspringende Kvist og ser
herskabeligt ud. Ladehusene er derimod for det meste
Bindingsværk. Den søndre Længe bruges som Kornlade, i den østre er der Kostald og i den nordre
Hestestald og Svinehus. De er hver ca. 16 Alen (lO m)
brede og 50 Alen (31114 m) lange, saa der er god
Plads til de ca. 20 Heste, 65 Malkekøer og 100 Svin,
som holdes paa Gaarden. 1) Agerjorden er inddelt i
8 Sædskifter paa nogle og tyve Tdr. Land hver og
I) Jfr. Krarup: Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 til
Nutiden V. Bind.
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dyrkes saaledes: 1) Vintersæd, 2) Byg, 3) Roer,
4) Byg, 5) Kløver, 6) Græs, 7) Havre, 8) Brak og
Vikkehavre. Ca. 16 Td. L. er udlagt med Lucerne,
5 Td. L. med vedvarende Græs, og ca. 15 Td. L.
er Skov og Have. Sæden giver gennemsnitlig 20
Fold, og af Roer faas 300-400 Tdr. pr. Td. Land.
Der bruges Radsaamaskine til Sædlægning, Mejemaskine og Selvbinder til Høstning og Dampmaskine
til Tærskning.
Af alt dette fremgaar, at Ladegaard nu er en stor
moderne Avlsgaard i fortrinlig Drift. Naar man saa
betragter den samme Gaard omkring ved 1660 og
følger de spredte Træk, som kendes om den og dens
Ejere i efterfølgende Tid samt drager Sammenligninger og Slutninger, vil man faa et lilie Indblik i
Ladegaards Udviklingshistorie og Indtryk af bornholmske Landboforhold til forskellige Tider.
Ifølge Jul. Bidstrups Stamtavle over Familien Kofod har Ladegaard været i denne Slægts Eje i henved
200 Aar, idet den er gaaet i Arv fra Fader til Søn
eller Datter gennem en Række Led. Claus Kofod,
en Farbroder til Bornholms Befrier, var i Besiddelse
af Ladegaard før 1661. Om ham vides ikke ret
meget; men han maa have hørt til de bedst situerede
Bønder den Gang, for han nævnes blandt de 10 adelige Frimænd, der skulde skaffe Printsenskøld hver
en Rytter til at sende til Riga i svensk Krigstjeneste.~)
Første Gang, Gaarden skiftede Ejer, gik den dog
ikke til Efterkommere i lige Linie. Alle Claus Kofods Børn med Undtagelse af en Datter, der blev
Præstefrue, døde i en tidlig Alder. Derfor blev Lade-

gaard overdraget til hans Brodersøn Korporal Hans
Olufsen Kofod 1670.
Sognedegn Rasmus Pedersen Rauffn fortæller 1671
i sin Chronica Boringiaca saaledes om Ladegaarden :
"Den ligger Sydvest fra Kircken ved 1/2 Fierding
Veys, haver og en herlig Tillæg af Agre og Eng,
Skov og Mark med anden Herlighed, er nu komen
Hans Olsen Koefod til formedelst Kiøb."
Men Herligheden maa sikkert have været temmelig beskaaret ifølge andre historiske Beretninger fra
den Tid. Efter Svenskekrigen 1645 og 1658 laa
mange Gaarde plyndrede og afbrændte, og Beboerne
var brandskattede og udpinte paa mange Maader.
Pesten 1653 havde bortrevet over l/il af Befolkningen.
Haarde Vintre og Misvækst om Sommeren havde
kuet de efterlevende, og Nødsti1standen synes at have
varet i adskillige Aar. Rasmus P. Rauffn skildrer den
saaledes: "Fra den 19. Decbr. 1669 og indtil Martz
Ende 1670 var et forfærdeligt Vintervær med Storm,
overflødig Sne, Frost, Kuld, Frygen og Rygen mest
hver Dag, saa her var ganske besværligt at reyse
ude; døde da nogle Mennisker, som frøs ihiel og
meget Qvæg af Hunger, Frost og Kuld, thi her var
intet Foeder for haanden, o! en Jammertilstand - - "
Videre fortæller han om, hvorledes Torden og Tørke
hjemsøgte Landet i Sommeren 1670, saa Høsten blev
mislykket, og "ingen mindes saa stor Elendighed." "I Sept. blev alle Bøndernes Lader overseete, hvad
Korn og Høe derudi var hver stedt. Da fandtes der
ikke hos nogen Mand, at han videre kunde hielpe
sig med eller sine indtil Jul." - "Qvæget mestendels fast fra hver Mand uddøde" Der var intet at
æde og drikke, intet at saa i Jorden, og mange Born-

2) J. A. Jørgensen: Bornholms Historie S. 187 I. Bind.
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holmere udvandrede, og nogle døde af Hunger. I April 1671 kom nogle Ladninger Korn til Øen, saa
de bedststillede Gaardmænd som Hans Olufsen Kofod kunde købe sig det nødvendigste og blive paa
deres Gaarde. Men "det gemene fattige Folk af Udgifter og anden besverlig Tilfald forarmede, finge der
lidet eller intet af. Gud er deres eneste Hiælp." Senere fik de fattige dog tilsendt Korn til Laan fra
Kongen.
Ifølge Landsdommer Math. Rasehs og Chr. Maeeabæus' Indberetning 12 Aar efter var Bøndernes Forhold ikke lyse endda. Af Bornholms 678 Selvejergaarde laa 132 øde, nogle med yderst ringe, andre
helt uden Bygninger. Af de 220 Kongen tilhørende
Vornedgaarde laa 31 helt eller til Dels øde, hvorfor
der af disse hverken blev ydet Landgilde, Ægt eller
Knægtspenge. Brandskatterne maatte Amtskriverne
skaffe ved at bortleje Jordstykker af de forarmede
Gaarde. Skovene var forhuggede og indeholdt faa
Træer. Købmændene maatte bytte deres Varer med
Landprodukter, fordi der ingen Penge var i Landet.
Desuden blev Bornholmerne paa den Tid plagede
af uretfærdige Embedsmænd. Værst var Amtsskriver
og Ridefoged Deehner, der brugte falsk Maal og Vægt
og indkrævede flere Ydelser, end han havde Lov til.
Hans Olufsen Kofod ejede foruden Ladegaard 15.
Vornedgaard i Vestermarie, og ifølge hans Indberetning til Deehner d. 8/9 1687 vilde denne gøre hans
Ejendomsret til Gaarden tvivlsom. Kofod paastod
imidlertid, at han havde arvet den efter sin Fader;
og da dette ikke kunde modbevises, beholdt han den
alligevel. 1694 døde Hans Olufsen Kofod og efterlod
sig Enke og 10 Børn. Der blev holdt Skifte efter

ham, og Ladegaard blev vurderet af 8 dertil valgte
Mænd. Beskrivelsen af denne Vurderingsforretning
gengives her, da den giver Læseren et Indblik i Gaardens daværende Tilstand:

Otte-Mands Forretning paa Ladegaard. 3 )

l'

Anno 1694 den 28. November, Erre Vj Underskrefne aatte Mand Nemlig gI. Mons Monsen som i
hans Suaghed fremskiekede hans Søn Peder Monsen
I bedegade, Peder Hansen paa tyne Kull~, Ander~
Hansen i Kirehegaarden, oe Anders Chnstensen J
Clemindsker Hans Pedersen paa Vgle Hals, og Mons
Olsen i Rydskersogn, Vefst Pedersen o~ Vnge Niels
Nielsen Mødt paa Ladegaarden d. 50, J tallet dend
at grandske, Syne og Besigtige, Sam.t oe p~a Penge
at sette Men eftersom forn: Niels NIelsen J dag er
forhind;et formedelst han staar under Capit: Westervaltz Co~pagnie som er i dag Munstring Men iche
Møtte Saa hafr Wj 7 Mænd foretaget os som følger,
forma~den som Var Peder Monsen j hans faders sted
til spurte Eneken Maren SI Hans Koefoed med hindes Lauverge, om hun Wiste nogle Brefue, Enten
tollmænds Dom eller andet som paa samme gaard
tilforn hafr veret taget, huor til Eneken suarede at
hun iche Wiiste Widere uden til Anders Hansens
som er en af de op Møtte Mænd paa Kiærkegaarden
kunde findes her tilsvarede forn Anders Hansen, at
han iehe Wiste Widere Brefue af at sige end som
en Landztings Dom huor udj er Jndf?rt Gaardens
Settning udj en Summa, Saa hafuer WJ først taxeret
Huus og Biugning Nemlig Stuelængen 3 stolperom
paa den Vestre Ende som hafuer Været et gI. herberghuus med gI. tille4 ) paa, og en dør som henger
3) En Afskrift af dette Dokument haves paa Ladegaard; Originalen findes i Provinsarkivet i København.
4) "Herberghus" svarer til det senere "Sal"; det benyttedes
til Soveværelse for fremmede, "Tille " =, Loft.
4-*
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i lem, Lyng tag paa den Eene Side, og Nystraa tag
paa den Anden side il stp 3 Dl. er 9 01. 5)
Nestoptil 2 stolperom trap Huus med en trappe
udi samt gI. t~g a 6 Mk. er 3 Dl.: Noeh 2 stolpe:om Kaldes KIelderen, med 2 Døre og et gI. Vindue
a stolp 7 Mk. er.3 Dl. 2 Sk. Nest op til 2 stolperom med flage tIlle og tu half dørre som henger i
Jern, oe en Mellem Dito oe et Vindue a stolp 2 Dl.
er 4 Dl. Stuen som er fiire stolperom med Kaeheloun, Dørre, Vinduer, Benehe og Panell som er 9
Smaa Vinduer sat ofuer alt for 16 Dl. Krubhuset 6)
2 Stolperom med et Kammer oe en gI. dør for, med
tu smaa Vinduer il stolperom sat for 1 Dl. 8 Sk. er
2 Dl. 1 Sk. Paa den østre Ende udj Stuelængen
Laa-Huus med tu gI. dørre a stolperum Dl. er 2 Dl.
Stegers H~uset Norden till 4 stolperom med Bager
Oun oe Klølne 7) tu dørre il stolp 7 Mk. er 7 Dl.
Sum 46. 3 Mk. Den Vestre Længe som er aatte
stolperom, med tuende deelIe gaulle Sønde til udj
samme længe er tre stolperom Kaldes Lillestue oe
er et ~ammer udi samme stolperom, oe udj stuen
er 5 Vmduer, oe 2 Dørre 2 Lister oe en Kaehell Oun
af tægll sat tilsammen for 11 Dl. Noeh tu stolperom
som er forstu med en skaarsteen og et Vindu udj
med en heel oe tuende half dørre sat for 7 Dl.
Noeh et stolperom en Dør for oe et Vindue som er
gI. sat for 2 Sldr. Endnu tu stolpe ro m j samme
Længes Nørre Ende en Dør i Jern foruden tille med
en laage ved gaulen hver stolperom sat for 7 Mk.
er 3 Dl. 2 Mk. Dend Søndre Ladelænge som er 14
stolperom, østen til i samme Længe 9 stolperom
med straatag og tre dørre oe en Dør Port il 1 Dl.

er 9 Dl. Vesten udi samme Længe er fem stolperom Lyngtag a stolp 3 Mk. er 3 Dl. 3 Mk. Dend
østre Længe 12 stolperom for 3 Mk. er 9 Dl. Det
Nordeste Udhuus som er 4 stolp oe en Rose sat for
3 Dl. det Midde1ste som er tuende stolperum oe
Jligemaade sat for 2 Dl. det søndre Huus som er
5 stolperom sat for 2 Dl. 2 Mk. Beløber alle Huusene
tilligemed de 46 Dl. 3 Mk. som stuelængen er Taxeret
for in alles 99 Dl. 2 Mk.
Sædes Jord, til Rug og Biug. Den Søndre Vang
som er tolf tr. land - 12 Dl. Norden Vejen - 6 tr.
land 2 Dl. Ludse Lyehe 8) 2 1/ 2 tr. 2 Dl. 2 Mk.
Stegeres Huus Lyehen 3 1/ 2 tr. 3 Dl. 2 Mk. Halle
Vang 9) 6 tr. land 6 Dl. Sum 30 Dl. Haufre Jord
Nor Vest fra Gaarden 9 tr. er 9 Dl. Noeh Vesten
for liger tuende støeher 3 1/ 2 tr. land 3 Dl. 2 Mk.
Et støehe Vesten for Høje Reen 10) 6 tr. 6 Dl. Noeh
1 stk. Norden op til 10 1/ 2 Dl. Et støehe Kaldes Kirehe Bier agerll) 4 tr. 4 Dl. Noeh et støehe paa
Kirehe Bier i Sønder og Nor 3 tr. er 3 Dl. Nor der
til et støehe 6 skp. land 1 Dl. End nu en gI. Ager
6 skp. land 1 Dl. Noeh en Ager 2 tr. land 2 Dl.
Et støehe Norden Myren 1/2 tr. 2 Mk. Et støehe
paa Halle Vang 4 1/ 2 tr. er 4 Dl. 2 Mk. 1 tr. Syduest
J Skouen 1 Dl. øster fra Gaarden Ved Huusene
18 tr. 18 Dl. øster Gaarden under Baehen 1 tr. 1 Dl.
er 46 Dl. Engs Baand Myren 10 læs er 10 Dl.
Noeh en liden Eng Norden Myren 1 læs - 1 Dl.
Smaa damme 2 Læs er 2 Dl. Elles Huuses Engen
1 læs 1 Dl. Store Eng 6 Læs 6 Dl. Store galt Busk

5) il Stolperum (fag) 3 Dl. (Slettedaler), er 9 Dl. (Slettedaler).
En Sleltedalcr var 4 Mark (Mk.) = 2 Kr. 13 1/ 3 Øre, en Rigsdaler gjaldt derimod for 6 Mark; og l Mark var altsaa af Værdi

53 1/ 3 øre.
6) "Krubhuset" kaldtes et Kammer med faste Sengesteder.
7) "Kiølne" = "Ilderen", et aabent Ildsted under Skorstenen.

S) "Ludse Lyche" har rimeligvis faaet sit Navn, efter at de
der voksende Planter engang har været hjemsøgte af Bladlus.
9) "Halle-Vang" betyder Klippemark. Den har naturligvis
faaet Navn af, at Grundklippen viser sig der.
IO) En "Re" kaldtes en tæt Bevoksning af Tjørn og alskens
Planter paa et stenet Markeskcl.
Il) "Kirche Bier ager" betyder Kirkebjerg-Ageren; det er en
Ager ved Kirkebakkerne.
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Eng 2 DI. dend Mindre galt Buske Eng 1 læs 1 Dl.
Sletten op fra galt Busl<e I2 ) til Aggeren som Enken
beretter at være 12 læs. Sletterne i Skouen 4 læs
er 4 DI. Sønden Skouen Sletterne til Valle Enge
efter Enchens Beretning at Være 12 læs. En Eng
tæt hoes 1 læs 1 DI. Grafuerne Sletterne 2 læs 2 DI.
Norden Vejen i skouen 2 læs er 2 Dl. Sønden Vejen
2 læs 2 Dl. Eges Reen 1 læs 1 DI. - 63 Dl. De
aatte mænd tilspurte Enken saavelsom hindes Børn,
om de ancher paa denne op Regning paa Engen
som Gaarden tilhørrer i Nogenmaader, huor paa
Enchen og hindes Børn svarede, at havde de de ej,
udj nogen Maader derpaa Ancher, mens der med er
benøye.t Hvad sig Gaardens Herlighed angaar, det
være SIg, skou, Damsteder, Gærdsel Brønd og Høgang oc fortoug sat for 115--362 Dl. 2 Mk. -- at
saaledes at være test.

Td. L. været opdyrket. Resten har henligget som
Skov, Eng og Myr. Det har heller ikke været let at
opdyrke Jord den Gang. Det var jo i Trætandharvernes og Hjulplovenes Tid. Hvor stor Ladegaards
daværende Besætning har været, faar man ikke at
vide; men den har sikkert indskrænket sig til en lille
Snes magre øg, en Snes smaa tynde Køer, en Flok
Faar og en do. langbenede Svin, som Ejeren næppe
har vidst Tal paa, da de for det meste holdt til i
Højlyngen 1:1). Kun Malkekøer og Arbejdsheste var
stadig hjemme paa Gaarden. Prisen paa en Ko var
den Gang 12-16 Kr., paa et Faar ]1/2-2 Kr. og
paa et Svin 4-6 Kr., saa Kreaturer har ikke repræsenteret stor~ Værdier. Kornet var forholdsvis
dyrere, idet 1 Td. Rug eller Byg kostede 3-4 Kr. 14)
Men Beholdningen af disse Varer har ikke været ret
stor, og Redskaberne var ikke meget værd, saa Gaarden med Avl, Ud bo og Besætning har ikke oversteget 1000 Kr. i Værdi i Slutningen af det l?de Aarhundrede.
Man skulde efter dette synes, at der ikke kunde
blevet nogen stor Arv til hver af Korporal Kofods
10 Børn; og dog kom flere af dem til ret store
Gaarde. Den ældste Søn Oluf fik 15. Vornedgaard
i Vestermarie, og den yngste Søn Jakob beholdt
Fødegaarden, som det var Skik og Brug.
Under den nye Ejer skete der ikke store Fremskridt paa Ladegaard. Dertil var Tiden og Forholdene for ugunstige. Strenge Vintre med paafølgende

Peder Monsen.
f P S.

P. H. S.
M O S.

Anders Hansen. A es.
Wefst Pedersen.

Af foranstaaende ses, at Ladegaards Bygninger
var temmelig tarvelige i det Aar 1694. De var af
Bindingsværk og tildels lyngtækkede, havde smaa
Vinduer og gamle Døre med store Jernhængsler;
men i Forhold til andre Gaarde har disse Bygninger vist været hel gode. Der var ca. 55 Fag ialt,
som blev sat til gennemsnitlig I3/4 DI. eller Kr. 3,86
Faget, ialt Kr. 212,30; og Jorden blev regnet til ca.
263 Td. L. a 1 Dl. eller 2 Kr. 13 1/:3 Øre, ialt =
Kr. 561,06. Hele Gaarden er altsaa vurderet til en
Værdi af 773 Kroner og 36 Øre eller saa lavt som
den usleste Rønne paa Landet vil koste i vore Dage.
Af Gaardens store Jordtilliggende har kun de 95
"Galt Buske" eller som de senere kaldes: »Galtebuske "
har sikkert laaet Navn af, at der var Tilholdssted lor løsgaaende
Galte, e. kastrerede Svin.
12)

13) Jlr. Thaarups Oversigt over Bornholms Amt § 21, 22, 23
og 24 og Rasmus Raffn Side 161.
14) Jlr. J. A. Jørgensen: Bornholms Historie Side 105 og 113
II. Bind.
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Misvækst om Sommeren indfandt sig Gang paa Gang
og lammede al Foretagsomhed. I Aaret 1726 var
Mangelen paa Brødkorn saa stærk, at man maatte
blande Hasselknopper og Bark sammen med Havremel til Brød; og Regeringen sendte atter noget Korn
til Laan til de fattige. Jakob Hansen Kofod døde i
40 Aars Alderen Aaret efter (I 727); og hans yngste
Søn Hans fik Gaarden. De andre 2 Børn har nok
ikke arvet ret meget efter deres Fader, for de blev
ikke Gaardbesiddere. Hans Jakobsen Kofod var kun
5 Aar gI., da Faderen døde, saa Moderen styrede
Gaarden for ham i hans Mindreaarighed. Hun lod
ham gaa i Skole og uddanne til Løjtnant. Derved
fik han Betingelser for at kunne gøre sig gældende.
Det var gerne de større Gaardmænd, der blev Officerer; og de havde i Kraft af denne Stilling meget
at sige over for andre Bønder, der knap kunde skrive
deres Navn.
1740 blev Bornholm ramt af en Misvækst; og den
har sikkert ikke gaaet sporløst over Ladegaard. Men
snart begyndte Landbruget at gaa lidt fremad. Kvægpesten, som ellers rasede i Danmark den Gang, blev
holdt borte fra Bornholm; og Udførselen af Kvæg
til Ltibech begyndte. Man fik nu 10 Slettedaler
(21 Kr.) pr. Høved. Senere udførtes ogsaa Heste,
Svin og Korn; og da Bornholmerne saa godt som
intet indførte af Brugsgenstande, tog Velstanden til
efterhaanden, og der blev tilsidst Overflod af Penge.
Præsten Jørgen Kofod fortæller, at man lod umyndiges Penge henligge forseglede, da ingen vilde laane
dem til den lave Rente, der gaves den Gang. Løjtnant Hans J. Kofod var en af dem, der forstod at
indvinde noget ved Gaardens Drift; og det kunde

ogaa nok behøves, for hans Familie voksede stadig.
Han var to Gange gift og avlede 18 Børn. De flesfe
af disse døde dog i en tidlig Alder, saa Levedygtigheden svarede næppe til den store Frugtbarhed.
I Aaret 1781 overlod han Ladeganrden til sin
21aarige Datter Anna Cathrine, der blev gift med
Løjtnant Thomas Kofod, en Søn af ovennævnte Klemensker-Præst Jørgen Kofod, der nedstammede fra
Kaptajn Jens Kofod, "Bornholms Befrier".
Om den ny Ejer af Ladegaard ved man, at han
var en dygtig og velsindet Mand. Han havde faaet
en udmærket Opdragelse paa Klemens Præstegaard,
idet hans Fader baade var en praktisk Mand og en
alvorlig Kristen. IO) I Thomas Kofods Tid skete ogsaa
nogle af de første Fremskridt paa Landvæsenets Omraade paa Ladegaard.
Først kom imidlertid Aarene 1783-84 og 85 med
meget tørre Somre. Misvækst og Mangel paa Foder
og Næringsmidler indfandt sig paa ny; og dette hæmmede foreløbig al videre Fremgang. Pengebunkerne
svandt ind, og det blev tilsidst næsten umuligt for
Bønderne at skaffe de befalede Ydelser og Penge.
Samtidig forbød Regeringen Udførsel af Heste og
Svin fra Bornholm. Dette forværrede Stillingen endnu
mere, indtil Forbudet (paa Grund af Præsternes, særlig Pastor Kofods Redegørelse om Landbrugets Tilstand) blev taget tilbage. Men selvom Bornholmerne
havde Adgang til den formentlige gode Indtægtskilde,
som Udførselen af Kvæg var, kunde det dog ikke
blive godt, saalænge de foderknappe Aar varede.
l") Ifølge H. Rørdam : Kirkehistoriske Samlinger stod Præsten
Jørgen Kofod i Spidsen for det religiøse Liv, der rørte sig paa
Bornholm den Gang.
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At Landmanden selv kunde gøre noget til, at hans
Avling lykkedes bedre, var der kun faa, der forstod.
Blandt disse faa finder vi Thomas Kofod. Fra gammel Tid laa de forskellige Gaardes Jordlodder spredt
mellem hinanden, saa at mange saakaldte "Udlodder" var langt borte fra den Gaard, de tilhørte. At
dette var galt indsaa han snart. Man kunde jo umulig dyrke og tilse en Udlad saa godt som en Hovedlod, der laa tæt op til Gaarden. - Ladegaard havde
et Stykke Jord helt nede ved Aaby (24. Svg.) i Nyker,
Starengen kaldet, et Stykke Ager, Eng og Skov mod
Nordvest ved Møllegaard (60. Svg.) i Klemensker, et
Stykke Ungskov ved Haglebjerg (61. Svg.) og et
Stykke Eng mod Sydvest nede ved Tornby (12. Vg.)
i samme Sogn. - Saa snart Uaarene var over, gjorde
Thomas Kofod Forberedelser til at samle sin Jord
om Ladegaarden ved Mageskiftning med de paagældende Landmænd; og ifølge 4 Mageskiftebreve,
som opbevares paa Ladegaard, lykkedes dette Foretagende for ham i Aaret 1801. Ved Mageskifte af
25. Maj erhvervede han fra Gaardejer Anders Jensen,
60. Svg., et Stykke Ager, Eng og Skovbund til 40
Rigsdaler anslaaet Værdi og beliggende østen for de
saakaldte "Galtebuske" mod at afgive et lignende
Stykke til Jensen nede ved hans Gaard. Ved Mageskifte af 29. Maj erhvervede han fra Gaardejer Mogens Sanne, 61. Svg., en Skov kaldet" Dyrelunden ",
et Stykke af Handlede-Engen og et Stykke Havrejord paa Kirkebjerget til iaH 48 Rigsdalers Værdi
mod at afstaa et Stykke Ungskov i Galtebuske tilligemed Udbygger Jørgen Langs Husgrund, der var
Fæste fra Ladegaarden. Endvidere ved Mageskifte
af 30. Maj bortbyttede Thomas Kofod et Stykke Eng

Norden for Galtebuske, 24 Rigsdalers Værdi, til Enke
Birgitha Terkelsen af 12. Vornedgaard imod at faa
denne Gaards Andel af Handlede-Engen overført til
Ladegaard. Endelig byttede han ved Mageskifte af
27. Maj sit Stykke af Starengen til 60 Rigsdalers
Værdi med nogle Stykker Eng, som tilhørte Gaardejer Christen Sode, 24. Svg. j" Nyker.
En Kopi af dette sidstnævnte Mageskiftebrev aftrykkes her for at give en Karakteristik af det, der
foregik; Læseren vil sikkert finde adskilligt deri, som
har Interesse:

Mageskijtebrev.
Underskrevne 24de Selv-Eyer i Nykker Sogn
Lieutenant Christen Sode og 50de Selv-Eyer i Clemensker Sogn Lieutenant Thomas Koefoed tilstaar
og vitterliggør: At have uden Tilgivt fra nogen af
Siderne, byttet og Mageskiftet bemeldte Gaarde tilhørende følgende Jordstykker, saaledes at 50de SelvEyer Gaard i Clemensker faaer fra 24de Selv-Eyer
Gaard i Nykker Sogn et stykke Eng Morgenpinen
kaldet, beliggende Vesten for bemeldte 50de SelvEyers Vestre Skov og grændser paa Syndre Side til
hans Eng, paa Vestre og Nordre Side til 62de SelvEyer Gaard i Clemensker Sogn dens Eng og paa
østre Side til l ste Selv-Eyer i Nykker Sogn Lars
Wevsthens med samme Navn kaldede Eng. - Nok
bemeldte 24de Selv-Eyer Gaards Andel af Handlede
Engen med 12te Vaarnede Gaard i Clemensker Sogn
beliggende Vesten for det Nordvestre Hiørne af bemeldte Skov, op til Dyrelunden: - Endvidere et
stykke Eng, Spundet kaldet beliggende Norden for
denne Skov og grændser paa alle Sider til ovenbenævnte ,50de Selv-Eyer Gaards Grund og endelig
et stykke af den Eng Bladet kaldet, der er Norden
for Spundet beliggende og grændser paa den østre,
Syndre og det meste af den Vestre Side til meer-
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bemeldte SOde Selv-Eyer Gaard dens Grund og paa
den Nordre Side til needsatte Markeskiæls Steene
der bestemmer GrændseskiæIIet. - Til Vederlag herimod bekommer 24de Selv-Eyer Gaard i Nykker Sogn
af SOde Selv-Eyer Gaard i Clemensker Sogn et stykke
af den saa kaldede Stoer-Eng, saaledes og saameget
af den som ved Markeskiæls Steene er afmærket, til
hvilke den paa den østre og Syndere Side grændser, og paa den Vestre Side til Lars Hansens Ager,
og Nordre Side til 24de Selv-Eyer Gaard i Nykker
Sogn dens Eng; t hi skal da disse Jordstykker vi
andslaae til 60 Rdlers Værdi, med hvad Skov paa
samme findes og for Eftertiden opvoxer, herefter fra
undertegnede Dato saaledes som meldt uigienkaldelig tilhøre ommeldte Gaarde hvem samme maatte
komme til at eye eller bebo; hvilket fra begge Sider
bekræftes med vores egen og 2de Vitterligheds Vidners Underskrivt. Ladegaard den 27de May 1801. -

Thomas Koefoed.

Christen Sode.

Til Vitterlighed underskriver:

Jesper Munck.

Niels Esbersen.

Læst inden Nordre Herreds Ting d. 5. Juni 1801 o. s. v.
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Navnene paa ovenævnte Eng- og Jordstykker er
betegnende for den Tid (Se Kortet l). Store Jordstrækninger henlaa som Eng, der skulde mejes tidlig om Morgenen, mens Duggen laa paa Græsset.
Det var et strengt Arbejde; og derfor har man kaldt
Engen for "Morgenpinen". Navnet" Handlede-Engen"
fortæller, at den har flere været fælles om og brugt
skiftevis. "Dyrelund" betegner, at der har været Raadyr i Skoven den Gang. "GaItebuske" hentyder som
før nævnt til, at der har været Opholdssted for Svin.
"Gryden" betyder naturligvis en Fordybning af
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Jordsmonnet. Derimod er det sværere at tyde, hvad
Navne som "Bladet" og "Spundet" skal sige.
Løjtnant Thomas Kofod har sikkert været den første eller i alt Fald en af de første paa Bornholm,
der har mageskiftet saaledes som anført for at faa
sin Jord· samlet om Gaarden; thi Amtmand Thaarup fortæller i sin Oversigt over Bornholms Amt
8 Aar senere:
"I Almindelighed gives til Gaarden fra 10 til 20
saadanne Udlodder, som hver for sig begrændses af
flere Lodsejere; og meget ofte ligger slig anden
Gaard tilhørende Udlod midt inde i min bedste Vang".
Samme Forfatter skriver endvidere, at Folk lod
deres Kreaturer græsse hvor som helst efter Høsten;
og det var en Hindring for Hvedeavlens Frem~e;
men "enkelte Jordbrugere, ved at oprejse og vedligeholde heelt Hegn, have unddraget et eller andet enkelt
Stykke Jord fra det almindelige Lands-Fælledsskab".
Efter alt at dømme har Thomas Kofod hørt til disse
Jordbrugere, der har hegnet og dyrket saa megen
Jord som muligt og forsøgt sig med Hvedeavl, som
var noget nyt den Gang. - Imidlertid blev Landet
hjemsøgt af Krig og Ulykker. Høje Skatter, lave
Kornpriser og Pengekrisen hæmmede den driftige
Landmand i at gøre Fremskridt; og Udviklingen i
det hele taget gik kun smaat. Man pløjede endnu
sin Jord med Hjulplov, saaede Sæden med Haanden,
mejede den med Le og tærskede den med Plejl.
Kvæget fik Foderet helt; kun lidt Hakkelse til Hestene
blev skaaret paa Hakkelsekiste. 16) Smørret kernedes

i Haandkerne; og saaledes gik meget som for Aarhundreder siden,17)
Thomas Kofod naaede ikke at se nogen af Landbrugets store Reformer gennemførte; thi han døde
midt i den elendigste Tid (1814) ca. 53 Aar gI. Han
efterlod sig Enke og 10 Børn; men medens hans
Svigerforældres Afkom besad saa ringe Levedygtighed, var hans meget livskraftigt, idet alle 10 Børn
levede og blev gamle Mennesker. En Søn blev Major i København, en blev Løjtnant og Ejer af Højegaard i Nyker, en blev Parcelejer i Klemensker.
Døtrene kom alle til Gaarde, nemlig Sellesborg i
Nylars,. Baggegaard og Kyndegaard i Nyker, Mælgaard 1 Rutsker, Brændesgaard i Ibsker og Bukkegaard i Nyker. Den yngste Søn Nikolaj blev Ejer
af Ellebygaard i Vestermarie. Det har sikkert været
Meningen, at denne Søn efter bornholmsk Skik skulde
haft Fædregaarden. Han styrede den ogsaa sammen
med sin Moder i en Række Aar, men naaede aldrig
at faa Køb paa den. Tidernes Ugunst og den store
Arvudbetaling til de mange Børn satte Enken saaledes tilbage i Formuesomstændigheder, at hun saa
sig nødsaget til at sælge Ladegaard til hvem, der
blot havde noget at betale med. Køberen hed Mads
Stender af Ellebygaard ; og det har sikkert været med
tungt Hjerte, at Thomas Kofods Enke og Søn maatte
overlade den gamle Fædrenegaard til en Mand som
ikke hørte direkte til Familien. (En af Mads 'Stenders Forfædre havde vel været indgiftet i den kofodske Familie; men Slægtskabet med Ladegaardsfamilien
var langt ude).

16) Hakkelsekisten stod paa 4 Ben, aaben for oven og for
Enderne. Halmen i den skødes frem med venstre Haand, medens man skar den af med Kniven i højre Haand,

I

I

I
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I
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I

.
17) Jfr. Guvernør Rothes Skrivelse til Regeringen 27, 8. 1809
ifølge Bornholms Historie Side 235 II. Bind.
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Da Dokumentet angaaende omtalte Handel viser
de paagældendes Formuesforhold m. m., gengives det
som følger:

tykker i dette Mageskifte hvorved 50de Selvejergaard
i Vestermarie (skal være Clemensker) Sogn overdrages Hr. Stender.
Clemensker Sogn d. Ilte April 1828.
Til Vitterlighed

Salg af Fædrenegaarden.
Vi underskrevne Anne Cathrine Koefoed Enke
efter Lieutenant og Procurator Koefoed tilstaar herved at have mageskiftet den 50de Selvejergaard i
Clemensker S:)gn med 40de Selvejergaard i Vestermarie med Hr. M. Stender paa følgende Conditioner.
l) Hr. Stender giver 3000 rb Sedler skriver Tre
Tusinde Rigsbankdaler Sedler til bytte som betales
til efterstaaende mine Creditorer til den Tid ham
med dem herom kan forenes - til Kancelliraadinde
Arboe 1200 rb Sedler til Hasle Overformynderi
1059 rb 4 Mk. 7 Sk. Rpr; til Lieut. W. P. Magaard
220 rb Sedler og til Anders Koefoed i Ægteskab
med Petrea Kofoed hendes Fædrene Arv med Resten
for saavidt kan tilstrække og maa min Kjøber svare
Vedkommende Rente fra Dato.
2) Gaarden overdrages fri for alle Hæftelser undtagen til mig, Fæstebrevene til Jens Haagensen,
Hans Koefoed, Niels Pedersen, Jørgen Mikael Olsen
og Christian Mikkelsen samt Hæftelsen til Nationalbanken undtagen - de andre Hæftelser indfries
inden Nytaar.
3) Skatter og Afgifter svarer Hr. Stender fra 1ste
April sidstIeden.
4) 50 de Selvejergaard modtages strax.
5) Jeg forbeholder mig den i Jorden nedlagte
Vintersæd. Thi skjøder og overdrager jeg derfor herved
Hr. Stender bemeldte Gaard med alt dens Tilliggende
og med Sæde- Adgange og Indløsningsret. - Efter
Forlangende af Kontraparterne declarerer jeg Frue
Koefoeds yngste Søn N. D. A. Koefoed at jeg sam-

C. Rømer.

Peder Espersen.

Ane Chatrina Koefoed
med ført Pen.

Nicolai Koefoed
Peder Koefoed
som Lauværge.

At denne Handel betræffende ingen skrivtIig Contrakt eller ConditioJ1er ere oprettede kan vi med Eed
bekræfte :- saavelsom at vi har anslaaet 50. Selvejergaard af Værdi 3200 rI Sølv og 3000 ri Sedler
med det paahæftede Undentag til mig A. C. Koefoed.

Ana Chatrina Koefoed.

Mads Stender.

Sælger.

Kjøber.

P. Koefoed
som Lauwærge.

',.

Kjendelsepenge 5 Rbd. Sølv betalte i Bornholms
Amtstue den 10. Juni 1828 med 5 rb 45 Sk. Repr.

Marcher.
Fuldmægtig.

At der til Dato ikke resterer Kongelige eller andre
Skatter og Afgifter af den her i mageskiftede Ejendom bevidnes.
Bornholms Amtstue den 18. Februar 1829.
Marcher, Fuldmægtig.
Læst inden Nordre Herredsting d. 20. Februar 1829 o. s. v.

Af foranstaaende Mageskiftebrev eller Skøde ses,
at Ladegaard i Aaret 1828 blev bortbyttet med Ellebygaard mod et Vederlag af 3000 Rigsbankdaler. Ladegaard er nemlig vurderet til 6200 Rigsdaler. Om
5
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denne Pris var høj eller lav, eller om den svarer til
12400 Kr., er ikke saa let at afgøre, da noget af Beløbet blev skrevet i Sedler; og disses Kurs var vekslende den Gang. Kun Sølvpengenes Værdi var konstant. - Det fremgaar ogsaa af Skødet, at Enken
Anna Cathrine Kofod har haft flere Krediorer, bl. a.
hendes egen Datter Petrea Kofod, som havde sin
Fædrenearv til gode. - Endvidere lægger man Mærke
til, at der blandt Hæftelserne paa Gaarden var 5
Fæstebreve. Ved at have Fæstehuse paa Gaardens
Grund sikrede Storbonden sig en Arbejdskraft, som
altid var ved Haanden; og de følgende Ejere af
Ladegaard fortsatte i det givne Spor i det Stykke.
Ved Lejekontrakt af 13. Okt. 1845 bortfæstede Mads
Stender saaledes et Stykke Jord med paaliggende
Hus paa Grænsen af Nørregaard til en Mand ved
Navn Hans Bendtsen for 50 Aar. Fæsteren forpligtede sig til aarlig at yde 1 L. Smør eller dets Værdi
i Penge samt 2 Tdr. Havre og 8 Dagsværker, som
skulde præsteres til hvilken Tid, Ejeren efter 24
Timers Varsel maatte tilsige samme. Ejeren forbeholdt sig Ret til Fiskning i Mosevandet paa Fæstehusets Grund; og det tillodes Lejeren eller Fæsteren
at bortleje Huset igen til uberygtede Folk mod
en Afgift af 10 Rigsdaler.
Men ellers kan det vel ikke nægtes, at Ordsproget: "Nye Herrer, nye Skikke!" ogsaa kom til
at passe paa den nye Ladegaardsslægt. Mads Stender havde sin egen Mening om mange Ting og var
ikke bange for at bryde med gamle Traditioner; og
derfor kom han let ind paa Reformer. Han ombyttede Hjulploven med Svingploven og opdyrkede
mere Udmark og Eng, saa Gaarden kunde give større

Udbytte; og for at faa Vandet bort af de lavtliggende
Marker begyndte han at dræne dem. For at Naboernes
Kvæg ikke skulde ødelægge hans Vintersæd brød
han helt med den Skik at lade Jorden ligge uhegnet
om Efteraaret; men derved paadrog han sig nogle
Fjender. Folk mente, at han gjorde Indgreb i deres
gamle Rettigheder; og det hændte, at de skød ind
ad hans Vin<luer om Natten. Dette skræmmede ham
dog ikke til Eftergivenhed paa noget Punkt; han
fortsatte fremdeles med sine Bestræbelser for Hegning og Fredning af Ejendomsjord ; og Folk indsaa
nok tilsidst, at han handlede ret. I andre Henseender var han ogsaa fremmelig. Saaledes arbejdede
han for at faa den paa Gaarden hvilende Smørskat
afløst i Penge efter en vis Takst. Han ombyggede
Gaarden 1846 efter en Ildsvaade Aaret før; og det
var vistnok ham, der skaffede de første Hakkelseog Tærskemaskiner til Ladegaard.
I Aaret 1855 døde M. Stender fra Gaard og Herligheder; og Enke og 5 Børn blev hans Arvtagere.
Aaret efter fik hans ældste Søn Andreas Fuglsang
Stender Køb paa Ladegaard for 20,000 Rigsdaler
eller 40,000 Kr. i vore Penge. Prisen var altsaa steget til det 3-dobbelte paa 28 Aar. Den nye Ladegaardsejer, som blev Svigersøn af gml. Købmand
O. P. Raseh, Rønne, fik Bestalling som Kaptajn ved
Bornholms Væbning og virkede ellers ligesom sin
Fader for yderligere Udvikling af Gaardens Drift.
Men hans Tid var kun kort.
1864 døde han. Gaarden blev derefter tilkendt
Sønnen Ludvig Stender og bortforpagtet en Del Aar
under dennes Mindreaarighed. Den tilkommende
Besidder fik en god Uddannelse bl. a. paa Lyngby
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Landbrugsskole. 22 Aar gm!. overtog han selv Driften af Ladegaard i Aaret 1880 og skulde tilsvare
40,000 Kroner for den ligesom Faderen. Under Hr.
L. Stenders dygtige Ledelse er Gaarden drevet frem
til sit nuværende Standpunkt. I hans Tid er de store
Fremskridt i dansk Landbrug sket; og han har fulgt
med i den rivende Udvikling. Han har drænet og
mærgIet den største Del af sin Jord, bygget nogle
Gaardlænger og gjort Staldene tidssvarende. Han
har anskaffet de moderne Avlsredskaber og Maskiner og fornyet sin Kvægbesætning efter de nyeste
Principper.
I Aaret 1887 købte Hr. L. Stender den lige op
til Gaarden liggende Nørregaard i Nyker for 36,500
Kroner og forøgede derved sit Jordareal betydeligt.
Senere har han dog atter solgt af dets Udkanter,
saa Jordlodden ligger nu smukt samlet om Gaarden
og dyrkes i 8-Marksdrift.
Efter Nutidens Pris paa Landejendomme kan Ladegaard ikke længere købes for en Slik. Bygningerne er
assureret for 38,900 Kr., Besætningen for 22,000 Kr.,
og hele Gaarden er sat i Ejendomsskyld for 120,000 Kr.
Den er altsaa atter steget til den 3-dobbelte Værdi
paa ca. 30 Aar. Det maa her fremhæves, at Tiden
og Konjunkturerne er ikke alene Skyld -i dette. Arbejde og Dygtighed fremkalder altid Værdistigning.
Derfor er Resultatet ogsaa til Hr. Stenders Ære.
Og Paaskønnelse har han faaet, idet han er blevet
valgt til Dommer ved Dyrskuer, valgt ind i Sogneraad, Amtsraad o. !.
I denne Forbindelse kan det bemærkes, at Hr.
L. Stender tillige interesserer sig for flere andre
Ting, hvad man f. Eks. kan slutte af hans Forhold til
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Fund af Oldsager.

Nord paa.· Den staar i skøn Forbindelse med den
gamle Skov omkring den mossede Klippeskrænt med
det lille Bækløb nedenfor. Smukke Skovstier slynger sig ud og ind fra den ene Ende af Skoven til
den anden; og her er det fornøjeligt at følge en Tur
med den elskværdige Ejer en skøn Majdag. Gran
og Fyr knejser med lysegrønne Nyskud og kigger
efter Eg og Bøg, Ask og El, Røn, Tjørn og Hassel
om de vil med; og disse begynder at vaagne som
af en Drøm. Knopperne svulmer, de grønne Bladsnipper stikker frem; og Bøgen kaster de visne Blade
til Jorden. Det rasler, - og man ser ned. - Der
lyser Skovbunden med de dejligste Vaarblomster i
alle Farver: Anemoner, Violer, Konvaller, Kærminder,
Ranunkler og Ærenpris. - Man bliver betaget af
alt det skønne og falder i Tanker; men man maa
videre. Skovstierne fører forbi vide Udsyn; og man
slutter sin Runde ved Gaarden, hvor man tilsidst
samler sine Indtryk i et Blik paa det storslaaede
Landskab. Hvor er det en Glæde at se de veldyrkede Agre med det spirende Korn, Lucernernarken
med de lange Rækker af Kvæg, Havreskiftet med
Hestene i Drift for Sæddækker og Radsaamaskine!
Man lader en vemodig Tanke strejfe Fortiden. Her har ens Fædre slidt med deres primitive Redskaber, for at faa Brødet ud af Jorden. Slægt efter
Slægt har levet og visnet ligesom Bøgebladene i
Skoven. De gamle har værnet om de unge, til de
selv faldt; og de unge har vokset videre frem paa
de gamles Vækst; men Livet er det samme som
før; og Ladegaard ligger, hvor den har ligget
Hundreder af Aar. -

I Aaret 1904 blev der paa Ladegaards Mark gjort
et mærkeligt Fund af Værktøj fra Broncealderen,
nemlig 2 Hul-Celter 18), 10 flade Celter og 1 Mejsel.
Hr. Stender sendte Sagerne til Bornholms Museum,
som atter indsendte dem til Nationalmusæet til Bedømmelse. Ifølge dettes Skrivelse til Ejeren d. 11. 6.
1904 var Fundet af særlig videnskabelig Betydning.
Alle Stykkerne var stærkt medtagne, navnlig de flade
Celter; og de vilde snart smuldre hen, hvis de ikke
blev underkastet Præparation (ved galvanisk Strøm
o. 1.): Af disse Grunde ønskede Nationalmusæet
selv at varetage og opbevare Fundet; og det udbetalte Proprietær Stender et lille Pengeløb for, det.
Musæets Bestyrer skriver om Fundet, "at Mejslen
og de to Hul-Celter er Arbejdsredskaber af sædvanlig Art", medens de smaa flade Celter "maa antages for Efterligninger af de bekendte Arbejdsøkser
af tilsvarende Form, udførte for at tjene som Offergaver" . - Saadanne Efterligninger af virkelige Vaaben og Værktøj haves i Forvejen fra Broncealderen ;
men de er sjældne og har hidtil ikke været af denne
Form. De flade Celter havde altsaa ved deres ringe
Størrelse og Udførelse særlig Betydning for Nationalmusæet; og Finderen kan derfor være stolt af, at
der paa hans Grund er fundet saadanne 3000 Aar
gamle Minder.
Hr. Stender har ogsaa Skønhedssans. Derom
vidner den Maade, hvorpaa han har plantet en Skov
af Naaletræer og Løvtræer i Fortsættelse af Haven
lb) En CeIt er en Bronceokse med Hul for oven til et vinkeldannet Skaft.

Karl M. KOfOd.

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

73

Bornholms Kirker.
Gensvar til Hr. Hjorth.

A

t Hr. Fabrikant Hans Hjorth ogsaa har henledet Opmærksomheden paa Bornholms gamle Kirker, maa meget paaskønnes; det var ønskeligt, at flere
Bornholmere vilde vise disse gamle værdifulde Kirkeog kulturhistoriske Bygninger deres Interesse. Ja,
ligeledes Tildragelser og Sagn, som knytte sig til
Kirkerne og Kirkegaardene, vilde det være morsomt
og vel ogsaa betydningsfuldt at faa samlet og meddelt.
Hr. Hjorths Bemærkninger i "Bornholmske Samlinger" Bind VIII vedrørende det, jeg i samme Tidsskrifts Bind VII har meddelt om Bornholms gamle
Kirker, giver mig dog Anledning til yderligere at
meddele:
Af det meget, som til Dato er opnaaet illustreret
og skrevet om Bornholms Kirker, skønner jeg, at
det, der findes om disse Bygninger i "Aarbøger for
nordisk Oldkyndighed", H. J. Holm: "Bornholms
ældgamle Kirker", A. Clemmensen: "øster Marie
Kirke" (jevnført med V. Kochs Bemærkninger om
irske Kirker), L. Wimmer: "Døbefonten i Aakirkeby"

og Bornholms Runestene, I. B. Løfter: "Danmarks
Kirkebygninger" og Frolens "Nordens befæsta kyrkor", giver det bedste Grundlag til Bedømmelsen af
Bornholms middeialderlige Kirker; og ikke mindst,
naar Studiet af disse Værker sammenholdes med det,
der af Historie er fremkommet fra Julius Lange, A. D.
Jørgensen, Francis Beckett, Vilh. Lorenzen, Axel
Jensen, Hans Olrik m. fl. Af andre, navnlig ældre
Værker, hvori de her omhandlede Kirker ere berørte,
er det, der endnu har Betydning for vor Tids Bedømmelse af disse Bygninger, anførte som Noter i
de foran navngivne Bøger, hvoraf jeg til de 4 skønner
det heldigst at bemærke:
I) Efter Arkitekt, Etatsraad Herholdts Forslag fremkom paa Kirkeministeriets Foranstaltning Aar 1878
det første efter virkelig Opmaaling (1874) affattede
Billedværk med Text over Bornholms 15 Landsognekirker, samt en Skitse af Salomons Kapel.
Opmaalingerne foretoges af Arkitekt, Professor
Hans I. Holm og Arkitekterne M. Nyrop, M. Borch,
E. Schiødte, A. Clemmensen, V. Koch, L. Clausen,
L. Petersen, Loumann og Blichfeldt, med Holm som
Leder. Dette fortrinlige Arbejde har været det be_ tydeligste Grundlag for senere Behandling af disse
Kirkebygninger.
I Tilknytning til denne Bog kan endvidere bemærkes alt, hvad der efter 1874 ved Istandsættelser og
Ombygning eller ved andre tilfældige Iagttagelser er
fremkommet af faktiske Enkeltheder og Forhold, iagttagne af Etatsraad, Arkitekt Herholdt, Museumsdirektør Mackeprang, Museumsinspektør Hauberg,
Arkitekt A. Clemmensen, Ingeniør H. Zahrtmann,
Professorerne L. Wimmer, Kornerup, Storck, Løffler,
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V. Koch og kg!. Bygningsinspektør M. Borch m. fl.,
indbefattet undertegnede Bidstrup:

III) sammenholdte med Professor Valdemar Kochs
Meddelelser i "Aarbøger for nordisk Oldkyndighed"
Aar 1895, Pag. 229-251, som fortæller om denne
Kirkes irske Bygningskarakter ; hvilket ogsaa klarer
Forstaaelsen af den gamle Buemur, som indtil 1874
fandtes i Aakirke.

[Af de saaledes ved Udarbejdelsen af Holms Bog Aar
1874 ubekendte Enkeltheder, som jeg og mine Medhjælpere
senere har fremdraget og anmeldt, kan nævnes: Runestene og
Bomærkestene, Gravkister af Sten og 2 Stenaltre. At Vestermarie Kirkes Skib, Kor og Apsis havde været opført af
rektangulært tildannede paa Forsiden hugne Sandsten af grønlig Farve. At samme Kirkes Taarn var opført senere end Kirken og af andet ubehugget og temmelig raat behandlet Murværk, i hvis nederste Stokværk iøvrigt fandtes mange grønlige Sandsten, som var tilhugne i Bueformer, afpassede til
helt andet Bygningsværk end Taarnels. Ligeledes fandtes
som Murværks-Sten en ret stor og velbevaret, romansk terningformel Kapitæl af Silur-Kalksten.
Taarnene i Rutsker og Bodilsker fandtes ogsaa at være
yngre end Kirkerne; sidstnævnte har været planlagt med et
betydeligt større Grundplan end dets nuværende.
Endvidere kan nævnes Murforbindelser, Facadeskifter og
Mynstermurværk, Firkløver- og Dobbeltvinduer, Sokkel- og
Gesimssten, Dørpartier, Dambrædts- og Lilieformer i Sten
og Malning, og Lilieiormen' tillige i Glas. Oprindelige Vinduesenkeltheder af Sten, Egetræ, Bly og Glas. Oprindelige
Tagrester af Sten og Træ samt hvorledes Loftsbjælker og
Loftsplanker har været behugne, Bjælkerne forbundne med
Sparrerne og Plankerne kantsarniede. Glasserede Glllvfliser.
Kalkmalerierne i Nylars, 0stcrlars, paa Midtpillen i Nyker og
i Koret i Rutsker samt Fragmenter af Kalkmalning i Rø, 0stermarie, Vestermarie og Bodilsker. Dambrikker af Horn og ca.
100 Stk. Mønter 111. 111.] - -

Enkeltheder, som utvivlsomt en Gang vil komme
under samlet Prøvelse og henføres som Tillæg til
nævnte Holms Hovedværk om Bornholms gamle
Landsognekirker.
II) A. Clemmensens OpmaaIing af østermarie Kirke
viser betydningsfulde Dele af denne Bygnings oprindelige Skikkelse

[Irske Bygningsformer forefindes, om ikke i alle, saa i
de fleste af vore bornholmske Kirker, til Exp!. Pauls Kirke,
og sidst er det iagttaget og f. A. undersøgt ved Knuds Kirke.]

IV) Af Frolens Bog, I Bind, "En konst- och kulturhistorisk undersøkning", og II Bind, "Beskrivande
del", faar man den mest samlende og instruktivt tilrettelagte Beskrivelse, der hidindtil er fremkommet
om Nordens Rundkirker, og dermed ogsaa en nøjere
Behandling af de bornholmske.
Gennem 14 Aar har Frolen udført dette meget
besværlige og betydningsfulde Arbejde, der med oprigtig Tak maa anerkendes, ogsaa fordi Forfatteren
har tilrettelagt det saaledes, at man forholdsvis let
kan tage sit Standpunkt for eller imod hans opstillede Hypoteser. Bortset fra enkelte smaa MisforstaaeIser af det, der her fra Øen er blevet ham meddelt,
faar man meget at vide af hans Bog.
Da jeg ikke er Historiker, men kun almindelig
interesseret, har det selvfølgelig ringe Betydning, at
jeg ikke paa alle Omraader er enig med Frolen ;
men hans Arbejde er ansporende til fortsatte Undersøgelser, maaske stærkest indenfor de enkelte Bygningstyper, til Expl. de bornholmske.
Saaledes kan det anbefales enhver, som har faaet
Interesse for denne Sag, at gøre sig bekendt med
disse foranførte Bøger og Historikere.
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Som de fleste af dem, der forhen har skrevet om
Bornholms gamle Kirker, og især om Rundkirkerne,
har ogsaa Hr. Hjorth samlet Interessen om Bygningernes Alder, disses Forsvarsegenskab og bygningskulturelle Oprindelse.

"dem kan drage icke ovigtiga slutsatser fr{m Gens
"såval historiska som arkitecktoniska forhållanda."
Overvejende har danske Forskere henført Kirkernes Opførelsestid til Absalon eller vel snarere til hans
nærmeste Efterfølgeres Tid, men meget forsigtigt
nævnt første Halvdel af det trettende Aarhundrede
som det sandsynligste; og hvortil jeg har sluttet mig,
ikke mindst, fordi adskillige arkitektoniske Enkeltheder ere prægede af Overgangsformer fra den romanske til den gothiske Stilperiode, en Omstændighed, som nogenlunde maa tillægges den samme Betydning her paa Øen som andre Steder; og ligeledes
kan det passe, at vi som Følge af- vort, Byggemateriales Beskaffenhed og Øens Beliggenhed er
kommet noget senere med Overgangsformerne.
Ved at angive første Halvdel af det trettende Aarhundrede (Tolvhundrede-Tallet), udelukker man da
heller ikke de allerførste Aar i samme Tidsperiode,
thi de 4 Rundkirker og de øvrige Il Kirker ere næppe
opførte paa ganske faa Aar. Men heller ikke vilde
det have nogen nævneværdig historisk Betydning
eller forandre Opfattelsen af Bygningernes Karakter,
om man ændrede den antydede Byggetid ca. 10 Aar
tilbage, saavelsom ca. 10 Aar eller noget mere fremefter. Det sidste dog kun for Bedømmelsen af de
tilbyggede Taarne og maaske Pauls Kirke og Aakirkes Vaabenhus. Men det første, fordi Hr. H. har anført, hvad jeg ikke selv har skrevet, at jeg i Ols Kirke
har fundet et Aarstalsfragment med Cifrene "Anno
119 ?" (om det sidste Cifer kan intet siges)?? Dette
Aarstalsspørgsmaal ønsker jeg imidlertid foreløbig at
forbigaa, men skal villigt indrømme, at jeg selv har
en stærk Formodning om, ogsaa paa Grund af Kir-

Alder.

Til Dato har dog ingen kunnet paavise noget om
Alderen, som støtter sig til en bestemt og af de
sagkyndige anerkendt Virkelighed. Hvor den fjerntliggende Fortid intet har optegnet, men kun har sat
sine sparsomme Spor i det gamle Murværk, der er
Tydning besværlig og langsom.
Ved Beskrivelse af historiske Tildragelser og Personer kan der vel dannes Tidsbilleder, indenfor hvis
Rammer man kan forsøge at bestemme Kirkernes
Tilblivelse; men hvor Aarsangivelser og andre tilsvarende faktiske Forhold ikke kan bestemt klares,
der vil Fremstillingen af den opstillede Baggrund i
Reglen blive præget af Fremstillerens Opfattelse.
De Tider, hvor Lunds Ærkebisper stredes med de
danske Konger om Magten her i Norden, er i Reglen
benyttet som Baggrund for de bornholmske Middelalders-Stenkirkers Oprindelse. Æskilds Ærkebispetid,
senere Absalon og hans Efterfølgere til og med Jacob
Erlandsen, en Periode fra 1137 til 1274, eller afrundet til ca. 140 Aar, har man gennemsøgt for at finde
Holdepunkter for de omhandlede Kirkers Byggetid;
og Fr6len, der paa dette Punkt ogsaa har valgt Forsigtighed, antyder den under følgende Form:
"Om Bornholms romanska kyrkor sakna alia di"rekta tidsuppgifter. Dog troer jag, at man røranda

+
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kens Form, der minder om gamle Taarnformer i Carcassonne, gamle Paris, Metz og delvis Planes·':) og Bretagne m. fl., at den kan være opført i den sidste Tiendedel af det tolvte Aarhundrede, medens jeg tænker mig
de andre Kirker, ogsaa Rundkirkerne, følgende jevnt
efter saaledes, at danske Historikeres Angivelse af
Kirkernes Byggetid til omtrent første Halvdel af trettende Aarhundrede er det sandsynligste. Og vil vi
høre Frolen om ø. Lars Kirkes Alder, da har han
angivet:
"Pelarens målingar sattas av Kornerup til tiden
"omkring 1325. Vid denna tid måste dock kyrkan
"s@t minst 100 år. Man har i golvfyllningen an"traffat ett mynt från Valdemar Sejers regering eller
"narmast fr{ln tiden 1211-1220. Detta ar ju intet
"absolut bevis fOr bygnadens c\lder, men denna

"sjolv vittnar om, att hun icke kan vara mycket
"aldre an mynten/·") Aven om man viii antaga, att
"byggnadsutvecklingen under alt erfarnare ledning
"gåt raskt framå! på on, kan en så beskaffad bygg"nad som denna garna ej tillkommit tidligara an un"der 1100-talets sista halft" o. s. v.
Man maa da indrømme, at der ikke er store Afstande imellem - lad mig for en enkelt Gang sige de Lærdes Angivelse af Byggetidsspørgsmaalet; og
vi kommer det ikke nærmere, før tilfældige Fund
viser os Fakta. Og først da fa ar vi at vide, om vore
Kirker har tilhørt Æskild eller Absalon og hans nærmeste Efterfølgere.
Til Dato har mine Erfaringer ikke ført mig til

Æskildstiden, men efter denne.
*) Kapellet i Planes har Apsider til Sidealtre, til saadannc
har vore Kirker Sidenicher.
**) Fremhævet af Bidstrup.

79
Forsvarsegenskab.

Med Hensyn til Byggetiden og Forsvarsformaalet
maa man dog ikke drage for stærk Adskillelse imellem de runde og de firkantede Kirker, thi her paa
Øen tilhører de samme Periode, begge Typer har
haft Forsvarsanlæg, fortrinsvis de runde og de firkantede med oprindelige Taarne; de senere tilbyggede Taarne er dog fortrinlige Efterligninger, selv
om de skulde være blevne opførte saa sent som i
Jacob Erlandsens Ærkebispetid. (?)
Oprindelig er baade de runde og de firkantede
Bygninger opførte som Kirker, men tillige i Forsvarsøjemed, hvorved de ere blevne Samlingssteder for
Menighed og Forsvarere og disses Redskaber. For
de Kirkers Vedkommende, som oprindelig var uden
Taarn, er Forsvarsanlæget ikke fuldt saa iøjnefaldende; men de indvendige Huller til Dørenes Stængebom forefindes endnu, ligesom ogsaa flere af Kirkegaardstaarnene (Klokketaarnene).
Set. Pauls Kirke er fremdeles uden egentligt Kirketaarn, men har Klokketaarn i Kirkegaardsmuren.
Forsvarsformaalet har dog næppe været mere end
til midlertidigt Støttepunkt for den nærmestboende
Befolkning, Menigheden og Præsteskabet overfor Sørøveres Indfald eller Stimandsuroligheder ; og ligesom Kirkerne var Samlingssteder for Menighederne,
blev de det gennem Tiderne ogsaa for Sognebeboernes verdslige Foretagender. Frolen tillægger Kirkerne og Kirkegaardene med Klokketaarnene (Kasteller kalder han disse) en stor Forsvarsbetydning.
I Berlingske Tidende for 9. Aug. 1911 har Dr. phi!.
Francis Beckett anmeldt Frolens Bog og dertil knyttet sin Opfattelse om Kirkernes Forsvarsevne saaledes;
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"Frolens Hovedtesis - som man sagde i gamle
"Dage - er imidlertid den, at alle de skandinaviske
"Rundkirker har været Fæstninger, at deres Form er
"betinget deraf, at man fra dem vilde kunne byde
"en Fjende Stangen. Men der kendes ikke et eneste
"Exempel paa, at en skandinavisk Rundkirke er blevet
"belejret eller stormet. Fornuften siger ogsaa, at som
"Fæstninger betragtet vilde disse Rundkirker snarere
"være til Skade end til Gavn. Stormændenes Værdi"sager vilde i Ufredstider være sikrere i Jorden end
"i de vidtsynlige Kirketaarn, og Bøndernes Kvæg og
"Korn kunde ikke faa Plads i dem. En virkelig Be"lejring kunde Taarnene heller ikke udstaa, fordi de
"manglede Drikkevand. Og Følgen af Frolens An"skueIse vilde væ!"e den, at næsten alle Danmarks
,,1200 Kirketaarne, der i den senere Middelalder ere
"tilføjede til Landsbykirkerne, maatte opfattes som
" Fæstningstaarne.
"Derimod er det rimeligt nok, at man har tænkt
"sig Rundkirkernes øvre Stokværk som nogenledes
"sikre Tilflugtssteder i Ufredstider. De Vægtergange
"med Tinder, de Skydeskaar o. lign., hvormed flere
"af Rundkirkerne vitterlig ere forsynede, hører nu en
"Gang med til deres borgerlige Karakter og kunde
"tjene til at skræmme Røvere og Ildgerningsmænd.
"Frolens meget knappe og bestemt udtalte Anskuelse
"om Rundkirkerne som Fæstninger vil saaledes næppe
"vinde udelt Tilslutning, i hvert Fald ikke her i Dan"mark. Men - saa løjerligt det end lyder - det
"tjener den svenske Forfatter til Ære. Han har nem"lig fremlagt sit Materiale saa klart og saa godt, at
"enhver Læser med Lethed kan skønne, hvad Materi"alet oplyser om og hvor Gisningen begynder."

I Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie
1895 har Oberst Otto Blom skrevet om Middelalderens befæstede Kirker, hvorved han ikke tillægger de
bornholmske Rundkirker ret megen fortikatorisk Betydning.
Bygningerne viser imidlertid ved sine umiskendelige Spor, at Formaalet har været Kirke og tillige en
Forsvarsbygning, som jeg vil tro nærmest har været

som midlertidigt støttepunkt for Menigheden og
Præsteskabet under periodisk forefaldende Ufred derimod ikke strategiske Krigsfæstninger.
Kulturel Oprindelse.

Vedrørende det kulturelle kan det vel siges, at
Rundkirkerne her paa Øen ere blevne stærkt særprægede. Men saaledes har det jo i Reglen været
overalt med betydningsfulde Bygninger; de har modtaget deres Særpræg efter de stedlige Omstændigheder, efter som Opgaven har foreligget, men ikke
mindst efter Stedets Byggeemner og efter Bygmesterens Opfattelse og Evne til at udforme Opgaven.
Hvor mærkbart er ikke noget lignende blevet til
Expl. paa de danske Slotte, Herregaarde og Borgerhuse, som dog ikke kan skjule Karakterens eller Stilens Oprindelse.
Vi ved, at de, der raadede indenfor Lunds Ærkebispesæde, var omhandlede Kirkers Bygherrer, men
naar det var saaledes, behøver man næppe være i
Tvivl om, at Ærkebispesædets Embedsmænd ogsaa
har valgt Bygmestre, der godt kan tænkes tillige at
have været Munke. Og at disse Mestre utvivlsomt
har været kendt med den rigere, som den ringe, den
kirkelige, som den profane Bygningskultur, der raadede
6
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i je større Lande, hvor de ret rimeligt havde hjemme.
Men i alle Tilfælde, hvorfra deres Byggeherre, Ærkebispen, havde sin kulturelle Forbindelse og sine Kaldsvenner, samt mange af sine saavel store som mindre
Embedsmænd og Medhjælpere. Ja, utvivlsomt maa
det have været saaledes! Og selvom Bygmesteren
stod overfor delvis nye Opgaver, som skulde stedspræges, saa har han næppe kunnet fri sig for med
sin Forudviden ogsaa her at selvpræge sit Værk, forsaavidt som han da har duet noget; og at Bygmesteren eller Bygmestrene for de fleste af de gamle
bornholmske Kirker har vist Skaberevne i deres Bygninger, om end ikke saaledes som vor Tids Teknikere,
men dog som værdige Mestre, det bærer Syn for
Sagen.
Det gaar i Reglen med Bygmestre som med Forfattere: De første kan klare forskellige Opgaver, men
Behandlingsmaaden (Maneren) den kendes; Forfatteren kan skrive om vidt forskellige Emner, men
Sproget saavelsom Haandskriften kendes. Paa Ridestellet skal Manden kendes, siger Henrik Ibsen.
I Rundkirkernes pille- og ringformede Tøndehvælvnings- og Trappesystem gennem flere Etager
og de ovaltformede Kor findes maaske det mest særprægede; men den ydre Hovedform og Enkelthedernes Traditioner i andre Lande har Bygmesteren ikke
kunnet slippe.
At Opgaven har vakt den med lignende Bygninger vel kendte Bygmesters Fornyelseslyst saa meget,
at der i vore Rundkirker er fremkommet noget særegent, er der næppe nogen, der benægter; men

været opført til lignende og til andet beslægtet Brug
i adskillige andre Lande, ogsaa de Lande, hvorfra
Bygningskultur er hjemført tilos.

det særegne har ikke forandret den Rundhus- eller
Centralform med tilhørende Enkeltheder, som har

At der findes Forfattere, som ikke kan tiltræde
foranførte, har jeg erfaret, men det kan ikke forandre
mit Standpunkt; ikke fordi jeg paa dette Omraade
tænker paa at røre. ved germanske Doktriner; men'
fordi jeg i disse vore gamle Kirker har set Bygmestrenes Behandlingsmaade (deres Maner), og kunde
man rigtig forstaa det Sprog, som Stenene tale, da
vilde man høre Mestrenes Røst fortælle os om de
bornholmske Stentage, Udhængstage, Murtinder, Armbrøstaabninger, Døre-, Vindues-, Kragbaands- og
Sokkel profiler, Stenaltre saavelsom om Murpuds og
Ornamentformer i Sten og i Malning. Og saa vilde vi
af Fortællingen næppe blive i Tvivl om, at alt dette
var i Slægt med det, der findes i Kulturlandene mod
Sydøst, Syd og Vest.
Frolen indrømmer dette overfor Enkelthederne;
men da disse nu findes spredte i hele Hovedformen,
og naar der saa heller ikke kan tages fejl af dennes
Ydre, hvorfor saa ikke strax sige: Jo, de ere samhørige.
Saaledes har Enkelthederne og Helheden vandret sammen til Bornholm, men der undergaaet de foranførte
Forandringer, som har passet bedst for det bornholmske Behov og de derværende Byggeemner. Vore
Kirker har ikke mere direkte Forbindelse med Voldborge og runde Oldtidshytter, Ringgrave o. s. v. her
paa Bornholm, end Tilfældet kan have været i andre
Lande, hvor der har været lignende Oltidsminder. ,x')
*) Ringborgen i Pedersker er ikke cirkelrund lige saa lidt som
de andre bornholmske Voldborge.
6*
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Professor Kornerup har angivet Alderen paa Kalkmalningen i Nylars Kirkes Rundhus til ea. 1225, og
da den med sit Hovedanlæg falder godt ind i Bygningens Arkitektur, og tilligemed sin Ornamentik:
Falkejægeren, Indvielseskorsets Form, Tæppelinier,
Gloriefordybninger og Farver, som skønnes at være
indførte fra samme Egne som de andre omtalte Enkeltheder, giver Malningen utvivlsomt ogsaa et Bidrag
til Bedømmelse af Kirkearkitekturens Vandring.
Hvad Maleriernes Alder angaar, kan det bemærkes, at de efter fornyet Undersøgelse er anbragte paa
Kirkemurenes lst~ Pudslag, hvilket Puds næppe er
anbragt senere, end det har været nødvendigt at vente
indtil Hvælvingernes og Murenes Hærdning og Udluftning var tilfredsstillende gennemført. (Her maa
bortses fra det, der nypudsedes under Kirkens Restauration, som nyt Underlag for Restaurationsmalningen i 1882).
De historiske Vandrelinier fra Syden, vest- og nordover, samt Omformningerne under Vandringerne, kan
ikke omtales her. Men det maa dog ligge meget
nær at antage, at fra de Lande, i Særdeleshed Frankrig - jeg gentager det - , hvor flere af Ærkebispesædets ledende Mænd fik deres Uddannelse og vandt
sig mange franske og irske (?) Venner, og med disse
havde meget betydelige Kulturforbindelser, at derfra
tillige blev hjembragt Bygningskultur. Absalon opholdt sig i Frankrig i henved 10 Aar, og ingensinde
har vel nogen haft stærkere Forbindelse med dette
Land og med Irlændere end han og hans nærmeste.
Beviserne for Bygnings- og Værkflidskulturens
Vandring sydøst, syd og vest fra, ogsaa til os, ere talrige, saavel i den forhistoriske som i den historiske

Tid; ja, ogsaa i vor Tid findes rigeligt med Exempler,
man ser det jo paa Bygninger og Terrakotta o. m. a.
At bygge 15 Smaakirker i 50 eller 70 Aar var i
den Tid heller ikke noget urimeligt; det var jo en
stærkt beaandet og virksom Tid.

Hr. Fabrikant H. Hjorth anfører:
"En Ting kan under alle Omstændigheder ikke
"omtvistes : Princippet (befæstet Rundkirke), der vel
"til syvende og sidst yder det største Bidrag til Kir"kernes Karakteristik, kan ikke være indført hverken
"fra Frankrig eller noget andet romansk Land, da
"det ikke kan paavises nogetsteds udenfor Skandi"navernes (ine!. Normannernes) Enemærker, og jeg
"anser det ikke for umuligt, at ligesom den kristne
"Lære allerede laa forudanet i Asetroen, saaledes laa
"Rundkirkens Grundform (saavelsom Basilikaformen)
"allerede slumrende i den nordisk-hedenske Arkitek"tur, kun ventende paa Stenbygningskunstens Komme
"for at opstaa som en Fugl Fønix - med Næb og
"Klør - af det hedenske Tempels rygende Aske"hob."
Det saaledes anførte slutter med en lille Henvisning til Forfatterens Uenighed med mig og Citater
af to Videnskabsmænd, som jeg forøvrigt opfatter
meget anderledes end Hr. H.
Overfor det foran citerede maa jeg erkende, at
jeg ikke kan følge Hr. Hjorth, hvis Betragtninger
jeg ikke begriber; og fremgaa de ikke af patriotisk
Romantik, eller af andre mig ufattelige Aarsager, saa
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anviser de dog Kunst- og Bygningskulturhistorie i
en hel anden Orden end den, som mine Lærere og
Vejledere, Julius Lange, Løffler, Kornerup, A. D. Jørgensen og Herholdt m. fl.7:"), indbefattet nulevende
ældre som yngre Arkæologer og Historikere, hidtil
har anvist, ogsaa vedrørende Bornholms gml. Kirker.
I denne Forbindelse kan jeg ikke undlade at fortælle, hvad en bekendt dansk Videnskabsmand udtalte, da han havde læst mine og Hr. H.s Bemærkninger om Bornholms Kirker: "En spansk Forfatter
"mente, at hvis Christus kom tilbage her til Jorden,
"saa vilde han kun tale Spansk. Og den svenske
"Professor Olavs Rtidbeck har i et af sine Værker
"skrevet, at Sproget i Paradis var Svensk."
Ja, hvorfor ikke?
"Nårre Ångermanlands Vattenkvarner taIa myket
"sammen, og Folket tykker, at de språka ångerman"liinska" 7:'*).
Men ligesom disse Vandmøller har deres Samtale og Landsmaal, saa har vore Kirker ogsaa deres,
naar Stormvindens Hvin farer gennem Tage og Hvælvinger, og saa tales der utvivlsomt bornholmsk.
Rytme maa der til, dog ikke Rytmens Troldmagt.

Fragmentet (om det anerkendes som saadant) har
det ringeste at gøre med den af Frolen omtalte Korforandring.
At de gamle Trækirker i Danmark blev afløste
af Stenkirker indenfor een bestemt Tidsalder, har
jeg intet Sted angivet. De er vel her som andre
Steder blevet afløste Tid efter anden, som Forholdene
gjorde det nødvendigt. I flere Lande findes jo endnu
hundredaarige Trækirker.
Vedrørende Aarstallet for Lunds Domkirkes Indvielse er der i min Meddelelse af April 1912 i B. S.
Bind VII S. 13 indløbet den Tryk- og Korrekturfejl,
at der staar "første" i Stedet for "sidste" Indvielse
foran Aarstallet 1145.
I den katholske Tid foretoges stykkevis Indviel; ser. Og om Lunds Domkirke meddeler Professor
Løffler:
"Hvad angaaer Domkirkens Opførelsestid, da vide
"vi, at Kryptens Hovedalter, som var rejst til Johan"nes den Døbers samt alle Patriarkers og Profeters
"Ære, indviedes den 30. Juni 1123 af Ærkebiskop
"Asker, og at Indvielsen af dens sidste Alter foretoges
"i 1131. En Række Aar skulde dog endnu hengaa,
"forinden det anselige Bygningsværk var saavidt
"fremskredet, at Velsignelsen kunde lyses over Høj"alteret; thi denne højtidelige Handling, der for"rettedes af Askers Eftermand Eskil (Æskil) fandt
"Sted den 1. September 1145 i Overværelse af Prin/lserne Svend Eriksen og Knud Magnusen, Hertug
"Erik og hans Sønner, Biskopperne Asker af Ros"kilde, Gisbe af 0stergøtland, 0dgrim fra Vestergøt"land og Herman fra Slesvig samt talrige Prælater
"og Præster fra Landets forskellige Egne."

Til Hr. Fabrikant Hjorths forskellige mere eller
mindre bestemte Anbringender kan jeg bemærke:
Bygningskyndige kan ikke indrømme, at Aarstal'i') Disse, som nogle af mine Lærere, navngives kun efter lokal
Opfordring.
*'i') Dr. Cederschibld.
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Denne Indvielse betragtes som den betydningsfuldeste og som den, der oprindelig regnes med
- i Danmark, Sverig og Tyskland - naar man
skriver og taler om Lunds Domkirkes Indvielse.
Men denne har Hr. Hjorth helt forbigaaet.

have staaet som Minde i nogen Tid, inden den er
bleven taget i Brug til Kirke-Mursten, og som saadan maa den i nogen Maade blive en tilnærmelsesvis Tidsmaaler.
Naar man ikke i Rundkirkerne saaledes som i de
andre Kirker har fundet Ligsten og Runesten, udover denne ene i Ny Kirkes Ydermur, saa har dette
vel sin Aarsag i, at der er brudt mindre op i de
runde end i de firkantede Kirker. Den runde Form
har her paa Øen vist sig mere skærmende end den
firkantede overfor Tidernes skiftende Udvidelsesog Moderniseringskrav.
Hr. H. fortsætter:
"og en enkelt Mønt fra Valdemar Sejers Tid fun"den i østerlars Kirke og en i Nylars kan vel ikke
"tillægges nogen afgørende Betydning."
Betydningen bliver selvfølgelig større eller mindre efter Beskaffenheden af Findestedet, men naar
dette er det oprindelige Murværk eller oprindelige
grundmurede Altre, da tør man vel antage, at Bygningen ikke er opført, før den fundne Mønt blev
præget. Og saaledes har det afgjort været i den ene
af de 2 nævnte Rundkirker og flere af de firkantede
Kirker. Den Slags Møntfund støtter ialtfald ikke den
Opførelsestid, som Hr. H. forsøger at paavise.
Men sammen med saa meget andet, som er iagttaget,") er det ikke uden Betydning med Møntfundene, hvis Antal ere meget over Hundrede, hvoraf
ikke to Fund (som af H. anført) men mindst 8 ere
fra Valdemar Sejer, og af de øvrige hidrøre omtrent

Rundkirkerne i Schlamersdorf i Holsten og Bjernede paa Sjælland ere af en anden Type end de
bornholmske. Men iøvrigt er jeg ikke ukendt med
disse. Heller ikke er jeg ubekendt med de mange
andre af H. angivne Stenkirker og Aarstal, om hvilke
det dog ikke hidindtil er paavist eller skønnet, at
de har haft nogen direkte Indflydelse paa Opførelsestiden for Kirkerne paa Bornholm.
At Teglstenenes begyndende Anvendelse her i
Danmark under Valdemar I. giver et Bidrag, som
Tidsmaaler overfor gamle Bygninger, er meget rigtig, men her paa Bornholm passer det ikke saaledes,
som i det øvrige Danmark. Her kom den Stenart
senere, og blev meget lidt anvendt i Kirkerne, og
ikke før den var prøvet i Hammershus.
Hr. H. skriver: "saavidt mig bekendt er der ikke
"i nogen bornholmsk Rundkirke fundet oprindeligt
"indmurede Runestens- eller Gravstensfragmenter,
"der ad sproglig eller orthografisk Vej tilnærmelses"vis kan tidfæste Opførelsen" o. s. v.
Men under Beskrivelsen af Ny Kirke siger Hr. H. :
"Denne Runesten, der hører til de yngste paa Born"holm, stammer fra ca. Aar 1125 og har en ikke
"ringe Lighed med den store Nylarssten."
Naar man nu ved, at denne Runesten har været
en af Kirkens Mur-Sten, saa maa disse 2 Bemærkninger blive hinanden modsigende. Stenen, der af
Wimmer er angivet fra Aar ca. 1125, maa jo dog

*) Ogsaa Kirkernes Beliggenhed efter Solretningen og Magnetpolen har man prøvet som Støttepunkt for Opførelsestiden.
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Halvdelen fra Perioder omkring Kirkernes antagelige
Opførelsestid, samt et ret begrænset Afsnit indenfor
Middelalderen, medens den øvrige Del falder 'ulige
mere spredt fra forskellige senere Tider. I yngre
Murværk (Chr IV Tid) har man ogsaa fundet Mønter anbragte saaledes, at man maa antage, at Meningen har været at tidfæste Arbejdet.
Om den strategiske Beliggenhed bemærker Hr.
Hjorth:
"Hvis Rundkirkerne skulde være opført i denne
"Periode (13. Aarhundredes lste Halvdel) forstaar
"man ikke ret, hvorfor deres hele Anlæg blev af en
"saa udpræget fortifikatorisk Karakter, eller hvoraf
"der til deres Beliggenhed blev udvalgt 4 netop i
"strategisk Henseende saa vigtige Punkter."
Jeg fatter ikke, hvad Hr. H. har ment med disse
4 Kirkers strategiske Beliggenhed; thi trækker man
en ret Linie fra Nylars til østerlars Kirke,saa faaer
man over Halvdelen af Bornholm liggende helt udenfor, og tillige med store Strækninger af Øens frugtbareste Arealer.
Og videre siger Hr. H.:
"Den Antagelse synes at ligge nær, at hvis Æskil
"ikke allerede er kommet Kongen i Forkøbet, saa
"har det ikke varet længe, før han har sagt: Hvor
"Kongen bygger en Borg (her tænkes vel paa Lille"borg ?';:'), der bygger Bispen en Kirke; og han har
"strax ladet Handling følge paa Ord."
Endnu mindre forstaar jeg denne Betragtning,
thi Bispen ejede jo de 3 Herreder, men den Gang
*) Anfør! af Bidstrup,

91
som nu laa Ol sker i nordre og østerIars i østre,
medens Kongen ejede Rønne (vestre) Herred, hvori
Nylars- og Nykirke ere beliggende. Af de 2 Rivalers
strategiske Opfattelse maa i saa Tilfælde Bispens
(som angives at have opført disse 4 Kirker) være
ualmindelig; thi det bliver jo 2 til sig selv og 2 til
Kongen.
At fransk Lighed forekommer mig kendelig ("umiskendelig") kan Hr. Hjorth ikke lide, men det faaer
jeg finde mig i, 'thi det hører jo sammen med det
meste af mine foranførte Bemærkninger af disse
Bygningers Oprindelse og Tilbehør.
Hvor interessant det end kunde være, saa falder
det jo udenfor dette Tidsskrifts Opgave at faa udvexlet Opfattelser om Kirkeudsmykningens Former
og Farver; hvorledes disse i Byzants og i Rom'
indenfor den oldchristelige Arkitektur anvendtes, og
i Norditalien (i Særdeleshed Lombardiet), paavirket
af Keltisme og Germanisme, formedes til den Stil,
der sammen med den egentlige Kirkearkitektur
bærer Navnet den "Romanske". Men med denne
vandrede ogsaa Maleriet nordpaa langs Rhinlandene,
og bredte sig saavel til de tyske som til de franske
Landsdele, og hvoraf Frankrig, (trods tidligere Tiders Keltisme) maaske mest Sydfrankrig, skønnes
at have fundet Behag i det byzantinske Element,
som Stilen indeholdt.
At meget af Nylars Maleriernes Karaktertræk falder sammen med det, som af fransk Middelaldersmalning er gengivet af P. m~lis-Didot et LaffiIIee,
har jeg atter forvisset mig om, og ligeledes, at der
i denne Art af fransk Malning findes Træer o. I.
Og da det endnu kan vidnefæstes fra Samtale og
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min Brevvexling med Professor Kornerup, kan det
formentlig ogsaa her have Betydning at meddele,
at K. var meget optaget af de franske Karaktertræk, han fandt i denne Kalkmalning, og at dette
gav ham Anledning til at anbefale mig Anskaffelsen
af bemeldte meget værdifulde franske Værk med saa
mange fortrinlige Gengivelser af middelalderlig Malning. Den nuværende Kalkmalning i Koret er af ny
Dato (1882). Efter Samraad med mine Foresatte lod
jeg den som en Nyordning male efter Rundhusets
Friser, og kun i Farverne ligner den, hvad der tidligere fandtes i Koret, hvis Rester angav Figurer
med Gloriefordybninger i det ældste Pudslag, ligesom ogsaa svage Tæppedrapperilinier. Vil man des·
uagtet pege paa germansk Karaktertræk, saa maatte
det snarere blive Midtpillens nederste Friseornament ;
dette er mere almindeligt, og lignende findes hyppigere, baade i de germanske og i de romanske Lande,
hvilket ikke kan siges fuldt saa sikkert om øverste Friseornament, der mere har de franske Linietræk. Hr. Fr6len angiver et lignende Ornament paa
Domkirken i Limburg an der Lahn. Men naar Hr.
Hjorth ben'ytter dette Exempel for at fralede den
franske Paavirkning, saa kan det umuligt blive meget
overbevisende, thi hvem kan bevise, at nævnte Ornament i denne tyske Kirke ikke er fransk, naar det.
netop er saaledes, at den Bue, hvorpaa det er malet,
er opført med fransk Paavirkning. Titnævnte Baandornament i Nylars og i Domkirken i Limburg an
der Lahn, har de franske Palmesvings- og Krusningslinier, og om den nævnte Domkirke, der menes
grundlagt 1220 og indviet 1235, skriver selv Tyskerne, at Fransk har "vorgeschwebt" dens Byg-

mester; det franske i denne Kirke kan heller ikke
bestrides.
Fransk Lighed var ogsaa kendelig i de romanske
Kalkmalerifragmenter i Rø Kirkes Kor, medens Malningen i Skibet var fra en senere Tid.
Naar H. citerer nogle Linier af Liibke (Jul. Lange)
Kunsthistorien 1881, for at paavise, at franske "Figurer have ingen Naturomgivelser" , saa maa jeg anføre, at i arkæologisk Forskning er det ikke altid
'saaledes, at det, man i 1881 har skønnet, kan fastholdes mod senere fremkomme Kendsgerninger.
Saaledes har en Soraner meddelt mig, at vor højtskattede Julius Lange havde angivet Bisp Absalon
som en legemlig lille Mand, uanset, at Absalons
Skelet under Gravens Aabning var bleven maalt og
havde vist en Længde at 72 Tommer.
Vel har Vejen eller Vejene fra Frankrig, fra Irland og England gaaet over Tyskland til os, og paa
Vandringen gennem dette Land, maaske ikke mindst
i Hildeshejm, kan adskilligt have modtaget germansk
Paavirkning; men Hovedstrømningernes Forbindelse

med os, og hvad disse har medført vedrørende vore
Kirkers Kultur, staar for mig som Irland, Frankrig og Danmarks Ærkebispesæde i Lund.
For Nylars Kirke anser jeg det som et Tab, at
Kalkmalningen i Rundhuset med sine 8 Figurer, 3
Taarne, Tæppedrapperi og Falkejægeren paa Sydmuren - selvom det kun var Brudstykker, saa dog
ret betydningsfulde - ikke blev bevarede ved Restaurationen i Aaret 1882; thi selvom Helhedsbilledet var blevet brudstykkeagtigt, fordi nogle faa Ansigtstræk - formentlig 4 - ikke helt kunde gengives, saa havde det dog været værdifuldere at have,
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baade det der nu findes i Kirken og tillige det, der
som Eftertegninger formentlig findes i Nationalmuseet, ogsaa fordi den gamle højst interessante
Malning som kirkehistorisk Billede ikke var saa ødelagt, at det af den Grund burde overhvidtes. Korets
Kalkmalning, der var ødelagt af Ild, kunde derimod
ikke gengives, her maatte man nøjes med at notere
de gamle Spor.
I de 3 andre Rundkirker her paa Øen er Kalkmalerierne gothiske og saaledes fra senere Tider.
Mine Bemærkninger til Nykirkes øverste Stokværk
tiltaler heller ikke Hr. Hjorth, som derfor spørger:
"Er da fremspringende Stokværk af Træ ukendte
"i den germanske (in casu den specielt nordiske)
"Bygningskunst? Eller vil nogen hævde, at Prin"cippet. fremspringende Træstokværk er indført i Nor"den fra Frankrig? Man undres over, at Prof. B.
"har villet fremføre et saa svagt Argument".
Ja, jeg forbavses virkelig ogsaa over, at Fabr. H.
tillægger mig noget, som jeg aldrig har tænkt eller
kan indrømme at have skrevet. Hvad er det da,
som saa paafaldende har forbavset? Jeg kan ikke
tænke mig andet, end at jeg i Forbindelse med mine
andre Betragtninger har bemærket, at fremspringende
Stokværk heller ikke er ukendte i Frankrig, og hvormed aldeles ikke er benægtet, at noget lignende findes i andre Lande; til Expl. kan bemærkes, at der
i de tyske Frankerlande findes mange saadanne
Taarntage; ja jeg kender flere tyske end franske.
Naar jeg har omtalt, hvad Oberst Blom har oplyst om et Udhængs-Trætag som øverste Stokværk
paa det middelalderlige Taarn i den franske By Leval,
saa var det, fordi jeg havde Lyst til at henlede Op-
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mærksomheden paa, at noget lignende godt kunde
tænkes om Ny Kirkes 3die Stokværk, hvis dette
nogensinde har været opført, og i saa Tilfælde med
Træbjælkelag ; thi den Tids Tøndehvælvingsanlæg,
saaledes som i de andre Bornholms Kirker, har Nykirke efter mine nyeste Undersøgelser aldrig haft,
dertil er dens Ydermure i 2det Stokværk for svage.
Og naar der saa i en af de andre bornholmske Kirker er et tilsvarende Stentrappeanlæg op til et oprindeligt Træbjælkelag, hvorover der i Aaret 1911
er fundet Spor af Udhængsbjælker, hvad kan der
saa være i Vejen for at tænke, at noget lignende
kunde være planlagt eller gennemført ogsaa paa andre
Kirker her paa Øen til Expl. Nykirke - jeg maa
gentage - hvis den har været fuldført? 'K') Meget
tyder paa, at Kirken er et mindre vel udført Arbejde
- et Hastværksarbejde? Og endnu en Gang finder
jeg Anledning til at udfordre til Kritik og dermed
fornyede Undersøgelser ved at spørge: Har nogen
hidindtil undersøgt, om Ny Kirke kan være i Tidsforbindelse med de til flere Kirker lidt senere tilbyggede Taarne? Og kan i saa Tilfælde en saadan
TidfæsteIse benægtes? Om Ny Kirkes Opførelsestid
i Samhør med de andre Kirker synes der fremdeles
at herske Tvivl. Men om de Taarne, som jeg har
fundet at være senere tilbyggede, kan der som saadanne yngre Bygningsdele ikke være Tvivl, og vel
heller ikke om, at disse Taarnes Øjemed mere har
været Forsvarsformaal og større Anseelse fremfor en
Udvidelse af Kirkerummet. Dette i Forbindelse med
*) Frolen anfører flere Exempler bl. a. "Bromma". At denne
Kirke angives noget senere og nordligere end "BQrnholmtypen",
kunde tænkes at være tilpas for Overvejelser i Nyker.
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Datidens Historie kunde det være interessant at faa
prøvet. Hvormeget har Jacob Erlandsen foretaget
sig her paa Øen for at styrke sin Magt og i Særdeleshed sin Anseelse, har det mon ikke været mere
end Opførelsen af Hammershus?
Om end man har haft og endnu kan have nogen
Tilbøjelighed til at tænke paa Rundkirkerne som de
ældste, saa maa man dog være varsom med at dele
Byggetiden i to saadanne Perioder, at der bliver en
ældre for Rundkirkerne og en yngre for de firkantede; bortset fra Perioden for de senere tilbyggede
Taarne, der ogsaa har Forsvarsanlæg i den indre
Opbygning, som meget ligner Rundkirkerne, hvorfor saa ikke ligesaagodt senere bygge et Rundhus
som et firkantet Taarn?
I Forbindelse med nysantydede Byggetidsbetragtning, bør det ikke være uomtalt, at jeg er vidende
om, at Ny Kirkes Syd portal ikke er paavirket af
Overgangsformer, l<") ligesaalidt som Sydportalen i
Nylars, men da Formen har været bekvem og hurtig at tildanne i det raa bornholmske Materiale, saa
har den sidstnævnte kunnet være Forbillede for Ny
Kirke og maaske ogsaa for en noget lignende oprindelig Vestportal i det til Ruts (Set. Andreas) Kirke
senere end Kirken opførte middelalderlige Taarn,
som iøvrigt havde Brudstykker af et Dobbeltvindue
og en saadan Overgangsenkelthed som et Firkløverblads-Vind ue.

*) Tympanonen med de forsøgsvise svage Dambrædtskvadder
uomtalte i denne Forbindelse, saadanne men kraftigere findes
ogsaa paa søndre Dørportal i Set. Pauls Kirke, som maaske er
den yngste af disse Kirker.

97 .
Af foranførte og Hr. Hjorths Bemærkninger kan
formentlig erfares lidt om, hvor besværligt det er at
finde helt ind til de gamle bornholmske Kirkers Tilblivelse, men at de er betydningsfulde kulturhistoriske Bygninger, maa fremgaa af den gentagende Behandling, de har været Genstand for, ikke af os to
Lægmænd, men af Videnskabsmænd i Indland og
Udland.
For interesserede kan jeg ikke andet end gentage: læs de foran anviste Bøger eller blot Hans
Holms og FrOlens eller det lille Uddrag, som Hr.
Fabrikant Hans Hjorth har formet som en kortfattet
Beskrivelse i "Bornholmske Samlinger", Bind VIII,
S. 85-127. Bortset fra vor Uenighed om Byggetiden - der vel ikke afviger meget mere end ca. et
halvt Aarhundrede - og til hvilken Kultur- eller
Arkitekturperiode de skal henregnes, saavelsom hvor
lidt eller hvormeget der kan tillægges Rundkirkernes Forsvarsanlæg, foruden en Del mindre Urigtigheder, saa kan jeg dog anbefale at læse Hr. H.s Beskrivelse; der er let overkommelig og helt fornøjelig
med sin poetiske Indledning og Afslutning.

Af de mindre Urigtigheder skal jeg kun notere:
Kirkemurenes Inderflader har fra deres første Fuldførelse ikke staaet fugede, men pudsede med Kalkmørtel, med højst forskellig Regelmæssighed eller
maaske rettere betegnet med Uregelmæssighed. Dernæst har de egentlige Kirkerum været kalkstrøgne.
Til Puds mørtelen som til Overstrygningsmaterialet
har i den ældste Periode været benyttet Silurkalk,
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hvoraf den lyseste skønnes at være udsøgt til Strygning (Kalkning), deraf den behagelige lidt jærnstensagtige svage gulrøde Farvetone. Enkelte Steder har
man fundet Kirkens første Pudslag afkvadret med
fordybede Fugerids.
Kun arkitektoniske Enkeltled har været behandlet
med synlige Sten med Fugning af højst forskellige
Fugestørrelser.
De første Stenaltre bør ikke betegnes som "primitive", forsaavidt som hermed menes mindre god Udstyrelse; tvertimod, de var ulige rigere og mere
værdigt gennemførte end mange af vor Tids Alterkasser af Træ, lignende en Pakkasse dækket med
saakaldt Sadelmagerarkitektur. Nylars Kirkes Stenalter med Rester af dets Udstyr viste, at det har
været denne Kirke og den Tids Gudtjenester fuldt
værdigt. Og i vor Tid efterligner man hellere end
gerne disse Altre, naar Midlerne tillader deV)
Huggen Granit og andre Natursten har været anvendt i stort Omfang, og gennemgaaende Bindersten i Murværket har flere Steder været anvendt.
Det har ikke noget Sted været slet saa vanskeligt,
som af H. angivet at bryde Murværket.
Da jeg ikke har fundet Skydeskaar i Kirkegaardsmurene, vil det glæde mig at faa paavist, hvor disse
findes her paa 0en. Kalkmalningen indvendig paa
Rundhusets Ydermure i Nylars Kirke er samtidig
med Malningen paa Midtpillen, naar de i 1882 stedfundne Fornyelser undtages. Kalkmalningen i Nylars

er meget nær denne Kirkes Opførelsestid, - Korets
nuværende Malning, som foran angivet, dog undtaget. - Endnu er det ikke bevist, at Hullet i 2det
Stokværks Gulv i Nylars oprindelig. har været murordnet helt igennem den stokværk-adskillende Hvælving, og ligesaa lidt, at Kirken har haft et Vagttaarn
af Sten. Hvad sidstnævnte angaar, saa har mine
Undersøgelser nærmest henvist mig til Muligheden
for et lille Midttaarn af Træ.
I Ols Kirkes Rundhus er ikke den oprindelige
grove Hvælvingsspækning fjernet, men i Aaret 1878
fik den (efter Ordre) et dækkende Pudslag, som blev
hvidkalket.
Ny Kirkes Pillemaleri, der er inddelt i gothisk
Indramning, skønnes at være fra Slutningen af det
14de Aarhundrede.
0sterlars Nordportal bærer ikke noget særlig højt
Alderspræg - thi den har Overgangsformer fra ældre til yngre Middelalder. Til den for samme Kirke
af Herrerne Fralen og Hjorth omtalte Korforandring,
blev Fundamenterne dog ikke fundne under Udgravninger i Kirkens Kor Aar 1892. Ligesaalidt som
Udgravningerne i Ols Kirkes Kor i Aarene 1878 og
1904 bekræftede denne Kirkes Korforandring.
Vedrørende Fugningen paa Apsis i 0. L. Kirke
bør Hr. H.s Betegnelse "endnu" udgaa, thi ellers
faaer man Indtryk af, at det altid har været saaledes,
og det er kedeligt for dem der ved, at Rønnemurere
i vor Tid har fjernet de flere Aarhundreder gamle
Kalklag.
Kalkmalningen i samme Kirke, som er meget
yngre end denne, har dog faaet en ret velordnet
Plads, som passer helt godt indenfor Kirkens Ar-

'Io) Sten altre med kunstnerisk udført Textil-, Smede-, Træskærer- og Malerarbejde var ofte en Pryd for de gamle Kirker,
og Alteret i Nylars bar Spor af at have ejet noget af den Slags
Prydværk.

7*
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kitektur. Man har ikke kunnet opnaa en kapitællignende Dekoration, saaledes som oprindelig anlagt i
Nylars og senere efterlignet i Nyker, thi dertil var
Midtpillen for svær; man har saa valgt at ordne Malningen som et Dragtæppe, en Udsmykningsmaade,
som har været anvendt før, under og efter Middelalderen, ja lige op til vor Tid. Som Explr. kan nævnes Bayeuxtapetet og gamle skaanske Stuetæpper.

15 Landsognekirker bør ikke være et Kapløb om
at bevise, at den eller den Kirke er opført et kvart
eller et halvt Aarhundrede før eller senere, men fortrinsvis om, hvad Kirkernes Bygningskultur formaar

Efter alt, hvad jeg til Dato har formaaet at blive
bekendt med vedrørende Bornholms gamle Landsognekirker, er min Opfattelse kort angivet:

Byggetiden for de runde som de firkantede Kirker maa behandles samlet og henføres til 13de Aarhundredes første Halvdel, muligvis als nogle Aar
forud og Pouls samt enkelte Taarne noget efter.
Bygningsformerne er kommet hertil fra Kulturlandene i Syd og i Vest og kun undergaaet de Forandringer, som det stedlige Behov og Materiale har
medført. Bygningernes Forsvarsanlæg i Forbindelse
med oprindelige Kirker maa betragtes som en ubestridelig Kendsgerning, men Forsvarsanlægets Omfang har været ret begrænset og er ikke enestaaende
for den bornholmske Kirketype. Kun dette har jeg
titstræbt at begrunde ved mine Meddelelser i B. S.
Bind VII og her i dette Bind IX. Forhaabentlig
faaer jeg senere Lejlighed til i dette eller et andet
Skrift at fremsætte mine Opmaalinger og Optegnelser fra hver enkelt af de af mig behandlede Kirker.
Formaalet for alle Undersøgelser af disse vore

at give som Bidrag til vort Folks Historie under
hine Tiders betydningsfulde Kirke- og Statsliv.

. Sluttelig
kan jeg dog ikke undlade at bemærke ,
,
at ved Behandlingen af saa vanskelige Emner som
Klarlæggelsen af de gamle bornholmske Kirkers Oprindelse, kan man meget mod sit Forsæt komme til
enkelte Fejlslutninger, ogsaa derfor ønsker jeg hellere end gerne denne Sag belyst saa fyldig og af
saa mange Interesserede og Sagkyndige som muligt.
Men jeg har lært, at til saadant Arbejde udkræves
en god Del Fagdannelse, Erfaring og ikke mindst
en stor Taalmodighed, og meget forlidt af alt dette
ejede jeg, da jeg ca. 25 Aar gammel for 37 Aar
siden betroedes at begynde paa disse mit Livs interessanteste Byggearbejder, i paafaldende lang Tid
uden at have de paagældende lokale Myndigheders
Forstaaelse og Tilslutning, ja i Perioder endog under
stærke Brydninger, fordi der som Regel forlangtes
det mest mulige af det gamle fjernet. Jeg optog
desuagtet Arbejdet og fortsatte det - under Tilslutning
af Overledelsen (og med Tak til denne) samt med
stedse stigende Interesse for Opgaverne - og søgte
efter Omstændighederne den heldigste Løsning. Men
utvivlsomt havde mere været vundet, om alle i
Sagerne interesserede den Gang havde været mere

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

103
enige og havde vidst, hvad der nu vides. Selv vilde
jeg ændre adskiIIigt, om det optoges paany.
Mød da frem alle nutidsinteresserede og yd det
Arbejde, som formaaes, til en ærlig Løsning af det
bedst mulige om vore gamle Kirkers Tilblivelse og
Værdi, derved vinde vi ogsaa en god Del mere Kendskab til vort Folk i hine Tider. Ja lad os fortsætte,
selvom der ogsaa skal tages adskillige indbyrdes
Brydninger. Men til Støtte for dette Undersøgelsesarbejde maa man stikke Haanden i Jorden og i
Murværket og der foretage nøjagtige Undersøgelser
til videre Prøvelse hos vore sagkyndige Historikere,
Museumsledere og Arkitekter.
Jeg har med stedse stigende Interesse forsøgt
mig i dette Arbejde, og med Glæde ånbefaler jeg
andre Interesserede, ogsaa Hr. Fabr. Hans Hjorth,
at gøre det samme.

var en hellig Mand, som ifølge Angelsacherhistorien
654 grundede et Kloster i Ikanho - rimeligvis Boston J: Botulfitower i Lincolnshire. Der fortælles,
at B. og hans Broder Adulff rejste til Tyskland for
at lære Kristendom bedre at kende, og der blev de
Munke. Adulff blev paa Fastlandet og skal senere
være bleven Biskop, men Botolphus vendte tilbage
til Storbritanien og byggede et Benedictinerkloster
i Ikanho. 17. Juni er hans Mindedag. Ca. 50 Kirker i England er Set. B. Her i Danmark er der
ogsaa bygget Kirker til hans Ære; en af disse findes paa Bornholm."
Saavidt har jeg fremsat Pastor Aggers Oplysninger. Men det forekommer mig at kunne være i det
mindste af nogen almenhistorisk Interesse, om man
mindedes vore Kirkers Navnedage. For Exempel ved
Lystænding paa Alteret eller ved Flaghejsning paa
Kirkepladsen eller ved Blomstersmykning i Kirken.
Rønne. d. 3. September 1914.

Mathias Bidstrup.

Lidt om Bodils (Set. Botolphus)
Kirkes Navn.
Angives mea Meddelercns Till:ulrl8c.

Paa given Anledning har Sognepræst r. P. Agger
under 31. Januar 1914 meddelt mig følgende, som
jeg tænker kan have Interesse for dette Tidskrifts
Læsere.
"Med Hensyn til Budolphikirkerne -til disse hører
Sanchtus Butolphus Kirke J: Set. Bodils Kirke paa
Bornholm -, saa kan jeg meddele følgende: Budolphus hed egentlig Botolphus eller Botulf; han
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"adskilligt, som ikke stemmede med de faktiske
"Forhold. "
Dette Gensvar foreligger nu i nærværende Bind ,
og jeg skal da i det følgende have den Ære at forsvare mit Standpunkt.

De bornholmske Rundkirker.
I Allledllhlg af

Hr. Professor M. Bidstrups Gensvar.

Det er nu allerede nogle Aar siden, at denne
lille Pennefejde mellem HL Prof. Bidstrup og Undertegnede begyndte; det turde derfor maaske være
nyttigt ganske kort at resumere, hvad det egentlig
er, vi strides om.
I "Bornholmske Samlinger" Bind VII fandtes en
iøvrigt særdeles læseværdig Artikel af Prof. B.: Bornholms middelalderlige Kirker. I denne udtalte Hr. B.
blandt andet:
1) at vore bornholmske Rundkirker stammede fra
lste Halvdel af 13. Aarhundrede, og
2) at de var af utvivlsom fransk Oprindelse. Disse
to Punkter gjorde jeg i næstfølgende Bind af "Bornholmske Samlinger" til Genstand for en nærmere
Prøvelse, idet jeg var af den Formening, at Rundkirkernes Byggetid faldt tidligere - i sidste Halvdel
af 12. Aarhundrede - og at den "franske Oprindelse" tiltrængte en nærmere Motivering, før den
kunde godkendes.
I samme Bind bebudede Hr. B. et Gensvar til
mine Bemærkninger, bl. a. fordi "deri var anført

Allerførst maa jeg gøre opmærksom paa, at der
i Gensvaret ikke et eneste Sted paapeges noget, der
ikke "stemmer med de faktiske Forhold." Dette har
forbavset mig. Jeg troede nemlig, at en offentlig
fremsat Beskyldning for Uvederhæftighed plejede at
efterfølges af en nærmere Paavisning af, hvori det
uvederhæftige skulde bestaa. Denne Paavisning har
Hr. B. imidlertid ganske undladt, og jeg slutter deraf,
at der ved nærmere Eftersyn dog ikke har været
noget særligt i Vejen med Paalideligheden af, hvad
jeg fremførte.
Hvad nu Spørgsmaalet om Byggetiden angaar,
da bliver Hr. B. ved Sit under Henvisning til, at
de fleste danske Forskere deler hans Opfattelse.
(S. 77). Jeg skal paapege det ønskelige i, at Hr. B.
havde angivet, hvilke danske Forskere han sigter
til, idet de 3 eneste, der mig bekendt i den sidste
Menneskealder har udtalt sig offentligt om dette
Spørgsmaal, netop er mine Hjemmelsmænd.
Prof. Løjjler skriver saaledes: "Hvad angaar disse
"Kirkers Alder, da vide vi intet med Sikkerhed, men
"efter de architektoniske Enkeltheder at dømme , tør
"de næppe henføres til en tidligere Tid end det
,,12. Aarhundredes Midte". *) (Udsigt over Danmarks
Kirkebygninger fra den tidl. Middelalder. S. 167).
*) Udhævet her.
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Kunsthistorikeren P. Købke skriver:
"Disse bornholmske Kirker, der i Danmark hører
"til de ældste fra Rundbuestilens Tid;') har sikkert
"foruden at være bestemt til Gudshuse tillige skullet
"tjene som en Slags Fæstninger" o. s. v. (De danske Kirkebygninger 1908. S. 58).
Kunsthistorikeren cand. mag. Vilhelm Larenzen
skriver:
"Toutes les eglises dont nous venons de parler
"appartiennent en raison de leurs formes de con"struetion comme pour le nombre reduit des detaiIs
"architechtoniques au style Roman et remontent
"apparemment il la derniere maitii du XII" siecle" .*)
(Revue de I' Art chretien. 1907. S. 152.)
Som man vil se, er der god Overensstemmelse
mellem disse 3 danske Autoriteters Udtalelser, og
jeg maa beklage ikke at vide, hvor og naar de mange
andre danske Forskere har udtalt sig i anden Retning.
Med Hensyn til Rundkirkernes indbyrdes Aldersforskel, da antager Hr. B., at Ols Kirke er den ældste ,
hvorimod jeg mener, at Nykirke er bygget først,
0sterlars sidst.
For dog at være enig med Prof. B. om noget
kan jeg gaa med til, at Ols Kirke er opført omkring
1190, men maa absolut antage, at Nykirke allerede
da har staaet der i nogle Aartier.
Jeg kan f. Eks. ikke fatte, hvorfor Nykirkes Bygmester skulde gøre Midtpillen saa svær, som den
er (ca. 2,9 m i Diameter), hvis Ols Kirke med sin
slanke Midtpille (ca. 1,6 m i Diameter) havde været

dens Forbillede. Der kan da ikke have været nogen
Grund til at forøge Pillens Tværmaal i Nykirke, hvis
det allerede havde vist sig, at en af betydelig ringere Kaliber kunde bære de svære Stenhvælvinger;
tilmed da der til Nykirke muligvis har været planlagt et 3die Stokværk af Træ, medens Ols Kirke har
. et af Sten. Det vilde forekomme mig naturligere,
om man havde prøvet sig for med en svær Midtpille og derefter formindsket Tværmaalet i de senere
opførte Kirker for derved at spare baade Arbejde og
Materialer og samtidig vinde Plads i Kirkerummet.
Er Ols Kirke bygget ca. 1190 og Nykirke f. Ex.
en Menneskealder tidligere, da kommer vi ned imod
Midten af :\arhundredet, hvor jeg formoder, de første
bornholmske Sten kirker er bleven opført.
Den i Nykirkemuren fundne Runesten om hvilken
jeg i min forrige Opsats skrev, at den "ikke kan
tjene som Bevis her" (S. 37), kan ikke paa nogen
Maade komme paa tværs af denne min Opfattelse.
Stenen stammer ifølge Wimmer fra Aar ca. 1125,
og den er ifølge sin Indskrift rejst af en Fader til
Minde om hans 2 Sønner. Har denne Sten først
staaet en Menneskealder (i hvilken Faderen kan være
død, mulig som sidste Led af sin Slægtslinie), da
kunde den vel være taget i Brug som Bygningssten,
uden at der deri var noget paafaldende.
Om Nykirke er jeg saaledes bunduenig med Hr. B.,
.der formoder, at den kunde være bygget saa sent
som paa Jacob Erlandsens Tid.
løvrigt skal jeg, hvad Byggetiden angaar, henvise
til min Begrundelse i Bind VIII, S. 31--39.

*) Udhævet her.
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Spørgsmaalet om den umiskendelige franske Paavirkning, som Bisp Absalon og hans Efterfølgere
skulde have foranlediget, forekommer mig stadig
lige gaadefuldt. Betragter vi det Udviklingstrin,
Kirkebygningskunsten i Frankrig var naaet til paa
den Tid, da Absalon som Ærkebisp i Lund havde
noget med Bornholm at gøre (1177-1191), saa ser
vi straks, at Gotiken netop da som en mægtig Flodbølge skyllede ind over Vesteuropa. En saa berømt
Mærkepæl i den gotiske Stilsudvikling som Notre
Dame i Paris blev paabegyndt 1163 og stod færdig
til Indvielse 1182 - altsaa 5 Aar efter, at Absalon
blev Bisp over Bornholm. Hvis Absalon havde hentet sine Impulser ang. Kirkebygning i Paris, da vilde
sikkert en eller anden gotisk Detail have listet sig
med ind i vore Rundkirker, men disse er som bekendt "kemisk rene" for Gotik i deres oprindelige
Anlæg. De kirkelige Bygninger, til hvilke Absalons
og hans nærmeste Efterfølgers Navn særlig knyttes:
Klosterkirken i Sorø, Gumløse Kirke i Skaane og
Roskilde Domkirke, er jo ogsaa af en ganske anden
Støbning end vore Kirker, opførte som de er af
brændt Mursten og tildels med Gotikens umiskendelige Forløbere i sine Bueanlæg og Detailler.
Absalons Forbindelse med Cisterciensermunkene
er velkendt, og disse kaldes jo netop "Gotikens
Missionærer", selvom de aldrig naaede at opføre
nogen rengotisk Kirkebygning. -X)

Nylarsmalerierne bruger Hr. B. igen som Argument og erklærer, at Prof. Kornerup (mulig i 1882)
var "stærkt optagen af deres franske Karaktertræk."
(S. 92). Herom kan jeg naturligvis ikke udtale mig,
da Ytringen er fremsat overfor Hr. B. privat, men
jeg ved blot, at samme Prof. Kornerup i sine To
Foredrag om gamle Kalkmalerier (Kbh. 1884), i hvilke
han overfor Nordisk Oldskriftsselskab og dermed for
Offentligheden gør Rede for Nylarsmalerierne, ikke
med et eneste Ord antyder noget i denne Retning.
Om den umiskendelige franske Paavirkning i
disse Malerier kan der i hvert Fald rejses Tvivl, og
som Bevis for Rundkirkernes franske Oprindelse er
den meget lidt værd, eftersom Malerierne ikke er
absolut samtidige med Kirken. Hvor lang Tid denne
har henstaaet uden Malerier, savner vi i Øjeblikket
Materiale til at kunne bedømme.
Gaar man som Hr. B. ud fra, at Ols Kirke er
den ældste, da spørger man uvilkaarligt: Hvor fin-

Hvis Absalon eller hans nærmeste Efterfølgere
virkelig er vore Rundkirkers Bygherre, da maa de
i højeste Grad have set bort fra de Byggeprincipper,
der paa den Tid sad i Højsædet i Frankrig.
*) Se Sharpc: The architecture of the Cisterciensans.

des i denne Kirke blot det mindste Spor af speciel
fransk Paavirkning, og hvis Nykirke er den senest
opførte, (mulig efter 1250) hvorfor er den da bleven
saa ren romansk, som den er?
Efter saaledes at have omtalt det centrale i Sagen:
det usandsynlige i Hr. B.s Tidsangivelse og det
ønskelige i yderligere Motivering af den franske
Oprindelse - navnlig da Paastanden herom er fremsat i absolut Modstrid med en Del kendte Videnskabsmænds Anskuelser - skal jeg gaa over til
nogle periferiske Spørgsmaal, om hvilke Hr. B. har
ønsket nærmere Oplysning:
ad S. 85. Der findes mig bekendt udenfor Skandinavernes Enemærker ikke en eneste befæstet
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hedenske Tempels Grundform til det kristnes ikke
har været synderlig mere brat.
løvrigt skal jeg henvise til H. Hoff, Oldtidens
Byggeformer, Næstved 1869 og til Afbildninger
af hedenske Templer i Orbak hins islenzka Fornleifafelags, udgiven af Islands arkæol. Forening.
ad S. 86-87. Til det Punktum: Bygningskyndige
kan ikke indrømme o. s. v., skal jeg atter paapege det ønskelige i, at Hr. B. havde anført,
hvilke Mænds Mening der paaberaabp.s. Det er
meget rart at vide, hvad "Tyskerne skriver",
"Svenskerne mener" og hvad "danske Forskere
hævder", men ulige mere interessant vilde det
være, hvis man fik Besked om, hvilke Autoriteter
der staar bag ved Ordene.
ad S. 88. Aarstallet for Lunds Domkirke (Slemme
Sætternisse!) - saavel som for Schlamersdorf
og Bjernede-Kirkerne - har jeg kun nævnt for
at vise, paa hvilket Udviklingstrin, Stenbygningskunsten stod i det 12. Aarhundrede og ikke i
nogen som helst anden Hensigt, hvilket tydeligt
nok vil fremgaa af mit Indlæg S. 34-36.
Det er derfor i denne Sammenhæng ganske
ligegyldigt, hvor mange Indvielser, der senere
har fundet Sted.
Nyker-Runestenen har jeg allerede omtalt S. 107.
ad S. 89. Angaaende Møntfundene har jeg i disse
Dage fra Den kgl. Mynt- og Medaille-Samling
faaet Bekræftelse paa min Paastand om, at der
i vore Rundkirker kun er funden en eneste Mønt
(ikke mindst 8) fra Valdemar Sejrs Tid. Denne
ene kan selvfølgelig ikke tillægges nogen af-

Rundkirke. Det turde derfor være indlysende,
at denne Bygningsform efter al Sandsynlighed
ikke er indført andetsteds fra, men er opstaaet
her i vore hjemlige Egne.
Dansk Arkitektur staar paa tusind Maader i
Relation og Gæld til vore Naboers Byggeskik
og -stil; det skal villigt indrømmes, at vi har
faaet, laant og stjaalet baade dette og hint. Dog
er det forkert, hvis man mener, at vi altid har
været den nydende Part: Det kan jo paavises,
hvorledes i Vikingetiden Normannerne indpodede
baade England og Irland sine Byggeskikke) og
ligeledes, hvorledes under Valdemarernes Korstog
Danmarks Bygningskunst havde afgørende Indflydelse paa Kirkearkitekturen i Pommern , Mechlenburg og paa Riigen·x"x). Det vilde derfor ikke
være noget enestaaende Tilfælde, hvis virkelig
d~n bornholmske Rundkirke er en særlig Byg111ngstype, der herfra har fundet Vej andetsteds
hen.
Hvorvidt Rundkirkens Grundplan er afledt af
det hedenske Tempels, kan naturligvis ikke bevises, men vi ved f. Ex., at det halvrunde Kor
til Alter, Kvindedøren mod Nord og Mandsdøren
mod Syd allerede fandtes i Asernes Helligdomme,
hvis Grundplan iøvrigt var rektangulær med afrundede Hjørner eller oval.
Overgangen fra Hedenskab til Kristendom var
vistnok ikke saa brat, som mange mene, og jeg
finder det ikke udelukket, at Overgangen fra det
*) Se E. S. Armitage : Early norman castles of the british

islcs (1912) S. 349--356.
**) P. Købke: De danske Kirkebygninger (1908) S. 68.
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gørende Betydnhg, da den tilmed er funden i
Gulvfyld og ikke i Murværk eller lign.
S. 90~91. Om den strategiske Beliggenhed skal
jeg bemærke, at Nykirke og Nylars formentlig
ligger særdeles belejligt for eventuelle Flankestød
mod Forbindelseslinien mellem Kongens to vigtige Punkter: Rønne By og Kongeborgen i Almindingen. At de blev opført inde paa Kongens
over hvilket Bispen fremdeles
Territorium havde højeste Myndighed i kirkelige Sager gjorde dem jo blot saa meget farligere.
S. 93. Jeg troede, Julius Lange var saa vel anskreven, at man turde benytte ham som Kilde,
men det interesserer mig, at hans Syn paa fransk
Malerkunst ikke kan staa for moderne Kritik.
I Sagens Interesse kunde det være gavnligt at
vide, hvem eller hvad der i dette Tilfælde har
gjort det af med Jul. Lange.
S. 94. Den Form og den Plads, Hr. B. gav Meddelelsen om det fremspringende Stokværk paa
Nykirke, maatte ubetinget lade formode, at lignende, i Frankrig ikke ukendte, Stokværksanlæg
kunde have tjent Nykirke som Forbillede. Dette
har altsaa ikke været Hr. B.s Mening, og Paastanden om fransk Paavirkning har altsaa dermed
mistet et af sine i Forvejen ikke særlig talrige
Støttepunkter.
S. 96. Naar Hr. B. siger, at "man maa være
varsom med at dele Byggetiden i to saadanne
Perioder, at der bliver en ældre for Rundkirkerne
og en yngre for de firkantede", saa er jeg ganske
af samme Mening, og ved ikke nogetsteds at
have antydet noget i anden Retning.

113
ad S. 97-100. Hr. B. korrigerer nogle "mindre
Unøjagtigheder" , men da disse dels er af ganske
underordnet Betydning, dels ikke er fremkommet
i mit polemiske Indlæg og ikke vedkommer de
Spørgsmaal, hvorom Striden staar, skal jeg, for
ikke at trætte Læserne, undlade at tage til Genmæle, selvom et og andet nok kunde friste
dertil. Heller ikke skal jeg nærmere omtale det
behændige Kunststykke, hvorved St. Bodil pludselig forsvandt fra Bolskirke. Kun skal jeg takke
min Modpart for den venskabelige Tone, han
anslaar overfor mig, takke Redaktionen af "Bornholmske Samlinger", fordi den har villet tilstaa
mig Plads til mine Skriverier, og takke Læserne,
hvis de virkelig har læst og fundet noget af Interesse i det, jeg har haft paa Hjærte.
Rønne, den 8. Oktober 1915.

H. Hjorth.
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Endnu et Gensvar
i Anledning af Hr. Fabrikant H. Hjorths Bemærkninger
af 8. Oktober d. A.

I

B. S. Bind VIII, Side 212, har jeg til Hr. Hjorths
Angivender om vore Kirker bemærket, at adskilligt
ikke stemmede med de faktiske Forhold m. v. Med
disse Bemærkninger har jeg kun tilsigtet at imødegaa
nogle Punkter i H.s Afhandlinger om de gamle Kirker og saa tillige at rette nogle indløbne Urigtigheder
i sammes Beskrivelser af Rundkirkerne, men ikke i
mindste Maade tænkt at beskylde ham for Uvederhæftighed ; tvertimod glæder jeg mig over H.s Virksom hed
og gode Interesser, og denne Glæde vilde for mig blive
endnu større, hvis H. om vore Fællesinteresser bryder sig om Samarbejder og Forhandlingsmaader, som
føre os nærmere.
For ikke at gentage for meget, skal jeg blot anføre, at min Meddelelse om Møntfundene ogsaa er
efter Nationalmuseets Opgivende med Tillæg af de
Mønter, som har været og endnu (med Museets Tilladelse) er i mit Eje.
Dernæst har jeg indenfor Siderne 97 til 100 mellem
Hovedstykke-Linierne rettet de iagttagne Fejl, hvilket
H. indrømmer, men kalder det Korrigering, hvad jeg
selvfølgelig ikke kan have noget imod.
Om fransk, irsk eller tysk Paavirkning ved vore
Kirkers Grundlæggelse kan der fremdeles strides,

..

thi til Dato har ingen formaaet at paavise noget saa
afgørende, at jeg har fundet Anledning til at opgive
mine Betragtninger, ligesom mine Erfaringer paa
disse Omraader ikke opfordrer mig til at følge d'Hr.
Hjorth og Sesselberg.
Om Nykirkes Alder i Forhold til de andre Kirker
er der heller ikke til Dato paavist noget afgørende;
men nu ved jeg, at H. ligesom en Meddeler til
Illustreret Ttdende (Nr. 48 d. A.) hører til dem, der
betragter denne Kirke som den ældste indenfor Rundkirkerne, medens jeg overfor denne Opfattelse staar
afventende og egentlig kun ønsker den nøjere undersøgt, fordi der i denne Kirke findes Anlæg, som ere
parallele med et senere tilbygget Taarn til en af de
andre gamle Kirker. Hr. H.s bygningstekniske Anvisninger af Nykirke og Olskirke finder jeg ikke
meget overbevisende.
Naar H. anvender Betegnelsen "kemisk rene for
Gothik", saa maa det dog være en tvivlsom Renhed,
thi de gothiske Pletter ses nu alligevel i de gamle
Kirkers oprindelige Former, og herfra tør jeg heller
ikke helt fritage de runde. Men forøvrigt ere vi jo
nu blevne enige om, at de runde og de firkantede
høre til samme Tidsperiode .
Man maa gøre sig fortrolig med, at Stilvandringen
i de Tider foregik meget langsomt, og saa passede
Romanikens Former i Sammenligning med Gothikkens ulige bedre for de bornholmske Byggeemner
og sandsynligvis ogsaa for de byggende; derfor er
der intet urimeligt i, at de nyere Former fik forholdsvis rigere Fremgang her paa Øen i Sammenligning med det øvrige Danmark, hvor Kridt og Tegl
faldt bekvemmere.
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Om Nylars Kalkmalerier siger H. dog i sit sidste
Gensvar, at de "ikke ere absolut samtidige med
Kirken", og for saavidt komme vi ogsaa her hinanden noget nærmere, idet jeg jo har angivet Malerierne anbragte paa Kirkens første Pudslag efter en
rimelig Udtørringstid af Murværket; bestemte Aaremaal kan umuligt angives, men det har næppe været
mange Aar, lad os saa være enige om at tænke paa
saadan noget som 1 eller maaske ca. 5 Aar.
Den lille Bemærkning vedrørende Julius Lange
(en Kunsthistoriker, som baade H. og jeg skatter
meget højt), var det virkelig ikke Umagen værd at
tage saa højtidelig, hvis det da ikke var, fordi min
Karakteristik af Enkelthederne i det omhandlede Kalkmaleri traf, hvad den tilsigtede. I denne Forbindelse
kan jeg ikke undlade at tænke paa et af mine opbevarede Breve fra A. D. Jørgensen, hvis Hovedindhold er, at det skrevne har sin store Betydning
og kan ikke undværes, men hvor det savnes, eller
hvor det kommer i Strid med det monumentale , der
maa man følge det sidstnævnte, selvom det er besværlige og sene Veje at færdes ad; andre findes
næppe, naar man søger ind til disse Kirkers Tilblivelse.

Hvad jeg i dette Bind, Side 100, (med Særtyper)
har anført om vore 15 gamle Landsognekirker her
paa Bornholm, maa jeg fastholde, indtil der ved
Kendsgerninger foreligger noget andet; og denne min
Opfattelse trøster jeg mig til at faa anerkendt indenfor vore danske nulevende og største Sagkyndige.
Rønne, d. 18. Oktober 1915.

Mathias Bidstrup.

Hundemordet i Bolsker. - Landsdommer Peder Olsen.
Af M. K.

1.

ZAHRTMANN.

Hundemordet i Bolsker.

Krans hed den. Hvor bidsk den var, mens den
gik som Præstegaardshund i Bolsker, vides ikke. I
Paasken 1670 kom den jammerligt af Dage. Strax
herefter tog den sig til at fare snerrende rundt fra
Provsteret til Byting, fra Herreds- til Landsting og
helt ind i Højesterets Sal. Dens glubske Glam høres
i Bornholms Historie. 1
Efter endt Aftensang i sin Annexkirke i Nexø
Paaskesøndag 1670 var Bolskerpræsten Hr. Ole Svendsen Lemvig sammen med Byens latinske Skolemester
Hans Lavridsen ;<) Middagsgæst hos Kapitajn Herman Bolt. Over Bordet talte han om, at Toldskriver
Mads Pedersen fra Rønne Dagen forud var redet
forbi Bolsker Præstegaard og havde slaaet hans Hund
Krans død. Anden Paaskedag var Præsten atter til
*) Til Listen over Rektorer i Nexø, Bornh. Saml., 7. B., S. 75,
kan endvidere føjes Povl Madsen Drud, nævnt som Fordringshaver paa et Skifte 16875f9.
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Gilde hos Raadmand Peder Lavridsen i Nexø og
bragte her i Borgmester Mogens Rømers Paahør
Toldskriverens Navn i nært Samkvem med Ordet:
en Rakker.
Heraf maa skønnes, at den, som løftede Stok mod
en Hund, stod Fare for at øve uærlig Rakkerdont.
Den eneste ærlige Maade, hvorpaa man kunde faa
Livet af en Hund, var at skyde den ned. Om Præsten Hr. Ole tør man slutte, at han var en søgt Selskabsbroder, som forstod at bruge sin Tunge til at
sætte baade Smag paa Øllet og Krydder paa Bordsnakken.
Et Par Uger senere sad Kapitajn Bolt med Lieutenant Hans von Buchwald hos Raadmand Matthias
Rasch i Rønne, just da Mads Pedersen kom ind til
denne for at indkræve nogle Toldpenge. Raadmanden bød rimeligvis Toldskriveren at sidde hos; thi
Bolt nægtede at drikke af Pot med ham, paa Grundlag af hvad der var talt om ham i Nexø. Mads
Pedersen tog det· først for Kapitajnens behagelige
Spøg; men da han mærkede, at det var Alvor, fralagde han sig Bolskerpræstens usømmelige Paasagn,
lovede at godtgjøre sit ærlige Navn for Retten og
trak sig hermed ud af de to Officerers Selskab.
Saaledes var den døde Hund moden til at sættes
paa Rettens Bord. Mads Pedersen og hans Husbond, kongelig Majestæts Tolder paa Bornholm,
Lavrids Mikkelsen, førte 20. April Klage for Provsteretten over Præsten Hr. Ole for hans ubevislige Sigtelse og krævede ham forvist fra Prædikestolen, indtil denne Sag var paadømt af Retten. De naaede
herved kun, at Provsten Hr. Jens Lavridsen Malmø
i Rønne og hans Bisidder Hr. Rasmus Andersen

Bleging, Præst i Vestremarker, efter Lovens Frist
endnu 2. Juni ikke fandt deres Klagemaal retsligt
bevist. Lavrids Mikkelsen gik da til Sjællands Stifts
Biskop Hans Vandal og udvirkede, at denne fjærnede Hr. Ole fra den præstelige Gjerning midlertidigt, indtil dette Skælderi mellem ham og Mads
Pedersen var afgjort ved Rettens Dom; saa længe
skulde hans to Nabopræster varetage Bolsker og
Nexø Præstekald.
Biskopens Afgjørelse overbragte s Hr. Ole Svendsen Sankt Hans Aften. Provsten fandt det fornødent
at visitere hans Menigheder 28. Juni. Da var der,
efter Provstens eget Vidnesbyrd, ingen, stor eller
liden, som havde det allerringeste at klage paa deres
Sognepræst, og alle hans Tilhørere gav ham et meget godt Skudsmaal.
Ved Biskopens Indgreb var Rollerne skiftede om.
Nu maatte Hr. Ole ty til Rettens Hjælp for atter at
kunne stige op paa sin Prædikestol. Han stævnede sine
Modparter, Tolderen og Toldskriveren, til at møde
for deres Hjemting i Rønne 12. Juli for der at svare
til den ublu Forfølgelse, de havde iværksat mod
ham. Til Brug i denne Retssag lod han samme
Dag for Søndre Herreds Ting optage Vidneafhør af
sin Daglejer, sin Plovkører og sin Gaardspige. De
vidnede samstemmende, at Paaskelørdag noget over
Middag havde de set Mads Pedersen selvanden ride
forbi Præstegaarden og slaa Hunden Krans med en
Kæp, saa at den styrtede, laa og stirrede og døde
paa Stedet.
Med disse Vidnesbyrd i Ryggen udraabte Hr. Ole
paa Rønne By tings Møde 19. Juli, at han inden faa
Dage vilde lade sætte Rakkerbaljen for Mads Peder-

(

I

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

120

12i

sens Dør. Og han satte i Rette, om ikke Toldskriveren for Hundedrabet burde skilles fra sin Ære,
opmaale efter Dannemænds Sigeise Hunden med den
bedste Rug, den kunde agtes lang til, og betale ham
500 Rigsdaler i Skade og Omkostning. Ogsaa for
Søndre og Vestre Herreders Ting paasagde han sin
Modpart Rakkernavnet.
Mads Pedersen lod ikke disse Udsagn sidde paa
sig. Han rejste Tiltale mod Præstens to Mandsvidner
for deres Værneting i Nexø og i Søndre Herred og
fik dem her domfældte 15. Avgust og 20. September. Disse Domme indankede han for Bornholms
Landsting. Under Retsforhandlingerne lykkedes det
ham udmærket at svække Præstens tre Hovedvidner.
Om Daglejeren vidnede tre Mænd, at de havde hørt
ham sige, at Krans endnu Paaskedag var løbet om
i Præstens Gaard og Køkken. Plovkøreren kom nu
frem med, at Hunden var løbet rundt om Præstegaarden, og at han selv efter Præstens Opfordring
havde givet den tre Skud og kastet den halvdød
ned i en Lerkule, af hvilken Grund Præsten havde
truet ham: "Derfor skalt du blive Rakker!" Efter
denne Tilstaaelse rømte Plovdrengen af Landet. Præstegaardspigen vidnede nu for Landstinget, at Præsten havde lokket og truet hende til hendes forrige
Udsagn, og at Hunden var blevet skudt og kastet
i Kulen af Plovdrengen, hvem Præsten bød fire Skilling for denne Gjerning.
Lige saa galt gik det Hr. Oles andre Vidner. Han
skyldtes for falskeligt at have tillagt et umyndigt
Barn højere Alder for at kunne føre ham som Vidne;
ogsaa denne Dreng fandt det raadeligst at rømme
af Landet. Ammen i Præstegaarden vedstod, at

Hr. Ole havde ønsket hende til Vidne; hun havde
hertil svaret ham, at hun i saa Fald maatte vidne
ham imod og ikke med; han var da afstaaet fra hendes Vidnesbyrd og havde budt hende at pakke sig
af Gaarde.
Toldskriveren selv førte som Vidne for Landstinget den henved 22 Aar gamle Erik Eriksen, Søn af
Hr. Oles egen Sognedegn Erik Josefsen (Degn i
Bolsker i 60 Aar, død 1694, efterfulgt af sin Søn
Josef Eriksen, død 1715). Sammen med sin Fader
vidnede han 14. September, at han Paaskeaften saa
Hunden ligge død under en Agerren. Anden Gang,
15. Marts 1671, vidnede Erik Degn og hans Søn
tvært imod alt hvad de tidligere havde vidnet. Tredje
Gang, 5. April, vidnede Erik Eriksen med sin Fader
i Præstens eget Paahør, at han havde mødt Hunden
Paaskedag i Præstens Køkken og set Plov drengen
tage den ud derfra, give den tre Skud og kaste den
iLergraven ; noget med Lokken og noget med Trusel havde Hr. Ole forført ham til det tidligere Vidneudsagn; efter Præstens Opfordring havde han stukket Hul paa sin Finger med en Synaal, som Plovdrengen havde rakt ham, og med Blodet skrevet et
Løftebrev, at han ikke skulde vidne imod Præstens
Vidner, og Hr. Ole havde da sagt, at Erik skulde
give ham sin Sjæl i Haand, mens han gik paa Tinget og vidnede, saa vilde Hr. Ole oprette, hvad
Skade han derfor kunde tage paa sin Sjæl.
Dette edelige Vidnesbyrd fører ud i sanseløs Overtro. Selvom en saadan laa Tidsaanden nær, gjør
dog Degnesønnen, som trods sine snart 22 Aar stadigt maa have sin Fader ved Siden i Retsmøderne,
et sindssygt Indtryk. Paa de andre Vidner passer,
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hvad der andet Steds findes skrevet, at paa Bornholm kunde man for en Marks Penge skaffe sig,
hvad som helst man lystede, edeligt bekræftet for
Domstolen. Om denne Mark her er rullet ud af
Præstens eller af Tolderens Lomme, vides ikke. Men
herefter stod Hr. Ole uden Vidnebevis for den Rakkersigtelse, han havde paaført Mads Pedersen.
Værre for ham var det, at fem Præster og Bolskerdegnen 5. Avgust 1670 havde edeligt bevidnet for
Provsten, at de ved hver sin Lejlighed havde hørt
Hr. Ole sige, at han selv havde ladet sin Hund nedskyde. Mads Pedersen førte 29. Avgust for Provsteretten sine Vidner paa, hvad Hr. Ole havde talt om
ham ved Gilderne i Nexø; at selve Ordet Rakker
var brugt her, oplystes dog ikke; men den latinske
Skolemester gjengav Præstens Ord med, at han,
Hr. Ole, vilde gjøre Toldskriveren til "en passelig
Karl". Dette er et vigtigt Punkt; thi naar Beviset
for, at Ordet Rakker var brugt af Præsten her, faldt
bort, da blev Toldskriveren den, der først havde angrebet Præsten, og ikke omvendt. Provsteretten afsluttede sine Møder 16. September, uden at der her
var rejst Tiltale til Straf mod Hr. Ole Svendsen.
Gjennem ti Tingmøder naaede Byfoged Rasmus
Nielsen i Rønne endeligt 22. November til at fælde
sin Dom, som fandt det bevist, at Hr. Ole selv havde
ladet sin Hund dræbe, og at hans tre Hovedvidner
var løgnagtige Kompanersker ; men da Præsten ikke
kunde dømmes af Bytinget paa sin Ære for den
store Uret, han havde gjort de to Toldere, maatte
Ikendelsen af Straf for ham henvises til Overdommere. Efter at denne Bytingsdom var afsagt, og
efter Biskop Vandals Indstilling af 15. December gav

Kongen 23. December Magister Claus Predbiørnset1
Langsted Kaldsbrev paa at være Præst i Bolsker og
Nexø, saa snart disse Kald lovligt blev Hr. Ole
Svendsen Lemvig fradømte. 2
Et halvt Aar til Ende, fra Sankt Hans til Lille
Juleaften 1670, havde Vanheld drevet sit Spil, men
endnu ikke lært den mundrappe Hr. Ole at lægge
Baand paa sin Tunge. Han maatte endnu døje den
Tort, at Nidkærhed drev to af hans Kaldsbrødre,
Hr. Lavrids Kristensen i 0stremarker og Hr. Bent
Jonsen i Ibsker, begge med Tilnavnet Borringholm,
til 14. Marts 1671 at indgive Vidnesbyrd om, at han
i deres Paahør havde brugt grov Mund om Provsten,
ja endog ført skammelig Tale om selve Hans Maj~
stæt Kongen. Hvorledes hans Ord have lydt, vides
ikke. Det er dog let at fatte, at han har givet sin
Bitterhed løs Tøjle i harmelige Ord om den Provst
og den Konge, som undlod at yde en hæderlig og
vellærd Præst Værn mod en Rakkers ublu Forfølgelse.
Med saadanne Ord beseglede Hr. Ole sin Skæbne.
Enevoldskongen lod sig ikke spotte.
Baade Præsten og Toldskriveren indankede Sagen
for Bornholms Landsting, paa hvis Bord den hele
Bunke af Tingsvidner, Provsteretskendelser, Paataler
og Domme stabledes op, til Forkastelse el1er til Godkendelse. Landsdommer Peder Olsen fandt Sagen
vidtløftig. Den Gang, Landstinget gav den, kan kun
forstaas ud fra et Overblik over, hvad der ellers vides
om de stridende Parters Forhold. Først maa siges,
at der findes intet Forsvarsindlæg fra Hr. Oles Haand
i Sagen, som den kendes nu. Den her givne Skildring har da delvis maattet bygges paa hans Modparters Udsagn og stiller rimeligvis hans Sag noget
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mindre gunstig, end den virkelig var. Hvert lille
graat Stænk paa hans Præstekrave have hans Fjender
gjort til en stor, uaftvættelig sort Plamase. Og vi ere
jo advarede om, hvad edelige Vidnesbyrd for Domstolene i hine fjærne Dage var værd. Landsdommeren skønnes endda at have haft mere end en blot
Anelse om, at det ikke var Præsten, som havde købt
de falske Vidner med nogle Marks Penge.
Og ud over hvad denne Sags Tingsvidner sige,
vides intet uskikkeligt med hæderlig og vellærd Mand,
Hr. Ole Svendsen Lemvig, der 19. Juni 1660 var
blevet indskrevet ved Universitetet som Student fra
Københavns Skole. Kongen havde 15. September
1666 kaldt ham til Sognepræst i Bolsker og Nexø.
Fem Maaneder senere, 6. Februar 1667, havde han
ægtet den kendte Haslepræst Povl Anckers Søster,
Marta Hansdatter, og var herved blevet Svoger ogsaa
til Østrelarskers Præst Ole Nielsen Sonne. I sine
Menigheder havde han fundet Indgang og Yndest
baade som Præst og som Selskabsbroder.
Derimod var der faa paa Bornholm, som tvivlede
om, at Hr. Ole i denne Sag var falden iblandt Røvere. Lavrids Mikkelsen Handberg, tidligere Ridefoged i Vordingborg Amt, havde siddet nogle Aar
i Rønne som kongelig Majestæts Tolder paa Bornholm og Tingskriver i Vestre og Nørre Herreder.
Gjennem sit Ægteskab med kongelig Fyrforvalter
Peder ;Jensen Groves Datter Dorothea var han blevet
Ejer af Store Kannikegaard og tre mindre Vornedgaarde i Bolsker, hvilket Kapitelgods sammen med
Øen Anholt Kongen 5. Juni 1668 havde tilskødet
Grove for dennes Pengekrav paa Staten. 3 Det siges,
at Tolderen tragtede efter at fortrædige de bornholm-

ske Præster; som Bolsker Sogns største Jordejer har
han da rimeligvis viet Sognepræsten der særligt
Fjendskab. Han var pengegrisk; Rønne Borgere
maatte 1671 klage til Kongen over, at han i Toldbetalinger tilegnede sig otte Skilling i ublu Opgæld
af hver Rigsdaler. 4 Den af Kongen 1670 til Bornholm oversendte Kommissarius Henrik Rantzau udtalte om ham, at han var en meget urolig Mand og
indviklede sig i adskillige mange unødige Trætter;
efter dennes Undersøgelse fjærnedes han fra sine
Herredsskriverstillinger.° Den tidligere Sølvpop hos
Prins Jørgen, Mads Olsen i Hasle, indmeldte 1673
til Kongen, at Lavrids Mikkelsen havde undladt at
indføre en Indtægtssum i Toldbogen ;6 efter at denne
Klage var undersøgt, afsattes han fra sin Tolderstilling, som Kongen 27. Juli 1676 overdrog Mads
Olsen. Lavrids Mikkelsen sad dybt i Gæld; Panthavere tog hans mange Gaarde paa Bornholm i Eje.
Hans Enke Dorothea Grove medbragte af sin Fædrenearv kun to smaa gældtyngede Gaarde i Bolsker,
Krusegaard og Tornegaard, ind i sit andet Ægteskab
med Claus Hartvig. 7
Toldskriver Mads Pedersen mødes overalt som sin
Husbond Lavrids Mikkclsens lydige Følgesvend. I
Fællesskab forvaltede de siden 1667 som Fogeder
for Kiøn Joakim Grabovs Enke, Fru Anne Stensen,
fjorten Selvejergaarde og syv Vornedgaarde i Nilarsker, hvilke Kongen havde overdraget hendes Mand
og hende for Livstid. Deres Pengegriskhed ytrede
sig i ublu UdsugeIser gjennem for høje Afgiftssatser
og Panteomkostninger samt falske og for lave Værdisatser for de Bønderne frapantede Redskaber. De
udpinte Bønder indklagede Mads Pedersen for Lands-
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tinget, og 1. April 1668 dømte Landsdommer Peder
Olsen de foretagne Udpantninger ulovlige, nedsatte
den lovlige Panteomkostning fra 72 til 16 Skilling,
fordrede Afgiftssatserne overvaagede af Kongens Ridefoged og fritog de to vageste Gaarde helt fra Ægtepenge. De to Forvaltere lod Landstingsdommen uænset. Paa sine Bønders Klagemaal maatte Fru Anne
Stensen selv i Sommeren 1670 drage den lange Rejse
til Bornholm. Hun skilte dem af med de samme
Fogeder, "Gud hendes Velbaarenhed derfore belønne;" og hun nedsatte deres Afgifter i Overensstemmelse med Landstingsdommen. Men hvad de
afsatte utro Forvaltere havde tilranet sig, vilde de
ikke slippe. Bønderne maatte gaa til Højesteret, som
3. Avgust 1671 8 dømte:

Dommersædet paa Tinge havde ført løgnagtig og
ærerørig Tale paa sagløs Mand. Højesteret dømte
15. Juli 1673, at Rasmus Nielsen ej mere sin Byfogedstilling og sit Dommerembede bør efter denne
Dag at betjene, at hans ærerørige Ord kendes døde,
og at han betaler Sagens Omkostninger. ll
Ud fra sit grundige Kendskab til de i Hundernordssagen optrædende vejede nu Landsdommer
Peder Olsen nøje de talløse Akter, Tingsvidne mod
Tingsvidne, Paastand mod Paastand, Dom imod Dom.
Efter de for Provsteretten afgivne, vage Vidnesbyrd om Hr. Oles Rakkersigtelse have de to Toldere
ikke her, for Præstens rette Værneting, turdet rejse
Sag mod ham til Strafs Lidelse og Embeds Fortabelse; thi bliver Hr. Ole at kende sagløs for
Mads Pedersens Paasagn om, at han har angrebet
denne paa Ære og Lempe. Vidnesbyrdene om, at
Hr. Ole inden Tinge har paasagt Mads Pedersen
Rakkernavn, ere dels afgivne af Præstens vitterlige
Avindsmænd, Borgmester Mogens Rømer i Nexø og
Sandemand Peder Mogensen i Bolsker, og have dels
andre juridiske Skavanker; de kunne derfor ikke
tages gyldige. De fem Præsters og Bolskerdegnens
Udsagn om at have hørt Hr. Ole ved forskellige
Lejligheder sige, at han selv har ladet sin Hund nedskyde, falde ikke over ens med Hensyn til Tid og
Sted; thi kendes de som uvidnede. De to Præsters
Brev om Hr. Oles Ord imod Kongen er ikke stadfæstet inden 'ringe; følgeligt kan Landstinget ikke
optage det i sin Dom.
Der er afgivet tre samstemmende Vidnesbyrd om,
at Toldskriveren Paaskeaften har slaaet Præstens
Hund Krans død; og intet af hvad der sl<ulde af·

Efterdi Landsdommers Dom er grundet paa
Lands Lov, Brug og Billighed, da bør den ved
Magt at blive og Mads Pedersen, hvis Gjerning
af Husbonden Fru Anne Stensen fragaas, at betale Nilarsker Sogne mænd den billige paa Processen anvendte Bekostning."')
Den Dommer, som havde afsagt den første, for
Hr. Ole Svendsen fældende Dom, Rasmus Nielsen
i Rønne, var først tiltraadt sin Byfogedstilling sidst
i Avgust 1670, og allerede 2. November havde Rønne
Raad og Borgerskab udbedt sig en ærlig, uberygtet
Mand til Byfoged i hans Sted. IO Kun halvandet Aar
havde han siddet i Embedet, da han fældedes af en
Landstingsdom som den, der for tredje Gang i
*) Mads Pedersens senere Liver ukendt. Der er en Mulighed for, at han er den Mads Pedersen Viborg, hvem Kommandant Hans von Løvenhielm 25. November 1672 satte til at være
Byskriver i Rønne (stadfæstet af Kongen 28. Juli 1673).9
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kræfte dem, er fuldt retsgyldigt bevist. Thi siger
Loven, at Sandhed staar udi to eller tre Menneskers
Vidne, og at Vidne skal vidne det, den selv har hørt
og set og været hos til Stede, og ikke vidne efter
en andens Ord og Mund; og bevises ikke heller, at
Hr. Ole har tilkøbt disse hans førte Vidner at vidne
Løgn eller i andre Maader dem dertil nødt eller lokket:
saa understaar Landsdommer sig ikke til efter Mads
Pedersens og Lavrids Mikkelsens strænge Iretteførelse
at tilfinde Hr. Ole Svendsen og hans Vidner at lide
enten paa Liv, Ære eller Boslod, og kendes de indstævnede Domme fra Nexø, Søndre Herreds og Rønne
Ting som udømte.
Den snille Peder Olsen dømte da 12. April 1671:
For det sidste anlangende Hr. Oles Sigtelse imod
Mads Pedersen om den Hunds Død, som er noget
grov og ubesindig, dog ikke hans Ære egenligt
angaar, da bør saadan Sigten og Eftersagn ikke at
komme Mads Pedersen paa hans Ære, Navn, Ord
og gode Rygte til Forklejnelse i nogen Maade; i lige
Maade de to Tolderes Skælderi og Sigtelser imod
Hr. Ole, som ere lige saa grove med deres haanlige
Spørgsmaal og haarde Gjensvar paa Tinge, og hvormed de uden fuldkomment Bevis før Dom have udvirket ham midlertidigt fjærnet fra Præstegjerningen,
da bør deres Sigten og Udraaben ej heller at være
Hr. Ole paa hans ærlige Navn og gode Rygte til
Hinder eller Skade. Mens i saa Maade paa alle Sider at være gild og gæve og for hinandens Tiltale
fri og sagløs hjem at gaa. Anlangende Omkostningen, da efterdi Hr. Ole henved Aar og Dag har været
forment sit Embede og dets uvisse Indtægter, mens
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Tolderen og hans Tjener upaaanket have brugt deres
Bestillingers Næring, kan det derfor gaa lige op.
Peder Olsens Dom kan kun vække Fryd i overbærende Menneskehjærter, saa sandt han deri stræbte
efter at bringe en stridig Sag i god Rede og til en
lykkelig Udgang. Hvad ville I kives om en død
Hund? lader I hellere det ene mod det andet gaa
lige op!, lød hans faderlige Dommertale. Om han
vandt Bolskerpræstens Tak, vides ikke. Hr. Ole gik
hjem, jog skyndsomst de to Nabopræster ud af sine
Kirker, steg atter op paa Prædikestolen og tiltag sig
Kaldenes uvisse Indtægter, som de kunde falde ved
Trolovelser, Brylluper, Barsler og 0frøl. Derimod
høstede Peder Olsen Toldernes sorteste Utak.
Mads Pedersen udtog 7. Maj kongelig Stævning
til Peder Olsen at møde for Højesteret og der svare
til sin mørke, forvirrede Landstingsdom. Da Indstævningen 15. Maj forkyndtes Landsdommeren, modtog
han den med en lun lille Latter. Dels kom den nu
en halv Snes Dage for sent efter kongelig Mandats
Paabud, til at Sagen kunde foretages for Højesteret
dette Aar. Dels fortrøstede han sig til, at hans retsindige, menneskeligt forstandige Dom vel skulde
blive i sin Skik og Esse, naar den vejedes paa den
højeste Retfærds Vægtskaal. Saa sikker var han i
sin gode Sag, at han end ikke selv gav Møde i
Højesteret. "leg er med Chatar och Suaghed saa
hart beladen," skrev han, "at ieg iche throer mig
til offuer Søen denne lange Vey at reysse denne
Gang uden meere paa kommende Skade och Forderff. " Han lod Peder Fyen, edsvoren Prokurator
paa Bornholm, møde for sig.
Trods den ulovlige Varselsfrist fremmede Højeste9
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ret Sagen. Af dens tretten Dommere stemte Henrik
Rantzau (til Møgelkær) for at godkende Peder Olsens Dom, dog at Præsten Hr. Ole burde højligen
straffes for sine Ord om Kongen. Hans Stemme
burde have Vægt, da han var den eneste Dommer,
som kendte Forholdene paa Bornholm af Selvsyn;
netop i dette Efteraar 1670, fra 17. Oktober til 14. November, havde han som kongelig Kommissarius (sammen med Erik Rodsteen) færdedes paa Landet og
sat sig ind i Bornholmernes mange Klagemaal, som
ogsaa havde vendt sig imod Tolder Lavrids Mikkelsen og imod Byfoged Rasmus Nielsen. Villum Lange
udtalte ligeledes, at Landsdommeren ikke saa højligt
havde forset sig, men at Præsten efter strictum ius
fortjente stræng Straf for at have lastet Kongen, skønt
man efter Billighed kunde ønske ham hjulpen. Erik
Krag vilde paa Grund af den ulovlige Indstævningsfrist have Sagen udsat til nøjere Undersøgelse af de
Kommissarier, som det kommende Efteraar skulde
sendes til Bornholm. Alle de andre Dommere sluttede sig til den først voterende Kansler Peder Reedtz
og stemte for stræng Straf over baade Præsten og
Landsdommeren, men Skaansel for de vildførte Vidner. Kun en af dem, Henrik Matthesius, føjede hertil en lille Udtalelse om det uheldige i, at der ikke
var givet den skyldtyngede Præst Adgang til at føre
sit Forsvar for Højesteret. 12
Torsdag 10. Avgust 1671 , Ugedagen efter saa
smukt at have godkendt Peder Olsens Dom over de
to Tolderes UdsugeIser af Bønderne i Nilarsker, afsagde Højesteret herpaa for Rette:
Efterdi Hr. Ole Svendsen ikke alene usandfærdeligen har beskyldt Mads Pedersen for det, som
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hans gode Navn og Ære angaar, men endog overtalt og tillokket adskillige Personer til at bestyrke
hans ugrundede Beskyldninger med falske Vidner,
derforuden og med usvarlig og imod en tro Arveundersaats Ed og Pligt stridende Tale sig i højeste Maader forset: da bør han fra det præstelige
Embede aldeles at være afsat og lide paa sin
Ære efter Landsloven som en Løgner.
Eftersom og Landsdommer Peder Olsen har
dømt en uretfærdig Dom i denne Sag, som af
sine Akter, hvilke i hans egen Dom indførte ere,
saa klar befindes, at den ikke kan tilregnes hans
Vanvittighed eller vrang Undervisning; da bør
han at straffes efter Kristian den Tredjes Reces,
som handler om uretfærdige Domme ,x).
I det øvrige bør Hr. Ole Svendsen at betale
Mads Pedersen den billige paa Processen anvendte
Bekostning.
For Hr. Ole Svendsen var dette en stræng Dom,
saa meget strængere, som han ikke havde staaet
tiltalt til Straflidelse for sit rette gejstlige Værneting,
ja end ikke var indstævnet for Højesteret. Dette er
Skyld i, at intet Forsvarsskrift fra hans Haand kendes.
Eftertiden staar da uden fuld Forstaaelse til at veje
hans Brøde. Sikkert ses kun, at han maatte bøde
haardt for sin rappe Mund. I Dommernes Afstemning tog den haardt krænkede Enevoldskonge Luven
*) Koldingrecessen 13. December 1558: Hvis nogen Dommer giver nogen uretfærdig Dom ud, og kan det og findes og
bevises, at Dommeren har taget Gunst, Gave, Vild eller Frændskab for Retten, eller Sagen findes saa klar, at hun ikke kan
regnes for Vanvittighed eller vrang Undervisning, da skal den
derfor afsættes og ej sidde mere udi Dommers Sted og bøde
imod Bonden Skaden igjen og Kongen siden, hvis igjen overbliver af hans Boslod.
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fra den haardere krænkede Krans. Selv kendte han
sin Sag uigjenkaldeligt tabt. Han indbetalte som
domfældet Løgner sine tre Rigsorter til Kongens
Ridefoged og flygtede fra Bornholm. m "Han var den
første Præst her, som tog Kongens Brev paa sit Kald,
og han kom æreløs herfra", lød hans Eftermæle
blandt Bornholmerne. Resten af sit Liv tilbragte han
i Sverig; han oversatte fra Engelsk og udgav nogle
gudelige Bøger. Hans Hustru Marta Hansdatter lod
ved sin Broder, Stævningsmand Peder Ancker i Aakirkeby, lyse efter ham paa Bornholms Landsting
8. December 1675 som Rømningsmand paa femte
Aar; men han var og blev borte. 7
Aldrig saa snart var Højesterets Afgjørelse meldt
paa Bornholm, før end Peder Olsen strøg al Katarrh
og Svaghed af sig og, efter at dette Uaars ringe
Høst var baaret ind i Bjerregaards Lade, drog til
København. Han havde været ude for værre Storm
tidligere. Han havde indskrevet sit Navn i Bornholms Historie, saa vel i onde som i gode Dage;
og han trøstede sig til at ride ogsaa dette Uvejr af.
Hvem forhenværende Landsdommer Peder Olsen var,
fortjener en Undersøgelse for sig.
Hovedpersonen i Hundernordet, Krans, kunde vel
nu hvile roligt i sin Lergrav ved Bolsker Præstegaard, efter at den havde flenget Præstekjolen af sin
Herre og Dommerkaaben af Landsdommeren. Ingen
af dem fik deres Embedsklædning tilbage. Skulde
Krans endnu føle nogen Uro, saa at man muligt
kunde møde den en mørk Paaskeaften udfor Præstegaarden, var det vel værd t at se den efter, om den
var skamslaaet til Døde eller skudt ihjel eller maaske
først det ene og derefter det andet. Thi selv den

nøjeste Granskning af Højesterets 45 tætskrevne
Foliosider om dens Bedrifter efter Døden giver ikke
Svaret paa disse simple Spørgsmaal.

2. Landsdommer Peder Olsen.
Peder Olsen kan vel være født henad Aaret 1610,
rimeligvis i Hasle, til hvilken By han var knyttet
gjennem hele sin Embedsbane, og hvor han 1647
havde to Søskende bosatte. Der vides imidlertid
intet om hans Ungdom. Selv siger han 1671, at
han har tjent Kongen i henved 40 Aar. Han er da
1632 eller 33 formeneligt indtraadt som Fændrik i
Hasle Borgermilits. Som dens Bykapitajn, som Borgmester i Hasle og som Landstingskriver for Bornholm mødes han 1645, da han første Gang nævnes
i Øens Historie ..
Hasle Købstad var saa lille og fattig, at Kristian
den Fjerde under sit Besøg paa Bornholm 1624 var
alvorligt stemt for at kassere den til at blive et Fiskerleje; han undlod det dog paa Borgerskabets
Forbøn. 1 Dette talte næppe mere end 60 bosatte
Husfædre; men det var kendt for sin ranke Selvraadighed og stridbare Selvtægt. I saa Henseende
følte de andre Bornholmere sine Overmænd i Hasle
Borgere: "Der er tre Ting, man skal vare sig for,"
sagdes der, "og det er Smaasyppe, Plukgæld og saa
Haslebo." Just i en Selvtægts Tid blev Peder Olsen
Byens Borgmester 1639, da Døden havde ramt den
tidligere Borgmester Sander Pedersen (Stamfader til
Slægten Lesler og med sin Hustru Sidsel Fader til
den kendte Jens Pedersen Kofoeds første Hustru
Margrete SandersdaUer).
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Borgmester Sander Pedersen havde 16. Oktober
1635 tilkøbt sig hos Kongens Lensmand Holger
Rosenkrantz to Stykker af Byens Udmark og ladet
dem indgærde og tilsaa med Havre. Borgerne, som
saa Byens bedste Græsgang frarøvet deres Kvæg,
samlede sig som en Mand; begge Raadmændene
gik med dem, og væbnede med Høtyve, Forker og
Stænger, under livlig Bøsseskyden, nedrev de Gærderne og traadte Kornet under Fæfod. De ænsede
ikke Landstingsdom, ej heller Kommissionsdom,2
som ikendte de to Raadmænd haarde Straffe. Borgerne stod fast paa, at de alle havde været lige gode
at gjøre Gjerningen, derfor vilde de alle være lige
gode at svare dertil. Midt i denne Uro døde Sander
Pedersen 1639. Først 9. Maj 1640 faldt, under Kongens eget Forsæde, Herredagens Dom,B der ikendte
Raadmand Peder Hansen som Oprørets Hovedmand
et Aars Arbejde i Jærn og livsvarig Landsforvisning,
lod den anden Raadmand Hans Mogensen slippe
med Tabet af sin Boslod, og af kongelig Gunst
eftergav Borgerskabet dets Forseelse. Ved sin trossige Selvtægt havde dette forskærset sin Ret; det
maatte lade Lensmandens Overgreb mod Byens Frihed staa ved Magt. Først under Frederik den Tredje
hævedes 29. Juni 1649 Peder Hansens Landflygtighed;4 han blev derefter Byfoged i Hasle.
En Udløber af det samme Oprør aabnede Peder
Olsen Vej til Stillingen som Landstingskriver, idet
dennes Indehaver Anders Ægidiisen, bosat i Hasle,
smædede Landsdommeren Mads Kofoed for hans
Domme, paa Tinge og i Kommissionen, over Oprørslederne og herfor 1640 dømtes til Arbejde paa Bremerholm. li Tillige blev Peder Olsen Tingskriver 1643

i Vestre, 1644 i Nørre Herred. Som Borgmester synes
han at have forstaaet at dæmpe de oprørte Bølger.
Først 1645 kastedes han som Bykapitajn ind i en
Stormtid, som der skulde Mandssnille til at bjærge
sig ud fra med helt Skind.
Den Dag, da den svenske Admiral Wrangel overfaldt og plyndrede Nexø, 9. Juni 1645, var Peder
Olsen sammen med Bornholms øvrige Militskapitajner yderst sendrægtig i at ile den værgeløse By
til Værn. Først den næste Morgen naaede han og
hans Mandskab frem til Nexø, et Par Timer før Militsens Hovedstyrke; men da havde Svenskerne allerede trukket sig tilbage ud paa deres Flaade. Stillingen var nu klar: ingen Fjende var paa Landet,
og Militsen stod samlet i Kystskanserne, rustet til
at afværge nyt Landgangsforsøg fra den svenske
Flaade.
Wrangel greb til Underhandling. Paa Nexø Raadhus mødtes de bornholmske Officerer med hans
Sendebud 10. Juni. Udenfor holdt Peder Olsen
Vagt, og med Puk og Trusel, ja endog med Slag
af Sabel og Knippel gjennede han Menigmand tilbage, som stimlede sammen for at lytte til, hvad
Spil her dreves om Landets Velfærd. Det fik de Tids
nok at vide. Den følgende Dag drog Peder Olsen
selvanden ud til Flaaden med Officerernes Tilbud
om en Brandskat, og inden Aften stod hans og de
andre Officerers Navne under den endelige Overenskomst om at udrede 10000 Rigsdaler til Wrangel.
Med den i Lommen gjorde denne sig til Herre over
Bornholm. Han steg paa ny i Land, og efter et kort,
haabløst Forsvar maatte Lensmanden Holger Rosen-
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krantz aabne Fæstningen Hammershus for ham og
slap Bornholm over i Svenskernes Haand.
Kristian den Fjerde holdt fast paa Bornholm. Da
det hørtes, at Kongens sejge Stædighed under Fredsforhandlingerne vilde medføre Øens Tilbagekomst
til Danmark, tilskrev de landsforræderiske Officerer
7. Avgust Wrangel et Brev, i hvilket de tryglede den
svenske Regering om, at Fredspagten maatte tilsikre
dem Værn mod Undergang, Livs- og Blodstraf, hVormed de følte sig truede. Deres kranke Samvittighed
skuler frem bag hvert et Ord i denne Skrivelse, som
de bad holdt hemmelig for den danske Konge og
Rigsraadet. Ogsaa under den salte Peder Olsen sit
Navn, som det syvende og sidste.
Freden i Brømsebro 13. Avgust 1645 bragte Bornholm tilbage til Moderriget. Landsforrædernes Bønskrivelse havnede hos Danmarks Konge. 8. November indsattes Peder Olsen og de andre Officerer i
Fængslerne paa Hammershus, hvorfra de 7. December overførtes paa en kongelig Galej til København.
14. December vandrede de ind i Blaataarns "Mørke
Kirke". Paa Grund af Vinterkulden blev de senere,
Peder Olsen 19. Januar 1646, flyttede ind i Slotsfogedens Kammer. Kongen stævnede dem ind for
Herredagens Dom.
Ha-slebo gav deres Bykapitajn det Skudsmaal, at
han havde holdt sig modig og mandig og af yderste
Evne gjerne imodstaaet Fjenden. Kendsgjerningerne
talte et andet Sprog. For at klare sig dem fra Halsen greb Peder Olsen til at støtte sig paa sin Frygt,
Simpelhed og Enfoldighed, der havde bragt ham til
at følge de andre Officerer og lystre Majoren Kristian Mackabeus. Just heri lagde han sin store Snil-

hed for Dagen; thi Herredagens Dom 5. Maj 1646,
som drev de andre Landsforrædere ud af Kongens
Riger, udsagde, at Peder Olsen, som efter Befaling
har været nødt til, hvad han har gjort, vides ej derfor efter slig Tilstand, som da paa Landet var, noget
tilfindes at lide. 6
Saa længe Kristian den Fjerde levede, sad Peder
Olsen nu stille som Borgmester i Hasle. Da den
nye Konge Frederik den Tredje kastede sine Naadebreve i Grams til de dømte Officerer, fandt ogsaa
han Tiden kommen til at nyde sin Del i Kongens
Naade. Frederik den Tredje overdrog ham 24. Juli
1649 for Fremtiden at klæde Landsdommersædet
under den egenlige Dommers Forfald. 7 Det var
atter meget snilt af Peder Olsen at sidde Dommerstolen nærmest, om brat Forfald skulde ramme dens
rette Indehaver, som jo kunde ske paa Bornholm.
Saaledes var just den forrige Landsdommer og Heredskapitajn Mads Kofoed 1646 dømt landflygtig som
Landsforræder. Og Landsdommersædet var vel værdt
at tragte efter; selveste Kongens Lensmand maatte
føje sig for Landstingets Domme.
Lensmand paa Bornholm var Ebbe Ulfeld siden
31. Maj 1646 som den uduelige Holger Rosenkrantzes
Efterfølger. Han var ikke nogen føjelig Lensmand.
Han brugte store Penge til sit stærkt militære Hof
paa Sømlegaard og paa Hammershus og regnede
lidet med, hvorledes de gik ind. Han pinte Bornholms Bønder med usædvanlige Paalæg, Pengeudskrivninger og Arbejdsydelser, og trossede de
ham, holdt han Træhesten rede til dem paa Sømlegaard. Han ændrede ikke sin Fremfærd efter Tronskiftet, som skiftede ham om fra at være Kristian
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den Fjerdes kære Svigersøn til at blive Frederik den
Tredjes ilde taaIte Svoger.
Denne Hasle Borgmester, som var sluppet saa
glatskindet gjennem Blaataarn, endog uden en klækkelig Bøde til at skeppe i Lensmandens Kasse, blev
hurtigt Ebbe UHeld en Torn i øjet. Allerede i Slutningen af 1647 skyldte denne ham for Tyveri af
Vraggods og satte ham ud af Borgmestersædet.
I Marts 1648 sigtede han ham for lovstridig Førelse
af Tingbøgerne og fratog ham Skriverstillingerne.
Samme Maaned rejste han Sag mod ham for at have
i Gemme en Trolbog til misbrugelig Omgængelse.
Baade By- og Landsting frikendte Peder Olsen i
disse Sager; Vraggodset havde han ærligt købt og
betalt; Tingbøgerne havde han ført som hidtil Skik
paa Bornholm; Trolbogen havde han fundet hos en
.gammel Trolmand og taget i sin Varetægt som Borgmester. UHeld indstævnede nu Peder Olsen, "der
lige som en Enevolds Herre hverken agter Kongens
Love eller Recesser, meget mindre Lensmanden paa
Kg!. Majestæts Vegne," for Herredagen i København.
Men var der dog mon ikke Trolleri med i Spillet?
Her dømte UlfeIds egneStandsfæller 26. Juni 1649
(og 19. Juli 1650), at Peder Olsen skulde gaa sagesløs hjem og atter indsættes i sine Embeder, og at
Lensmandens Ridefoged Mads Holst skulde betale
ham og Landsdommeren Kost og Tæring, erklære
ham fri for al ærerørig Paatale og dermed være forvist fra Bornholm.
Bornholms Bønder samlede sig paa Møder midt
inde paa den øde Højlyng, ved Aarsballegaard. Selvejerbonden Abraham Hansen i Klemrnedsker blev
deres Fører. Ebbe UHeld sendte sine Mænd ud at

hindre Bøndernes oprørske Forsamlinger, og Abraham
Hansen lærte at kende baade Sømlegaards Træhest
og Hammershuses slemmeste Fangetaarn. Bønderne
bragte deres Klagemaal ind for Landstinget. Landsdommeren Hans Pedersen dømte dem fri for alle
nylavede Paalæg. UHeld rasede imod ham, saa at
han 4. Juni 1649 maatte søge Kongen om Værn og
Støtte i sit Embede imod Lensmanden, som undsagde og efterstræbte ham, fordi han i sine Domme
skaffede Bønderne deres Ret. s Og Kongen gav ham
da Peder Olsen til Støtte som Vicelandsdommer.
Tornen fæstedes herved uryggelig, og den rev Ebbe
Ulfeld til Blods.
Peder Olsen støttede bravt og ivrigt. Han samlede Bondeførerne fra alle Bornholms fire Herreder
til fælles Raadslagning i sin Gailfd i Hasle. Han
skrev deres mange og lange Bønskrifter for dem i
Aa Kirkes Vaabenhus, hvor Landstinget holdtes. Og
Landstingets Møder tog ganske mod Sædvane Natten
til Hjælp eller strakte sig endog over to Dage for
at arbejde sig igjennem de talrige Klagemaa!. Samme
Aar 1649 havde Ebbe Ulfeld faaet fra København
sig givet Peder Jensen til Ridefoged. Ogsaa han
stillede sig paa Bøndernes Side, og Landstingsdommene gav dem Medhold. Ulfeld kaldte Landstinget et sammenrottel Parlament af de arrigste Skalke
paa Landet. Men Peder Olsen vidste sig rolig paa
Medbør fra København.
En kongelig Kommission, Henrik Ramel, Kristen
Skeelog Jørgen Reedts, kom 1. September 1650
til Hammershus. Ebbe UHeld gav dem Husly i "det
gamle Ram leri," som faa Aar senere maatte nedrives;
de fik ret at føle, at man ikke i det hele forfaldne
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Hammershus kunde sidde eller ligge noget Steds
tør. Til Gjengæld lod han dem heller ikke gaa tørre
Dagene igjennem; han beværtede dem kongeligt;
og af deres Fortæring i fjorten Dage for 620 Rigsdaler gik de 455 R. til 01, Vin og Krydderi. "Det
synes vel meget at være," sagde senere Kongens
Renternester Mogens Friis, da Regningen indkom i
Rentekammeret. Intet Under, at tre Bordduge og
fem Sparlagen af Atlask og Taft blev fordærvede
med Blæk og andet. 9
Det spildte Blæk tyder paa, at Forhandlingerne
ere løbne ret ufredeligt af. Ebbe Ulfeld førte imod
Ridefoged Peder Jensen Klager til Livsstraf, rasede
imod Landsdommeren, der gjerne saa Bunden paa
Flasken, før han ved den skiltes, og haanede denne
Dannemand Peder Olsen. Kommissionens Undersøgelser førte til, at Kongen fratog Ulfeld Lenet og
12. Maj 1651 overdrog det til Rigshofmester Joakim
Giersdorff. Som en slagen Mand trak UHeld sig tilbage til sine Godser i Skaane. lO
Ebbetiden var ude, og med fuld Tillid kunde vel
den hjælpsomme Peder Olsen se en rig Flodtid i
Møde. Den lod dog vente længe paa sig. Da Døden
gav Landsdommer Hans Pedersen det lovligste Forfald af alle i December 1653, rykkede Peder Olsen
ind i Sædet; endnu i Begyndelsen af 1655 holdt
han Dom. Det var dog kun midlertidigt. En lidet
kendt Niels Nielsen var allerede 6. Februar 1654
udnævnt til Landsdommer. Il Han rykkedes herved
et stort Skridt bort fra sit Livs Maal. Skulde han
da aldrig naa at faa sin Fortid dulgt hen i Glemsel?
Peder Olsen vandt sig Oprejsning saa fuldgod,
som hans Fortid lidet varslede den. Ved Freden i
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Roskilde 26. Februar 1658 afstodes Bornholm til
Sverig. 12 Den nye svenske Landshøvding Johan
Printzenskold steg 29. April i Land i Sandvig med
en Mandsstyrke paa 120 Soldater. Den svenske Regerings haarde SkaUepaalæg og Udskrivninger af
0ens vaabenføre Mandskab vakte ulmende Misnøje
blandt de bornholmske Borgere og Bønder. Fra
Rønne udskibedes 7. Juli 350 af Landets vaabendygtigste unge Mænd til Stettin, hvor de skulde træde
ind i Karl Gustafs Hære. Megen Jammer og Klagemaal hørtes paa Stranden, da saa mange Venner
skiltes og ikke sammenkom igjen uden i Guds Rige.
Ud af denne Jammer rejste sig Bornholmernes første
Oprørstanker. Karl Gustaf gjorde 7. Avgust Landgang i Korsør i den aabenlyse Hensigt at knuse
den sidste Rest af Danmarks Rige. Hermed blev
Svenskestyret for de dansksindede Bornholmere et
Fjendevælde. I den nærmest følgende Tid tør have
dannet sig en Sammensværgelse mellem Borgere i
Hasle og i Rønne til at styrte det.
Ny Næring fik Hadet 8. Oktober, da 45 Sogneryttere overførtes til Riga, og 7. November, da 40
Baadsmænd afsendtes til Helsingborg. Printzenskold
lod tillige 3. November forkynde en utaalelig haard
Skatteudskrivning, sexten Daler Sølvmønt af hver
Bonde. Oprørsbevægelsens Væxt lader sig delvis
følge i Printzenskolds indtrængende Bønner om Forstærkning 13. Avgust og atter 9. Oktober. Han bad
18. November paa ny om Undsætning, uden hvilken
han følte sig ikke mindre usikker for Indbyggerne
end som for en aabenbar Fjende. Den svenske Regering lod ham imidlertid i Stikken. Karl Gustafs
højtflyvende Planer lod ham overse den nærliggende
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Fare, og Bornholm gled ud af hans byttegriske
Hænder.
Ud fra sit Kendskab til Bornholmernes Sindelag
kaldte Kong Frederik den Tredje atter paa Peder
Olsen, nu ikke for at vælte en forhadt Lensmand ,
men for at styrte Svenskekongens Magt paa Bornholm. Kongen lod 26. Oktober sin Kancellisekretær
Hans Oldeland tilskrive Borgmester Peder Olsen et
Brev, i hvilket Øens Indbyggere ønskedes snarligt
friede ud af det svenske Aag og manedes til at vise
sig som tro Mænd mod deres kommende Herre og
Konge i Danmark. Ol del and bragte selv sin Skrivelse til Bornholm. Og 8. November, efter at imidlertid Hollændernes Hjælpeflaade havde undsat det
haardt trængte København, udstedte Frederik den
Tredje selv paa Københavns Slot det kendte Kongebrev til Bornholmerne, hvori han opfordrede dem til
om muligt at ruinere med alle den svenske Garnison
paa Hammershus og til Gjengæld lovede dem saadanne Privilegier og Benaadinger, som de kunde
have Gavn og Gode af. Ogsaa dette Brev tilstilledes
Borgmesteren i Hasle.
Peder Olsen tog det farlige Hverv paa sig at
gjøre Kongebrevet kendt blandt Bornholmerne. Det
bragte Oprørstanken til at slaa ud i lys Lue. Deres
Optræden lod Printzenskold forstaa, at de holdt sig
rede til at falde over ham. Alligevel red han 8. December fra sin Fæstning Hammershus ud til Rønne
for at afsende Skib til at afhente den Undsætningsstyrke, han haardt tiltrængte. Under Vejs kaldte
han i Hasle Borgmester Peder Olsen for sig og
truede Byens stridige Borgere med militær Inddrivning af den udestaaende pengeskat. l Rønne fandt

han inden Aften Døden for Jens Pedersen Kofoeds
og hans Medfølgeres Haand.
I Løbet af Natten samledes Hasle og Rønne Borgerskab under Borgmesterne Peder Olsen og Klavs
Kames og Vestre og Nørre Herreders Bondestyrke
med Haslepræsten Povl Hansen Ancker i Spidsen
og rykkede om Morgenen 9. December frem for
Hammershus. Efter kortvarige Forhandlinger, som
fra Bornholmernes Side lededes af Povl Ancker og
Peder Olsen, aabnede Fæstningen sine Porte for dem.
Den svenske Besætning toges til Fange; Slottet
plyndredes. Hele Opstanden havde kostet kun ti
Svenskere Livet. Inden Aften var hele Bornholm i
sine egne Børns Værge.
Kun i sine ydre Træk kan Bornholmernes Opstand følges. I2 Alt hvad der kendes, peger imidlertid hen paa, at Sammensværgelsens og Opstandens
skjulte Traade samledes i Præsten Povl Anckers
Haand. Ved Siden af ham var Borgmester Peder
Olsen virksom, raadsnar, en stærkt drivende Kraft,
og som Mellemmand mellem Frederik den Tredje
og Bornholmerne indtog han en fremskudt og faretruet Stilling i Sammensværgelsen. Landets tidligere
øverste borgerlige Embedsmand, Landsdommer Niels
Nielsen, stod uden for denne; og som Vicelandsdommer traadte Peder Olsen frem i hans Sted.
Af disse Grunde faldt det i hans Lod at ordne
Landets midlertidige Forhold. Efter Landsens Stænders og Menigheds Valg indsatte han I3 Borgmester
Klavs Kames til fra Hammershus at styre Øen og
under ham Hasleborgeren Jens Kofoed til at lede
dens Forsvar. Selv drog han i Spidsen for Bornholmernes Sendemænd til København, hvortil han
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kom 21. December. Denne Gang gik han det skumle
Blaataarn forbi ind i Kongens Sal.
Forhandlingerne med Frederik den Tredje førte
først til, at Oberstlieutenant Mikael Eckstein, som
1651-57 havde boet paa Sømlegaard, efter Bornholmernes Ønske 24. December udnævntes til Kommandant paa Bornholm. Samme Dag udbad denne
sig en Landsdommer ansat paa øen. Dernæst indgav Peder Olsen paa egne Vegne følgende særskilte
Seddel til Kongens Sekretær Erik Krag: I4

for sin Livstid. Med selve Landsdommerembedet
fulgte Jordebogsydelserne af elleve Bøndergaarde og
fire Skepper Foderhavre aarligt af hver af Povlsker
Sogns 27 Gaarde. Nydelsen af disse Herligheder,
samt en til Kongen hjemfalden Pengesum, tilsikredes Peder Olsen ved et særskilt Kongebrev 3. Oktober 1663.
Nu da han selv havde naaet sit Livs Maal, kunde
Landsdommer Peder Olsen trøstigt underskrive den
Liste over Opstandens mest fortjenstfulde Deltagere,
som de elleve bornholmske Sendemænd 29. December 1658 overgav Kongen, og paa hvilken de berømmede Povl Ancker, ene af alle de 22, for hans
Raad og Daad i Opstanden. Her, paa det mest hædrende Sted tænkes kan, gav de Ancker Ære i hele
Opstanden frem for hver en af deres andre Førere.
Dem tør vi tro, selvom vi nu vide, at Peder Olsen
havde sin egen Mening 0111, hvem Hovedmanden
var. Endnu Hundred Aar frem i Tiden mindedes
Bornholmerne Ancker som Hovedhjulet i dette Forehavende, i hvilket Jens Kofoed hjalp til, og paa den
snille Peder Olsen tænkte ingen.
Som Landsdommer gik Peder Olsen 8. Januar
1659 i Land i Nexø. Han synes at have gjort god
Fyldest i sit Embede. I hans tolv Dommeraar stævnedes kun syv Domme fra Bornholms Landsting ind
for Højesteret, og ingen af dem vakte alvorlig Paatale imod ham før den syvende og sidste. For at
være Landstinget i Aakirkeby nær tog han Bolig paa
Store Bjerregaard i Vestremarker Sogn, hvilken han
fæstede af Kongen. Den var nyligt nedbrændt, idet
Ildgjerningsmænd havde stukket den i Brand en Dag,
d~ Folkene var til Gudstjeneste i Kirken. Peder

Memoriall
Til Her Secreterer. Borgernester Peder Oluffszen
som Hoffuetmanden begierer wnderdanigst Landzdomers Bestilling paa Boringholm med Gyllingsgaarden; dette haffde salig Hans Pedersen, førige
Landzdommer, och Bestillingen er ringe, iche offuer
100 Rigsdr. aarligen. Derfor allerwnderdanigst
begierer, att Bestillingen noget i hans Liffstid
motte forbedres med epterschreffuene thuende
Gaarde, som ehr nembligh Peder Bucks Gaard*)
vdj Nyckiersogn och Biørnegaarden vdj Clemedschiersogn, som Jørgen Hanszen paa boer, som
er thuende Festegaarde. Och dete alligeuel i Hans
Kongl: Ma: egen naadigste Betenckende indstiller.
Kiøbenhauffn den 27. December Anno 1658.
Hans .Kongl: wnderdanige pligtige Thiener
Peder Olszen.
Den følgende Dag, 28. December, var Peder Olsens tappert tilkæmpede Oprejsningsdag. Den gav
ham af Kongens Haand ikke blot Bestallingsbrev
paa at være Landsdommer paa Bornholm, men end
yderligere et særligt Brev paa at nyde Gyllensgaard i
sin Landsdommertid og de to nævnte gode Gaarde
*) 27de Selvejergaard, hedder endnu Bukkegaard.
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Olsen maatte opbygge den paa ny.15 Trods sin fjerne
Bopæl vedblev han at være Hasle Bys Borgmester.
Hasleborgernes ranknakkede Stridbarhed havde
ypperligt fremmet Opstanden; den Ros vil altid følge
dem, at de først vilde afkaste Svenskernes -haarde
og ulidelige Aag. I fredelige Tilstande passede den
mindre godt ind. Borgerskabet havde overladt Præsten Povl Ancker den midlertidige Brug af et lille
Krat Erikskov til Kvæggræsning. Saa gik Borgmester
Peder Olsen hen og solgte Krattet helt bort til Præsten for atten Slettedaler. Herved ramte han sine
Bysbørn paa deres saare Punkt. De indklagede ham
27. Oktober 1670 for hans egenmægtige Overgreb
mod Byens umistelige Frihed og ønskede at faa en
anden Borgmester, som vilde bo i Byen selv. Kommissarierne Rantzau og Rodsteen udtalte deres Misbilligelse af, at denne Borgmester havde understaaet
sig at bortsælge noget af Byens Jord uden Kongens
Tilladelse, hvori han højligt havde forset sig og burde
staa til Rette. Povl Ancker fandt det raadeligt at
ordne Sagen med sine Sognebørn som et Magelæg,
idet han 15. September 1671 for Erikskov overdrog
Hasle By sin egen større Krateng ved Askelunden.
Dette Magelæg fik 5. Juni 1672 kongelig Stadfæstelse. 16
Kancelliet stillede 17. April 1671 Peder Olsen Valget imellem enten at være Borgmester eller at være
Landsdommer. Nødigt opgav han sin Borgmesterstilling, selvom han nu nævnte den en ham paalagt Byrde. Men mere end at være Borgmester for
sine 60 Hasleborgere var ham dog det at være Landsdommer for alle sine 8000 Bornholmere. Og saa et
Fjerdingaar senere skulde det ufattelige ramme ham,
at Bolskerpræstens døde Hund Krans flengede Dom-

merkaaben af ham, idet Højesteret 10. August 1671
for hans uretfærdige Dom i Hundemordsagen dømte
ham ikke blot fra Dommersædet, men ogsaa fra hans
Boslod. Dette Udfald stod Peder Olsen ganske uforklarligt. I Efterhøsten drog han over til København
i det Haab at skulle overtyde de høje Herrer om,
at han ikke var en ganske almindelig Landsdommer,
som saaledes kunde lade sig sætte ud af Stolen.
Forrige Landsdommer Peder Olsen naaede vidt
denne Vinter i København. Kong Kristian den Femte
bød 6. December 17 sin Generalfiskal at standse al
Retsforfølgelse mod ham, hvis Forseelse skulde være
ham efterladt i Henseende til en og anden tro Tjeneste, som han i sidste Fejde havde gjort, dog at
han efter sin Evne skulde yde Fiskalen en billig
Kendelse. Denne store kongelige Naade gav Peder
Olsen Mod paa mere, som følgende BønskrifP8 viser:
Stormæctigste Høybaarne Første,
Allernaadigste Arffve-Konge och Herre.
Efftersom Eders Kongl: May: tt naadigst hafuer
effter allerunderdanigst Ansøgning effterlat, hvis
mig den høyeste Rættis Dom den 10. Aug. jndværende Aar 1671 war tilkient : end dog ieg ingen
med samme min Dom enten paa Ære eller Welfærth hafde beschadiget I: Da tacker ieg allerunderdanigst och ydmygeligst Eders Kongl: Ma: tt
for saadan Naade och wil det her effter, som tilforn, i ald Vnderdanighed med Lif, Gods och.
Formue erkiende.
Mens effterdi ieg erfarer Landsdommers Bestilling, Eders Kongl: May:tts SI: Her Fader mig
hafde forundt til min, min Hustruis och Børens
Ophold, imod hvis ieg til satte, min Middel och
Formue, som sig til nogle Tusende Daler kand
beløbe, der ieg Boringholm fra de Swenschis Macht
1
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til Eder~ Kongl: May:tts SI: Herr Fader ofverlewerede, och Eders Kongl: May: tf self mig forleden Aar samme Bestilling med sit eget Bref
confirmerede : Da er ieg i ald Wnderdanighed
ydmygeligen forhaabendis, at ieg samme min Bestilling maa beholde, og ieg derforuden, for min
Troschab och Flid saawelsom och mit Godsis och
Formuis Spilde udj Boringholmbs Erobring fra
de Swensche, maa beholde til Arf och Eyendom
den liden Bonde Bolig, ieg paaboer, med Skouf
och Marck, som dog er ickund gandsche ringe,
och det uden Schyld och Landgieide at niude,
efftersom den aarligen schylder ickund trei Fierdinger Smør och kond saaes dertil 3 eller 4 Td: r
Rug, 6 eller 8 Td:r Biug, 10 eller 12 Td:r Hafre;
och det imod min egen Gaard och Eiedom, som
ieg til Landets Erobrings Fortsættelse vdsatte;
endoch mist min egen forige gode Bestilling, ieg
hafde der paa Landet, førend dette Landsdommerie
mig blef paalagt.
Men dersom det icke behager Eders Kongl:
May:tf mig min forige Landsdommers Bestilling
igien at wil forunde, jeg da af Landets Jntrader
maatte niude aarligen min Lifs Tiid tou Hundrede
Rixdaller til min Hustruis och Børens Ophold, at
ieg ickc med dem nu paa min Alderdom schal
nødis at tigge; och de Suensche, som er mit
Lifs och mine Børens Fiender, schulle glæde sig
ofver saadan min Fordærfvelse och Undergang,
naar de saadant hører, efftersom ieg war den
største Aarsag, at Boringholm fra deris Macht
blef frigiort, huilcket wiitløfftigen for Eders May: tf
er demonstrerit baade med Eders Kongl: May: tfs
SI: Her Faders eget Opmuntrings Bref til samme
W ærk och hans Abgcsantes Welb: Hans Oldelands, som mig i Særdelished blefve tilschrefne,
saavelsom och trende Eders Kongl: May:tfs SI:
Her Faders Løfftebrefve, hvorudj hand lofuer mig
och dem, som sig til samme Lands Erobring
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hafde ladit bruge, voris troe Tieniste med ald
Kongl: Naade vil erkiende och wedderlegge, hwilcket mine tilforne indlagde Supplicationer och
medfølgende Memorialer wiidere med ald Sanhed
wdwiiser.
Hworfore ieg beder min Allernaadigste ArfveKonge och Herre, at hand udj Naade wil arrsee
mig fattige, bedagede oc bedrøfvede Mand, som
nu har ligget her sidst forleden Effterhøst, saawelsom næst forleden Aar, der ieg bekom høystbemelte Eders Kongl: May: lts Confirmations Bref
paa høystbe: te Eders Kongl: May:t!s SI: Her Faders naadigste Befalings Bref, och sætter til, hwis
ringe Middel ieg endnu kan d hafve tilbage; och
hielpe mig til Ratte, at ieg icke gandsche schall
undergaa och wære mine Finders Spaat och derudofver ende mit Lif udj saadan Sorig och Ællendigheed, ieg som dog wed fyrgetiufve Aars Tiid
hafver tient Cronen och Landet Boringholm med
ald Troschab och Fliid.
Saadan Kongl: Naade wil den d almæctig Gud
igien af sin usigelig Naade rigelig belønne.
Kiøbenhafn den 30. Decemb: Anno 1671.
Eders Kongl: May: tfs
allerunderdanigste troe Arfve-Vndersaat
och Tienner indtil Døden
Peder Olufsen mppia.
Her hvor det galdt at vinde det tabte Dommerembede tilbage, nævner Peder Olsen sig selv den
største Aarsag til, at Bornholtll udfriedes af Svenskernes Magt. Mærkes kan det, at den mest omtalte
Fører i Opstanden Jens Kofoed rimeligvis har kendt
denne Fremstilling; han, var i København og indgav
samme Dag et Bønskrift om sin Kapitajnslønning.
Men saa er Bønskrifters Art: i skingrende lys Farve
males Peder Olsens store Gjerninger, i kulsort hans

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Niende Bind, Rønne 1915

150

151

store Elendighed. Der kan gjøres rundelige Afdrag
og endda blive en sfor Rest baade hist og her.
Ganske ukendt er hans Forlis af Gaard og Formue
i Opstanden. Selve Opstandsdøgnet kan ikke have
kostet store Penge. Svenskernes haarde Skattepaalæg
før og den danske Regerings endnu strængere Udskrivninger efter Opstanden ramte alle Bornholmere.
Muligt er Peder Olsen her traadt i Forskud for sine
Medborgere. Hans Ord tyde imidlertid mest paa,
at han har ydet den danske Krone Pengeforstrækning;
men andet Steds fra kendes intet hertil. Med Frederik den Tredjes tre Løftebreve tænker han paa de
to Breve, han selv havde modtaget 28. December
1658, og paa det kendte Tilsagn om Privilegier, som
Kongen den følgende Dag havde givet Bornholmerne
og særligt deres Førere i Opstanden.
Forrige Landsdommer Peder Olsen naaede ikke
at faa det skurrende lille Ord "forrige" slettet foran
sit Navn. Allerede 13. September 1671 var Oberst
Mikael Ecksteins Søn Matthias udnævnt til Landsdommer paa Bornholm. la Men iøvrigt fik han i fuldt
Maal, hvad han pegede paa. Kristian den Femte
skænkede ham 2. April 1672 i aarlig Naadepenge
200 Rigsdaler for sær beviste tro Tjeneste i Krigens
Tid og gav den følgende Dag ham og hans Arvinger
til evindeligt Eje Store Bjerregaard i Vestremarker,~o
som han hidtil havde haft i Fæste. De tre Bøndergaardes Landgilde, som var ham overdraget for Livstid, beholdt han.
Hermed syntes Peder Olsen rigeligt sikret; hans
Efterfølger som Landsdommer havde kun 180 Rigsdaler i fast Aarsløn. Men han var en daarlig Husholder. Amtsskriveren var sen til at udbetale Penge,

særligt i den skaanske Krigs Aaringer, og spiste
ham af med Landbrugsvarer til høj Renteritaxt. Allerede omkring 1673 overlod Peder Olsen Bjerregaard
til S111 Dattermand Oluf Staale, Kvartermester i det
bornholmske Rytteri, og beholdt som Aftægtsmand
kun Bolig og Føde paa Gaarden. Og 1679 udtaltes
det, at hos Peder Olsen var ganske intet af Penge
at faa.
Den Sparetrang, som efter den dyre skaanske
Krig lidt sent greb Kristian den Femte, førte ham
til 20. November 1680 at kalde alle kongelige Naadegaver tilbage, saaledes at Nydelsen skulde være ophørt allerede fra samme Aars l. Maj. Den ramte
haardt Peder Olsen, som længst havde hjembaaret
og forbrugt en stor Del af Aarets Indkomst og nu
truedes med at skulle yde den tilbage. I Juni 1681
foretog han sig da Rejsen til København paa ny.
I syv dyre Maaneder maatte han vente her paa at
faa sine Bønner2l hørte; og hvad han bar med sig
hjem, var endda halvt ringe. Kongen undte ham
3. December 1681 en Aarpenge paa 50 Rigsdaler,
at regne fra sidste Nytaarsdag ; 30. December tilstodes det ham at beholde, hvad han havde modtaget af de inddragne 200 Rigsdaler Livpenge og af
de tre Bøndergaarde for Aaret 1680. Men for Fremtiden var disse Gaardes Indkomster røvede ham.
Som en fattig Peder Olsen vendte forrige Landsdommer hjem til Bjerregaard.
Selv Store Bjerregaard, 9. Vornedgaard i Vestremarker, kunde kun tvivlsomt kaldes hans. Han havde
maattet optage et Laan paa 200 Rigsdaler i den og
atter nu, da den kostbare Københavnsrejse havde
skullet tiltrædes, et nyt Laan paa 100 Rigsdaler.
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Kun i to Aar nød han endnu godt af de fattige 50
Rigsdaler. I Januar' 1683 22 døde han paa Bjerregaard, som Laangiveren, Amtsskriver Avgustus Deckner, derefter tilegnede sig. Da denne 18. Februar
1691 af Højesteret dømtes for sine Underslæb til
Livsslave i Bremerholms Jærn, vendte Bjerregaard
tilbage i Kongens Eje.
Til Peder Olsens Slægt kendes næsten intet. Hans
Hustrus Navn vides ikke. For.uden Dattermanden,
Kvartermester Oluf Staale, kendes kun en Søn af
ham, Lieutenant Jens Pedersen Hassel i Hasle, der
synes at være fulgt med Oberst Eckstein fra København og ansat 8. Januar 1659 som Konstabel ved
Hasle Artilleripost ; han nævnes 1681 som Herredsskriver i Nørre og Vestre Herreder.
Hver er selv sin Lykkes Smed. Snilt smeddede
Peder Olsen paa sin egen Velfærd. Og da hele
Bornholms Velfærd stod paa Spil, i hine alvorlige
Decemberdage 1658, da blev hans Snilhed en stor
Aarsag til, at Bornholm lykkeligt friede sig ud af
Kari Gustafs Magt. Ved Bornholmernes Stordaad
vandt de og han straalende Oprejsning for de modløse Junidage 1645. Hans Lod i dette Værk burde
have sikret ham en tryggere Fremtid, end den ham
blev forundt. "Den havde han vel fortjent med sin
Troskab og Flittighed, " skrev Bornholms Krønike-t
skriver Rasmus Ravn 1671. Nu er ham sikret e
ærefuldt Minde hos Efterslægten. Siden 8. December
1908 bærer Mindestenen paa Hasle Torv hans Navn
næst efter Povl Anckers og Jens Kofoeds frem i
Tiderne.
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Hvor intet andet er nævnt, findes de i Rigsarkivet.
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