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K r i s t i a n s ø.
Ved

JOHAN BULMER.

Idet efterstaaende Artikel om Kristiansø
her trykkes i samme Skikkelse, hvori den
allerede mod Slutningen af Aaret 1914 overgaves til "Bornholmsk Samfund", bemærkes,
at det jo er muligt, at enkelte af de i Artiklen omskrevne Forhold har forandret sig
noget siden anførte Tid. løvrigt erindres her
om, at forrige Bind af "Bornholmske Samlinger", udkommet i 1915, indeholder en
Artikel om Kristiansø af E. Søeborg.

K ristiansø - Kongeriget Danmarks østIigste Bestanddel, beliggende som et Biland til Bornholm er egentlig tre smaa Klippeøer eller -Holme: Kristiansholm, Frederiksholm og Græsholmen, hvortil
yderligere slutter sig (Nordvestligst) den ubetydelige
Holm Tat samt (forskellige Ste~er) nogle Skær. Navnet
Kristiansø erholdt Øerne efter Kristian den Ste, der
i 1680'erne gjorde Øerne til en Fæstning. Før Fæstningsanlæget var Øernes sædvanlige Navn Ert(e)holmen(e), hvilket Navn skal komme af et oldnordisk
Ord Arda (Knold). Paa Bornholm benævntes Øerne
imidlertid ogsaa Nordholmen(e). I nyere Tid bliver
paa Bornholm Kristiansø ofte blot kaldt "Øen", idet
i Modsætning hertil Bornholm benævnes "Landet".
Omstaaende findes en lille simpelOversigtsplan
(Kort) over Kristiansholm og den betydelig mindre
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Frederiksholm, hvilken Plan er i Maalestok ca. 1/2°'°00
og har Nord opad. Af Generalstabens Kort!) kan
konstateres, at Kristiansholms største Længde er ca.
700 Meter (1100 Alen). Sundet mellem denne Holm
og Frederiksholm udgør Kristiansøs Havn, hvorover
fører en smal Bro, som der kan gaas ad fra den ene
Holm til den anden. Græsholmen, der ligger noget
Nordvest for de to andre nysomtalte Holme, kan ikke
have Broforbindelse med disse, og det er derfor forstaaeligt, at den er ganske ubebygget. Denne Holm
- der er omtrent halvt saa
stor som Kristiansholm og er
et Tilholdssted for Ederfugle
og andre Søfugle - har imidlertid været benyttet til Kirkegaarde, hvorom nogle nærmere Bemærkninger findes i
Note 22 i det følgende. Iøvrigt havde man ogsaa en Tid
paa Græsholmen nogle Skanser som Led af Kristiansøs Fæstning. Kristiansholm
og Frederiksholm, som ligger nær sammen, er altsaa
de eneste beboede De1e af Kristiansø. Næsten alle
Bygningerne paa Holmene er Efterladenskaber fra
den Tid, Kristiansø var Fæstning. Øen ophørte i

1850'erne at tjene som Fæstning. Staten opretholder
imidlertid fremdeles Fyr- og Lodsvæsen paa Kristiansø, og dennes Havn bliver fremdeles af Staten
vedligeholdt som Nødhavn, men har især Betydning
som Fiskerihavn, idet Kristiansø siden Fæstningens
Nedlæggelse naturligst kun egner sig til at bebo es
af Fiskere. Havnen og de forskellige omliggende
Bygninger frembyder fra visse Punkter set nogen
Lighed med en lille By.
I nyere Literatur er Kristiansø omtalt navnlig i
den af Weitemeyer besørgede 3die Udgave af Traps
Beskrivelse over Danmark 3die Bind Side 99-102,
hvor. tillige findes en Tegning af Kristiansholm ved
Havnen. I det følgende skal imidlertid fremsættes
først en Del hovedsagelig historiske Bemærkninger
om Kristiansø og derpaa til sidst - i et Afsnit IV under Henvisning til foranstaaende lille Kort nogle
Bemærkninger om Øens stedlige Forhold, hvilke Bemærkninger støtter sig til Besigtigelse senest i Sommeren 1914. Hvad her i det hele skrives om Kristiansø tilegnes maaske bedst ved at læse Afsnittene
i omvendt Orden, ·altsaa det nysbemeldte sidste Afsnit først.

I.
Før Fæstningsanlæget.

l) Der findes helt sorte og lidt kolorerede Generalstabskort
over Kristiansø iMaaiestak 1120,000, hvilke Kort imidlertid er
utydelige bl. a. ved, at der - som det synes, uden fornuftig
Hensigt - er skrevet Ordene "Lægebolig" og "Jordemoderhus"
tværs over Kristiansholm. Det kunde antagelig betale sig, om
en Boghandler udgav, f. Eks. paa Brevkort, en for Besøgende
vejledende Plan over Kristiansø med enkelte hosføjede Forklaringer.

Da, som berørt, Kristiansø i 1680'erne indrettedes
til Fæstning, blev der ogsaa ført en Del Jord dertil,
hvilken Jord senere forøgedes ved Affald. Forinden
Fæstningsanlæget havde der ikke været Jordlag af
nogen Betydning paa Ertholmene, men disse havde
henligget som næsten helt nøgne Klipper - Græs1*
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holmen dog væsentlig dækket af Rullesten -- og
Holmene havde ikke tjent som vedvarende Bosted
for Mennesker, men havde af levende Væsner kun
haft Søfugle til stadige Beboere.
Det kan imidlertid ikke betvivles, at der, endog
meget langt tilbage i Tiden, af og til har været Mennesker paa Ertholmene. Enkelte Oldsager fra Stenog Jernalderen er fundne dersteds. Saa langt tilbage
i Tiden, som der er foregaaet Skibsfart paa østersøen, har Vandet imellem og udfor Ertholmene rimeligvis haft nogen Betydning som Nødhavn for Søfarende. Det kan ogsaa være, at Holmene i sørøveri ske
Tider har -- som det undertiden fortælles - tjent
som Tilholdssted for Sørøvere. Herom haves dog
ingen tilforladelige historiske Efterretninger. Sikkert
er det imidlertid, at Fiskere, navnlig fra Bornholm,
i Tiderne før Fæstningsanlæget har haft Station paa
Ertholmene om Sommeren for at drive Fiskeri deromkring. Jævnfør det følgende.

henlaa som herreløse Holme i Havet. Saaledes kan.
Forholdet dog ikke anses at have været, og hele Fortællingen om, at Sverig har haft alvorligt i Sinde at
anlægge Fæstning paa Ertholmene, er vistnok blottet
for virkeligt historisk Grundlag.
Medens Skaane (med Halland og Bleking) før
1658 var en gammel Bestanddel af Danmark, maatte
Ertholmene ifølge deres geografiske Beliggenhed naturlig anses som en Del af Danmark og nærmest som
et Tilbehør til Bornholm, som var det Land, Ertholmene laa nærmest, og til hvilket Land de ogsaa
henregnes i Arent Berntsens Bog af 1656 om Danmark og Norge. Da Skaane (med Halland og Bleking) samt Bornholm ved Fredsslutning i Roskilde
i Februar 1658 afstodes til Sverig, blev der i Forbindelse med Fredstraktaten givet Sverig et særligt
Cessionsbrev (Overdragelsesdokument, Skøde) paa,
Bornholm, i hvilket Brev det - i Samklang med
Udtrykkene i Fredstraktaten - bl. a. hedder, at Bornholm med tilhørende Øer og Skær, Afgifter og Herligheder osv. afstaas til Sverig. At der ved de anførte Ord "Øer og Skær" særlig er sigtet til Ertholmene, tør imidlertid ikke her paastaas; Ordene
kan være blot en Formular uden bevidst at sigte til
noget bestemt. Men da den svenske Oberst Prinsenskjold kort efter ovenbemeldte Fredsslutning var beskikket til at bestyre Bornholm som svensk Land, erholdt han fra Sverigs Regering en Skrivelse, hvori
det hedder, at da, ved Traktaterne med Danmark,
blandt andre Provinser og Len iligemaade 'Bornholm
med underliggende Øer er overdraget til Sverig, saa
skal nu Prinsenskjold i Forbindelse med en Herredshøvding Sylvius erkyndige sig nøjere om Bornholms

I sin danske Atlas af 1767 2) refererer E. Pontop-:
pidan en Fortælling om, at før Danmark befæstege
Ertholmene, havde Sverig i Sinde at indtage Holmene til Fæstning, hvilket svenske Forsæt imidlertid
paa en særlig Maade blev røbet for Danmark, som
derefter skyndte sig med at bemægtige sig Holmene,
der forhen var "dubiæ possessionis" . Ved dette sidste
Udtryk maa nærmest antages ment, at Ertholmene,
inden Danmark i 1680'erne bestemte dem til Fæstning, ikke var under nogen Stats Herredømme, men
2) 3. Bind S. 230.
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hele Tilstand og derefter afgive en Beretning herom
til Sverigs Regering. Til Efterkommelse af dette Paalæg udfærdigede og afsendte Prinsenskjold i Maj 1658
den forlangte Beretning, hvori han bl. a. skriverB), at
Bornholm har under sig ingen andre Øer end 3 smaa
Holme eller Klipper, der her almindelig kaldes Nordholmene, men paa Søkort benævnes Ertholmene, ved
hvilke Holme der er et godt Fiskeri af Torsk og Sild
ved Sommer- og Høsttider ; og fisker der ikke alene
Bornholmere, men ogsaa Skaane- og Blekingboere,
og gives derfor til Lensherren en Ol Sild af hver
Baad aarlig. - Jfr. herved "Bornholmske Samlinger"
8. Bind (1913) Side 167-68, hvor der findes nogle
Oplysninger om Fiskeriet paaKristiansø i Tiden nær
efter Aar 1600.
Ligesom altsaa Prinsenskjold overensstemmende
med de geografiske og historiske Forhold betragtede Ertholmene som et Tilbehør til Bornholm, saaledes har antagelig ogsaa de højere Myndigheder i
Sverigs Hovedland fulgt den samme Betragtningsmaade.
Da Bornholmerne mod Slutningen af 1658, ved at
dræbe Prinsenskjold og indtage Hammershus, havde
gjort Oprør mod det svenske Herredømme paa deres
ø og erobret denne tilbage til Danmark, blev senere
- nemlig i 1660'erne - i Henhold til indgaaede
Traktater 4) det foran omtalte Cessionsbrev om Born-

holm tilbageleveret fra Sverig til Danmark. Og naar
Bornholm saaledes var faldet tilbage til Danmark,
maatte Sverig vel i Henhold til det passerede erkende, at ogsaa Ertholmene var fulgt med og derved
paany blevet en Bestanddel af den danske Stats
Territorium. Det vides ikke, at man nogensinde fra
Sverigs Side har villet gøre en modsat Betragtning
gældende.
Hvorvidt Danmark efter - som nys omtalt - at
have faaet Ertholmene tilbage fra Sverig, har opkrævet
Afgifter af de Fiskere, der om Sommeren plejede at
bruge Ertholmene, synes ikke nu let at oplyse. Men
at Danmark dog i Tiden mellem 1658 og Ertholmenes Befæstning udtrykkelig har inddraget disse Holme
under sit Herredømme kan i alt Fald anses at ligge
deri, at da Bornholm (væsentlig paa Grundlag af sin
Jordebog af 1664) første Gang vurderedes i Hartkorn,
blev tillige Ertholmene anslaaede i Hartkorn (til l Td.
3 Skpr., hvilket er lig 11/~ Td., idet den daværende
bornholmske Hartkornstønde udgjorde 6 Skæpper).
Denne Hartkornsansættelse for Ertholmene fremgaar
af Bornholms Hartkornsbog 5) af 1671, hvori Side 35
"Nør- eller Ertholmen" er opført med nævnte l Td.
3 Skpr. Hartkorn sammen med Byen Gudhjem, som
er det Punkt af Bornholm, der ligger Kristiansø
nærmest.
Det foran førte tilsigter at godtgøre, at den i det
foregaaende berørte Sætning, der er kommet noget
i Omløb, at Ertholmene forud for deres Indtagelse

B) .Ifr. Handlingar rorande Skandinaviens Historia, 29. Del,
Stockholm 1858, S. 384 og 374.
4) Københavnsk Fredstraktat af 27. Maj 1660 § 5 (i Damkier og Krdz's Supple11lents-Lovsamling) med flere dertil sig
sluttende senere Traktater. De paagældencle Traktnier er endnu
ikke trykte i Laursen's under Udgivelse værende Traktatværk.

5) Bogen __ der omtales i F. Thaarup's Beskrivelse over
Bornholms Amt og Kristiansø af 1839 S. 314 og findes nævnt i
Rigsarkivets i 1892 trykte Rentekammcrarkiv-Registratur S. 104kaldes "Ekstrakt til Matriku1ens IndretteIse over Bornholm".
o
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til Fæstning var "dubiæ possessionis", ikke kan anses for rigtig.
Som angivet i det foregaaende plejede Fiskere i
hine ældre Tider at have Ophold paa Ertholmene om
Sommeren for at drive Fiskeri deromkring. Formodentlig er der især blevet fisket en Mængde Sild
ved Holmene. Størstedelen af den til Ertholmene indbragte Fiskemængqe er rimeligvis blevet saltet der
for senere at udføres derfra. De paagældende Fiskere
har uden Tvivl haft Boder (Skure eller simple Hytter)
og visse andre Indretninger anbragte paa Holmene.
Der var imidlertid næppe nogen, som ved Hævd eller
paa anden Maade havde erhvervet privat Ejendomsret til nogen Del af Holmenes Grundareal. I alt Fald
har saadan Ejendomsret ikke kunnet opretholdes, da
Ertholmene indtoges til Fæstning.

II.
I<ristiansø som Fæstning.

, Her kan i Forbigaaende først nævnes, at - som
anført af M. K. Zahrtmann i "Bornholmske Samlinger" 8. Bind (1913) Side 160 - for at ave Fetaljebrødrene (et tysk Sørøversamfund) paatænkte Dronning Margrete i Tiden henved Aar 1400 at bygge en
fast Borg paa Ertholmene. Men denne Tanke kom
altsaa ikke til Udførelse.
Efterat den saakaldte skaanske Krig, der førtes til
Lands og Vands mellem Danmark og Sverig, var endt
i 1679, paatænkte Danmark imidlertid i de nærmest
følgende Aar at anlægge en befæstet Krigshavn ved
Ertholmene eller ved Bornholm. Man troede en Over-

gang, at Kysten ved Fiskerlejet Arnager noget Sydøst
for Rønne vilde egne sig for en saadan Havn. Men
omsider kom man til Erkendelse af, at det var at foretrække at anlægge den paatænkte Havn mellem Ertholmene, og den endelige Bestemmelse blev derfor,
at Havnen skulde anlægges her. Det drejede sig altsaa om en Havn, hvor danske Krigsfartøjer kunde
gaa ind og finde et sikkert Ophold; og Ertholmene
maatte saaledes tillige forsynes med Fæstningsværker,
for at Fjender kunde holdes borte fra Stedet. Man
havde dog ogsaa det Øjemed med Havnen, at den
skulde gavne den almindelige Søfart ved at tjene som
et Tilflugtssted for Skibe, der kom i Nød paa østersøen.
I 1684 blev det haandværksmæssige Arbejde paa
Ertholmenes Befæstning og Havnens Indretning paabegyndt. Det var den i Forvejen naturlige Havn i
Sundet mellem Kristiansholm og Frederiksholm, som
istandgjordes til det tilsigtede Øjemed. En Junidag
nysnævnte Aar blev ved højtstaaende Militærpersoners
Deltagelse og ved Prædiken, Kanonskud og Trompetklang Grundstene lagt til det store, runde Fæstningstaarn paa Kristiansholm. Det følgende Aar opførtes
det mindre, runde Taarn paa Frederiksholm. Foruden de nævnte Taarne blev der naturligvis opført en
Del andre Bygninger, bl. a. til Beboelse, ligesom
navnlig svære Forskansningsmure' af Granit anlagdes
ved Kristiansholms og Frederiksholms Udkanter.
I Anledning af omtalte Befæstning af Ertholmene
blev der i København slaaet et Par Sølv-Erindringsmedaljer af noget forskellig Størrelse, begge med
latinske Indskrifter. Den ene er afbildet i Thura's
Beskrivelse over Bornholm og Kristiansø af 1756.
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Udenpaa det foran nævnte store Fæstningstaarn paa
Kristiansholm blev der anbragt i fast Forbindelse med
Taarnet en temmelig stor Stenplade, ligeledes med
latinsk Indskrift. De nævnte Indskrifter vidner om de
høje Tanker, man har knyttet til Kristiansøs Fæstning. En tidligere Garnisonspræst paa Kristiansø
C. A. Sparre har Side 47 i et efterladt Haandskrift 6 )
om Øen givet en dansk Oversættelse af omtalte Stenpladeindskrift, hvilken Oversættelse her meddeles
næsten uforandret: - "Til evig Ihukommelse vidner
denne Sten om den højmægtige Konge Kristiarr den
Stes Forsorg, Danmark-Norges enevældige Drot, der
under Tidernes Trængsel - vaagende over Landets
Velfærd og brændende af Attraa efter Heltedaad her paa dette Sted trolovede sig med den vilde Sø
og, til Sikkerhed for det danske Hav, til Ly for Snekkerne og til Værn for den nye Havn, oprejste, styrkede
og fuldførte denne Fæstning, som her ses, mellem
bratte Klipper og Havets Brændinger, saa det kan
være vitterligt for kommende Slægter, at den i Krige
uovervundne Konge her ikke engang Iod sig overvinde af Naturens Modstand." _. Indskrifterne paa
de foran nævnte Medaljer forkynder bl. a. om, at
"Ertholmia", som forhen var Fiskernes simple Tjenerinde, nu ved Kristian den 5tes overherkuliske Værk
er blevet forædlet og under Navn af Kristiansø ophøjet til østersøens Beherskerinde.
Under Fæstningens Bestaaen blev der af og til
foretaget forskellige ikke lidet bekostelige Bygnings-

og andre Foranstaltninger til Forandringer og Forbedringer ved Fæstningen. Kristiansøs Fæstningsværkers Historie findes for en Del behandlet i "Nyt
Arkiv for Søvæsenet" lste Bind, København 1842,
Side 359-77 og 251-57. Her kan ogsaa henvises
til et om Kristiansø handlende Brev af 1756, der er
. omtalt og delvis gengivet i Tidsskriftet "Fra Arkiv
og Museum" 3die Bind, København 1905-08, Side
290-97.
I Thaarup's foran i Note 5 nævnte Bog af 1839
Side 337 og følgende findes en Del Oplysninger om
Forholdene paa Kristiansø, saaledes bl. a. om Øens
personelle Besætning. - En Kommandant har været
den øverste paa Fæstningen. Dennes til Krigsudøvelse
bestemte Besætning har iøvrigt bestaaet af enkelte
Officerer samt en Del Land- og Søsoldater. Endvidere har ..der paa Kristiansø været følgende i løsere
eiler fastere Forbindelse med Fæstningen staaende
Personer: En ForvaIter 7), en Auditør (Retsembedsmand), en Præst, en Skolelærer, en Lærerinde, en
Kirurg (Læge), en Jordemoder, en Møller, en Kro~
mand, Lodser, Haandværkere. Desforuden var der 1
Fæstningstiden andre Folk paa Kristiansø, hvorom
straks nedenfor.
Det var saaledes ved Kristiansøs Fæstning, at de

6) Findes i de! store kgl. Bibliotek under Betegnclsen: Ny
kgl. Samling Nr. 2257, Kvart. Sparre var Præst paa Kristiansø
1841-49.

7) Ifølge Thaarnp var Forvallcrcn en Proviant-, Aml11l1nition~
og Materialforvalter. Han lorcstod et Brødbageri og et Bryggen.
Desuden var han Toldforvalter og skulde indkassere Told og
Havnepcngc. Endvidere var han Fyrinspcktør. -- I Fæstningstiden lønnedes de ved Fæstningen ansatte delvis med Fødevarer
in natura. Denne delvise Lønning med "Kost" gælder endnu
paa Kristiansø navnlig for Lodserne, men saaledes at Kostportionerne nl1 udredes i Penge efter en vis Takst.
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ved denne tjenende Mænd kunde være gifte og have
deres Familie (navnlig Kone og Børn) hos sig paa
øen. Der kunde saaledes paa Kristiansø opvokse nye
paa Øen fødte Slægter. Og Mænd, der tog Afsked
fra Fæstningens Tjeneste, kunde vistnok i Reglen forblive paa Øen, ligesom Indvandring til Øen af Fiskere,
der erholdt fastere Bopæl paa Øen uden at staa i
Fæstningens Tjeneste, formodentlig ikke har været
helt udelukket. Ved de her anførte Omstændigheder
har der altsaa paa Kristiansø kunnet fremstaa en Befolkning, der ikke var nødvendig for Fæstningen,
men tildels var uden erthver tjenestemæssig Forbindelse med denne. Ifølge Thaarup's fornævnte Bog
var der i 1801 ialt 494 Mennesker paa Kristiansø,
men i 1834 kun 407. I de nævnte Antal er ogsaa
indbefattet Tyender og Børn; og mere end Halvdelen
af Antallene var af Kvindekønnet.
Baade Folk af Fæstningens Besætning og andre
har kunnet drive Fiskeri ved Kristiansø og indbringe
Fiskefangsten til Øen, hvilken private Fiskerinæring
Fæstningen altsaa ikke var til Hinder for. Undertiden
har der under Fæstningens Bestaaen været et~bleret
en planmæssig Udførsel af levende Fisk (i Kvaser)
fra Kristiansø til København, jfr. det foran i Note 2
nævnte Bind Side 232.
Før der blev Fæstning paa Kristiansø har der næppe
været Spørgsmaal oppe om Øens Jurisdiktionsforhold.
Fæstningsanlæget medførte imidlertid, at Kristiansø
blev en militær Jurisdiktion for sig, saaledes at alle,
der opholdt sig paa Øen, var underkastede den derværende militære Garnisonsret8), ved hvilken den ved

Fæstningen ansatte Auditør fungerede. Kristiansø
havde saaledes ikke i Fæstningstiden nogen domstolsmæssig Forbindelse med Bornholm, og heller
ikke hørte Øen i verdslige Øvrigheds anliggender under Bornholms Amt, men Fæstningens Kommandant
var tillige som Amtmand paa Kristiansø.
Kristiansøs Fæstning kom ikke i Tidernes Løb til
at spiIle nogen aabenbar mægtig Rolle. Den mærkbareste krigerske Tildragelse i Fæstningens Historie
er sikkert, at Fæstningen engang i 1808 stred med
engelske Krigsskibe, der imidlertid trak sig tilbage
efter ved deres Skydning at have øvet en Del Skade
paa Fæstningen.
Da man efterhaanden kom til Erkendelse, af, at det
af finansielle og andre Grunde maatte anses for utilraadeligt fortsat at opretholde Kristiansøs Fæstning,

8) Her meddeles - i sammentrængt Form og med Omskriv-

ning af visse Udtryk - en kristiansøsk Retsdom fra Øens Fæstningstid:
Aar 1825 den 8. Maj KJ. 8 Formiddag blev i Fæstningen
Kristiansø en Garnisonsret sat og holdt i Kommandantboligen
under Forsæde af Kommandanten Kaptajn Wulff. Rettens Bisiddere var Løjtnant Birch, Løjtnant Dam og Auditør Wibe. For
Retten mødte Klageren overkom plet Soldat N. N. og hans i Henseende til Bord og Seng fraskilte Hustru P. P. Førstnævnte gentog sin Paastand om sit Ægteskabs fuldkomne Ophævelse. Indstævnte P. P. gentog sin afgivne Tilstaaelse. Kommandanten
foredrog, at Retten ogsaa maatte dømme om, hvorvidt Indstævnte
bør belægges med Straf. Auditøren fremlagde følgende Udvikling:
Det er under nærværende Sag erkendt, at Indstævnte har gjort
sig skyldig i Hor. Foruden hendes egen Erkendelse . . . . . .
. . . . . . . . kommer i Betragtning, at Ægtefællerne i mere end
et Aar har været adskilte i Henseende til Bord og Seng, og at
Indstævnte i den Tid har avlet et Barn . . . . . . . . . . . . . . .
Som Følge heraf bliver Klagerens Paastand at tage til Følge og
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afgav Kongen under 2. Maj 1855 efter Marineministeriets Forslag en Resolution0) 0111 Fæstningens Nedlæggelse, hvilken Resolution bestaar ar forskellige
Punkter, der her kortelig angives:
Fæstningen Kristiansø nedlægges som Fæstning.Kristiansøs Havn bliver indtil videre paa Statens Bekostning at vedligeholde som Nødhavn. - Tillige
bibeholdes det derværende Lodseri og Fyretablissement. - Til Ordens Overholdelse paa Øen og blandt
Skibsbesætningerne forsynes Øen med en passsende
militær Besætning af ugifte Folk. - Et Par af Havnebatterierne forbliver monterede, indtil det nærmere
afgøres, om og hvilken Befæstning Kristiansø skal
have. - Alle af Øens nuværende Befolkning, som
ikke for Fremtiden fa ar noget at gøre paa Øen, bortflyttes. - Det tillades ikke nogen at tage Ophold
paa Øen uden Marineministeriets særlige Tilladelse.Kristiansø vedbliver indtil videre at henhøre under
Marineministeriet.
Altsaa nogen virkelig Fæstning skulde Kristiansø

ikke være mere; men man troede det dog nødvendigt
at bibeholde en Slags militært Politi ved Øens Nødhavn. En saadan mindre militær Besætning blev ogsaa opretholdt indtil i 1863.
Som det ses, gaar den kongelige Resolution om
Fæstningens Nedlæggelse ud paa, at de fremtidige
Militære paa Kristiansø skal være ugifte Folk, og at
alle af Øens Befolkning, som ikke fremtidig faar
noget at gøre paa Øen, skal bortflyttes fra denne,
samt at det ikke tillades nogen at tage Ophold paa
Kristiansø uden Marineministeriets særlige Tilladelse.
Disse Udtalelser forklares ved, at Marineministeriet
(Statskassen) ifølge en kg!. Resolution af 12. December 1845 1°) havde Pligt til at yde Fattigunderstøttelse
til de Folk, der var fødte paa Kristiansø og ikke
senere havde erhvervet (kommunal) Forsørgelsesret
noget andet Sted i Danmark. Nævnte Ministerium
havde ved Fæstningens Nedlæggelse ikke god Tro
til Fiskeriet ved Kristiansø og ønskede ikke at blive
udsat for at skulle yde betydelige Fattigforsørgelsesudgifter m. m. for øen. Ministeriet stilede altsaa
henimod at forhindre, at der kunde blive for mange,
der havde Fattigforsørgelsesret paa Kristiansø. At
regulere Befolkningsantaliet paa Øen var jo en let Sag
for omtalte Ministerium, da der hverken fandtes privat
Grundejendom eller privat ejede Huse paa øen.

hans Ægteskab at ophæve. Hvad Indstævntes Strafskyld angaar,
da er det udenfor Tvivl, at Misgerningen bør straffes . . . . . .
. . . . . . . . . . Min Mening er, at hun bør i Overensstemmelse
med Lovens 6--13·-24, jfr. Forordning af 24. Septbr. 1824 § 2,
belægges med Fængselsstraf paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage.
Dommereden blev derpaa aflagt paa sædvanlig Maade og
Stemmerne afgivne. Løjtnant Birchs Votum: som Auditørens.
Løjtnant Dams Votum: som Auditørens. Kommandantens Votum:
som de andres. Paa samlede Vota kendtes for Ret:
Det mellem overkomplet Soldat N. N. og hans fra Bord og
Seng adskilte Hustru P. P. bestaaende Ægteskab bør ophævet
at være. Saa bør og P. P. hensættes i Fængsel paa Vand og
Brød i 3 Gange 5 Dage . . . . . . . . . . . . . .
9) Jfr. Departementstidende for 1855, S. 568 flg.

10)

Jfr. Ny KollegiaItidende for 1846, S. 112-13.
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III.

dede sig imidlertid til at lade dette Forsæt falde 12),
idet de nævnte Embeder bevaredes ved at forenes
hos en og samme Mand, hvorved altsaa Kristiansø
blev opretholdt som et Kirkesogn med egen Præst.
Endvidere bevaredes Lægeembedet og Jordemoderembedet paa øen. Og navnlig opretholdtes Øens
Forvalterembede, hvorom nærmere straks nedenfor.
Overhovedet blev Resolutionen om Fæstningens
Nedlæggelse ikke bragt strængt i Brug i alle dens
Punkter. Dels blev der efter Fæstningens Nedlæggelse ansat (ogsaa i den nye Militærbesætning) visse
gifte Folk som Statsbestillingsmænd paa Kristiansø;
og vel kom en hel Del Folk bort fra Øen ved Fæstningens Nedlæggelse, men siden har dog en - med
Tiderne i Tal vekslende - Fiskerbefolkning (hvoriblandt navnlig ogsaa gifte Folk) haft Adgang til at
være bosat paa Kristiansø, især efterat en Del af Øens
Bygninger var overgaaet til Bestyrelse under Finansministeriet (jfr. nedenfor).
Som berørt et Par Sted~r i det foregaaende var
der blandt de ved Kristiansøs Fæstning ansatte en
Forvalter, hvis Stilling var ret betydelig, idet det tilkom ham - der ikke hørte til Fæstningens Krigere at bestyre en Flerhed af Forhold ved Fæstningen
(jfr. Note 7 foran). Efter Fæstningens Nedlæggelse
fandtes der dog at være fortsat Brug for en Forvalter
paa Øen, og Forvalterembedet sammesteds blev derfor bestaaende. Da Militærbesætningen helt afskaffedes, blev Forvalteren den øverste Myndighed paa
øen. Endnu fremdeles er Forholdet saaledes, at Kristiansø bestyres af en af Marine11linisteriet ansat For-

Efter Fæstningens Nedlæggelse.·

Ved Kristiansøs Fæstnings Nedlæggelse i 1855 ophævedes navnlig Øens egentlige Kommandanternbede.
Som tidligere bemærket skulde der imidlertid indtil
videre opretholdes paa Øen en mindre Militærbesætning, en Slags Havnepoliti. Denne Besætning kom
til at forestaas af en saakaldet "Højstkommanderende" .
Omtalte mindre Militærbesætning, der begyndte med
- foruden den Højstkommanderende - et Par Underofficerer og en Snes Menige, har imidlnrtid antagelig snart vist sig overflødig, og den blev ogsaa
efterhaanden formindsket, hvorefter, som tidligere berørt, al Militærbesætning blev afskaffet paa Kristiansø
i 1863. Den sidste Højstkommanderende paa Kristiansø var den senere Admiral H. G. F. Garde, hvis
Funktionstid paa Øen udløb den 1. April nævnte
Aar l l).
Det er foran fremhævet, at den kg!. Resolution om
Fæstningens Nedlæggelse sigtede imod en særlig Begrænsning af Indbyggerantallet paa Kristiansø. Marineministeriet havde i Forbindelse med Fæstningens
Nedlæggelse ogsaa til Hensigt at afskaffe baade
Præste- og Skolelærerembedet paa Øen, men besin-

.

11) lfr. en i det sjællandske Landsarkiv i København bero-

ende haandskreven Bog i Folio, der er ført af den foran i Note 6
nævnte Garnisonspræst C. A. Sparre med flere, og hvori bl. a.
findes en Fortegnelse over Kristiansøs Kommandanter. De ovenommeldte Højstkommanderende er i Bogen anførte i Kommandantrækken. Bogen henligger i Kristiansøs gejstlige Arkivafdeling. Herudenfor har Landsarkivet en større verdslig ArkivafdeJing fra Kristiansø. De kristiansøske Arkivsager er imidlertid kun
j ringe Grad benyttede ved nærværende Afhandling.

12) lfr. f. Eks. Anhang B til Rigsraadstidende for 1856, S. 371.
2
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valter, der altsaa er Øens højeste stedlige Myndighed.
Forvalterembedet paa Kristiansø er imidlertid naturligvis i Nutiden paa flere Punkter væsentlig forskelligt fra, hvad det var i Øens Fæstningstid. Blandt
sine forskellige Embedsegenskaber har Forvalteren
nu tillige Egenskab af Politi officiant paa øen. Siden
1898 har Forvalterembedet været besat med tidligere
Marineofficer Kaptajn C. M. With. Skønt ForvalterstilIingen ikke er af militær Natur, benævnes Forvalteren dog undertiden Kommandant.
Et Embede paa Kristiansø, som nedlagdes sammen
med Fæstningen, var Auditørernbedet, idet Øen ved
Fæstningens Nedlæggelse naturlig maatte undergives
civil Øvrigheds- og Domsmyndighed. Man hjalp sig
i denne Henseende rent midlertidigt med visse af
Ministerierne trufne Foranstaltninger. Men da det,
som man sagde, her drejede sig om at henlægge
under civil Jurisdiktion et Distrikt, der ingensinde
tidligere havde været indordnet under civil Jurisdiktion, mente man det rigtigst, at Forholdet gaves
en fast Ordning ved Lov. Regeringen foranledigede
da, at der under 21. Januar 1857 udkom en Lov,
hvorved Kristiansø henlagdes under Herredsfogden
i Bornholms øster Herred og Amtmanden over BOm"holm som Overøvrighed. I Tilslutning til denne Lov
bestemmer Reskript af 8. August 1857, at den ordinære Ret for Kristiansø skal holdes paa Tingstedet
i Svaneke een Gang maanedlig, nemlig den første
Fredag i hver Maaned KJ. 11 Formiddag. Kristiansø
blev altsaa henlagt under Bornholms Amtmand som
Overøvrighed. Og iøvrigt gjordes Øen til en særlig
(civil) Jurisdiktion og henlagdes som 3die Jurisdiktion
under Herredsfogden for Bornholms øster Herred,

der tillige er Byfoged for Svaneke Købstad. Da der
plejer at være enten intet eller kun lidet at foretage
i Kristiansøs Ret, er det naturligt, at Retten holdes
i Svaneke, fremfor at Dommeren skulde rejse fra
Svaneke,. hvor han bor, til Kristiansø for at holde
Retten sidstnævnte Sted. Kristiansø er tillige i
flere andre offentlige Henseenderlil) end de alt angivne sat i Forbindelse med Bornholm.
Særegent for Kristiansø er imidlertid, at Øen ingensinde, altsaa heller ikke efter Fæstningens Nedlæggelse, er blevet til nogen Kommune i almindelig
dansk Forstand: Hverken er Øen nogen Kommune
for sig selv, og ikke heller hører den kommunalt til
nogen Del af Bornholm. Kristiansø hører saaledes
heller ikke under Bornholms Amtskommune, omendskønt Øen, som tidligere bemærket, hører under Bornholms Amt som Overøvrighedsdistrikt. Kommuneskatter kendes altsaa ikke paa Kristiansø. Som i det
foregaaende ved Note 100mmeldt er Fattigforsørgelsen for Øen i tidligere Tid paalagt Statskassen. Fattigloven af 9. April 1891 § 26 udtaler, at det har sit
Forbliv.ende ved de gældende Bestemmelser om Statskassens Forpligtelse til med Hensyn til Kristiansø at
træde i den forsørgelsespligtige Kommunes Sted. Fattigunderstøltelsen -- og jævnsides dermed Alderdomsunderstøttelsen - for Kristiansø gaar nu gennem
FinansministerietI 4). Udgifter til den kriminelle Retspleje (Delinkventomkostninger), der ellers eramtskommunale, afholdes for Kristiansøs Vedkommende paa
13) Saaledes i H. t. Kirke- og Skole-0vrighedsvæsen, Rigsdagsvalg, personlig Statsskat etc.
14) § 21 (Post A. VIII. "Andre Udgifter".) i de senere Aars
Finanslove.
2'
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Marineministeriets Finanslovbudget, hvor Kristiansø
har sin Hovedkonto l5) med Overskrift "Kristiansø og
dens Vedligeholdelse som Nødhavn".
Idet man, som i det foregaaende angivet, ret hurtigt veg noget tilbage fra det ved Fæstningsnedlæggelsen gjorte Tilløb til at holde Befolkningen paa
Kristiansø særlig begrænset, førtes man naturlig over
til at tænke paa at faa tilvejebragt en kommunal Ordning for Kristiansø, og det en saadan Ordning, som
væsentlig kunde begrænse Statens Udgifter for øen.
Det kan eksempelvis her anføres, at Marineministeren
allerede den 27. Januar 1862 udtalte i Rigsraadep6)
bl. a. følgende vedrørende Kristiansø: " ........ Det
er nemlig mit Ønske og min Hensigt, om muligt,
at befri Marinen aldeles for denne Konto. Der er i
saa Henseende indledet Underhandlinger med Indenrigsministeriet, og jeg har det HaaD, at Kristiansø skal
kunne gaa over til at blive en bornholmsk Kommune,
saaledes at Marinen kun faar med Fyr- og Lodsvæsenet der at gøre." - Tanken at tilvejebringe en
kommunal Ordning for Kristiansø har senere været
forfulgt, uden at dog en Ordning som den tilsigtede
er opnaaet, idet det har vist sig vanskeligt at naa til
en saadan Ordning. I denne Forbindelse kan henledes Opmærksomhed paa en Del Kristiansø vedrørende Aktstykker Side 173-86 i 4de Bilagsbind
til FinanslovkommissiOnens 17) Betænkning af 1911,

hvilke Aktstykker tildels handler om de Forsøg, der
er gjorte i Retning af at skaffe Kristiansø en kommunal Indretning. Især i Henseende til sit Befolkningsantal- der siden Fæstningens Nedlæggelse gennemgaaende har været meget mindre end i Fæstningstiden - synes Kristiansø noget lille til at udgøre en selvstændig Kommune. Der har været Spørgsmaal om at sætte Øen i kommunal Forbindelse med
Svaneke. Men hidtil er der altsaa heller ikke blevet
noget heraf. Gudhjem (under østerlarsker Landkommune), der nu har faaet Jernbaneforbindelse med
Rønne, udvikler sig rimeligvis efterhaanden til at
skulle i Forbindelse med det nærliggende Melsted
ophøjes til egen Bykommune, og herved kan der
maaske ogsaa aabne sig nye Synspunkter for Tilvejebringelsen af Kommunalforhold for Kristiansø. Forvalteren med flere paa Kristiansø er ansatte som" konstituerede" under Hensyn til, at Øens offentlige Forhold betragtes som midlertidige, idet en Nyordning
af Forholdene stadig haves for øje. Om Statens Udgifter ved Kristiansøs Havn som Nødhavn skulde
kunne væsentlig indskrænkes ved, at der skabtes en
kommunal Ordning for Øen, er dog sikkert tvivlsomt.
Havnen har ikke været billig, hvad Finanslove, Tillægsbevillingslove og Statsregnskaber vil udvise.
Som tidligere berørt er Kristiansø i Bornholms
gamle Hartkorns-Matrikel sat for Hartkorn 1 1/ 2 Td.,
hvilket nu er uden praktisk Betydning. Den nye
Matrikulering og Hartkornsansættelse med tilhørende
Kortlægning af Grundene, som Bornholm i første Del
af forrige Aarhundrede undergik, blev Kristiansø som
et Fæstningsterræn ikke inddraget under, og Kristiansø er ikke senere optaget i det nu under Land-

15) Allsaa i § 20 (mod Slutningen). Kontoen omfatter imidlertid ikke især Fyrvæsensudgifterne. I Regeringsanmærkningerne
til Finanslovforslagene (i Rigsdagstidendes Tillæg A) er Kontoen
nærmere specificeret. Om Kost jfr. Note 7 foran.
16) Jfr. Rigsraadstidende for 1862, Spalte 39.
17) Kommissionen ("Sparekommissionen") blev nedsat af Finansministeren den 4. December 1909.
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brugsministeriet hørende Matrikelsvæsen. Staten er
vedblivende Ejer af Kristiansøs samtlige Grunde og
saa godt som alle derpaa staaende Bygninger af forskellige Slags. Ved Fæstningens Nedlæggelse var alle
Bygninger paa Kristiansø ligesom Øens andre Forhold under Marineministeriets Bestyrelse. De Bygninger, som nærmest skulde anvendes til Udlejning,
gik imidlertid senere over til Bestyrelse under Finansministeriet. Paa Loven om Marineministeriets Udgifter for 1866-67 ses for Kristiansø en ekstraordinær
Bevilling "til at sætte de Bygninger, som er afgivne
til Finansministeriet, i synsmæssig Stand." Ved den
senere Oprettelse af ~ Landbrugsministeriet overgik
sidstomhandlede Bygninger til Bestyrelse under Landbrugsministeriet, dp-r fremdeles har Bygningerne under sit StyreIS). De fleste af herommeldte Bygninger
var fra 1869 og senere gennem en lang Aarrække
bortforpagtede under eet til Købmand Wilh. Rønne,
der drev Handelsforretning paa Kristiansø og altsaa
tillige fremlejede Husrum til Fiskere dersteds. Embedsmændene paa Kristiansø har Friboliger, der fremdeles sorterer under Marineministeriet.
Medens der i gammel Tid formodentlig kun er
drevet Sommer-Fiskeri ved Kristiansø, har i senere
Tider Laksefiskeriet om Vinteren været det vigtigste
Fiskeri ved Øen. - Som tidligere berørt har det hele
Indbyggerantal paa Kristiansø siden Fæstningens Nedlæggelse været vekslende, men har gennemgaaende
været meget mindre end i Fæstningstiden. I 1860
var Øens Indbyggerantal nede paa 100; i 1890 var

det oppe paa 274; men senere er det atter gaaet ned;
idet det f. Eks. i 1911 kun udgjorde 130. Det er
snarest mindre nu. Den paapegede Nedgang i Indbyggerantallet siden 1890 skyldes vel nærmest, at
Havet ikke har villet give Kristiansøboerne tilstrækkelig megen Laks. - Hønseavl drives i nogen Grad
paa Kristiansø, idet der navnlig omkring paa Kristiansholm findes - tildels i Klippefordybninger Hønsegaade ved gamle smaa Materialhuse og andre
Indretninger, der tjener som Hønsehuse. Denne
Hønseavl er dog næppe nogen større Indtægtskilde
for Kristiansø.
Det er efter det bemærkede kun et lille Folkesamfund, der findes paa Kristiansø., Embedsmændene i
videre Begreb med deres Husstande udgør en forholdsvis betydelig Del af Øens hele Befolkning. Som
allerede delvis angivet i det foregaaende har Øen af
Embedsmænd i nysberørte vide Betydning følgende:
Forvalter, Præst (Lærer), Kirkebetjent, Læge, Jordemoder, Fyrbetjente, Lodser. Paa Kristiansøs begrænsede Omraade maa Livet antagelig i Længden føles
noget ensformigt især i Nutiden, hvor Nødhavnen
kun har ringe Frekvens af Skibe. I Efteraaret 1913
saas en Meddelelse i den bornholmske Dagspresse
om, at der paa Kristiansø var oprettet en Afholdsforening, som agtede at afholde et maanedligt Medlemsmøde, hvor Øens Præst havde lovet at yde Underholdning gennem Oplæsning m. m. Slig Foranstaltning kan rimeligvis være ganske gavnlig for Stedet.
Mellem Svaneke og Kristiansø gaar regelmæssigt
Postbaad (Dæksbaad, dreven af Sejl og Motor). Baaden transporterer naturligvis især Gods og enkelte
Personer. I Turisttiden om Sommeren er der desuden

18) Budget for Bygningerne findes
B. 3. "Andre Bygninger").

j

Finan.slovens § 1 (i Post J.
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jævnlig anden Overfart fra Bornholm til Kristiansø.
Den korteste og derfor naturligste Søvej mellem Bornholm og Kristiansø gaar fra Gudhjem. Afstanden
herfra til Kristiansø .er 18 Kilometer (2% Mil).
Saa primitivt er Kristiansø fremdeles stillet, at den
hverken har Telefon- eller Telegrafforbindelse med
Bornholm eller nogen anden Del af Verden. I de
seneste Aar har bl. a. været paaiænkt at tilvejebringe
en traadløs Telegrafforbindelse mellem Kristiansø og
Bornholm. Det naturlige vilde dog under alle Omstændigheder sikkert være, at der blev lagt et regulært
Telefonkabel mellem Gudhjem og Kristiansø.

Med herommeldte Bro som Skel plejer man at dele
Kristiansøs Havn i en nordre og en søndre.
Det siges undertiden, at Kristiansøs Havn er en
udm~rket Havn, men dette er sikkert temmelig meget
sagt. Havnen, især den nordre, har betydelig Dybde,
og det er jo utvivlsomt i og for sig en Fordel, at
Havnen har Indsejling baade Nord og Syd fra. Men
just den Omstændighed, at Havnen saaledes er aaben
til to modsatte Sider, gør naturligvis, at Havnen, især
ved nordlig og sydlig Blæst, har uroligt Vand og
ikke sjældent stærk Strøm. I Nordhavnen er der ikke
Bolværk, som Skibe kan lægge til ved, men i denne
Havnedel maa Skibe ligge ude i Havnen enten for
Anker eller fortøjede inde paa Land. Større Skibe
kan ikke svinge i Kristiansøs Havn.
Angaaende forskellige Forhold ved Kristiansøs
Havn, derunder om Navne paa Skær og Pynter ved
Indsejlingerne samt om Dybdemaal i og ved Havnen
m. m., kan henvises til den af Marineministeriets Søkorts-Arkiv udgivne Bog "Den dai1ske Lods". --- Ved
Kristiansøs Havn gælder Lodstvang 19) for Skibe paa
30 Register-Tons brutto og derover, hvorhos der i
Havnen gælder Pligt til Erlæggelse af Havneafgifter 20).
Som Nødhavn har Kristiansøs Havn næppe stor Betydning i Nutiden, hvor Skibsfarten væsentlig fore·
gaar ved Maskinkraft, og Havnens Betydning ligger
saaledes formentlig nu overvejende i dens Egenskab
af Fiskerihavn.

IV.
Idet Opmærksomheden her paany henledes paa
Bemærkningerne i Artiklens Begyndelse samt det der
aftrykte lille Kort, skal nedenfor visse stedlige Forhold paa Kristiansø kortelig omtales.
Ha vn en.
Kristiansøs Havn, der altsaa bestaar af Vandet mellem Kristiansholm og Frederiksholm, strækker sig,
som Kortet viser, i Nord og Syd. Over Havnens
smalleste Sted fører, som tidligere nævnt, en smal
Bro til at gaa ad. Forhen var Broen en af nogle
Dele sammenkoblet Træbro, der flød paa Vandet, men
den nuværende i 1912 anbragte Bro er væsentlig af
Jern og er hævet saaledes over Vandet, at Baade
uden opstaaende Master kan sejle under Broen. Midtvejs mellem Endepunkterne kan Broen skilles ad og
Stykkerne drejes tilside for Gennemsejling af Skibe.

10) Jfr. navnlig Marineministeriets Bekendtgørelse Nr. 79 af
23. April 1891.
20) Jfr. Havnetakst, approberet af Indenrigsministeriet den 25.
Juni 1890, trykt i Søværnets Lovs~mling_
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Frederiksholm.

theol. & Dr. phil. Jacob Jacobsen Dampe 21 ) i Med-

Denne Holm, der altsaa er den mindste af Ertholmene ved Havnen, har en Bakke ligeoverfor den
foran omtalte Havnebro ; men denne Holm hæver sig
dog ikke til nær saadan Højde som Kristianshohn.
Frederiksholm er derfor det Sted, hvor Kristiansøs
Fiskere nærmest færdes i deres Erhvervsvirksomhed,
forsaavidt denne foregaar paa Landjorden. Der findes
paa Frederiksholm nogle smaa Silderøgerier, som for
de flestes Vedkommende synes dannede ved, at der
til gamle Materialhuse er sat Skorstensindretninger.
I en tidligere Periode, medens Fiskeriet ved Kristiansø
dreves stærkere end nu, var ogsaa en Fiskeguanofabrik i Gang paa Frederiksholm. Den begyndte sin
Virksomhed først i 1870'erne, men blev altsaa senere
nedlagt. Bygningen, hvori Fiskeaffaldet tilberedtes
til Gødning, staar der endnu paa Frederiksholms '
nordlige Halvdel, hvorimod en Vindmølle, der hørte
til Bygningen, er fjernet.
En Bygning, der i særlig Grad fremhæver sig
paa Frederiksno1m, er det gamle runde Fæstningstaarn Nordlig paa Holmen. Dette Taarn, der hører
til Kristiansøs ældste Bygninger, har spidst (Spaan-)
Tag og ligner saaledes de bornholmske Rundkirker
og Kastellet Syd for Rønne. Taarnet er' meget mindre
end det runde Fæstningstaarn paa Kristiansholm, som
omtales i det følgende.
En anden iøjnefaldende Bygning, som ligger Sydlig paa Frederiksholm, er Kristiansøs tidligere Fængsel, en 2-Etagers af brændte Sten grundmuret Bygning. I dette Fængsel sad fangen gennem en længere Aarrække den københavnske Politiker Cand.

før af en ham i 1821 overgaaet Dom, der skyldtes,
at han havde agiteret for stærkt for den kongelige
Enevældes Afskaffelse i Danmark. Omtalte Fængselsbygning paa Frederiksholm blev opført i Henhold
til kg!. Resolution af 17. Marts 1824; og det var
mulig for en væsentlig Del af Hensyn til den fornemme Fange Dampe - der foreløbig holdtes fangen i København - at man foranstaltede dette nye
Fængsel bygget paa Frederiksholm til Afløsning af
ældre, simplere Fængselsindretninger paa Kristiansø.
Paa Frederiksholm findes ogsaa forskeliige Bygninger, der anvendes til Beboelse; og der er paa Holmen nogle smaa Haver med enkelte Trævækster .
men disse Haver kan ikke sammenlignes med d~
større Haver paa Kristiansholm.
Vestlig paa Frederiksholms sydlige Halvdel er lige
indenfor Fæstningsmuren en gammel aflang-firkantet
Kirkegaard (afmærket paa Kortet foran). Denne Kirkegaard er øjensynlig dannet ved en Opfyldning af
mindre Sten i en Lavning. Pastor Sparre meddeler
Side 49 i det i foranstaaende Note 6 nævnte Skrift ,
at Begravelser i denne Kirkegaard foregik paa den
Maade, at man i Kirkegaardens Smaasten dannede
en Fordybning, hvori Ligkisten blev nedsat og derpaa tildækket med Sten. En Smule Jord er maaske
dækket paa øverst oppe. Herommeldte simple StenKirkegaard er blevet benyttet jævnsides med den
større og bedre Jord-Kirkegaard paa Kristiansholm.
21) Jfr. om ham bl. a, et særligt Skrift "Fangen paa Kristiansø" af Chr. Lynge, forhen Sognepræst paa Krisliansø, Odense

1904,
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I 1853 var der fra et Skib kommet Kolerasmitte til
Kristiansø, saaledes at der i dette Aar døde paa Kristiansø af Kolera 14 Mennesker, der blev begravede
i omtalte Kirkegaard paa Frederiksholm, hvorfor denne
Kirkegaard ogsaa nu undertiden kaldes Kolera-Kirkegaarden. I den efter nævnte Aar nærmest følgende
Tid blev der vistnok kun begravet yderligere et Par
Mennesker i denne Kirkegaard, som derpaa kom til
at henligge ubenyttet og nu ligger uindhegnet som
en Ager, bevokset med Græs og stort Ukrudt 22).
I 1912 er der paa Frederiksholm nær Havnen oprettet i en Trækiosk et lille Fyr til at begunstige Indsejling i Havnen om Natten. Det store Fyr paa Kristiansholm omtales nedenfor.
Især i Nordhavnen kan Baade slæbes op paa Frederiksholm. Ved Sydhavnen er paa nævnte Holm

nogle særlig iøjnefaldende mørke Tra:huse med Stentag, hvori man i Fæstningstiden har slæbt Kanonbaade ind. Paa Vestsiden af Frederiksholm har Skolen Bade- og Svømmested.
Nordlig paa Frederiksholm er et større aabent og
et mindre, overbygget Regnvandsbassin. Beboerne
paa Frederiksholm vil iøvrigt kunne faa Ferskvand
tra Kristiansholm.

22) . Angaaende Kirkegaarde paa Kristiansø bemærkes her nærmere følgende: I Fæstningens allerførste Tid blev Kristiansøs Døde
førte over til Gudhjcm og bcgravede der. Allerede den 25. Oktober 1684 blev imidlertid en Kirkegaard indviet paa Kirkeholmen
(Kristiansholm). Denne Kirkcgaard er sikkert den samme, der i
Nutiden er i Brug paa Kristiansholm som helc Kristiansøs eneste
nu i Brug værende Kirkegaard. Den 2. December nævnte Aar
blev tillige cn Kirkegaard indviet paa Græsholmcn. Denne Kirkegaard er næppe blevet benyttct længe; men cn Del Døde blev
dog begravede deri i de nærmeste Aar cftcr dens Anlæg. Den
16. Oktober 1688 blev "dcn nuværende" Kirkegaard indviet.
Denne Kirkegaard cr formodentlig dcn ovenfor i Teksten omtalte
Kolera-Kirkcgaard paa Fredcriksholm. Det her om Indvielsen af
nye Kirkegaarde anførte er taget af Thura's Beskrivelse over Bornholm og Krisliansø af 1756 S. 285-86, hvor Anmærkninger efter
en kristiansøsk Kirke-Journal angives. -- I 1811 blev under Hensyn til de da forhaaridcnværende krigerske Forhold i østersøen
en ny Kirkc):;uard indviet paa Græsholmen (jfr. "Nyt Arkiv for
Søvæsenet" l. Bind, København 1842, S. 256-57, og Kancelli-

Kristiansholm.
Denne, den største' af Ertholmene, er, som alt bemærket, betydelig højere end Frederiksholm ; man
skal op ad høje Trapper for at 'komme' fra Havnen
op paa Kristiansholm. Denne Holm er ingenlunde
jævn ovenpaa, men har Bakker, Dale og Kløfter. Nord
udefter er Holmens Højde faldende.
Den Bygning, der særlig fremhæver sig paa Kristiansholm og paa Kristiansø som Helhed, er det
store runde Fæstningstaarn (Kastellet, angivet paa
Kortet foran), hvis Opbygning blev paabegyndt straks
ved Fæstningsanlæget i 1684. Taarnet, der ligger
højt, er i sig selv ikke særlig højt, men er betydeligt
i Omkreds. Indeni Taarnet staar et mindre Fæstningstaam. I nogen Frastand ser det ud, som om et fladt
Promemoria til Biskoppen af 10. August 1811, i den store Reskriptsamling). Om denne sidste Kirkegaard blev anlagt paa den
foran nævnte ældre Græsholm-Kirkegaards Plads eller paa en
anden Plads kan ikke her siges. Man har maaske i 1811 ikke
længere kendt den ældre i 1684 indrettede Græsholm-Kirkegaard.
Den omtalte yngre Græsholm-Kirkegaard er formodentlig - ligesom den ældre kun blevet benyttet i faa Aar. GræsholmKirkegaardene har sikkert bestaaet væsentlig af Stcn ligesom den
omtalte Kirkegaard paa Frederiksholm.
.
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Tag paa det store Taarn bar Kristiansøs store Fyr.
Men Virkeligheden svarer ikke til dette Syn, idet der
op til omtalte store Fæstningstaarns Inderside er opbygget et slankt Fyrtaarn, hvorpaa altsaa Fyret hviler.
Nævnte store Fyr afløste i 1879 et ældre Fyr fra
1805. Det heromhandlede store Fæstningstaarn staar
nu selv uden Tag og Lofter. Taarnet benævnes undertiden Kastel, hvilken Benævnelse vil blive anvendt
om Taarnet i det følgende.
Lidt Nord for Kastellet ligger Kristiansøs Kirke,
som er opført i 1821, efterat der forud gennem lang
Tid havde været Kirkerum nederst i Kastellet. Kirken
undergik i 1851 en Modernisering og fremtræder nu
som en ganske net, hvid Kirkebygning. Frederik
den 7de skænkede i 1852 Kirken et Orgel ~3). Før
Kirken fik dette, havde man spillet med Blæseinstrumenter i Kirken. Kirken udmærker sig indvendigt
bl. a. ved et guldbroderet, særlig kosteligt Alterklæde,
der er fremstillet af en Frøken Garde, Datter af den
i det foregaaende nævnte Admiral Garde, der var
den sidste højstkommanderende Officer paa Kristiansø. Omkrillg Kirken (der er angivet paa Kortet
foran) er en indhegnet Plads, hvorpaa staar et Træstativ med Kristiansøs 2 Kirkeklokker. Pladsen er
ikke Begravelsesplads. Kristiansøs i Brug værende
Kirkegaard, der ligger paa heromhandlede Holms
sydlige Halvdel, omtales nedenfor.
Tæt øst for Kirken findes Kristiansøs gamle Fødevare-Magasinhus. (ifr. Note 7 foran) og i nordlig
Flugt hermed det nyere Sirenehus med Dampskorsten
og Maskinanlæg til Taagesignal. En Rørledning til
23) Jfr. "Bornholmske Samlinger" 6. Bind (1911) S. 79.
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at presse Luft igennem fører fra Sirenehuset til Kri·
stiansholms højeste Punkt Møllebakken, omtrent
midt paa Holmens sydligere Del, paa hvilken Bakke
(angivet paa Kortet) ogsaa er en Sirene.
Mellem Kastellet og Havnen ligger paa Holmens
Skraat1ing Kristiansøs tidligere Kommandantbolig og
lidt længere mod Syd Forvalterboligen. I den første
er der nu Købmandshandel og Gæstgiveri for Rejsende, (en af Husets Indgange er i· nordre Gavl).
Længere mod Syd omtrent midt for og langs med
Sydhavnen findes navnlig 2 ved Siden af hinanden
løbende 2-Etagers beboede Husrækker med en smal
Gade imellem, hvilke Husrækker minder om Nyboder i København. I nævnte Husrækker bor nu
baade Fiskere og Embedsfolk (Læge, Jordemoder m. fl.).
Beboelsen af Kristiansholm er ikke spredt over
Holmen, men beboede Huse paa denne Holm findes
i Hovedsagen kun nær Havnen. Særlig at mærke
er dog, at Præsteboligen med Skolen (afsat paa Kortet) ligger temmelig afsides Nordøst for Kastellet.
Nordvestlig for Skolen er et lille beboet Hus, og
'ligeledes er der et lille beboet Hus ved den foran
omtalte Møllebakke. I Fæstningstiden, da Kristiansø
havde baade Præst og Skolelærer i to Personer,
havde Præsten Embedsbolig i en Bygning, som ligger et Stykke Vej Syd for Skolen. Nævnte tidligere
Præstebolig (afsat paa Kortet) ligger som i en Dal
og er nu omgiven' af Trævækster, der næsten tager
sig ud som en Skov. Bygningen, der tilsyneladende
har været en god og net Præstebolig, har imidlertid
nu staaet tom i lange Tider og er en hel Del forfalden, men kunde rimeligvis restaureres til igen at
blive en ret god Bygning. Nær op til og i syd-
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vestlig Flugt med herommeldte ældre Præstebolig
havde Lægen i Fæstningstiden Embedsbolig. Denne
tidligere Lægebolig er imidlertid for en Del Aar siden
nedrevet, idet dog noget af Bygningens nederste
Mure er blevet staaende og er kommet til at danne
en Del af Gærdet omkring en af Kristiansholms nuværende Haver.
Et nær Syd for Kastellet og altsaa tillige nær
Havnen beliggende Hus, hvori man i Fæstningstiden
havde Bryggeri og Bageri, er for nogle Aar tilbage
blevet udlejet til Havebrugsmanden Stephan Nyeland
(forhen af "Vilvorde", Københavns Amt). Huset, d.er
ligger temmelig højt med god Udsigt, har nu et VIst
Villa-Præg. Nævnte Lejer af Huset har tillige lejet
Havepladser paa Kristiansholm.
Omkring paa Kristiansholm er der ikke faa frodige Haver, baade smaa og ret store. Den fornemste
er den gamle Kommandanthave, som nu er Forvalterhave ; den ligger nær øst for Kirkegaarden. Som en
offentligt tilgængelig Have henligger den saakaldte
"Kongens Have" (afsat paa Kortet). Størstedelen af
denne Have falder i en Lavning, hvor der vokser
dels ældre Træer og dels Træer, som er plantede i
nyere Tid. En Del af Haven med Træer og Buske
ligger højere og danner Overgang til den lavere Del
ved naturlige Klippe- og stensatte Skrænter. Naar
Dampskibe om Sommeren kommer i Lystfart til Kristiansø, udskænkes der Kaffe og deslige i Kongens
Paa et Areal, der ligger straks Syd for
Have. omtalte Kongens Have, foranstaltede en Kommandant
C. H. Stibolt i 1771 plantet en Del Træer, der altsaa
nu er store og gamle. Tillige er i nyere Tid nogen
ung Plantning anbragt paa bemeldte Areal. Omtrent

33
midt gennem Arealet gaar en Vej paa tværs af Kristiansholm, ved Siden af hvilken Vej er henlagt en
stor Kampesten, hvorpaa staar indhugget, at disse
tvende Lunde (ved Siderne af Vejen) er til Erindring
om fornævnte Kommandant Stibolt anlagte til alles
Fornøjelse og kaldes Stibolts Minde.
Nordlig paa Kristiansholm er en Græsmark, som
undertiden kaldes Rugmarken, idet her engang skal
være avlet Rug.
Kristiansøs i Brug værende Kirkegaard (afmærket
paa Kortet) ligger omtrent midtvejs mellem Kastellet
og Møllebakken og falder paa Kristiansholms vestligere Del. Ifølge det foran i Note 22 anførte er
denne Kirkegaard anlagt i 1684. Kirkegaarden er
indgærdet, og der vokser paa den nogle Træer, Buske
og Hække. Den første kristiansøske Kommandant
Major H. Hofman, der døde i 1709, havde i det nordvestlige Hjørne af herommeldte Kirkegaard bygget
et Gravkapel (en "Kælder"), hvori er blevet indsat i
balsameret (indtørret) Tilstand hans, hans Hustrus
samt en Kaptajn Billes Lig, hvilke 3 Lig har ligget
i aaben Begravelse i dette "Hofmans Kapel", der
imidlertid senere - der siges i 1887 - er blevet
bortskaffet, idet de 3 Lig paa almindeligere Maade
er begravede i nævnte Hjørne af Kirkegaarden.
I ældre Beskrivelser over Kristiansø tales der om,
at Øen har Kildevæld. Men det er selvfølgeligt, at
saadanne ikke findes paa et Sted af Kristiansøs Beliggenhed og Natur. Derimod har Kristiansø - og
navnlig Kristiansholm - ikke faa større og mindre
Ansamlingssteder for Regnvand, hvilke Bassiner synes
dannede tildels ved Stenbrydning (til Fæstningsanlæget). Det for Øen vigtigste Bassin ligger øst for
3
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den foran omtalte Mølleb,akke paa Kristiansholm. Ved
dette Bassin er en muret,overdækket Beholder til
Rensning af Vandet, inden dette i et nedlagt Rør
føres til de i det forega'.lende omtalte Husrækker ved
Sydhavnen.
En Vandring Kristiansholm rundt langs de gamle
Fæstningsværker nær Havet frembyder for den Besøgende ikke ringe Interesse.

Efterat der ved alt det foranstaaende er givet nogen
Orientering i Kristiansøs historiske og topografiske
Forhold, sluttes hermed Omtalen af Øen, endskønt
der kunde anføres adskilligt mere om denne end
foran sket. Af en Flerhed af kristiansøske Forhold,
som der ikke er gaaet ind paa i det foregaaende,
findes fra nyere Tid en Omtale, nemlig af Frederik
Opffer i "Bornholms Tidende" for 4. Juni 1913 og
en' Del senere, spredte, Numre indtil og med Numret
for 8. Juli samme Aar.

Stavehøl og Kobbeaadalen.
Blandt de mange smukke Vandfald, som de bornholmske Aaer og Bækløb danner, er Stavehøl vistnok
det største og mest naturejendommelige. Det dannes
af den ret anseelige Kobbeaa, lige før denne har modtaget det mindre Tilløb Præstebækken 1 km Nordøst
for Østerlars Kirke.,
Kobbeaaen er 10 km lang. Den udspringer i Vettemose og Gammelmose i Almindingen og har sit nedre Løb gennem en snæver Klippedal, der ligesom
saa mange andre Dale, Aaløb og Kløfter paa Bornholm menes at være dannet ved, at løsere Bestanddele i Graniten er skyllet væk af Havet og Bræernes
Vandstrømme i Istiden. Den Gang laa Øen meget
lavere end nu i Forhold til østersøen; og de nævnte
Fordybninger i Kysten maa da have set ud som
Smaafjorde 1). Ved senere Landhævning har det bevægelige Overfladevand fulgt de gamle Veje gennem
Render og Kløfter og yderligere uddybet Bunden paa
disse; og de nøgne Klippevægge og Skraaninger har
saa i Tidens Løb slaaet Revner, samlet Støv og iklædt
sig den Bevoksning af Urter, Buske og Træer, som
:1) jvfr. Karl A. Grønwall: Grundrids af Bornholms Geologi.
3*
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gør dem saa vidunderlig skønne; og saaledes fremtræder ogsaa Kobbeaadalen som en af de herlige
Naturhaller, Bornholm er saa rig paa.
Stavehølfaldet dannes ved, at Kobbeaaens Løb
pludselig snævres ind, saa Vandet presses frem og
styrter ned mellem 2 lodrette Fjældsider, der har et
Par Meters Afstand og gemmer en Afgrund paa 7-8
Meters Dybde. At saadan en brat Forandring i
Aaens Løb ikke kan ske uden Brus og Bulder, siger
sig selv, især naar den løbende Vandmasse er stor.
Vel er et bornholmsk Vandløb altid lille i Forhold
til de store Landes Elve og Floder; men ved Tøbrud
og efter store Regnperioder skal Kobbeaaens Vandmængde alligevel blive saa stor, at Stavehølfaldets
Brusen kan høres 4-6 Kilometer borte fra Stedet.
Da er det et for Bornholmere ret storslaaet Naturfænomen. - Mest imponerende er det da at høre
Storkoncerten nærved og se, hvorledes de brusende '
Vanddele tumler af Sted, støder mod Klipperne,
sprøjter i Luften, syder og bobler, styrter ned og
søndres paa fremspringende Klippestykker, kastes
omkring, hvirvles rundt og falder i Dybet, medens
de plasker og buldrer i det uendelige.
Der fortælles, at en Mand, der boede i Nærheden,
ikke kunde lide at høre paa "Spektaklet"; og han
borede derfor Hul i nogle Faldklipper og sprængte
dem i Stykker, saa Vandets Bevægelser blev lettere
og mindre lydelige. Og meget tyder paa, at sligt
er sket. Den Slags Handlinger er egentlig Helligbrøde imod Naturen og burde forhindres. (Nogle
Klippestykker, som hænger mellem Faldets Sidevægge, hidrører rimeligvis fra hin Bedrift og kunde
derfor borttages til Fordel for Oprindeligheden, lige-

som "Hølen" af samme Hensyn kunde renses for
tilførte Brokker og Smaasten).
Det er ikke saa faa Steder, at Bornholms Naturskønhed har lidt under uforstaaende Menneskers
Vandalisme; og alle Rester af stor sia aet Natur burde
hjælpes til at fremtræde i sin oprindelige Skikkelse
saa vidt som muligt. Foreningen "Bornholm" har
gjort et godt Arbejde i den Retning; og noget er
der ogsaa gjort for Stavehøl, idet der er erhvervet
Servitut paa Grunden deromkring, hvorefter Stedets
Naturejendommelighed skal bevares for Fremtiden.
Stavehøl vil sikkert blive meget besøgt af Turister,
naar den. ny Jernbane til Gudhjem bliver færdig.
Nogle faa Meter oven for Faldet hvælver sig allerede
den efter vore Forhold ret mægtige Granitbro, som
skal bære Togene over Kobbeaaen; og nnar et Trinbræt bliver anbragt i Nærheden, vil der blive nem
Lejlighed til at se dette naturskønne Sted.
Om Sommeren svinder Aaens Vandmængde ind;
og naar man kommer til Stavehøl paa den Tid, vil
man ikke straks blive saa meget grebet af Vandfaldets Oratorier som af de talende Naturomgivelser.
Først lægger man Mærke til Aalejets Udvidelse neden
for Broen og den Plantevækst, som findes paa Klippeskrænterne og Sten afsatserne ved Bredden. Blandt
en smuk Gruppering af mindre Avnbøg, Ask og Eg
ses Nord for Udvidelsen en gammel kroget Eg, der
vrider sig ud af Klippen, som den har sprængt med
sine Rødder. Trængt af andre Træer strækker den
sine krogede og knudrede Arme frem imod Syd for
at faa lidt Del i Lyset og Livets Goder og søger at
udfolde sin Krone over den haarde Stengrund. Det
er ligesom den med hele sin Skikkelse og Vækst

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Tiende Bind, Rønne 1916

38

39

siger, at det er kun gennem Kamp og Lidelser, man
naar frem i denne Verden. - Noget lignende gælder for Resten ogsaa en gammel Avnbøg nogle Skridt
Vest for Egen.
Syd for Aalejets Bredning findes oppe paa Fjældet en anden Eg, der. er meget større i sit Omfang
og mere regelret i sin' Voksemaade, en ligefrem
Kæmpe i den spredte Bevoksning af Træer og Buske.
Uhindret af andre Vækster er den skudt op af Stengrunden med en saadan Kraft, at Revnerne har
maattet udvide sig, og store Klippeblokke er løsnet
fra deres oprindelige Leje. Og nu hæver den sin
metertykke Stamme fra Jorden og brede~ sine store
knokkelagtige Grene ud til alle Sider. Hvor Grundfjældet har .været ·for uigennemtrængeligt, har Egen
ladet sine Rødder løbe ovenad, til de har fundet en
Smule Jord at bore sig ned i og søge Næring fra.
Saaledes staar det Aarhundreder gamle ærværdige
Egetræ der med sin brede Løvkrone og fortæller om
Livets Kræfter og Kredsløb og Slægtens Fornyelse
ved det evigt rindende Kildevæld.
Paa samme Skrænt lidt nærmere ved Broen staar
et andet lidt mere tilbagetrukket Træ og taler til Beskueren. Det er et mangestamrnet gammelt Lindetræ
eller en Samling af Lindetræer, der har forenet sig
om at slaa Rod i nogle Revner paa Fjældkanten.
Hver Stamme staar frit, har sin særegne Form og
udfylder sin Plads saaledes, at de tilsammen danner
een kroneagtig Forgrening, ligesom de udgaar fra
samme Rod; og dette mangestamrnede Lindetræ med
sine Tusinder af hjerteformige Blade synes at minde
den stridbare Menneskehed om, at Lykken vindes,

og Livets Udfoldelse sker gennem Samdrægtighed
og Kærlighed.
Ogsaa Klipperne har noget at sige til en. Vand·
faldets nordre Fjældside fremviser saaledes foroven
Mærke af en Hestesko, som skal være kommet af,
at en Rytter i Ufredstide sprængte over Kløften her
for at undgaa sine Forfølgere; og Hestesiwmærket
taler da om, at Livet somme Tider maa sættes paa
Spil for at kunne reddes.
Saaledes er der mange Ting, der ligesom taler til
Iagttageren af dette Sted; og den, som har lidt vaagen Natursans, vil kunne opfatte og forstaa det. Men
selvom man er sløj i saa Henseende, vil man dog
ikke undgaa at høre Vandets melodiske Plasken,
Rislen og Klukken mellem Klipperne, thi saasnart
man er stille et Øjeblik, stemmes Sindet uvilkaarligt
af disse uafladelige Lyde, som minder om Toner fra
en højere Verden.
Naar man fra Stien Nord om Vandfaldet gaar hen
til Fjældranden og kigger ned i Slugten, lægger man
ikke blot Mærke til Vandets Bevægels~r og Lyd, men
ogsaa til de overordentlig smukt prydede Fjældsider.
Ud fra hver Revne og For,dybning titter Urter og
Blomster, som tolker Stedets Rigdom paa Liv og
Poesi. Saaledes er næsten hele den søndre Væg klædt
med viftende Bregner, finbladet Mos og stive Sankt
Hans Urter, medens der ovenpaa Fjældet hist og her
stikker en Bøg, Eg eller Ask frem blandt Vildroser,
Hvidtjørn og Bøgebuske.
Fra den nordlige Vægs Afsatser busker det med
Skovabild, Kaprifolier, Brombærranker og Græs; og
paa den til Dels mulddækkede Klippegrund ved Stien
vrimler det med Blomster saasom: Sølvpoteiltil, Vej-
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bred, Høgeurt, Kongepen, BakkenelIiker og Storkenæb. Lige ved Fjældranden staar en Række nyde~
lige Blaaklokker og Blaamunke, Gulsnerrer og Storkenæb og kigger ned i Dybet, medens der paa Stentrapperne Nord for Stien staar Koføde, Tjæreblomst
og Stenurter og nikker til Beskueren.
Vil man saa efter at have betragtet alt det nævnte
yderligere nyde Stedets Naturstemning, kan man søge
Hvile paa en af de naturlige Bænke lige ved og lade
øjet glide videre ud. Man ser da gennem det tynde
Skovkrat et Glimt af NutidsIivet paa de dyrkede Marker lige mod Syd. Til Venstre derfor har man derimod en kompakt Masse af ældre Skov, der minder
om Fortiden. Forgrundens Løvtræer hæver sig skraat
op mod Himlen og standser Udsynet. Men under
de mørke Naaletræer bagved ligger en større Jordhøj, som skal have været brugt til Begravelser i Oldtiden. Og det hænger rimeligvis sammen med, at
den fiskerige Aa med Stavehølen 'har været et Midtpunkt for Egnens Beboere den Gang. Ligesom Floderne danner naturlige Sejlløb og Veje ind i ukendte
Lande, saaledes kan det ogsaa tænkes, at de store
bornholmske Aaer har været de første Veje til Øens
skovbevoksede Indre)2. Paa den Maade kan Stavehøl
have været kendt allerede i Stenalderen. Hvorledes
de her boende Oldtidsfolk har set ud, og hvorledes
de har levet og tænkt, er næsten ukendt for vor
Slægt. Skoven, som staar paa den gamle Jord og
skulde fortælle os 'lidt derom, tier og lader næppe

en Solstraale trænge ned til Bunden. Det er, ligesom den staar og ruger over Fortids Løndomme,
som ingen kan aabenbare. Vender man saa Blikket længere til Venstre mod
DalsænknIngen Nord for Aaen, faar man et andet
Indtryk. Man ser ind i en fremvoksende Ungskov
af Avnbøg, Ask og Eg med slanke Stammer og blankt
Løv paa de svajende Grene, hvorimellem Solen skinner ned og fremkalder den vidunderligste Lysvirkning med Skyggetegninger paa Skovbunden. Det er
ligesom, man har for sig en Flok ranke unge Mennesker, der. bevæger sig mellem hverandre med Sol
i øjet og Smil paa Kind, fordi de ikke kender andre
Livets Skygger end dem, de laver selv. - I hvert
Tilfælde er det et oplivende Syn at se saadan noget
ungt og rankt vokse frem; thi det er den unge Slægt,
man haaber paa og glæder sig over; det er den, der
skal løse den gamle af og raade Fremtidens Runer.
Fra Stien gennem nævnte Ungskov kan man gaa
ned paa Aabundens Stene og betragte Vandfaldet
fra neden af. Kløften deromkring udvider sig mod
øst, og Lyden af Vandets Plasken og dumpe Fald
giver Ekko mellem Klippevæggene. Hølen, d. v. s.
Fordybningen i Aaløbet, bliver ogsaa bredere til den
Side; og de mange Fisk som Ørreder og Aal, der
fra Havet søger op i Kobbeaaen, holder til her, da
de stejle Vandfaldsklipper hindrer dem i at gaa videre.
Paa den Maade bliver der her Lejlighed til et betydeligt Fiskeri. I ældre Tider, da der var mere Vand
i Aaen, har Hølen været dybere og Fiskemængden
større, hvorfor Stedets Ejer rimeligvis har ladet det
indhegne med Stave (Støtter og Stænger); deraf er
vistnok Navnet Stavehøl eller Stavrhøl opstaaet.

2) Ifølge r. A. Jørgensen: Bornholms Historie skal der ved
Kobbeaaens Udløb have været Bebyggelse og maaske en hel
By i Jernalderen. For nogle Aar siden blev der bl. a. fundet et
velbevaret Broncesværd.
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Det kan ogsaa tænkes, at der tidlig har været opført Beboelsesbygninger af Stave der i Nærheden
(jfr. de gamle Stavkirker i Norge).
Til Støtte -for sidstnævnte Tanke tjener nogle Bomærker, som er indhugget i en Klippe 30-40 Meter
neden for Vandfaldet. Denne Stenblok er 2 Meter
lang, godt 1 Meter bred og lidt over 1/2 Meter tyk;
den hviler paa en anden do. af samme Størrelse og
understøttes af en tredie endnu større saaledes, at de
alle synes at være løsrevne fra Aadalens Sidevæg
mod Syd.
Inskriptionen er anbragt paa Stenens næsten vandrette Overflade i det øverste Hjørne til Venstre. Den
bestaar af 8 Tegn, hvoraf de 7 er ens store med en
Højde af 7 cm, medens det ene er 16 cm. Det hele
ser omtrent saaledes ud:

en Sten fra Aaker, som opbevares i Bornholms Museum.
Medens de egentlige Helleristninger stammer fra
Broncealderen (c. 1000 Aar før Kr. F.), skal de her
omtalte Tegn, som kaldes Bomærker, stamme fra den
kristne Middelalder (c. 1000 Aar e. Kr. F.). Saadanne
blev ofte brugt i Stedet for Navne af dem, som_ikke
kunde skrive; og det er rimeligt, at Stavehølstenens
Bomærker dels har betegnet noget om Stedets Ejere,
dels har tjent til at hellige Stedet og værne det mod
onde Magter (jfr. Brugen af Amuletter).
Rundkredsen med Hagerne kan vel til Nød betegne et Møllehjul og betyde, at der har staaet en
Vandmølle i Nærheden. Hvad enten det nu passer
eller ej, saa er det temmelig sikkert, at der godt et
halv Hundrede Meter længere nede har været en
saadan Indretning engang. Kobbeaaen deler sig nemlig der i 2 Arme, som netop synes at være dannet
til Sluseværk paa den ene Side og Afledning til den
anden. Vandmøllerne var i ældre Tider meget almindelige, men forsvandt mere og mere, eftersom
Aaerne blev mere vandfattige.
Sognedegn Rasmus Pedersen Rauffn fortæller i sin
historiske Bornholms Beskrivelse saaledes om dette
Forhold 1671:

p.f
1

a

f!.!"

16 Gange formindsket. .

Stavehøls nuværende Ejer, Hr. Cordua, har fortalt
mig, at han fandt Mærkerne ved et Tilfælde sidste
Vinter og gjorde Melding om Fundet til sagkyndige;
og flere saadanne har undersøgt det uden at være
kommet til Klarhed over, hvad de mærkelige Tegn
egentlig skal betyde. Senere har Finderen meddelt
mig, at det er blevet oplyst, at disse "Helleristninger" var kendt, før han fandt dem. Efter Professor M. Bidstrups Oplysning findes lignende paa Stene i Bodils og Peders Kirker samt paa

"Endog her skal være paa Landet ved en 40
Værmøller, og Vandmøller eller Spvatmøllerne icke
kan sættes paa et vist Tal. Thi der er intet Sogn,
der er jo nogen derudi, og holdes ikke alle vedlige, ere some Tider brugelige og some Tider
ubrugelige. Saa er det ofte befunden om Høsten,
at det udi lang Tid blæser. Man kan have Hielp
paa Værmøllerne at lade male, meget mindre paa
Vandmøllerne, da intet Vand er udi Aaerne, saa
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dersom man icke havde Heste-Møllerne udi Rønne,
udi Nexøe og paa Slottet, skulde det være stor
Besværlighed for Malning til Brød, Øl og Ophold".
Efter at Kobbeaaen har delt sig, løber den ene
Arm ud i Præstebækken, som atter forenes med
Hovedstrømmen et lille Stykke Vej neden for, saa
disse Løb omslutter en lille ø paa vel omtrent 1 Skp.
Lands Størrelse.
Naar man fra det første Foreningspunkt følger
Præstebækken imod dens Løberetning, finder man en
halvt Hundrede Meter længere oppe et mindre Vandfald, som kaldes Svalphølen og ogsaa nok er værd
at se.
Ned ad en 3--4 Meter høj Klippeskraaning skyller Vandet muntert af Sted og falder saa tilsidst med
Skvulp og Svalp ned i Hølen, et Granitbækken med
bevoksede Skrænter. Mod Syd flankeres Stedet af
forskellige Løvtræer og Buske, og til Nordsiden hæver
sig den før omtalte Høj, der er dækket af Naaletræer,
Buske og Kratplanter. Svalphølen, hvori saadanne
Omgivelser spejler sig, er af Naturen en lille køn
idyllisk Plet; og den kunde have været endnu skønnere, hvis ikke Vandet blev forurenet ved Kloaktilløb fra Mejeriet og flere Steder. Men her møder man
altsaa atter en af den moderne Kulturs Virkninger,
som ikke er hyggelige. Det glædelige i dette Tilfælde er, at saasnart den urene Bæk kommer i Forening med den store klare Aa, bliver den renset af
denne, saa det videreløbende Vand fremtræder klart
og rent. Saaledes taler ogsaa dette Stykke Natur til
Beskueren og minder paa en forunderlig Maade om
Kristendommens rensende Magt overfor menneskelig
Fordærvelse og Synd.

. !

Har man en skøn Sommerdag set alle de nævnte
Steder med Interesse, kan man godt blive ved længe
at betragte Kobbeaadalen baade ovenfor og nedenfor
Stavehøl uden at blive træt af at se og beundre.
Flere Slags Blomster som Hullæbe, Haremad o. m. fl.
dukker op; og Naturen i det hele byder paa rig Afveksling. Snart hæver DaIsiden sig som en græsklædt
Skraaning, snart som et stejlt Fjeld, snart møder man
stolte Træer med store blanke Frugter, snart mindre
Vækster og Buske med skinnende Bær; og det skifter
med smukt bevoksede Bakker og Fordybninger,
Klippekamme og Kløfter i mangfoldige Former. Ogsaa Aabunden er forskellig. Snart er den nogenlunde
jævn med spejlende Pytter, snart ser den ud som
et Kaos af løsrevne Klippestykker og Smaastene,
hvorimellem Vandet risler eller plasker af Sted, medens Solen kaster Strejflys over det altsammen.
Et længere Stykke Vej nedenfor Vandfaldet ligger
nogle mægtige Stenblokke, som en Jætte efter Sagnet
skal have kastet efter Rø og østerlars Kirker. Han
vilde nok have ødelagt disse, men havde ramt saa
daarligt, at Blokkene faldt ned i Kobbeaadalen. Den Slags Sagn gaar igen om flere lignende Stene
paa Bornholm og stammer sikkert fra den Tid, da
Kristendom og Hedenskab brødes med hinanden om
Herredømmet. Nu ved man, at disse Stenkolosser
er løsrevet fra Grundfjældet ved Vandets og Isens
Virkninger og ført til deres nuværende Beliggenhed
af Istidens Bræer.
For den geologisk interesserede er her altsaa ogsaa noget at se. Særlig bemærkes, at der oppe ved
Raagelundsbroen findes blød Grønsten 3).
3) Se M. Jespersen: Liden geognostisk Vejviser Side 21.
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Før vi forlade Kobbeaadalen, burde vi vel ogsaa
drøfte Spørgsmaalet om dette Navns Oprindelse. Da
Aadalens Skove sikkert har afgivet meget Træ til
Kobbe, d. v. s. Bæreklodser til Fiskernes Laksegarn,
kan Navnet muligvis være kommet deraf; men der
er det at indvende, at slig Brug af Træerne ikke er
noget Særkende for denne Skov. En anden Mulighed for Navnets Opstaaen kunde ligge i, at Folk
eller Kvæg paa Kobbegaarden engang havde været
stærkt hjemsøgt af Koppesygdom, som til Tider har
grasseret slemt herovre!).
Alt sligt er Gisninger; men det er dog berettiget
at søge en naturlig Forklaring paa saadanne Ting,
som møder en paa ens Vej.

Naar man har set noget interessant paa nært Hold,
kan det ofte være velgørende at komme det lidt paa
Afstand for at tage et Vy over det hele.
Saaledes kan man ogsaa efter en Vandring ved
Stavehøl og i Kobbeaadalen stige op ad en Fjældskrænt mod Sydøst og følge Vejen et lille Stykke
op mod Ejerens Gaard "Gamlevælde" . Fra Bakken
der har man en herlig Udsigt over Omegnen mod
Nordvest. Lige foran en ligger Kobbeaadalen som
en lang Skovbræmme, hvorfra det bakkede Landskab
hæver sig med Gaarde og Huse, skønne Skove og
Kornmarker. Til Venstre ligger den mindeværdige
0sterlars Kirke med den hvide Rundmur og den
sorte kegleformede Top, der peger op mod Himlen;
og til Højre har man Gudhjem, Bornholms smukkeste By, ved det blaa Hav med den lille Kristiansø i
det fjerne. Aftensolens Lys falder dæmpet over de
dunkle Skove, men gløder stærkt i de drivende Skyer,
der breder sig paa det blaa Hvælv; og medens Kirkeklokkerne ringer Dagen til Ende, ser man endnu for
sig Kobbeaaens klare strømmende Vande, der mellem
Stene og Forhindringer haster og iler efter at komme
ud og faa Hvile i det store Hav.
Følger man saa Aaens Eksempel og drager hjemad,
har man en Følelse af Højtid; og medens man

4) Se R. P. Rauffn: Bornholms historiske Beskrivelse Side 143
og Thura Bornholms Beskrivelse Side 7.
I denne Forbindelse turde jeg maaske føje nogle Bemærkninger til angaaende Navnet paa Tejn Fiskerleje, som jeg har
beskrevet i Bornholmske Samlinger 7de Bind. R. P. Rauffn fortæller nemlig saaledes om denne Egns Fiskere 1671: "Fra delte
Godheim (Gudhjem) udi Nord ligger Ertholmen, som og kaldes
Nordholmen, 2de Ugesøer, ere 3 Holme eller omflydte. Her
haver disse Godheimboe deres bedste Næring og Fiskerie under,
deres Fiskeboer til at salte og tørre Fiske og Slid udi, til at forvare deres Fisker-Redskab og have deres Hvile og Natteleye udi.
De tager straks om Foraarc!, de der indsegier herfra, deres Qvæg
og Fæet, Kiøer og Faar med dennem, efter som paa samme Holm
skal være Græs nok, saa de til dem og deres kunde have nok
til Livsophold. Dette Fiskerie, de her bekomer, fører de til
Kiobenhavn og andre Steder nær hos og igien skaffer sig Salt,
Mel, Korn og andet dem Behov giøres. Et godt Eksempel øver
de der efter gammel Brug. Naar Fiskeriet gaar vel til paa Holmen, optænder de Ild og Blus om Aftenen og Natten til et Tegn,
at Fiskeriet hos dennem gaar vel an, lige som de dermed nicke
til deres Staldbrødre, de skulle komme og hielpe dennem at

drage Fiske og sig der ernære, hvorefter de nær omkring boendes her paa Landet sig retter, og udi Hobetal med Brød, 01
og andet Fødefang til dem hen vanker, denne m sekunderer og
nyder saa Guds Velsignelse tilsammen."
Det er meget sandsynligt, at omtalte Tegn med Blus paa
Holmen (Kristiansø) særlig har gældt Tejn Fiskerne, som maaske
ogsaa har plejet at give Svartegn tilbage til dem derovre, og at
Navnet Tejn er opstaaet deraf.
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vandrer videre, vil Stavehølfaldets melodiske Brusen
lyde for øret og minde en om den store Lovsang,
der som mange Vandes Lyd engang skal tone fra
Herlighedslandet hist - det Land, som vort menneskelige Hjerte dog længes efter, og som den forkrænkelige Natur har saa mange Billeder paa.
Skrevet i Sommeren 1915.

Karl M. KOfod.

•

r·

Hans Rømer og Almindingen.
Bornholmske Tidsbilleder tegnede af

M. K. ZAHRTMANN.

Rømers Slægt og Ungdomsaar.
Slægtnavnet Rømer er gammelt paa Bornholm.
Hans Remer (Reymer) var 1543 bosat i Rønne, hvor
han to Aar senere indtog Borgmestersædet. Øens
midlertidige Lensherrer Lybekkerne overdrog ham
1550 at være Landsdommer paa Bornholm; og den
19. Oktober i det følgende Aar godkendte Kong
Christian den Tredje ham som saadan. Han døde
rimeligvis inden 1557, da nu en anden Mand var
Landsdommer. Hans Søn Hans Remmer førte 1572
Retstrætte om et fra Faderen arvet Jordstykke i
Rønne og var 1581 den danske Lensmand Henrik
Brahes Foged paa Bornholm. Fra denne Ridefoged,
hvis Navn ogsaa skreves Rømmer, nedstammer sandsynligvis den bornholmske Bondeslægt Rømer7:').
Denne lader sig dog først med Sikkerhed følge
*) En Tilknytning
ikke. Borgmester og
mærkede sig ved sin
paa denne By 1645.
Jep Rømmer døde d.

til Nexøslægten af samme Navn kende~
Bykapitajn Kristofer Rømmer i Nexø udkække Færd under .svenskernes Overfald
Han døde d. 2. Decbr. 1655. Hans Søn
6. Jan. 1657 som Byfoged i Nexø.
4
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fra Fader til Søn, efter at den har fæstet Bo i Vestremarker Sogn. Her boede Mads Remmer, som blev
dræbt; hans Drabsmand blev halshugget Aar 1618.
Jens Reemer betalte 1633 Lensmanden Kendelsepenge af en. Gaard, som han havde købt i dette
Sogn. Hans Rømmer ejede 1660 den 52de Selvejergaard her. Dennes Søn Hans Rømer havde 1691
den samme Gaard i Eje; han var da Korporal og
blev d. 23. Jan. 1706 Kornet ved Militsens Rytteri.
Efter at være bleven Lieutenant udtraadte han den
17. Febr. 1727 af Hæren, idet Bornholms Kommandant Niels West overtalte ham til mod Pension at
afstaa sin Stilling til Knud Sonne, hvis' Søster var
Kommandantens Frue. I en Alder af 88 Aar døde
Lieutenant Hal'ls Rømer omkring Aaret 1742.
Hans Søn Christen Rømer ejede først Strangegaard (42. Sg.) i Klemrnedsker, overtog 1738 og
arvede 1742 Fædrenegaarden i Vestremarker: Denne
kaldtes nu Rømeregaard med god Føje, da den i
Hundred Aar havde været Slægtens Eje. Den var
en lille Gaard, paa 30 Hektarer, knapt 7 Tønder
bornholmsk Hart.korn, liggende ved Tingstad Aaløb,
1800 Metre fra den gamle Almindings Nordvestskel.
Christen Rømers Søn Anders Rømer (1707-88)
bosatte sig paa d. 3. Vornedgaard Knarregaard' i
Rødsker Sogn og stod som Kapitajn i Bornholms
Milits. Han ægtede d. 16. Jan. 1764 Karen Kirstine Kofoed (1742-1824). Hun var barnefødt paa
Kofoedegaard (57. Sg.) i Vestremarker og havde
hjemme i en udpræget Officers slægt. Gjennem sin
Fader og Farfader, Kapitajner begge, havde hun til
Oldefader den landskendte Kapitajn Jens Pedersen
Kofoed (1628-91); hendes Farmoder havde været

Søster til den russiske General Herman Jensen Bohn
(1672-1744).
Der var en paafaldende stor Aldersforskel, 35 Aar,
imellem de to Ægtefæller. Ved Mandens Død 1788
blev Karen Kirstine Rømer ene om at styre Gaarden
og Børneflokken. Knarregaard var lille, kun paa 41
Hektarer, 7 -Tdr. bh. Hartkorn, og laa i en lidet
frugtbar Egn, il / 4 Kilometer øst for Ruts Kirkebakke
ved Landevejen til Ols Kirke. Børneflokken var stor,
i god Trivsel, otte Sønner i 24 til 9 Aars Alder og
en Datter paa 5 Aar. Alle sine Sønner saa hun slaa
ind paa den militære Bane og de fleste af dem n.aa
frem til smukke Officers stillinger i Bornholms Milits.
Hvad Savn og Mangel Moderen har taget paa sig
hjemme i den tarvelige Bondegaard for at !mnne
bære Sønnerne frem paa den kostbare Officersvej,
lader sig let skønne.
Just ved denne Tid, i Okt. 1785, skreven vittig
Philobbrringius, Jep Jørgen Kofoed (1751-1836),
Ejer af den store Kofoedegaard i 0stremarker: "Ingen
Bondedreng, der er voxet lidet rank eller har nogle
Hundred Daler" han jo higer efter denne smukke
Porte d'epee; og hvo ser ikke Følgen? Tidligt maa
han derfor begynde at føre sig og at bruge fint
Klæde; han kan ikke tjene. - 50 Rigsdaler har en
Lieutenant og dobbelt en Kapitajn. Er det da Ret
at gjøre dem næsten til blotte Soldater, da de dog
burde være Bønder til lige? I Stedet for formuende
Bønder faa vi nu Landet fuldt af Don Quixotter og
Prakkere med Porte d'epees". Han led den Tort,
at alle hans tre Sønner blev Officerer. Nogen Uret
havde han nu ogsaa; thi de fleste bornholmske Militsofficerer var saa forstandige at lade Dagligdags
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den indtagende Porte d'epee og hele Uniformen
hænge i Storstuen og virkede som driftige Ejere
eller Brugere af de gode Bøndergaarde, som ofte
netop Uniformen havde ladet dem gifte sig ind paa.
Saaledes handlede ogsaa Brødrene Rømer.
Kapitajn Anders Rømers fjerde Søn, som skulde
gjøre sit Navn Hans Rømer kært for hver en Bornholmer, fødtes d. 22. Okt. 1770. Om hans Drengedage hjemme paa Knarregaard vides kun, at han
egenligt aldrig kom til at gaa i Skole. I Faderens
Dødsaar 1788 blev han sendt ud fra Hjemmet og
traadte som simpel Jæger ind i det sjællandske
Jægerkorps, hvis Hjemsted var Helsingør, og ved
hvilket hans et Par Aar ældre Broder Jens Kofoed
Rømer (1767-1860) ogsaa fandt sin militære Uddannelse. Hans Rømer l1dnævntes d. ll. Maj 1792
til overtallig Fændrik med Overjægers Underhold,
indtraadte d. 2. Maj 94 i Fændriks Numer med Lønning fra d. 23. Maj, fik d. 30. Nov. 98 Sekondlieutenants Karakter og blev d. 8. Nov. 99 virkelig
Sekondlieutenant ved Jægerkorpset. Videre frem
førte hans militære Bane ikke. Det følgende Aar
brød han ud fra den, idet han udtraadte af den
danske Hær d. 19. Septbr. 1800.
Den lange Fredstid siden 1720 havde bragt Regeringen til at overveje, hvorledes Hæren kunde
nyttiggjøres fil fredelig Dont; og ved Nytaar 1786
var en Forstskole for Jægerkorpset blevet sat i Gang
paa Kronborg. Undervisningen gaves af to Forstmænd og omfattede theoretiske og praktiske Øvelser
i Forst- og Jagtvidenskab med Udarbejdelse af deri
stillede Opgaver samt i Arithmetik, Geometri, Trigonometri og Tegning. Dette maatte kunne afgive

en ganske fyldig Oplæring; men da først og fremmest Støvlettidens smaalige Tjenestekrav skulde ske
Fyldest, gav Forstskolen næppe stort Udbytte. Utvivlsomt sin bedste Frugt for dansk Skovkultur satte
den i Hans Rømer. Iøvrigt naaede den kun lidet ud
over Forsøgets Grænse; den nedlagdes allerede
d. 11. Maj 1791. Dens Forstander og ledende Lærer
var Førster Johan Vilhelm Stochmar, født omkring
1730.
Hans Rømer udnyttede med stor Flid det Spil af
Tilfældigheder, som havde baaret ham ind i Jægerkorpset, og som netop i hans Uddannelsestid havde
skabt den kortvarige Forstskole her. Den Undervisning, denne bød ham i to, højst tre Aar, tilegnede
han sig med let Nemme og vaagen Opfattelse. Efter
Skolens Ophør arbejdede han sig paa egen Haand
videre fremad i Kundskab om Skovbrug. Vejledning
har han rimeligvis søgt og fundet hos Forstinspektør
Martin Gotlieb Schåffer (1746-1830) i Hørsholm;
denne blev ved sin, dog først 1799 udgivne "Anviisning til Skovdyrkning og Plantagevæsenet i Danmark" det følgende Slægtleds Lærer i Skovbrug.
Støvlettjenestens sløvende Øvelses- og Vagtliv kunde
i sin daglige Ensformighed ikke udfylde den unge
Mands higende Sind. De store Skove omkring Helsingør, Teglstrup, Horserød, Nyrup Hegn og de andre, blev hans kæreste Øvelsespladser.
Hvorhen dette Friluftsliv i de skønne nordsjællandske Skove skulde bære ham, ud af Militærstanden og hjem til Bornholm, det anede han i en halv
Snes Aar næppe selv. Først da han var traadt ind
i sit tredivte Leveaar, skrev han en skøn Dag
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Nr. 4.
Fire og Tyve Skilling.
1799.
Second Lieutenant
Hans Rømer ved det
Siællandske Jæger
Corps ansøger underdanigst om at blive
ved forefaldende Forandring ansat som
Holtzførster paa Øen
Bornholm.

Til det Høy Kongelige
Rente Kammer.
Underdanig Pro Memoria !

Da jeg har bragt i Erfaring, at med den paa Øen
Bornholm værende Kongelige Skov om nogen Tiid
skulde foretages en Forandring, saaledes: at samme
blev indhegnet og paa de
dertil passende Steder ung
Skov anlagt og opelsket;
da nu i saa Fald formodentlig en anden Holtz Førster blev ansat, for
saavel at forestaae de nye Anlæg som tillige at
have den fornødne Tilsyn med disse og øvrige
Arbejder, hvilket alt vilde falde den nuværende
Holtz Førster, der er en meeget gammel Mand,
for besværlig, saa er det, ieg i Betragtning heraf
giver mig den underdanige Friehed at ansøge det
Høy Kongelige Rente Kammer, om at mig, hvis
saadan Forandring skeedte, Holtz Førster Pladsen
maatte blive forundt, den ieg troer mig i Stand
til det Høye Rente Kammers Tilfredshed at kunde
paatage mig, da ieg foruden de Forelæsninger
over Forstvæsenet, ieg for nogle Aar -siden freqventerede her ved Corpset, efter den Tiid med
Fliid har lagt mig efter denne Videnskab, som ieg
meeget elsker, og saaledes for hvervet mig de til
en ung Skovs Anlæg og Opelskning nødvendige
Kundskaber. Jeg er desuden en indfødt Bornholmer og kiender Skoven og Egnen deromkring
nøye, hvilken Fordeel en Fremmed og ubekiendt
i det mindste i Førstningen maaUe savne, og som
dog ved adskillige Leyligheder maaUe komme mig
tilgode. Helsingør d: 27de October 1799.
underdanig
Hans Rømer.
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Rømer bragte sin Skrivelse til Jægerkorpsets Chef,
Grev Otto Didrik Schack (1758-1809), som gav den
sin varme Fortale med paa Vejen:
Ansøgeren Hans Rømer, Second Lieutenant ved
det mig allernaadigst anfqrtroede Jæger Corps,
har i ald den Tiid, han har tient ved Corpset, udviist en udmærket god Opførsel og Flids Anvendelse i alt, hvad ham er paalagt, saa at han har
tiltrukken sig sines Foresattes Yndest og Agtelse,
og kunde ieg derfor ikke andet end anbefale ham
til denne her af ham ansøgte Post, hvor i ieg er
forvisset, at hans Flids Anvendelse og Tienneste
Iver vil svare til hans forrige udviste, bedende
derfor hans Ønske allernaadigst maatte opfyldes.
Helsingøer d. 29de october 1799.
O. D. Schack.
Hermed indgik Rømers Skrivelse til Rentekammeret. Han havde brudt Staven over sin militære
Fortid - og kastet sin Fremtids Tærninger.

Almindingens Forfald.
Ogsaa med Kongens Alminding havde Tilfældighedernes Spil tumlet stærkt. Den laa fra ældgammel
Tid paa Bornholms klippefulde Midte som den skovklædte Del af -den kongelige Vildbane. En Kongeborg havde rejst sig i Skoven; men den var blevet
stormet og nedbrændt en Dag tidligt i Foraaret 1259
af Ærkebisp Jakob ErIandsens Stridsmænd Anders
Erlandsen og Fyrst Jærmer af Rygen, og den kendtes
senere kun som Lilleborgs Ruiner. Igjennem hele
Middelalderen var der hugget løs paa Storskoven.
Bornholms Bønder havde blandt deres Jordebogsydeiser at føre aarligt 3747 Læs Brændeved til Slottet
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Hammershus; selvom Læssene var smaa og en Del
af dem rimeligvis omsat i en Pengeafgift, tæredes
herved stærkt paa Skoven, fra hvilken tillige toges
Brændsel til Embedsmændene og mod en Smørafgift
Tømmer til Bornholmernes Hus- og Baadebygning.
Skoven tyndedes ud ved denne Rovhugst; ny Tilplantning fandt næppe Sted. Allerede 1499 var den
"storIigt forhærget og forhugget" .
Kongen ejede uomstridt Grunden og Skoven. Men
Bornholmerne nyttede samme Brugsret af Almindingen, som af den øvrige Vild bane (Stor- eller Højlyngen), til Græsning for deres Heste, Køer og Faar,
til Svinedrift, til Hugning af Lyng og Ener og til
Tørveskær, om end ikke alt helt afgiftsfrit. Ogsaa
dette gjorde Brud paa Skovopvæxten.
Vildtets Velfærd gik forud for Træernes. Fra Christian den Fjerdes Tid var der ansat to Skovridere
(Dyregemmere eller Skovløbere). Udnævnelsesbrevene
indeholdt strænge Forskrifter om- at spare Vildtet og
skyde Krybskytterne, men intet om at opelske ung
Skov. En enkelt Skovrider Erik Mogensen rostes udtrykkeligt 1679 for sin Flid med at indhegne og fremdrive ny Skov i Almindingen. Der søgtes sat Skranker for Rovhugsten ved et kongeligt Forbud af d. 6.
Nov. 1669 mod Udvisning uden Amtmandens Tilladelse. Men stadigt udvistes der Deputatbrænde til
Kommandanten, Officererne, Hammershuses Garnison, FeItskæren, Amtstuen, Landsdommeren og Sognepræsterne, foruden til Skovens egne Embedsmænd.
Først de kongelige Forskrifter af d. 4. Juni 1764 og
d. 28. Jan. 1769 ophævede disse Udvisninger til Embedsmændene uden for Skoven.
Ogsaa med Vildtets Trivsel gik det tilbage. Kongen
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sendte hyppigt, omtrent hver femte Aar, sine Jægere
til Bornholm for at fælde og nedsalte Hjorte. Endnu
Aar 1684 skødes et Hundred Stykker; atter det følgende Aar holdtes en stor Jagt; 1715 skødes løs til
de hollandske og engelske Admiralers Tafler paa
Flaaden under Bornholm. Værre Ødelæggelse voldtes, ved at store Flokke levende Hjorte overførtes til
den af Christian den Femte anlagte Jægersborg Dyrehave Nord for København 1671, 75, 80, 93, 1702.
I Maj 1703 sendtes tre Flaadeskibe med Jægere til
Bornholm; der maatte 26 Pramme til at bringe deres
Jagtudstyr i Land; de indfangede Hjorte førtes over
Søen med afsavede Opsatser og indestængte i Kister.
Et Forsøg paa at dæmme op for Skovens Ødelæggelse gjorde Hans Christensen Piil, som, barnefødt
i Klemmedsker, d. 11. Avg. 1688 blev udnævnt til
Bornholms første Holtsførster. Han fik 1694 Anders
Pedersen Kulbrænders Hus paa d. 3. Vornedegaards
Grund i Østrelarsker udlagt til Plantehave i Vildbanen, og inde i Almindingen lod han indhegne til
Fredning et Stykke ung Skov ved Kolde Kilde, hvor
Skovløberhus byggedes 1698. Han udvirkede endvidere Rentekamrets Ordre af d. 20. April 1697 til at
lade hegne og omgrøfte Almindingens frodigste Englod Eskeviske neden for Gamleborg, for at Høet
kunde komme ene Vildtet til Gode som Vinterfoder.
Engen gav dog mere Hø, end den udtyndede Vildtstand kunde tære; den bortfæstedes 1707 for en aarlig Smørafgift, fra 1727 til Bornholms Kommandant
Niels West.. Men fra 1721 maatte saa Amtstuen skyde
Vildtfoder til fra sine Hømagasiner.
Fra gammel Tid var Almindingens Grænser kendemærkede ved enkelt staaende Pæle. Da Niels West
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d. 18. Marts 1722 var blevet udnævnt til Kommandant og Amtmand paa Bornholm, fandt han disse
Tømmerstokke bortraadnede og lod paa deres Sted
rejse sexten Sten støtter, i hvilke Frederik den Fjerdes kronede Navnetræk blev indhugget. Han forbød
nu alt Lyngskær og Enehugst inden for Skelstenene.
Da hans Forbud ikke ænsedes, udvirkede han den
kongelige Forordning af d. 29. Marts 1727, som indskærpede det nævnte Forbud med Truselom svær
Straf, 100 Rigsdalers Bøde eller Arbejde i Bremerholms Jærn. Heller ikke den synes at have frugtet;
thi den maatte gjentages d. 28. Juli 1739. Bornholmerne lod sig ikke let tvinge till;age fra, hvad de
igjennem Aarhundreder havde brugt som deres gode
Ret.
.

boede fjærnt fra Skpven; det slappe Tilsyn gjorde
Faren for Paagribelse ringe; og Skovsessionerne lod
de paagrebne Tyve løbe med latterligt smaa Bøder.
Aar 1772 dømtes 25 Skovtyve i Bøder paa tilsammen
352 Rigsdaler. Af egen Drift indgav Bønder i østremarker og 0strelarsker Sogne til Skovsessionernes
Dommere indtrængende Forestillinger om Udveje til
at afværge denne skammelige Hugst, inden Skovens
Ødelæggelse skulde paadrage hele Bornholms Almue
Kongens Unaade. Hvert Aar maatte Holtsførsteren
tillyse Salg af tyvehugne Ege og Avnbøge; 1774
paavistes ikke færre end 707 friske Egestød, hvis
Stammer var fældede af Skovtyve, og Skovsessionen
1775 ikendte herfor 79 Almindingstyve en samlet
Bødesum paa ikkun 695 Rigsdaler.
Hjortehjorden fandt snart hverken Føde eller Ly .
Den sattes 1745 til at tælle kun 100 Dyr. Strænge
Frostvintre 1751, 55 og 57 hjalp til med at udtynde
den. Det sidste, der høres om dens Tilværelse, er,
at Frederik den Femte d. 27. akt. 1759 tillagde Kommandant Carl Ulrik Biilow aarligt tre Stykker Storvildt (og en Snes Harer) fra Vildbanen. Aar 1781
udtalte Amtmand Thorkil FieIdsted, at Storvildtet ikke
nu mere var til. Om ikke tidligere, maa de sidste
Hjorte være bukkede under i de nye, fredløse Jagtforhold, der opstod, da Christian den Syvende d .
19. Dec. 1771 havde overdraget Kommandant B.lilow
Jagtretten i Forpagtning for tyve Aar mod en Aarsafgift af 220 Rigsdaler; det følgende Aar, da denne
tog sin Afsked og rejste bort fra Bornholm, overtog
Bønderne sognevis Jagten for samme Afgift.
Da der nu intet Hjortevildt var og næsten heller
ingen Skov, fandt Regeringen paa at ville sælge hele

. Forbudets Hensigt var ene at værne om Vildtet,
hvis Græsfoder skulde have Ro til at voxe langt og
frodigt, uforstyrret af den alt Planteliv ødende Lyngskrælling. Men ogsaa Kvæget yndede de rigeste
Fodersteder og søgte ind i Skoven i saa tætte Flokke ,
at det gav Kodalen Navn, og det troedes, om end
med Urette, lige saa de stejle Stortebakker, ud over
hvis bratte Klippesider dumme Høveder styrtede ned
i Kodalen. Med fuld lovlig Ret spillede det løst gaaende Kvæg stadigt Forstmester i Almindingskoven.
. Den flinke Hans PiiI døde 1733 og fandt ingen Efterfølger til at tage Arbejdet op for at bøde paa al den
Skade, Skoven maatte lide.
Hvad Dyrene ikke kunde faa Bugt med, stjal Skovtyvene. Selve Aakirkeby Borgmester Christen Gregersens Karle var i Februar 1681 blevet paagrebne med
Slæde og Heste paa Tyvehugst. De fandt talløse
Efterlignere i det følgende Aarhundred. Holtsførsteren
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Herligheden. Allerede d. 26. Nov. 1759 havde de to
daværende Amtmænd I. C. Urne og Chr. Andresen
foreslaaet det kongelige Rentekammer at udstykke
og sælge Almindingen til Oprettelse af otte eller ti
gode Bøndergaarde. N u i 1774 greb Rentekamret
denne Tanke og lod den opraabe til offenligt Bortsalg, delt i 23 Lodder. Der bødes i alt kun 3707
Rigsdaler for disse. For denne Spotpris var dog Almindingen ikke til Fals. Heldigvis blev de købelystne lyste hjem.
Herredskapitajn Hans Bidstrup (1725-1803) blev
1775 ansat som den gamle Holtsførster Mathias Kettelsens Medhjælper og overtog Embedet ved dennes
Død endnu det samme Aar. Ketteisen boede i Rønne,
Bidstrup paa Store Bjerregaard i Vestremarker Sogn.
Begge lod de Skoven skøtte sig selv. Regeringen
lod den ligge hen, skønt Amtmand Fieidsted og
Rentekammerkommitteret David Hansen d. 24. Sept.
1781 foreslog de tilgrænsende Højlyngsjorder inddragne under Almindingen til ny Skovs Plantning
for at afværge Brændselnød paa Bornholm. Udsigten til en saadan fandt Fieidsted saa truende nær,
at han tilraadede at formindske Tallet paa Øens
Brændevinsbrændere (alene i Rønne 55) og Pottemagere. Regeringen gik til at forbyde Træudførsel
fra Bornholm; fra dette Forbud undtoges d. 30. Avg.
178~ finere Træsorter til Snedker brug, dog kun imod
at Udskiberne af disse forpligtedes til at indføre en
tilsvarende Mængde Bøgebrænde.
Aar 1787 lod Regeringen Landmaaler Flintough
opmaale Almindingen. Den fandtes da at indtage
et Fladerum af 600 Hektarer, hvoraf dog kun omtrent 165 Hektarer var dækket med Skov eller Krat.

Denne Opmaaling fulgtes imidlertid ikke af andre
Skridt fra Rentekamrets Side. Den vanrøgtede Almindingskov syntes viet til snarlig Undergang.

Skovens Redning.
.Almindingen fik en Bejler. Søn i en rig Rønneslægt, hvis Børn følte Trang til at virke for Fødeøens Tarv og Trivsel, havde Jochum Ancker Bohn7:)
(1756-1809) Aar 1777 giftet sig ind paa en stor
Købmandsgaard i Svanike ved at tage Jochum Thiesens Enke Maren Schor (1736-1808) til Ægte. Hyppige Ridt til Rønne, hvor hans gamle Fader Morten
Bohn (1709-1802) var ene om at styre Slægtens
gamle Købmandsgaard, førte ham forbi og igjennem
Almindingen. Han bluedes ved Tyvehændernes Værk,
harmedes over Skovens Vanrøgt, saa dens snarlige
Undergang i Møde og ængstedes ved Tanken om
Brændselnød paa det kære Bornholm. Han følte
det som sin Pligt at gribe ind imod al denne Daarligdom.
Ud fra disse Overvejelser tilbød Bohn d. 2. Maj
1796 Kongen at købe Almindingen for, som han
skrev, "at indhegne den og bringe samme til saa
meget Nytte, som mine Evner og Lyst til at opelske
Skov kunne frem virke. Jeg vil vel tiltroes at gjøre
Tilbudet for aabenbare Fordel, fordi Mennesket hand-.
ler sjældent uden saadanne Motiver. Men det er sikkert indlysende for enhver, der kender Almindingen,
ved, hvad Tid der vil medgaa for at indhegne den,
*) Broder til Legatstiftersken, Etatsraadinde Marie Kofoed,
født Bohn (1760-1838).
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og hvor bekosteligt dette maatte være, at" den for
mig maatte medføre et sandt Tab. Dog da jeg ikkun s
har en Arving, vilde det være nok, om denne i Tiden kunde høste nogen Nytte af de anvendte Bekostninger." Bohns Tilbud lød paa 5000 Rigsdaler
i Købesum, 30 R. i aarlig Afgift samt Ydelse af de
fulde Aarslønninger (150, 6 og 6 R.) til Holtsførsteren og de to Skovfogder i deres Levetid.
Bohn lod sig ikke spise af med, at hans Forslag
lodes uden Svar. D. 25. lV).arts 1797 skrev han til
det kongelige Rentekammer: "Jeg har ikke gjort Bud
paa Almindingen for at afhugge samme, tværtimod
for at indhegne den, bygge den, plante Træer deri
til Efterslægtens Lettelse og saa vidt muligt gjøre den
frugtbringende. Dersom mine Bestræbelser ikke øjensynligt vise sig at sigte didhen, vil jeg være forpligtet at fravige Almindingen med Tab. Min Lyst
til det landlige Liv og den Pligt, efter mine Evner
at fremvirke den muligste største Nytte, overtyde mig,
at jeg blev lykkelig og kunde bedst opfylde mine
Pligter, naar Majestæten allernaadigst vilde bestemme
Almindingen til mit Opholdssted. Mine Bestræbelser
skulde da være at gavne strax ved at give ledige
Hænder et Arbejde, som jeg alvorligt vilde bestræbe
mig for at maatte bli ve varig Nytte."
Nu indhentede Rentekamret Forstvæsnets Skøn om
Købmand Bohns Tilbud. Paa Bohns fældende Dom
om Skovens Vanrøgt svarede Holtsførster Bidstrup
med skarpt igen, at Tilbudet var rent egennyttigt,
samt at Loven forbød at indhegne Dele af Udmarken. Han brugte Lejligheden til d. 30. Juni 1797 at
søge om at faa sin Søn, Lieutenant Lars Mogensen
Bidstrup udnævnt til Medhjælper
Embedet. Dette

blev afslaaet. Men Overforstmester Christoph Hartwig von Linstow (1740-1823) optog Bidstrups skarpe
Indsigelse mod Bohns Forslag og fældede herved
dette. Rentekamret lod d. 18. Nov. 1797 Bohn vide,
at det "efter Omstændighederne ikke kunde indlade
sig paa hans Ansøgning".
For saa vidt faldt Bohns Bejlerridt til den kongelige Almindingskov uheldigt ud, - dog for Bornholm var det et Held, at Skoven forblev Statens Eje.
Og Bohns sunde Tanker om dens Indhegning og
Fremvæxt lod sig ikke fælde. Rentekamret følte , at
det ikke kunde blive staaende ved en simpel Afvisning, og at det maatte tage Bohns Forslag op til
Gjennemførelse. Endnu samme Dag, som Afslaget
gaves, drog det Omsorg for, at Overførster Christian
August Carl Claussen (1735-1804) i Juni 1798 skulde
rejse til Bornholm for derefter paa sine Undersøgelser
af Forholdene at bygge Forslag til Almindingskovens
Opelskning.
Claussen fandt Skoven hidtil slet behandlet. Den
tilbagestaaende Egeskov kunde højst sættes til' 8000
Rigsdalers Værd paa Roden og gav intet Haab om
yderligere Fremvæxt. Naar Skoven indhegnedes, saa
. at den ikke, som nu, laa som en almindelig Fælled
for alle Landets Kreaturer, kunde der over alt plantes
og opvoxe Skov. Derfor foreslog han hele Skovstrækningen indhegnet med et Stengærde, hvortil Omkostningen kunde dækkes ved Salg af de borthuggede
gamle Ege; derefter skulde udsaas og plantes Nyskov; endeligt burde Skoven udvides ved Tillæg af
Udmarksjorder. Men skulde man vente sig Nytte af
dette Værk, var det nødvendigt at give den gamle
Holtsførster Bidstrup, som ikke havde den aller-
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mindste Kundskab om Skoves Opelskning og Vedligeholdelse, en Afløser i en kyndig Mand af en bestemt Karakter.
Rentekamret tog Overførster Claussens udførligt
og fast grundede Forslag til Rettesnor. Kun i en,
meget væsenlig Ting, Valget af den nye Skovrider,
lod det ham og Forstvæsnet paa en mærkelig Maade
trække det korte Straa. Rygtet om hans Bornholmsrejse og om Bidstrups forestaaende Afsked kom Sekondlieutenant Hans Rømer i Helsingør for øre. Da
Claussen boede i Tokkekøb, syv Kilometre Sydøst
for Hillerød, og førte Tilsyn med alle Nordsjællands
Skove, lader dette sig let forklare. Og i Oktober 1799
skrev Rømer sin Ansøgning om at blive Skovrider
paa Bornholm.
Rentekamret udbad sig Overforstmester Linstows
Skøn om Rømers Ansøgning. Dette afgaves d. 19.
Nov. 1799, mere end køligt, stærkt afvisende: til den
nye Indretning med de kongelige Skove paa Born.holm "udfordres en duelig og forstkyndig Mand,
hvortil jeg ikke vover at rekommendere bemeldte
Lieutenant Rømer, da jeg er aldeles uvidende om
hans Duelighed til berørte Tjeneste."
Rentekamret bad da d. 25. Marts 1800 Linstow
bringe de ham kendte, duelige Subjekter i Forslag.
Linstow gik til Claussen, der foreslog Skovfoged
Hans Lund i Farum Lillevangshus "som den si kkerste! da han har Hoved! og den fornødne Kundskab om at saa og plante! og i den Tid, han har
været Skovfoged, bevist en overmaade Nidkærhed og
Troskab for den kongelige Interesse. Men", - føjede
den aabenmundede Overførster til, - "han, saa vel
som alle herværende Forstbetjente, har en Slags Frygt

for Bornholm. Det maatte da, i Fald han ansattes
samme Steds, loves ham, naar han viste sig værdig
dertil, at han om nogle Aar ved forefaldende Vakance
skulde blive forflyttet." Linstow sluttede sig i et og
alt til Overførsterens Indstilling. Men Skovfoged
Lunds Krav paa hurtigt at blive flyttet fra det
frygtede Bornholm tilbage til Sjælland faldt de høje
Rentekammerherrer for haardt for Brystet. De saa
klart, at Arbejdet med Almindingskovens Nyskabelse krævede sin Mand hel og holden. Hertil
kunde de ikke bruge et Subjekt, hvis Sjæl blev paa
Sjælland.
I Rentekammerets Indstilling til Kongen d. 29. Juli
1800 skrev de herom: "U agtet vi ingen Aarsag have
til at tvivle om Skovfoged Hans Lunds Duelighed,
skulle vi dog hellere ønske en anden Mand til Holtsførster paa Bornholm, der med lige Duelighed forbandt Kundskab om Landet og Lyst til at opholde
sig der. En saadan Mand tro vi ogsaa at have fundet. Ved hoslagte Ansøgning har nemlig Sekondlieutenant Hans Rømer ved det sjællandske Jægerkorps anholdt om at forundes bemeldte Holtsførstertjeneste. Han anfører at være en indfødt Bornholmer,
at kende Skoven og Egnen der omkring nøje, at
have hørt Forelæsninger over Forstvidenskaben og
siden den Tid med Flid at have lagt sig efter samme
Videnskab. Og da Kommandøren for bemeldte Korps,
Kammerherre og Oberstlieutenant Greve Schack, paa
Grund af hans udmærkede gode Opførsel og Flid i
alt, hvad ham er paalagt, har anbefalet hans Ansøgning, saa tage vi ikke i Betænkning at bringe ham
i Forslag til oftemeldte Tjeneste, skønt Overforst5
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mesteren som ubekendt med hans Duelighed ikke
har vovet at rekommendere ham"·'}
Heraf udgik den kongelige Resolution af d. 6. Avg.
1800: "Vi bemyndiger allernaadigst Vort Rentekammer til at lade Vores Almindingskov paa Bornholm
nu paa en Gang indhegne og derefter forstmæsigen
behandle til Skovs Opelskning og Fredning, hvorved
især, saa vidt muligt, skal tages Hensyn til Egetræers Opelskning til Flaadens Fornødenheder. Og
skal bemeldte Skov i sin Tid, i Fald det befindes
nyttigt, udvides med saadanne Stykker af Vore Udmarksjorder, som til Skovan,læg ere tjenlige. - Hidtilværende Holtsførster paa Bornholm, Kapitajn Hans
Bidstrup vil Vi i Betragtning af hans Alder herved i
Naade entledige fra hans Tjeneste med en aarlig
Pension af 100 Rigsdaler; og i hans Sted ansætter
Vi allernaadigst Sekondlieutenant ved det sjællandske
Jægerkorps Hans Rømer som Holtsførster paa Bornholm med en aarlig Løn af 300 Rd., frit Hus og
Jord, eller 60 Rd. i Stedet for, samt med en aarlig
Deputat af 10 Favne Brænde, dog ikke af Eg. Til
Efterretning ved hans Embedsførelse har vort Rentekammer at meddele ham den fornødne Instrux. Den ene af de tvende ved Almindingskoven hidtil
ansatte Skovfogder vil Vi herved i Naade afskedige
med en aarlig Pension af 6 Rd., hvorimod den anden kan tilstaas i alt 30 Rd. aarlig Løn, frit Hus og
Jord og 5 Favne Brænde, dog heller ikke af Eg.

Men iøvrigt skal det være saa vel ham som Holtsførsteren aldeles forment at benytte sig af Vindfælderne eller til eget Brug at foretage nogen Ellehugst
med videre. - Og følger den for Lieutenant og
Holtsførster Rømer opsatte Bestalling herhos underskreven tilbage.
Christian R. "
Dette Kongebud grundede, som Amtmand Thaarup
har skrevet, "en ny Periode" eller en ny Ungdomstid i den gamle Almindings Historie; "det bragte
tilbage til Bornholm en ung, kraftfuld Mand, der begyndte med og i en lang Række af 36 Aar indtil
sin Død vedblev at opofre sig sit Kald med en
utrættelig Nidkærhed og har erhvervet sig et udmærket Navn i Landets Kulturhistorie." Dets Dag, d.· 6.
Avgust 1800, bør mindes. Det var Kongeord, Udnævnelse til en ringe Stilling med en tarvelig Aarsløn og Huslejehjælp og uden Egebrænde ; men I:Ians
Rømer omsatte det gjennem sit Arbejdsslid til en
kongelig Gave for Bornholm.
Gjennem et dobbelt Spil af Tilfældigheder, som
. havde raadet i Hans Rømers og i Almindingens Tilværelse, kom nu Manden og Skoven sammen. Det
gik, som det skulde; men fra først af havde intet
tydet paa, at Lieutenant Rømer skulde blive Skovrider
her. Hans Tærningkast for sin Fremtid blevet Lykkekast for Bornholm.

*) Indstillingen er underskrevet af Reventlow, Hoe, Worm-

ski ol d, Kølle, Schiønning, v. Essen, Meincke, Fridsch, Vadum,
Evers og Arclander. Der foreligger intet Fingerpeg paa, hvor
vidt en enkelt af disse kan have været særligt virksom i dens
fremkomst,

Hegnbygning og Planteskoler.
"At mine egne kære Landsmænd skulle lære at
kende mig som en retskaffen Mand, der just er sat
paa sit rette Sted," var Rømers Attraa, da han blev
Skovrider paa Bornholm. Almindingen saa anderledes
5*
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ud den Gang end nu. Her var knap Herlighed paa
Skov. Kun 165 Hektarer, Vest for Bækken, som fra
Kolde Kilde løber ned til Kodalen, fra Nordre og
Søndre Jomfrubjerg til Gamle- og Lilleborg, bar dels
Skov krat med Avnbøge, dels lavstammet, knudret
Egeskov, og det var let i den at tælle de to til tre
Hundrede Stammer, som kunde yde stort Gavntømmer. Resten af de 600 Hektarer laa hen som Klippeknuder, Lynghede, Buskkrat og Moser. Rytterknægten"') skød, uden for den gamle Almindings Skelsten,
frit sin bulede, isskaarne Isse op over de skaldede
Stortebakker.
Her var knap Herlighed paa Skovridergaard. Der
laa i Kodalen et lerklinet, straatakt Udbyggerhus
Eskeviske paa en tarvelig, 25 Hektarer stor Jordlod,
knapt Halvdelen Eng, Resten stenet og mager Avlsjord, Klippeløkker og to smaa Skovholme. Den tidligere Almindingseng var nemlig d. 19. Febr. 1772
sammen med en tilgrænsende Udmarkslod paa Aaker
Lyng solgt for 350 Rigsdaler til Landsdommer Ancher
Anthoni Muller paa Spidelegaard i Aaker og efter
hans Død atter 1776 skilt ud fra denne Gaard. Dette
Udbyggerhus maatte Rømer selv købe d. 13. Juni
1803 af den daværende Ejer Hans Hendrik Høj for
966% Rd. gode Penge, - thi han fandt det "nødvendigt, at han boede ved Skoven, naar han skulde
kunne udrette noget ved samme."
.,) Rytaraknajtijn opfattes ofte som svarende til Rideknægten
i dansk Sprog, I gamle Tider, da Vejene var lidet kørbare, red
baade Mænd og Kvinder til Kirke, til Gildelag, til Bys; og uden
for Gaardsporten laa en høj Sten til at træde op paa, naar de
stadsklædte skulde stige i Sadlen, Denne Sten nævntes ejn
Rytaraknajt. Ogsaa Stednavnet Aakjærkjeknajtijn kendes.

r.
I

Mens Skoven tidligere havde haft to Skovfogder
til at tilse dens Vanrøgt, maatte Rømer i sit Arbejde.
kønt lade sig nøje med en. Den afskedigede Skovfoged Jørgen Hansen Hares Jordlod i Hareløkkerne
tillagdes i Juni 1802 Skovrideren som fri Embedsjord. Den anden Skovfoged Ole Hansen Nørregaard
havde virket i Skoven siden d. 6. Okt. 1795 og faaet
sin Udnævnelse udfærdiget d. 15. Avg. 1797. I hans
Skovfogedhus ved Kolde Kilde havde Rømer sit Værelse den meste Tid, indtil han kunde flytte ind paa
Eskeviske. Nørregaard blev hans paalidelige Medhjælper lige til sin Død d. 6. Jan. 1836.
Al denne Knaphed kom just Hans Rømer til Pas.
Jo mindre her forud var, des større var hans Mod
paa at skabe nyt. Hans Virkelyst trættedes aldrig;
han blev Bornholmernes Læremester i den Kunst:
af Knaphed at skabe Rigdom. Han grøftede, gravede,
hegnede, byggede, saaede, plantede, samlede Frø,
huggede Tømmer og Brænde, skar Tørv, brændte
Kul, sprængte Klipper, lagde Vej, byggede Bro, virkede, saa at hans Landsmænd paa Bornholm sande
den Dag i Dag, at ingen af det svundne Aarhundreds Mænd har gyldigere Krav paa deres Tak end
Hans Rømer, Almindingskovens Nyskaber.
Rømer var en Handlingens Mand. Han vidste
selv klart, hvad han vilde og evnede, stod stejlt paa
at give sit Virke Fortrin for alle andres, higede efter
at tage sin Friluftsdont op ude i Skoven. Et Forhandlingsmenneske blev han aldrig. De Forhandlinger, som skulde gaa forud, var ham trættende Tidspild, som han ofte sprang forbi. Selv var han den
eneste forstkyndige Mand paa Bornholm; hans foresatte paa Sjælland opfattede Forstvæsenet som en
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ret uafhængig Stat i Staten. Disse Forhold gjorde
ham utaalsom i hans Stilling til andre Embedsmænd
paa Bornholm. Hans stolte Selvtillid var fuldt berettiget; men den indpodede i ham en stærk Egenraadighed" og en Ringeagt for andres dygtige Virksomhed, hvilke skadede haardt hans Samarbejde med
sine Omgivelser. Staar man urykkelig fast paa Toppen af de stejle Kodalsklipper, syner Bækløbet i Dalbunden, som dog ogsaa fuldfører sin vigtige Opgave,
intet i ens øjne,
Den Forstaaelse, Rømer mødte hos sine indsigtsfulde Landsmænd, er kommen smukt til Orde hos
Peder Nikolaj Skovgaard (1783-1838), som allerede
1804 skrev: "Hr. Lieutenant Rømer fortjener den
Ros, at han er en driftig og for Landet meget nyttig
Mand, der gjør sit Embede til sin Hovedsag,' en
sjælden Dyd nu om Stunder." Og Amtmand Thaarup
(1766-1845) skattede 1810 Rømer højt som "en sit
Embede aldeles opofret ung Mand af elskværdig
Karakter". En overdreven bitter Stemning tør da siges
at have ført Pennen for Rømer, naar han senere hen
skildrer sine første ni Aar i Almindingen som gledne
unyttige bort og skyder Skylden herfor paa "den
vindige Amtmand".
Da Rømer kom til Bornholm, fandt han Overførstertjenesten her lagt i Haanden paa Amtsforvalter
(fra 1787 til 1802) Lavrids Skierbeck. Men allerede
d. 5. Avg. 1801 overdrog en Rentekammerkundgjørelse i dennes Sted Amtmanden Overtilsyn med
de kongelige Skove paa Øen, samtidigt med at den
ophævede den særlige Domstol for Skovsager, Skovsessionerne. Slap Rømer end herved fri af at staa
under den underordnede Forvalters OvertiIsyn, følte

71
han dog ogsaa Amtmandens Indgreb som en utaalelig Hemsko; thi hvad forstod Amtmænd sig paa Skovdrift? Jakob Mandix (1758-1831) var Amtmand i
knapt tre Aar (1801 1'%--1804 1314). Han arbejdede
for Sandflugtsdæmpning, men fik ringe Tid til at
virke ind i Almindingens Forhold. Han efterfulgtes
af Frederik Thaarup (1804 2/ 5 -1809 1/ 2), Denne var
en uroligt virke syg Mand, optagen af at gribe fornyende ind i alle de Gamledages Forhold paa Bornholm uden ret at give sig Stunder til at søge til
Bunds i dem. Paa flere væsenlige Omraader støttede
han Rømer; men hans hele IIhovedvirke maatte
vække Uvilje hos denne.
Virkelige Vanskeligheder mødte Rømer i gammelvante Bornholmeres Mistro og Modstand mod nye
Ændringer. Selv maatte han ogsaa have Tid til at
falde til Leje i sin uvante StiIIing som Embeds- og
Forstmand. Forstvæsnet kaldte ham i Foraaret 1801
over til Sjælland, for at han kunde oplæres ved i syv,
otte Uger at følge Virksomheden i Hørsholm Planteskole.
Først i Efteraaret 1801 kunde han gaa i Gang
med sit Arbejde, idet han grundede sin første Planteskole under Gamleborg, fik den udgrøftet, hegnet
med Stengærde, renset og reol gravet samt dens usle,
sandede og ikke dybe Jordsmon forbedret ved paaført Løvmuld. Dens Størrelse var lidt over en halv
Hektar. Det følgende Efteraar saaede han her Axelbær og fra 1803 til 5 Fyr, Rødgran, Alm, Birk, Agern
og Hassel, det sidste Aar til lige Lærk; derhos indplantede han Berberis og Pil. Herfra kunde han 1805
udflytte Axelbærtræer paa Gamleborg, hvis Ringvold
han udbedrede hist og her saaledes, at den kunde
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holde løsgaaende Svin ude fra at oprode Opvæxten
paa Borgpladsen. Det følgende Aar udsatte han de
nu treaarige Fyrrer og Graner paa et særskilt med
Risgærde omhegnet Lyngstykke. I 1808 solgte han
fra Planteskolen 1000 treaarige Rødgraner for 5 Rigsdaler til otte Gaardejere.
I større Omfang kunde han ikke tage Nyplantning
op, saa længe Skoven endnu var uden Hegn. Hegnsætningen trak i Langdrag. Arbejdet udbødes 1802,
men Rentekamret forkastede de indgivne dyre Tilbud. Det samme gjentog sig i Juli 1803. Hegnets
Længde opgjordes til 9500 Metre; det udbødes i en
Snes Smaastrækninger, de samlede Tilbud løb op til
en Sum af 10 314 Tusend Rigsdaler.
Rømer var ikke Mand for at taale lang Ventetid.
"Da endeligen for ikke min Levetid at blive et for
Staten lige saa unyttigt Menneske, som alle mine
Formænd havde været, vovede jeg at gjøre mit Tilbud," skrev han senere herom. For 10 Tusend Rigsdaler paatog han sig ikke blot Opførelsen af hele
Hegnet med Stenkister, Led og Stenter, men til lige
Bygningen af et Redskabshus ved Planteskolen og
af et Tømmermagasin ved Gamleborg, alt at fuldføre
inden Marts 1809. Rentekamret godkendte hans Tilbud d. 21. Juli 1804. Rømer gjennemførte disse Arbejder, som dog laa hans Skovriderdont ret fjærnt,
med Iver og Kraft. Hertil holdt han otte Heste ud
over de to, han havde til Eskeviskes Avl; og da
Foderet til disse slugte en Fjerdedel af de ham aarligt til Arbejdet udbetalte 1600 Rd., købte han 1806
af sin Broder Ole Kofoed Rømer Moderens Fødegaard, Kofoedegaard i Vestremarker, og ejede den
i disse Aar for at faa billig Græsning og Foder til

sine Heste. Allerede 1805 havde han Redskabshuset
under Tag og samtidigt banet og bygget Hovedvejen
fra Aakirkeby, hvilken fører imellem dette Hus og
Planteskolen. Han taalte nemlig ikke, at i hans kongelige Skov enhver Bondemand kørte, som hidtil, hvor
ham tyktes bedst.
Allerede under Hegnets Opførelse drog Rømer Omsorg for, at Kongebudet om, at den gamle Almindingskov "skal i sin Tid udvides", ikke forblevet
blot Fremtidsløfte. Han fik nemlig Hegnet lagt uden
om Rytterknægten og Stortebakkerne ned imod Kodalen. Herved voxede den gamle Alminding strax
med 175 Hektarer, en lille Tredjedel af dens oprindelige Omfang. Nutiden glædes ved, at disse nøgne
Klippeknuder toges ind i Skoven, som her aabenbarer sin mægtigste Skønhed. Rømers Samtid skønnede mindre herpaa. Bornholms Almuesmænd forstod knapt nok Kongens Ret til at spærre deres Kvæg
ude af sin Skov, og de 'følte deres egen Ret haardeligt krænket ved, at en Del af den for alle fælles
Storlyng ogsaa lukkedes. I Avgust 1808 gjennembrød onde Mennesker det stærke Hegn og jævnede
det med Jorden paa flere Steder, ligesom de opbrød
Planteskolens Port og der indlod en Mængde Svin.
Dog overdrev Rømer dette Forhold stærkt, da han
d. 7. Dec. 1810 skrev: "I Aarhundreder er vel ingen
offenlig Indretning udført her paa Landet, der har
foraarsaget Almuens saa almindeHge Uvilje, som just
Almindingens Indfredning. "
Rømers Egenraadighed kom frem, i det han vilde
føre sit Gærde igjennem i lange, snorlige Retninger.
For at opnaa dette lagde han det, hvor ham tyktes
bedst, et Stykke uden for en Skelsten, et Stykke
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inden om en anden, og han brød sig fejl. om de
sammensunkne Spor af talrige gamle Grænsediger,
som bugtede sig ud og ind, under Tiden dybt ind
i Almindingslodderne. Lyngjord var ikke mange
Penge eller Tanker værd. Da det nye Almindingsgærde paa denne Maade havde klippet Jord bort
fra Vallensgaards Grund, rejste den rette Ejermand,
Major Herman Mtillers Enke, Klage herover; og det
kongelige Rentekammer var sikkert lidet glad over
nu bag efter at maatte ordne Sagen ved d. 20. Avg.
1810 at afkøbe hende de Gaarden fratagne Grundstykker for 50 Rigsdaler.
Rømer byggede Hegnet grundigt og fast, yderst
et Stengærde, inderst et opad dette opkastet Jorddige og paa dette plantet to Rækker Buske, Hvidtjørn og Pil. Da Folk trods dette morede sig med
at bruge Digerygningen som Fodsti, tilsaaede han
den yderligere 1815 med Hvidtjørn. Slægtled efter
os ville endnu i lange Tider kunne se Rømers stærke
Almindingsgærde, og selv frydede han sig over sit
store Værk, hvis Fuldførelse først gjorde ham det
muligt "at udrette noget betydeligt til Skovens bedre
Behandling." Det var ham en Glædesdag, da han
kunde meddele Amtet til Læsning paa Kirkestævnerne : "Det om Lyngen og Almindingen opførte
Hegn er nu færdigt, og sammes Led vorde allerede
lukkede førstkommende Fredag d. 26. Maj" (1809).
Endnu manglede kun et Stykke ud imod hans egen
Ejendom Eskeviske, hvilket han fuldførte det følgende Aar.
Men dyrt var Gærdet blevet ham. Da hans Tilbud var blevet modtaget, havde Dalerne været gode;
inden Arbejdet gik til Ende, var deres Værd sunket

dybt. Alene i et Aar (1808-09) steg Arbejdslønnen
fra 2 til 6 Mark om Dagen. Herved satte dette Arbejde Rømer i byrdefuld Gæld. "En Daler er en
Daler, en Mand en Mand," tænkte han; '" man maa
holde sit Ord eller gaa til Grunde." Han skaffede
sig Udveje gjennem dyre Pengelaan i sin liUe Ejendom og holdt sit Ord som en Mand.
Næppe færdig med Gærdet byggede Rømer 1809
til 11 paa Forstkassens Regning de fire Ledvogterhuse ved Indkørslerne fra de omliggende Sogne og
fik udnævnt Skovløbere til disse. Det femte, Segen- .
huset, opførte han først 1814, da hans Vej anlæg her
havde skabt en ny Færdselsvej ud til Vestlandet.
Thi fra 1812 til 14 byggede han inde i Skoven, som
hidtil kun havde været tilgængelig ad Hjulspor fra
Aaker Sogn i Syd til Klemrnedsker og Østrelarsker
i Nord, sine kendte gode Veje, "de eneste egenlige
Veje paa Bornholm" nævnte han dem med Stolthed.
I alt syv Kilometre lange førte de fra Kildepladsen
i Skovens Midte ud til Øens fire Herreder; de var
ti Metre brede, noget hidtil ukendt, som han maatte
undskylde med, at de langs Grøfterne skulde give
Plads til Brænde og and~n Udhugst. Han skabte
dem gjennem Bortsprængning af Klippeknolde, Udfyldning af Dalsænkninger, talrige Brobygninger med
stensatte Kister. De skulde lokke Købere til hans
Skovavktioner og højne Budene ved at mindske
Kørselsomkostningerne.
Da Rømer nu med Kraft kunde tage fat paa at
plante Skov, viste hans første Planteskole sig hurtigt
for liUe. Den laa mellem Klippehøjder og kunde
ikke udvides. Saa opdyrkede han 1810-14 sin anden
Planteskole, 4/5 Hektar stor, paa Østsiden af Jomfru-
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bjergene*). 1809 fremdrev han langs Almindingsgærdets nordre og vestre Del Fyr og Avnbøg til
Læbælte. 1810-11 tilplantede han Vognsbjerg med
Lærk, som voxede hurtigt til paa de høje, tørre Bakker og allerede 1816 gav spiredygtigt Frø. 1813-14
tilsaaede han de skaldede Stortebakker op imod Rytterknægten med Birk. Stadigt· og hurtigt bredte den
unge Skov sig ud over de gamle Lyngbakker. I Februar 1812 oversendte Overførster Linstow fra Sjælland 200 Pund Hvidgranfrø, samlet i hans egne
Plantager "og altsaa af fortrinlig Godhed." De "slog
herligt an" i Almindingen. Her have vi sikkert de
første bornholmske Ædelgraner (tysk: Weisstanne),
som blevet Lykkefund for Rømer. Ædelgranen
trivedes intet Steds i Danmark saa rigt som paa
Bornholm, hvor der intet Hjortevildt var til at æde
den. Nu dækker den ikke mindre end 1200 Hektarer i de bornholmske Statsskove, og den afgiver
her (1894) mere end tredobbelt saa meget Tømmer
som den jævnaldrende Rødgranskov.
Endeligen havde Skovrider Hans Rømer fa aet
Luft under Vingerne. Disse Aar ere prægede af hans
utæmmelige, maalsikre Arbejdsiver. Al den mangfoldige Dont, som den vanrøgtede Skov bød ham,
tog han paa sine stærke Skuldre og bar den let og
lykkelig frem til Maalet. End ikke med de hidtil
nævnte Sysler er den vide Arbejdsmark, over hvilken
han gjorde sig til Herre, kortlagt. Ud over dem
fik han endnu mangt at virke.

Guvernementstiden.

*) Her rejste Rømer en Mindesten for sin Ven, Bornholms
sidste Landsdommer Ditlev Ludvig Rogert (l742~1813), Ejer af
Tornbygaard i Klemmedsker Sogn, hvem Danmark skylder Melodien til Ewalds Sang: Kong Kristian stod ved højen Mast.

Krigen 1807-14 greb stærkt ind i Tilstandene
paa Bornholm, ikke mindst i Almindingskovens rolige
Fremdrift. Da Forbindelsen med København gjordes
usikker; stilledes Øen under et selvstændigt Militærstyre. Til Guvernør fik den d. 22. Dec. 1807 Kommandør i Flaaden Georg Albrekt Koefoed (1753-1808)
og, da han døde d. 11. Nov. det følgende Aar, Orlogskapitajn Carl Adolf Rothe (1767-1834). Amtmand Thaarup, som paa mange Omraader havde
virket til Bornholms Gavn, endnu i 1807 ved paa
egen Haand at ordne og sætte Fart i de berømmelige Kaprerudrustninger, som inden· Aarets Udgang
fik kapret Fjendegods af 350000 Rigsdalers Værd
ind til Øen, saa efter Guvernør Koefoeds Komme
sidst i Jan. 1808 sit Arbejdsomraade stærkt indsnævret, fandt sin nu underordnede Stilling utaalelig
og tog sin Afsked 1. Febr. 1809. Skovrider Hans
Rømer følte sig lettet ved at slippe ud af Amtmandens Formynderi; de to Guvernører vandt hans
Hjærte fuldt.
Uden Tvivl gjorde Rømer Thaarup Uret, naar han
senere hen kun kunde mindes ham med Bitterhed.
Han havde set med større Retfærdighed paa ham
1805, da han omtalte ham som "den ædle og for
Landets sande Vel saa saare virksomme Hr. Amtmand Thaarup." Og i sit første Sammenstød med
Guvernør Koefoed havde denne staaet ved Rømers
Side for at værge den slemt forhuggede Almindingskov mod Rovhugst. Koefoed paabød d. 4. April
1808 Rømer at lade opskove 150 Favne Brænde til
Forsyning af Fæstningen Kristiansø. Paa Rømers
Meddelelse herom lod Thaarup Guvernøren vide, at
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Kroohamren var i Følge Loven i Amtmandens Værge,
at denne havde at drage Omsorg for den fra tidligere Tid ilde medfarne Almindingskov, og at Brænde
uden Skade kunde indkøbes hos Skippere i Rønne
eller hos Skovejere i Rø. Koefoed afviste Amtmandens Indblanding i Sagen. "I Forstaaelse af, at Nødvendighed kunde fordre Uskaansomhed," foretog
Thaarup og Rømer denne Gang den krævede Udvisning. Rømer søgte at afværge lignende Krav for
Fremtiden ved at henvise til de bornholmske Kul
S0111 Brændsel for Kristiansø.
Det var ligeledes Thaarup, som efter sine Forhandlinger med Rentekamret 1808 kunde tilmelde
Rømer det glædelige Budskab, "at det var Hans
Majestæts Vilje, at Skovkulturen paa ingen Maade
maatte standses under Krigen, og at de til sammes
Drift nødvendige Penge skulde for Fremtiden strax
vorde anviste af Amtet til Udbetaling." I Tillid hertil udbad Rømer d. 16. Avg. 1809 skriftligt hos Guvernør Rothe, med hvem han endnu aldrig havde
talt, sig aarligt anvist "omkring 2000 Rigsdaler til
Skovkultur efter Hans Majestæts Vilje". Rothe sluttede sig til Rømers Krav og indhentede Kongens
Stadfæstelse af det tidligere givne Tilsagn. Senere
Misstemning mod Thaarup bragte Rømer til ufortjent
at give Rothe hele Æren; først fra 1809, efter Amtmandens Bortfjærnelse, regnede han,· at det "kun
formedelst Krigen" blev ham muliggjort at tage Arbejdet i Almindingen op med Kraft. Denne personlige Misstemning havde sin Rod i hans Uvilje mod
at være stillet under ukyndigt Tilsyn af BornhQlms
Amtmand i rene Forstsager; den sugede tillige Næring i "Kort Oversigt over Bornholms Amt", et Skrift,
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Thaarup lod trykke 1810, og i hvilket han satte
Fingren paa, hvad der havde mødt ham som Lyder
i Bornholmernes Fremtræden.
Guvernør Rothe stillede store Krav til de smaa
Rester af den gamle Skov. Alene til Kristiansø
skovedes aarligt 300 til 600 Favne Brænde, mest
af Eg. Ogsaa Bornholms egen Brændselstrang maatte
dækkes, Militærets Bager Christian Gottlob Herold
i Rønne skulde forlods forsynes. Til lige ydede
Skoven Gavntræ til Undervogne for Militsens Kanoner. I Aarene 1809 og 10 til h uggedes stort Egetømmer til Bygningen af de fire Kanonjoller "Rønne",
"Nexø", "Svanike" og "Allinge", til hvis Kølstokke
"maatte opsøges og fældes de tvende sværeste og
bedste Træer i hele Skoven; ikke et eneste saadant
Træ er her tilbage," skrev Rømer. Fra Dag til Dag
vaagede han ude i Skoven over Tømmermændenes
Tilhugning af Baaddelene. Han og Bornholmerne
havde den Glæde at se disse fire Kanonbaade staa
kækt deres Prøve d. 25. Juli 1813, da de med deres
glatte Lag i halvfjerde Times Kamp under Kapitajnlieutenant Hans Emanuel Wulff (1776-1857) jog en
fjendIigt sindet svensk Orlogsbrig paa Flugt i Farvandet mellem Kristiansø og Svanike. Skønt Almindingens Fredning efter Kongens Bud især havde for
øje Flaadens Forsyning med Egetømmer, er dette
sikkert den eneste Gang, den danske Orlogsflaade
har hentet Skibstømmer der.
At Krigsaarene handlede uskaansomt med Skovr.n,
gik Rømer haardt til Hjærte, men hindrede ham ikke
i stadigt at henvende sig til Guvernør Rothe med
fuld Tillid. Noget har hans Officersopdragelse lettet
Samvirket imellem dem. Hans fortrolige Forhold til
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Rothe bundede dog langt dybere. De var paa visse
Maader beslægtede i Sindelag, begge Fremdriftsmænd,
Friluftsmennesker, helst fri af Embedskontorernes
tidspildende Omsvøb og støvede Former. Raskt
Haandelag var deres rette Spil. Dette lagde Grunden
til, at Rømer vandt Rothes Øre og Rothe Rømers
Hjærte.
Carl Adolf R6the var knapt tre Aar ældre end
Hans Rømer. Han havde udmærket sig i Slaget paa
Rheden 1801 ved at redde sin Pram "Nyborg" med
dens tyve Kanoner fra at tages af Fjenden; end
mere d. 23. Marts 1808 ved sin Lod som Næstkommanderende i Linjeskibet "Prins Christian Frederik"s heltemodige Forsvar under Sjællands Odde.
Haardt saaret i venstre Arm faldt han her i engelsk
Fangenskab, udløstes deraf og sendtes d. 6. Sept.
samme Aar som Underguvernør til Bornholm, til
hvis Guvernør han udnævntes d. 8. December.
Stridbare Mænd paa Bornholm, som paa andre
Øer, greb let til Selvtægt og havde, som staaende i
Militsen, deres Bøsse nær for Haanden. Selv Hans
Rømer fik dette at mærke, endnu paa sine gamle
Dage. Vakte en Mand deres Misnøje, "skod di ette
ijn." Udtrykket viser, at det kun var ment som en
grovkornet Advarsel; det vilde have været ren Vaade,
om Skuddet havde ramt. Stim ord hørtes endnu
sjældnere paa Bornholm, end andet Steds i Danmark.
Da Øen 1812 truedes af Kornmangel, forbød Rothe
al Brændevinsbrænding; mange Bornholmere saa
heri en utaalelig Krænkelse af deres dyrebare Privilegier. Da nu Rothe en Aften red ud med sin Adjutant Peder Kofoed (1774-1842, Smørengegaard i
Vestremarker), blev der skudt. "Der skydes paa

Guvernøren," meldte Adjutanten. "Sludder, Kofoed!",
var Rothes Svar; "der er ingen, som skyder paa
mig; det maa være Dem, der skydes paa." Ogsaa
I. N. Madvig vidste at fortælle fra sin Barndom, at
der ved en Mønstring skødes efter Rothe med Sten
og en enkelt Ladestok ; denne gjorde ikke andet end
at blive staaende foran Fronten og lade Skydeøvelsen
gjentage et Par Gange. Alle Smaatterjer lod han
uænsede. Han kendte den rette Maade at tage Bornholmerne paa og at vinde deres Hjærtelag; Trods
Krigens bitre Nød staar der endnu i Mindet paa
Bornholm en særlig Glans over Rothes Guvernementstid. For Hans Rømer blev den hans ihærdigste og gladeste Arbejdsaar.
I mange Smaating fandt Rømer villigt Øre hos
Rothe. For at sikre Bornholms Ammunitionslager
mod Overrumpling fra Søsiden flyttedes det fra Rønne
Kastel ind i Tømmermagasinet paa Gamleborg. Rømer saa dettes Mure, Bjælker og Loft give efter under den svære Vægt og fik den lempet. Paa Rytterknægten indrettedes en o'ptisk Telegraf; Rømer maatte
1813 bede Rothe om at forbyde Telegrafvagten at
lægge sin Vej over de nyplantede Skovlodder. Ogsaa fik han sine Tørvegravere fritagne for militære
Øvelser. Han lagde Guvernøren paa Sinde, at Brændekørslen burde standse Sankt Hans Aften og Dag, da
"d. 23. Juni er hele den bornholmske Nations største
og - længste Frihedsdag, det vil derfor vist ikke
være glædeligt enten for Bønderne eller deres Karle
at køre Brændeægt enten paa denne eller den paafølgende Dag."
Kørslen til Gudhjem, hvorfra Brændet førtes i Baad
til Kristiansø, var et trælsomt og kostbart Arbejde.
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Brændet, som ellers paa Skovavktionerne kunde sælges for indtil 50 Rigsdaler Favnen, kørtes dels af
tilsagte Ægtbønder, dels paa lejede Vogne. Fragten
for hver Favn, som regnedes at tage fire Læs, kostede
indtil 30 Rd. Vognene var smaa, Vejene usle, bedst
fremkommelige for læssede Vogne under let Barfrost
i de korte Vinterdage. Dagligt kørtes adskilligt Vogntøj i Stykker; Bønderne maatte da ride ofte milevidt
til deres Hjem for at møde den næste Dag med nyt
Vogntøj og føre det forulykkede Læs videre frem.
I Aaret 1813 brugtes til 397 Favne Egebrænde og
103 Favne Avnbøg 944 Ægtvogne, hvis Ejere fik
7 Rd. for hver kørt Favn, og et endnu større Tal
Lejevogne, til hvilke gaves 16 til 28 Rd. for Favnen;
den samlede Kørselsudgift var 12700 Rigsdaler Sedler. Det følgende Aar 1814 paatog Rømer sig Kørslen for 9 Rd. Sd!. i Vinterkørsel, 8 Rd. i Sommerkørsel af hver Favn. Herved skaanedes Bønderne
for den opslidende Ægtkørsel, som havde vakt deres
stærke Misnøje.
I de dyre Brændeaar skaffede Rømer Bornholmerne
nogenlunde billigt Brændsel ved at aabne dem Adgang til at rive Lyng paa de Lodder, som aarligt
skulde tages ind til ny Plantning. Lige saa brændte
han til Salg Trækul af Elletrunterne i Tørvemoserne.
Men navnligt optog han fra Aaret 1809 paa Forstkassens Regning med stor Kraft Tørvebruget i Mosen
Polsakjæddelen under Lilleborg, Borresøs Fortsættelse mod øst. Engene her havde Rentekamret bortfæstet 1752 og 80 til de to foregaaende Holtsførstere,
men ved den sidstes Død 1803 atter inddraget dem
til Forstvæsnets Brug. For at bortlede Vandet byggede Rømer 1809 en mandshøj, med Kampesten op-

muret, med Egestammer og Jord overdækket Rende,
henved 100 Metre lang, til Dels udsprængt i Klippegrund, ud til Græssø. Ved Rendens Aabning sank
Vandstanden i Borresø tre Metre; men, som det fortælles, at tørlægge helt denne Sø, som troedes bundløs, naaede Rømer aldrig. I de følgende Aar optoges
her "flere Tusender Læs af den allerbedste Tørv,"
hvis Plødring og Tilvirkning gav Omegnens Fattigfolk "flere Tusender Dalere" og Forstkassen gode
Salgsindtægter. I Aaret 1815 optog han Tørvegravning i Aaremyr. Den fortsattes i disse og andre
Skovmoser lige til hans sidste Leveaar.
Et Billed af, h vor frodigt og vidt gribende Hans
Rømers ukuelige Arbejdslyst udfoldede sig, tegner
sig klart i et Uddrag af hans Regnskaber for 1814,
Guvernementets sidste Aar.
Udgifter:
1) Skov kultur 2423 Rigsbankdaler (gravet 87200
. Plantehuller, tilplantet 30 Tønder Land, tilsaaet
40 T. L., lyngrevet og kultiveret til Saaning 50 T. L.,
arbejdet i Planteskolen).
2) Skovning og Tømmertilhugning 1861 R. (hugget
427 Favne Brænde, tilhugget Bøgeklodser til
Slædesko og andet Gavntømmer, Egeklodser til
Bygningstømmer).
3) Udgrøftning 117 R. (gravet 600 Alen Grøfter, 4
Alen brede, gjennem den med Elletrunter fyldte
Aaremyr).
.4) Vejarbejde 2657 R. (bygget 5000 Alen Vej af
16 Alens Bredde med 2 store og 14 mindre Stenkister og Broer og megen Sten- og Jordkørsel).
5) Tørvegravning 1060 R. (plødret, røgtet, favns at
og konserveret 141 Kubikfavne Tørv).
6*
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6) Redskabers Forfærdigelse og Istandsættelse 39 R.
. 7) Bygningsarbejde 1094 R- (et 12 Fags Tørvemagasin
ved Lilleborg, et 6 Fags Ledvogterhus ved Segen).
8) Frøindsamling 281 R. (308 Pund Birk, 80 Skæpper Ask, 48 Sko Hvidtjørn, 10 Sko El, med Kørsel).
9) Tilfældige Udgifter 86 RDen samlede Udgiftssum 9618 Rigsbankdaler
Sedler.
Indtægter:
Avktionssalg 5243 R- - Brænde til Kristiansø 2782 R.
Deputatbrændsel (til Rønne Middelskole og til Skovbetjentene) 322 R- - Brænde til Aakirkeby Skole
21 R- - Tømmersalg 270 R. - Tømmer til Tørvemagasinet og til Segenhuset 511 R- - Høslet 19 R.
Den samlede Indtægtssum 9168 R.
Underskud 450 Rigsbankdaler Sedler.
Men tages med i Udregningen tildannet, endnu
usolgt Tømmer, "da ser man let," skrev Rømer, "at
Indtægten af Skoven endda, endog for dette allerdyreste Aar 1814, fuldkomment opvejer Udgiften ved
samme."
Saadant af et eneste Aars Gjøremaal at være
vidner dette 0!TI brede Arbejdsskuldre. Og naar der
tænkes paa, at den danske Stat, som gav Midlerne
hertil, d. 5. Jan. 1813 var styrtet i Bankerottens Afgrund, da vidner det til lige lydeligt om Forststyrelsens og Rentekamrets urokkelige Tillid til, at
Hans Rømers Arbejde skulde give gode Frugter.
Da Rømer d. 13. Dec. bad Skovfoged Nørregaard
om at sende Skovarbejderne hjem, sluttede han med:
"Sig dem Tak for i Aar!" Han stQd stedse i et trygt
Forhold til sine talrige Arbejdere, hvis Vel og Ve i
disse trange Nødaar laa ham paa Sinde. Ouverne-

mentet lod uddele Korn til de nødlidende, men sparsomt og med tidspildende Omsvøb. "Efter en Skæppe
Korn," skrev Rømer 1813, "maa Arbejderne ofte gaa
milelangt. Saaledes forlader Bendix Jørgensen i Dag
sin Kone og sex halvt forhungrede Smaa for at hente
Udleverings seddel i Aakirkeby og derefter Bygkorn
i Persker, af hvilket han da paa en eller anden
Maade skal tilberede Brød til Menneskeføde. Denne
Mand arbejder og gaar ude i Arbejdet, til han styrter.
Han, om ellers nogen, fortjener Medlidenhed."
Rømer overlod sine Arbejdere Korn af sit eget
Forraad, saa langt det kunde strække. Da Nøden
steg i det følgende Aar, skrev han i Dec. 1814: "De
fattige ombyttede vist ofte, endog med Tab, gjerne
Bygget, som ikke af Mennesker kan spises helt,
mod Ærter og Kartofler, der straks kunne spises.
Saaledes lever Bendix Jørgensen med Familie hele
Maaneder alene ved Ærter og Vand og - er til
Freds. At imidlertid alle disse Menneskers Helbred
maa ved denne Levemaade aldeles nedbrydes, det
nægter vel ingen. Hvad disse syv Mennesker nu
have til Livets Ophold, bestaar for Øjeblikket ene
og alene i to Skæpper Ærter, som jeg igaar Aftes
lod købe og sende dem. Nogle af Børnene komme
hver eneste Dag her og faa vel altid lidt; men det
er utilstrækkeligt for dem og dog byrdefuldt for os
i denne Egn, hvor saa mange trænge, og saa faa
have Evne til at give."
Trods det Liv og mange Haands Virke, Guvernementstiden bar ind over Bornholm, laa Krigens knugende Skygger tungt over det store Tal af Bornholmerne.
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Stridigheder.

som kun har haft en dansk juridisk Examen i Ryggen. Sønnesøn af en som examineret Klejnsmed og
uexamineret Prokurator hyppigt søgt Allingebo Jesper
Hansen (1698-1775) og Søn af Byfoged Niels Jespersen (1725-93) i Nexø var han tidligt blevet indøvet i Jura, idet han allerede som fjorten Aars Dreng
ofte maatte træde i sin stadigt sengeliggende Faders
Sted. I Følge Thaarups Vidnesbyrd var han arbejdsom, indsigtsfuld, retsindig, og uegennyttig, en af
Kongens udmærket duelige og retskafne Embedsmænd. "Bornholmerne paaskønne, og jeg gjør det
ogsaa," skrev Guvernør Rothe, "at Deres Majestæt
skænkede dem en Amtmand som Justitsraad Jespersen, hvilken som Embedsmand her paa Landet
. i mange Aar har i alle Henseender vundet almindelig Fortrolighed, Agtelse og Kærlighed." Han blev
sin Fødeø en god Amtmand.
Kun var Amtmand Jespersen maaske lidt for regelbunden og sindig. De store, omskabende Fremskridt,
som Tidens Krav førte ind i-. Øens Landbrug trods
Bornholmernes Modstand, udgik fra andre Mænd:
fra Guvernør Rothe Bornholms Matrikulering, fra
Major og Landinspektør Henning Pedersen (1775
~ 1837) i Rønne de enkelte Avlsgaardes Jordomlæg
af deres vidt spredte Smaalodder til en samlet Hovedmark, fra det kongelige Rentekammer de øde Udmarkers Udskiftning til Skov- og Agerbrug og Sandflugtens Dæmpning. De fandt en trofast Støtte i
Amtmand Jespersen, som satte sin Flid og Indsigt
ind paa at føre dem frem mod Maalet. Saaledes
støttede han ogsaa Skovrider Hans Rømer i dennes
opofrende Arbejde til deres Fødeøs Vel. Men lange
Aar gik, inden Skrankerne faldt mellem disse to højst

. Lige saa lys til Mode Rømer følte sig i sit Arb.ejds~iv ude i Skoven, lige saa skyfuld fandt han
sm Tllværelse, naar Forhandlingernes Bane førte lidt
i~destængt Kontorluft ind i den .. Det fremgaar tydehgt af hans Brevskaber, at hans Udnævnelse til Skovrider imod Overforstmester Linstows Indstilling intet
Øjeblik mindskede den Støtte, han aabent og tillids~uldt søgte og fandt hos Forststyrelsen; som optagen
1 Forststaten nød han godt af, at· denne skulde værges som en Stat for sig imod Indgreb fra andre
Statsmagter, og hans Foresatte nød godt af hans
utæmmelige ArbejdsfIid, som i deres Embedstid
skabte Almindingskoven paa ny. Af og til maatte
?e dog paatale hans lidt for selvstændige Fremfærd
1 at sætte noget i Værk og først senere indhente
deres Billigelse deraf. I hans bornholmske Omgivelser voldte hans Egenraadighed, sammen med
hans let vak~e, oftest grundløse Mistro, ham mange
Knuder. I sme ensomme Overvejelser skabte han
smaa Bryderier om til store og gjorde sig dem langt
byrdefuldere, end rimeligt og ønskeligt var. Lige
saa straalende hans Glæde var over Medbør, lige
saa skummel kunde hans Ærgrelse være, naar han
mente at støde paa Modstand.
Ved Thaarups Fratræden blev Bornholm og Rømer
dog ikke helt uden Amtmand. I det stærkt indsnævrede Embede fik Guvernør Rothe d. 1. Febr.
1809 konstitueret den hidtidige Byfoged i Nexø Christian Jespersen (1766-1837). Virkelig Amtman'd blev
han d. 4. Juli. 1815 efter Guvernementets Ophør.
Han er den eneste Amtmand paa Bornholm, som
er født der, og den eneste Amtmand i Danmark,
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forskelligt sindede og uddannede Bornholmere. De
havde begge i sig Bornholms sejge Klippenatur, Jespersen mest af Nexøegnens regelbundne Møllestenlag, Rømer mest af Almindingens ujævnt bulede
Klippeknuder. Deres Møde slog Gnister.
Amtmanden greb sin Kronhammer og forlangte,
at alle Udvisninger, endog af Tørv og Lyng, skulde
ske ved ham eller i hans Sted ved en Amtskontorist.
Rømer fandt dette Krav ulideligt: "Man vilde dog
en Gang afskaffe hin skadelige Skik," skrev han
1812, "den saa kaldte Udvisning ved Amtmand eller,
som oftest sker, ved en af hans Kontorbetjente, hvorved en ærekær Forstmand ofte maa føle sig tilsidesat og ydmyget. Hans Majestæt Kongens Forstvæsen
bør uden Tvivl bestyres af Forstbetjente, men ej af .
Kontorister. " Han fik Amtmandens Krav afværget
og kunde et halvt Aar senere sejrsæl melde Overførsteren, at "de foretagne Hugninger ere, siden omtalte Kontorister ikke mere have foretaget Udvisningerne, efter min Over.t>evisning sket plan- og hensigtsmæsigt. "
En anden Sag uddybede og holdt længe i Live
Rømers bitre Sindsstemning imod baade Thaarup og
Jespersen. Paa Thaarups Indstilling havde Kongen
d. 6. Maj 1808 indsat en Overdomstol paa Bornholm
paa Grund af Øens usikre Samkvem med København
og paabudt, at de til Forbedringshus dømte Forbrydere skulde indsættes til Arbejde i dens egne
Arresthuse, medens Bødeafsonere skulde henvises til
at arbejde i Frederiks Stenbrud, i Almindingen og
andet Steds. Rømer var strax ivrig for at efterkomme
dette Kongebud og udbad sig allerede d. 1. Juli to
arbejdsføre Fæsiningsfanger til sine Skovarbejder.

Senere hen taarnede Vanskeligheder sig op; Driften
af Frederiks Stenbrud standsede helt, da Gruben
efter Pumpemøllens Brand stod vandfyldt; et Landevejsarbejde Nord for Hasle, til hvilket Forbryderne
var brugte, havde medført saa tyngende Udgifter for
Bønderne i Rømers Fødesogn Rødsker, saa at sligt
ikke kunde gjennemføres andet Steds. Desuden
nødtes man til at søge Arbejde for de egenlige Forbrydere, mest Smaatyve, uden for Arresthusene. Amtet havde da kun Almindingsarbejdet at falde tilbage
paa; men nu, 1812, satte Rømer sig op imod dets
Krav.
Rømer søgte Støtte hos Guvernør Rothe, til hvem
han skrev d. 18. Juni 1812: "Forbryderne her have
Frihed uden Lige til. baade Dag og Nat at strejfe
omkring i Landet under paaskud af at søge Logis
og Levnedsmidler, til at gjøre Bekendtskab med
deres Lige fra alle Landets Kanter, hvorved de let
kunne danne Komplotter af fuldkomne Gavtyve, samt
til at forføre de fattige unge Mennesker, som arbejde
her i Skoven. - Hr. Justitsraad Jespersen har derimod ytret Haab om, at jeg efter min bekendte Iver
for at gavne Staten og Landet vil stræbe at bortfjærne de smaa Vanskeligheder, overtale de i Nærheden boende Husmænd til at modtage Forbryderne
i deres Huse samt indberette, naar nogen ikke indfinder sig til Arbejde. Jeg maatte saaledes dagligt rapportere og blev - Politibetjent eller egenligt Fangefoged. Jeg har mange vigtigere Forretninger, dem
jeg finder anstændigere og saa inderligt gjerne anvender min Tid og Kræfter paa, men hvilke Forretninger des værre maaske ikke interessere Hr. Justitsraad Jespersen. Naar de hertil henviste Forbrydere
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blive hele Uger borte, stjæle Træstykker i Skoven
eller vel endog oprykke de udplantede unge Træer,
saa byder Klogskab mig at tie dermed. Thi uagtet
jeg, ved Gud!, ikke er bange for, at Oprør skal foranlediges ved nyttige Foretagenders fornuftmæsige
Iværksættelse, og haaber frem for nogen anden Bornholmer at have vist dette, saa maa det dog billiges,
at jeg ikke gjerne udsætter mig for den nedrigste
Menneskeklasses Had ved paa ny at anklage de Personer, der efter Øvrighedens Foranstaltnings Luner,
i Stedet for fortjent Straf i et bestemt Tidsrum, efter
Behag indfinde sig til Arbejde her i Skoven. Pligt
byder mig, saa vidt jeg kan, at sikre mig selv og
mit straatakte Hus."
Rothe kunde ikke gaa imod Amtmanden her, hvor
denne havde et kongeligt Lovbud at gjennemføre.
Rømer vendte sig da til sin Overførster Vilhelm
Bernhard von Linstow (1776-1847, Søn af Overforstmestren). "Dersom det er muligt," skrev han
d. 23. Juli 1812, "at unddrage mig fra den kvæle.nde
Behandling, hvormed Amtets Øvrighed næsten lige
fra min Ansættelse her har trykket mig, saa anser
jeg det for afgjort vist, at Almindingen uagtet dens
Jordbunds Ussel hed ved mig skal kunne bringes til
at blive, ej blot for Øjeblikket, men for evigt, det
for Hans Majestæts Kasse mest indbringellde og for
Bornholm i det Hele mest nyttige Grundstykke paa
hele Landet. Mig gør Hr. Justitsraad Jespersen nu
til Fangefoged. Saaledes søger Amtets Øvrighed nu
at udmærke den Mand, der maaske fortjente en mere
ærefuld Udmærkelse." Og d. 21. Sept. 1813: "Min
Stilling i Henseende til Amtet er yderst u behagelig.
Min Iver for Forstvæsnet her er unægteligt Skyld deri.

Det var vist godt og maaske endog en Lettelse fot
Amtet selv, om samme kunde aldeles fritages for
at have noget med det Kongelige Skovvæsen at gjøre;
thi uagtet Amtmanden ikke ser eller kender noget
til, hvad her foretages, tror han sig dog forpligtet
til at sige meget derom. Naar en Overførster bliver
ansat her, umiddelbart under Deres Højvelbaarenhed,
men aldeles afsondret fra Amtet: jeg føler, hvad en
saadan Mand vii da kunne udrette. Og hvorfor skulde
ikke dette kunne ske? Almindingen betaler jo efter
Haanden godt, hvad derpaa anvendes, og giver under
rigtig Behandling altid endog betydeligt Overskud.
Højvelbaarne Hr. Hofjægermester! lad dette ske! Og
gjør da Overførsteren virkeligt dumme Streger, saa
lad Amtet da anklage ham og lad ham blive straffet!
men ikke, som nu mig, ængstes over intet og atter
intet. "
Disse Breve tegne et smukt Billed af den aabne,
frimodige Tillid, der raadede i Rømers Forhold til
Rothe og til Linstow. De give tillige en skarp Tegning af hans stærke Selvfølelse og hans ubøjelige
Egensind. Rømers Uvilje mod at optage Forbrydere
i sine hæderlige Skovarbejderes Række, hvilket han
dog oprindeligt selv havde tilbudt at gjøre, var ingenlunde ugrundet; med lidt god Vilje hos ham turde
de dertil knyttede Misligheder nok have ladet sig
overvinde og fjærne. Mangen fattig Skovarbejder
vilde i disse Trængselsaar gjerne mod en billig Godtgjørelse have ydet dem Mad og Nattely og ligesaa
en af Skovløberne have paataget sig Tilsyn med
deres Arbejde. I denne Sag kunde heller ikke Forststyrelsen støtte Rømer.
Rømers Oprør tvang Amtmand Jespersen til den
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28. Juli 1812 at tilskrive ham, at han maatte for
Retten rense sig for de af Rømer i et Brev til By-

var det, hvortil man bedst kunde bruge mig, og at
man til lige gjerne kunde nægte mig alle de Midler,
der til sammes Udførelse ellers naturligvis anses som
nødvendige. Ved utrættelig Virksomhed i mit lovlige
Kald skal jeg stræbe at berolige mig, saa godt jeg
kan."
Herefter stod ingen anden Udvej Amtmanden aaben
end den, at lade begge disse Skrivelser gaa ind til
Kancelliet, der i sin Svarskrivelse d. 4. Jan. 1814
fastholdt de gældende Lovbestemmelser, som Vedkommende havde at holde sig efterrettelige. Først
d. 17. April, efter den vante Vinterspærring, kunde
Jespersen tilstille Rømer denne Skrivelse. Samtidigt
havde den dristige Kaperkapitajn, Ridder Caspar Henrik Wolfsen (1781-1836) bragt Efterretning om Fredslutningen i Kiel, og nu afstod Jespersen fra at forfølge sin Sejr. "Endskønt det er mig meget behageligt efter de senere indtrufne Omstændigheder," sk,ev
han til Rømer, "at kunne friholde Deres Velbyrdighed for Modtagelse af Personer til det befalede substituerede Strafarbejde, bør jeg dog ikke forbigaa
tjenstligst at meddele Dem ovenstaaende Resolution."
Rømer tog sig fjorten Maaneder, inden han takkede
Amtmanden for dennes Godhed i at fritage ham for
at have med Straffefangerne at gjøre. Dermed endtes
klogeligt denne Krig.
Endnu en lille Sag kaster Lys over Rømers Stilling. Amtmandens yngste Broder, Kancelliraad Peder
Jespersen i Rønne havde samlet sin Bys Borgere om
at yde Penge til Opførelse af et Arbejdshus der og
søgte d. 29. Dec. 1812 Kongen om hertil at faa fra
Almindingen for nedsat Betaling 1775 Alen Egetømmer, af hvilket Halvdelen skulde holde 12 til 14

fogden i Hasle fremsatte Sigtelser imod Amtmandskabets Virksomhed som "Partiskes vindige og ensidige Projekter" med mere. Et saadant Sagsanl.:eg
synes dog at være blevet afværget. Men det følgende
Aar bragte Jespersen Spørgsmaalet ind for det Danske
Kancelli: "Om Holtsførsteren kan forsvare, at han,
hvem det i Følge en kongelig Befaling var paalagt
, at modtage Strafarbejdere i Almindingen, saa skødesløst har ladet føre Tilsyn med dem, og, vel at mærke,
ingen Indberetning derom har afgivet til Amtet, det
indstiller jeg til Vedkommendes Bedømmelse. Da
han imidlertid har udgivet Betalingen til Folk, som
sjældent møde og endnu sjældnere røre ved noget
Arbejde, saa er Betalingen udgivet til ingen Nytte
og derfor vel ej heller bør godtgjøres ham". Denne
Indstilling sendte han til Rømer, for at han kunde
ledsage den med sine Udtalelser.
I disse oplyste Rømer først, at den Fangerne
idømte Straffetid . paa i alt 761 Dage havde givet 559
Arbejdsdage, for hvilke han havde udbetalt dem den
paabudte Dagløn af 24 Skilling. Derefter fortsatte
han paa sin kendte Vis: .,Jeg vover ligeledes til Vedkommendes Bedømmelse at henstille, om Øvrigheden
kan forsvare, at samme af smaa Aarsager stræber at
udvirke saadanne kongelige Befalinger, der ved første Øjekast af enhver blot med den simpleste Menneskeforstand begavede Bornholmer maa erkendes
som skadelige. Aldrig anede det mig, at en Øvrighed, der baade kender mig og Vigtigheden af det
Værk, jeg her fik at udføre, en Gang skulde falde
paa at synes, at en sørgelig Politiknægts Forretninger
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Tommer i Firkant og 13 til 14 Alen i Længde. Da
Bønskriftet gjennem Amtet forelagdes Rømer, udtalte
denne, at "i den hele Almindingskov vil næppe findes et, end sige saa stor en Mængde af de i Ansøgningen opgivne største Egetræer"; og skønt han
selvet Aarstid tidligere for at slippe fri for Strafarbejdere havde foreslaaet bygget et Arbejdshus for
hele Landet, mente han nu, at den foreliggende Ansøgning hverken kunde eller burde fremmes.
Hertil udtalte Amtmanden, at han havde "megen
Grund til at antage, at Holtsførsteren fejler; th} at
Skoven skulde være saaledes forhugget, at deri ikke
gives Træer til Tømmer af nævnte Længde og 12
til 14 Tommers Tykkelse, er efter den Kundskab, jeg
har derom, urigtigt." Stillet over for denne Paatale
for upaalideligt Udsagn i en Embedsskrivelse fremførte Rømer mundtligt og skriftligt Sagen for sin kære
Guvernør Rothe, idet han paaviste den tydelige Uoverensstemmelse mellem Kancelliraad Jespersens Krav
til Tømmerets Maal "i Firkant" og Amtmand Jespersens Udtalelse om samme Maal "i Tykkelse".
Det lykkedes Guvernøren at skifte Sol og Vind
lige mellem sine tre dygtige Bornholmere. Han skrev
d. 8. Jan. 1813 til Kongen: "Cancellieraad P. Jespersen har af patriotisk Iver ved OverladeIse og Anvendelse af egen Formue bragt en Capital tilveje, ved
hvilken tilligemed det Mere, som med Grund kan
ventes, et Arbeidshuus for Fattige i Rønne kan frembringes. Bornholm har hidtil ikke ejet nogen saadan
Anstalt og har nu særdeles Trang dertil. Det til Huset
fornødne Tømmer vil neppe kunne faaes ved Tilførsel eller af private Skove her paa Landet uden
for en Priis, som ville overstige de Midler, som haves.

95
Det er derfor, at jeg ford rister mig, til denne for
Bornholm vigtige Anstalts Fremme, allerunderdanigst
at anbefale denne Ansøgning saaledes, at af Deres
Majestæts Skov Almindingen maatte. til et Arbeidshuus for Fattige i I~ønne leveres for en moderat Betaling det fornødne Tømmer, for saavidt det er i
Skoven. - Det anmærkes allerunderdanigst, at den
om Skovens Tilstand meget kyndige og i sit Embeds
Førelse brave og virksomme Holtsførster Rømer ikke
har fejlet eller anført urigtigt ved at erklære til Amtet,
al Træer,som kunne afgive Tømmer af de i Ansøgningen anførte Dimensioner, ikke findes i Skoven.
Saadant Tømmer har ej heller været taget af Skoven
til Bygning af Canonjoller eller andet Brug, siden
Krigen begyndte. - Guvernements Qvarteret Rønne
8. Jan. 1813. - Allerunderdanigst Rothe."
Rømers Glæde over, at Guvernøren "vilde staa i
Gabet" for ham, lyser frem af de Takkelinjer, han
sendte ham: "Højvelbaarne Hr. Gouverneur J Med
Følelsen af den inderligste Taknemmelighed for det
gode Vidnesbyrd, som jeg stedse skal stræbe at fortjene, har jeg den Ære herved at tilbagesende Vedlagte. Underdanigen H. Rømer." Men sin kære Skov
værgede han til det sidste. Til Overførster Linstow
skrev han: "Hvor urimeligt at forlange sligt Tømmer
til et simpelt Hus! det er med Magt at fremskynde
Skovens Ødelæggelse. Skulde Vedkommende erholde Tilladelse til at udsøge saa mange af de til
Stede værende mindre Træer, som de maaUe ønske
i Stedet for de forlangte store Stammer, som ikke
haves, da vil dette uden Tvivl blive den største Tømmerleverance, Almindingen har afgivet, men sikkert
ogsaa den sidste af Betydenhed for de næste 80 Aar, "
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Begge Linstow'erne stillede sig helt paa Rømers
Side. Overførsteren skrev til ham: "De kan være
ganske rolig, at De ikke er fordunklet i Deres Chefs
eller i mine øjne; Deres Chefs Formening har hidindtil ikke kunnet være Dem i mindste Maade til
Prejudice ... Jeg ønskede, De søgte at komme med
Amtet, som Bornholms Øvrighed, i en bedre Stilling." Rentekamret afslog d. 17. April 1813 at lade
Almindingen yde Tømmer til Arbejdshuset i Rønne.
Dets Opførelse var paa denne Tid sikret ved Fru
Marie Kofoeds store Tilskud af 8500 Rigsdaler. Kancelliraad Jespersen lod det bygge af Grundmur; han
byggede solidt og dyrt. Det blev hans og Rønne
Borgeres Smærtensbarn. I disse Krigsaar, da Pengenes Købeevne var saa yderst ringe, slugte det endnu
et stort Tilskud fra Rønne By, hvilket dækkedes ved
Salg af Udmarkslodder. Da det endeligt stod færdigt
bygget, kom det ikke til Brug som Arbejdshus, men
omdannedes 1844 til Borgerskolens Bygning.
Denne Gang frydede Rømer sig over sin lykkeligt
vundne Fægtning. Og Amtmanden, - ja da Rømer
meldte Amtet i Januar 1818, at en stor Mængde Træer
i Planteskolerne maatte gaa til Grunde, fordi Amtstuen midlertidigt var ude af Stand til at udbetale
Skovarbejdernes Dagløn, da gik den nidkære Christian Jespersen strax ud i Nexø By, fik i sit eget
Navn rejst et Laan paa 600 Rigsdaler, sendte Rømer
disse Penge uden at kræve Sikkerhed for dem og
forebyggede saaledes den truende Standsning i hans
Arbejde.

Livet paa RømersdaI.
Her var knap Herlighed paa Skovridergaard. Sit
Udbyggerhus Eskeviske i Kodalen døbte Hans Rømer,
som følte sit varme Sind indtaget i dets romantiske
Omgivelser, strax om til Rømersdal i Ekkodalen.
Navnet viste hans kække Vilje til at knytte sit Liv'
til dette Sted, men ændrede intet i dets nøjsomme
Tarvelighed. I Aaret 1804 byggede han en søndre
Længe til Stald, Lade og Lo, og han fik som den
første paa Bornholm sine Jorder fuldkomment indfredede med Stengærder, men - de var kun smaa.
En Synsforretning fra 1810 viser, at Rømersdal
havde en fire Fags straatækket Stuelænge med lerklinede Vægge mellem Fyrretømmer, engelske Vinduer, Bræddelofter og en bræddedækket Hodde (Halvtagsskur) ud for hver Gavlmur; den rummede Forstue, Kammer, to Stuer, Sovekammer, Skorsten og
Køkken; den sattes til 600 Rigsdal~r. Den søndre,
sidst byggede Ladelænge med Bryggers, Folkestue
og Drengehus (Karlekammer) sattes til 680 Rd.; den
nordre Ladelænge, hvis Straatag paa gammel bornholmsk Vis var bundet med Løvris uden Lægter, til
300 Rd., Haven til 200 Rd. og Jorderne til 4320 Rd.6100 Rigsdaler var den hele Herlighed værd. Og
Rømer ejede den kun paa Borg. Allerede 1801 havde
han skaffet sig et Laan paa 1100 Rd., ved Købet af
Eskeviske 1803 et paa 1000 Rd., under Bygningen
af det dyre Almindingsgærde 1807 til 11 fire Laan
paa 1100, 1000, 400 og 3600 Rd. Knaphed boede
til Huse paa Rømersdal.
En Sommerdag, d. 8. Juli 1804, førte Hans Rømer
Maglegaardsdatteren Kirstine Marie Kofoed som sin
Hustru ind paa Rømersdal. Hvor sand Fortællingen
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om, at han bortførte hende fra hendes Hjem, er,
maa staa hen. Den kan stemme med, at Rømer ikke
var fremmed for romantiske Stemninger, "Enthusiast"
kalder han sig selv; dertil skal han have været en
indtagende smuk Mand, der som ældre slaaende lignede Thorvaldsen ; kun skæmmede en Svulst midt i
Panden ham noget. At Ægteskapet med denne afskedigede Sekondlieutenant ind paa et tarveligt Udbyggerhus paa Aaker Lyng lidet stemte med standsmæsige Ønsker hos Brudens Slægt, turde være sandt.
Hun var født d. 27. Juni 1179 (altsaa lige fyldt 25
Aar), Datter af den tidligt døde Ejer af Maglegaard
i østre marker Sogn Claus Kofoed (1757 -84) og
hans n u efterlevende Enke Kirstine Gregersen, der
var barnefødt paa Gyllensgaard og havde givet sine
to Døtre en Stiffader i Peder Thorsen, vist nok en
Lensgaardssøn. De nævnte tre Gaarde hørte til Bornholms største Landejendomme i det frugtbare østland, mod hvilke Eskeviske var at regne for en Visk.
Dette Ægteskab bragte Lykken til Huse paa Rømersdal. Der fødtes to Børn, i Maj 1805 Datteren
Claudine Christine, som efter en tidlig Død begravedes ved Aa Kirke d. 24. Sept. 1806, og d. 18. Nov.
1808 Sønnen Georg Albrekt Kofoed Rømer, som fik
sine Navne efter Bornholms nys afdøde første Guvernør. Omflytningen fra Østlandets sollyse, luftige
Vidder til den vinter klamme, indestængte Klippedal
synes i de første Aar at have indvirket paa Hustruens
Helsen. "Jeg har det godt," skrev Rømer 1813,
"selv befinder jeg mig saa temmelig vel, har en svag
Kone og en lille rask Dreng." Det gik dog fremad.
En ung Forstkandidat Jakob Vilhelm Boberg (17921824), h'vem han gav det ham selv særtegnende

Vidnesbyrd, at han "ved Forstvæsnet her hos mig
har udført alt med den Orden og Raskhed, der efter
min Overbevisning udmærker den sande praktiske
Forstmand," kunde han 1815 fortælle: "Jeg skal hilse
fra min Kone og lille Horra, og jeg og min Kone
tilføje det Ønske: at De, Højstærede!, en Gang i
det Huslige maa blive saa lykkelig som jeg."
De gamle Eskeviskelænger blev "efter tolv Aars
Usselhed" Rømer for trange. Her maatte hygges og
bygges. Umiddelbart Sydøst for dem rejste han i
Aarene 1811 til 13 sit nye Rømersdal. Som det
stod hans Levetid ud, gav det et Billed af den knappe
Nøjsomhed, hvori han følte sig hjemme. Det ni Fags
Stuehus mod Syd var Bindingsværk med usædvanligt svært Egetømmer; men Vægtavlerne var opførte
af Raasten, gjennem hvilke al Væde trængte, saa at
de maatte bødes ideligt med paaklinet Ler og var
langt slettere og svagere end ægte, paa sammenbundne Enestaver lerklinede Vægge. Der var Kælder
under fem Fag; Vand fra Haven og fra Bakken mod
Syd trængte ind gjennem Kældermuren ; Bræddegulvene, som aldrig blev fornyede i Rømers Dage,
blev hurtigt tyndslidte, opmuskede og lige som Dørene rottehullede. Dørene og Vinduerne var umalede.
Stuehuset rummede Forstue, fem Værelser, Køkken
og Skorsten, havde femten Fag Vind uer, Straatag og
Bræddegavle. Rømers Stolthed var den mægtige
østre Ladelænge, 60 Alen lang og 13 Alen bred,
opført helt af Kampestens Grundmur med Straatag;
den toges til Byggemønster af nogle Aakerbønder.
Den staar endnu uændret i Ydre; men senere Tiders
Skovridere have været mindre glade for den. De
svære Kampestens Mure ere nemlig satte ene i Ler,
7*
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der i den vædefulde Luft tidt skrider ud. Den vestre
Ladelænge, sexten Fag Egebindingsværk med Raasten og Straatag, var, som forhen nævnt, opført ,aBerede i Aaret 1804.
I Aarene 1815 til 19 udvidede Rømer Haven Syd
for Stuehuset og tilplantede den med 140 paa Sjælland indkøbte Frugttræer. Han ønskede "ved en god
Frugthaves Anlæg at give sine Landsmænd et Exempel, som er det, de i flere Ting behøve for at
blive de vindskibeligste og lykkeligste af Hans Majestæts Undersaatter;" dette skrev han og tilføjede:
"Fødelands Kjærlighed vil gjøre, at jeg aldrig forlader denne ø."
Følge vi Rømer fra hans travle Arbejdsdag i Skoven hjem til Rømersdal, da se vi saaledes her et
stort og lykkeligt Byggearbejde vente paa ham. Og
stadigt lyste Lampen fra hans Arbejdsbord ud i de
lange Vinteraftner. Regnskaber skulde affattes, nye
Arbejder planlægges, Forestillinger udarbejdes, Indberetninger afgives, onde Anslag afværges fra Almindingskoven og fra Resten af Bornholm. Hans Hustru
gik ham hjælpsomt til Haande i hans Skriverier.
Hun styrede Husholdningen og Folkeholdet sikkert.
Hun delte glad de tarvelige Kaar med ham. Rotterne frygtede hun ikke; kun var hun uglad ved at
skulle drive Snoge og Hugorme, som tyede ind til
Ildstedets Varme, ud af sit Køkken, inden hun selv
kunde give sig i Kast med sit Arbejde der. Hun
var ham en trofast Støtte igjennem Livet.
Blev Rømer hende en enkelt Gang for kaad, tog
hun det rørende smukt. Herom findes fortalt: "Rømers Kone er meget højagtet. Da hun en Gang
var gaaet ud i Skoven for at se til sin Mand, fik

hun i en Afstand øje paa, at han stod i Samtale
med en ung smuk Pige og fik sig et Kys. Konen
sagde intet, gik hjem, lagde en Forglemmigej paa
hans Arbejdsbord og rørte aldrig senere ved, hvad
hendes øje havde set." I Skoven hans Arbejde, paa
Rømersdal hans Hustru gav Rømer sollyse Dage;
og naar Uvejrsskyer lagde sig trangt over hans kære
Dal, hjalp de ham troligt til at drive dem paa Flugt.
I et Brev til sin "gamle, gode Ven", Forstinspektør
Schiiffer i Hørsholm, tegner Hans Rømer selv den
4. Juli 1817 sit lykkelige Landliv med det stilfærdige
Lune, som byggede ham Bro over Livets stride Modgang: "De taler, kjære Vehl, om alt Kjøds Gang.
Vi veed ej, hvo først skal vandre, men vi troe at
mødes paa hiin Side. Og kan jeg da engang mæt
af Dage overgive min Ganger i en værdig Søns Hænder, der forstaaer at tumle den, saa vil han finde en
viid Mark for sig, hvor han kan glæde og gavne
Landets Børn. Nu til det huslige hos mig.·-"Mit hele Herregods er kun lidet over 20 Tønderland. Min hele Gjæld er kun lidet over 3000Rigsbankdaler Sølvværdi. Min hele Familie bestaaer af
en brav Kone og en rask Dreng paa 9~~ Aar. Min
Boelig er liden, men beqvem; den ligger i en temmelig dyb Dal; her findes Ager, Eng, Kilde, Bæk,
Lund og steile Klipper, ovenpaa disse nedfaldne
Røver- eller Ridderborge, omgivne med Moser og
Krat etc.; her fattes mig altsaa intet, uden Tid og
Evner, for at blive Digter. Jeg er paa nogle Aar
nesten bestandig frisk og vel. "Landets brave Indbyggere i det hele agte og
have Tillid til mig og have aldrig lagt mig noget
ivejen. Hertil ankommende Fremmede synes ikke
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ligegyldige ved at gjøre mit Bekjendtskab, og da
trækker jeg saadanne omkring og viser dem mine
Plantaser, som jeg har Aarsag til at glæde mig over,
samt mine Veje, mine Vandledninger, mine velbehandlede Tørvmoser m. m. og fortæller dem, at
den ubetydelige Skov, som for 20 Aar siden nær
var tilligemed det hele Terrain bleven solgt for
5000 Rd., har betalt alle disse Arbeider og endda i
det Hele givet noget Overskud.
"Har jeg her tilfældigviis hindret Udførelsen af
en paa Slendrian og Egennytte bygget Plan, saa
har man vel til Gjengjæld ved Leilighed præsenteret
mig et suurt Æble, som jeg vel undertiden og maae
bide i, men som jeg og undertiden faaer Leilighed
at sende vedkommende tilbage. Sligt foraarsager
bestandig Spænding, men hvad er derved at gjøre?
Staaende som Mand stedse paa mine egne Been
bliver jeg bestandig mine Grundsætninger troe; det
maae saa iøvrigt briste eller bære. "Utrættelig, velanvendt og vellykket Fliid er min
Stolthed, men Tanken om min liden Gage, megen
Gjæld og mørke Udsigter for Mine gjør mig under·
tiden bitter. Dog hvad nytter det at tale om sligt?"De Bornholmere, som søgte Rømer paa Rømersdal, modtog han og hans Hustru med vennesælt
V~rtskab, selvom de ikke alle var ham lige velkomne. De faa Rejsegæster, som Sommermaanederne
bragte til Bornholm, søgte ogsaa Rømersdal, og nogle
af dem blev hans Venner for Livet, saaledes den
naturkyndige Ole Jørgen Rawert (1786-1851). I øvrigt kunne af disse Gæster nævnes Overførsterne Linstow 1807 og 15, Paulsen 1827 og Løvenskiold 1832,
Biskop Munter 1816 og 21, Botanikeren I. W. Horne-
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mann 1817, Veterinæren E. Wiborg 1818, den svenske Oldgransker Hyllander 1820, Naturforskerne H. C.
Ørsted, efter hvem Kilden i Kodalen fik Navn, L. Esmarch og I. G. Forchhammer 1819. Jo, jo, der færdedes Godtfolk paa Almindingsvejen, alt som Hans
Rømers mangeartede Virke skred frem og lokkede
dem did.
Den nævnte Kammerjunker O. J. Rawert besøgte
Rømersdal 1815 og 21. Fra det første Ophold har
han givet os en kobberstukken, farvelagt Tegning
af Stedet. Paa denne ses Rømer fremvisende sit
Herregods for hans københavnske Rejsefælle G. GarIieb. Ud over en Silhouet er dette det eneste Billed af Hans Rømer, som nu kendes. Det er i lille
Maalestok, Ansigtstrækkene kunne ikke skelnes. Men
Skikkelsen synes at træde sanddru frem. Den tegner os en tætbygget, lidt duknakket Mand i Datidens
Dragt: Halvstøvler, stramme Benklæder, spidsskødet,
høj kravet Livkjole og rundpuIlet plysset Hat. I senere
Aar gik Rømer altid med Haandstok, som han i
Reglen bar tværs over Ryggen. Den nævnte SiIhouet
er gjengivet i P. Haubergs "Bornholm", 3dj~ Udgave,
1894; den viser fyldige, stortskaarne Ansigtstræk og
paa Nakken en Kalot.

Den kongelige Skovridergaard.
Hvor meget end Knaphed var Rømers vante
Tumleplads, truede den dog i Aaret 1818 med at
tage Modet fra ham. Han sad stadigt med sin knappe
Begyndelsesløn 300 Rigsdaler, - dog, det er sandt,
d. 9. Marts 1804 havde Kongen forundt ham en Forhøjelse paa hele tyve Rd. om Aaret i Huslejepenge,
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fra 60 til 80 Rd. (Sølv). Nu galdt denne Løn ikke
stort mere end jævn Daglejerløn. I nogle Aar var
skænket ham et Tilskud af Kongens Naade; men
det faldt ujævnt. Guvernør Rothe ydede ham den
14~ April 1809 det første paa 100 Rd. De følgende
Aar indtil 1814 bragte ham 150, 100,200 og 100 Rd.,
de tre sidste Aar gaves til lige hans Skovfoged
Nørregaard 50, 40 og 20 Rd. (Sedler). Hermed synes
disse Aarstilskud at være ophørte. Rømer udtalte
sig 1813 ret skarpt imod denne Lønningsmaade:
"Saa overraskende det er at modtage en Sum Penge
uden at vide hvorfor," skrev han til Overførsteren,
"saa nedslaaende er det paa den anden Side, naar
man der, hvor man tro er uden Modsigelse at have
fortjent noget Udmærkende, bekommer intet." Han
nævnte sit vanskelige Arbejde med Almindingsgærdet:
"Jeg nægter ikke, den Gang havde jeg ventet en
kongelig Gave." Han pegede paa, at i hans førstehalvtrettende Arbejdsaar havde Skoven ikke alene
dækket alle Udgifter, baade til Gærdet, Bygninger,
Nyplantninger og Lønninger, men endog givet et
Overskud paa 20000 Rd.: "Skulde min allernaadigste
Konge nu ville give mig et udmærket Bevis paa
allerhøjeste Tilfredshed, saa skulde intet være mig
kærere end at modtage ovenmeldte 20000 Rd. dansk
Kurant ,-'.:... 3333 Rigsbankdaler 2 Mark, ved hvilke
jeg nu saa omtrent kunde betale min Gæld. Mine
høje Foresatte havde næppe ventet det saa godt."
For at komme løs af sin Gældsbyrde havde Rømer
allerede d. 6. Avg. 1808 tilbudt Staten at sælge
Rømersdal, der som eneste brugbare Skovriderbolig
ikke burde unddrages Forstvæsnet. Han gjentog sit
Tilbud 1810. Nytaarsdag 1814 skrev han til Over-
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førsteren : "Jeg forlader nødigt denne min Plads,
men skulde Nødvendighed kræve dette, da maa
man have mig undskyldt." D. 8. Marts 1815 søgte
han Rentekamret om at faa sin Aarsløn sat op til
600 Rbd. Sølvværdi og sig tillagt fri Embedsbolig
med Jord, hvortil han var villig at sælge Rømersdal :
"Jeg har været nødt til at købe mig en lille Jordlod
og har derpaa efter Haanden opført mig en Bolig
ved Skoven; thi det var nødvendigt, at jeg boede
ved Skoven, naar jeg skulde kunne udrette noget
ved samme. Men derved er min Gæld blevet saa
stor og min Forfatning saa trykkende, at jeg i Mangel af en snar og kraftig Understøttelse nu maatte
gaa til Grunde. Jeg maatte altsaa sælge min liden
Ejendom og fik derefter bo til Leje i en By. Men
Byerne ligge langt herfra, og dermed var Forstvæsnet
altsaa ikke tjent." Men intet skete, og lige til 1818
maatte Rømer bære sin sejgpinende Gældsbyrde.
Rømers Laangiver var den stenrige Købmand
Jochum Ancker Steenbech (1747-1827) i Svanike.
Han forstod bedre den Kunst at sanke Penge i Hob,
end at give dem ud. Saaledes da Købmand og
Danebrogsmand Jep Holst 1815 samlede Byens Borgere i Arbejdet om at skabe Svanike en god Havn,
da holdt Steen bech sig tilbage fra at yde det mindste
Tilskud hertil, skønt hans Svigersøn, Kommandant
Poul Magnus Hoffmann (1778-1842) ivrigt støttede
det og lod Militsens Mandskab afgive 800 militære
Arbejdsdage til det. Nu i 1818 saa han sin Fordel
i at drage sine udestaaende Laan hjem. I Begyndelsen
af April opsagde han til Udbetaling inden tre Maaneder de Rømer ydede Laan, for hvis samlede Sum
2700 Rbd. Sølv denne havde pantsat til ham, "alt
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hvad han ejer og ejendes vorder. " Paa den Tid var
rede Penge en sjælden Vare, ikke til at opdrive paa
Bornholm.
Hans Rømer indgik d. 6. April til Rentekamret
med en Ansøgning om et Laan paa 3000 Rbd. Sølv,
sikret i Rømersdal, hvis Bygninger var brandforsikrede for 2500 Rbd. Amtmand Christian Jespersen
vandt nu hans og hans Familjes "inderlige Tak"
ved varmt at anbefale denne Ansøgning under Henvisning til Rømers utrættelige og nytte bringende
Virksomhed.
En hel Maaned ventede Rømer paa Svar; det kom
ikke. Han skrev da til Overførster Linstow: "Jeg
kan ej bede Hr. Steenbech om Naade, og jeg vil
det ej heller. Naturligvis længes jeg derfor meget
efter noget Svar paa min Ansøgning. Kunde jeg
endog blot faa 2000 Rbd. Sølvværdi udbetalte inden
de første Dage af Juli, var jeg dermed reddet fra
det yderste." Linstows Svar, skrevet d. 29. April,
kom først d. 18. Maj Rømer i Hænde"). Det meddelte ham Rentekamrets Afslag paa hans Ønske om
et Laan, men opfordrede ham til at indgive et Tilbud om at sælge Rømersdal til Kongen.
Samtidigt med at tilstille Rentekamret sit Salgstilbud : en Købesum af 4000 Rbd. Sølvværdi -= 7500 Rbd.

Sedler, at udbetale inden d. 6. Juli, skrev Rømer til
Overførsteren d. 18. Maj: "Hvor jeg dog og kunde
være saa dum i denne Tid at vente Understøttelse
af den Art?" Dog, hvo der fattes Ild, leder i Asken.
Naar Prioritetsherrerne sætte os Kniven paa Struben.
søge vi vel Redning, men vi forbavses nu ej mere
over ej at finde den." Han havde haabet, at hans
Hustru efter hans Død kunde eje Rømersdal og med
sin ventende Fædrenearv betale Gælden. "Jeg havde
saaledes efter Pligt og bedste Evne sørget for hende.
Men da ogsaa dette Haab skal glippe for mig, nu
vel!, saa vil jeg da stræbe, saa godt jeg kan, at
realisere alt for at betale Kreditorerne, som nu have
faaet Midler i Hænde til at ødelægge Skyldneren.
I Materialhuset ved Gamleborg kan jeg uden meget
stor Bekostning indrette et Par Kamre for mig og
Familje, der, Gud ske Lov!, ej bestaar af mere end
tre Personer. For mit Fødelands Skyld, som jeg
lige godt kan gavne, haaber jeg dog, man vil forunde mig dette Fristed inde i den Kongelige Skov.
Man finde for Resten min tilbudte Salgspris for høj,
man slutte derfor intet Køb, - mig det samme!
Jeg beder kun om hastig Underretning."
I disse pinefulde Angstdage dukkede en højtstillet
Excellence op i Besøg paa Bornholm. Man forespurgte som sædvanligt Rømer, om han vilde modtage ham paa Rømersdal. Han maatte dog denne
Gang indskrænke sin gamle bornholmske Gæstfrihed
lidt; han og hans Hustru var villige til at rømme
Gaarden til Brug for Excellencen, men ude af Stand
til ellers at paatage sig noget Værtskab for denne.
Alle, undtagen den glubske Steenbech, kappedes
i Enighed om, at Almindingens Redningsmand Hans

*) Datidens Brevforsendelse var mangelfuld. Embedsbreve,
som Rømer havde afsendt d. 10. April 1815, fik han Maanedsdagen derefter selv tilbage, idet Brevskipperen havde glemt at
aflevere dem i København. Ved et tilfældigt Møde d. 12. Juni
1818 paa Gaden i Rønne med Købmand Peder Nielsen fik Rømer
udleveret af denne en Pakke Embedsbreve, som hans Skipper
havde bragt til Rønne i Nov. 1817, og som siden havde hvilet
ubekymret i Købmandens Skatal i mere end et halvt Aar.
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Rømer maatte reddes for sin Skov og for Bornholm.
Til Amtmand Jespersens Fortale sluttede sig Overforstmester Linslows: "Jeg kender Holtsf~HSter Rømer
som en særdeles duelig, virksom og retskaffen Forstbetjent, der i sin Embedskres allerede har stiftet
megen Gavn og fremdeles af alle Kræfter vil gavne
den Kongelige Forstindretning paa Bornholm." Hans
Søn Overførsteren udtalte, at en ny Skovriderbolig
næppe kunde bygges for 4000 Rbd. Sølvværdi, hvil·
ken Pris svarede fuldkomment til Rømersdals sande
Værdi; skulde Rømer nødtvungen stille den til Salg,
kunde den af Mangel paa Købere sikkert faas langt
under Værdien, men denne Fordel vilde være forbunden med en duelig Embedsmands Ødelæggelse
og tilintetgjøre hans Virksomhed i Kongens Tjeneste.
Det lykkedes Overførster Linstow gjennem mund'lige Forhandlinger at faa Finansminister Johan Sigismund v. Mosting (1759-1843) til at optage og
gjennemføre Købet af Rømersdal. Det kongelige
Rentekam mer fandt dog Salgsprisen temmelig høj,
mente, at 4000 Rbd. rede Sølv maaske var mere
passende. Staten var jo fattig; Rømers Huslejepenge
80 Rbd. var Rente af en Sum paa kun 2000 Rbd.;
Landejendomme var sunkne stærkt i Pris, saaledes
var Vestregaard i Vestremarker Sogn nogle Aar tidligere købt for 26000 og 1817 solgt for 5000 Rbd.
Sedler.
Den 15. Juni 1818 overdrog Kong Frederik den
Sjette Rentekamret at afkøbe Rømer Gaarden Rømersdal til vedvarende Skovriderbolig for 4000 Rbd. rede
Sølv- 5000 Rbd. Sedler eller, dersom han ikke
vilde gaa under sit Tilbud, da for de forlangte
4000 Rbd. Sølvværdi
7500 Rbd. Sedler, imod at

han gav Afkald paa de ham hidtil tillagte Huslejepenge, 80 Rbd. Sølvværdi aarligt. Rentekamret paalagde Amtmand Jespersen det vanskelige Hverv at
føre Underhandlingerne, med Rømer paa Grundlag
af dette Kongebud. Denne viste sig herunder, som
altid, at være Kongens tro Tjener.
Rømer havde troligvis faaet Nys om, at Kongen
ikke var uvillig til at gaa ind paa hans Salgsvilkaar,
og han vilde ikke sætte Salgsprisen ned. Jespersen
maatte forestille ham, at Købet skete efter Rømers
Ønske, mens Rentekamret kun havde for øje at
hjælpe ham ud af hans Pengenød, og at Amtmanden
selv, naar hans Udtalelse æskedes, ikke kunde andet
end finde den af ham fordrede Salgssum rigeligt
høj. Efter at have taget sig Tid til at overveje disse
Forhold gik Rømer endeligt d. 4. Juli ind paa at
sælge Rømersdal som varig Skovridergaard til Kongen for en Salgssum af 2400 Rbd. Sølvværdi (4500 Rbd.
Sedler) og 1600 Rbd. rede Sølv (2000 Rbd. Sedle~)
samt at give Afkald paa de aarIige Huslejepenge og
at paatage sig Gaardens Vedligeholdelse, Skatter og
Afgifter.
Amtmand Jespersen havde her reddet 1000 Rbd.
Sedler for sin Konge. Skønt han fandt Købesummen
endnu ret høj, indstillede han, at Skovrideren fritoges
fra fremtidigt at svare Skatter og Afgifter af Gaarden.
Disse var, foruden Brandforsikringspenge, aarligt
4 112 Pund Smør, 11/ 2 Tønde Havre, 14 Skilling Sølvværdi i Smørtræpenge og 16 Sko i Hjælpeskat. Det
kongelige Rentekammer vilde dog ikke give Afkald
paa disse smaa Herligheder. Derimod blev paa en
eller anden Maade Rømers Aarsløn staaende paa
380 Rbd. Sølv, saaledes at hans oprindelige Bolig-
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godtgjørelse, som det synes ved en Forglemmelse,
ikke inddroges.
De høje Herrer i Rentekamret følte sig tilskyndede
til for Amtmand Jespersen at udtale deres "særdeles
Tilfredshed" med hans Underhandlinger; dog efter
nøjere Omtanke slog de en tyk Streg over Ordet
"særdeles". Rømer udtalte sig d. 18. Avgust bittert
om "den ved S. T. Hr. Amtmandens Iver meget
nedsatte Købesum." Dog efter nøjere Omtanke og
Summens Modtagelse d. 2. Sept., da rede Sølvs
Værdi allerede var i sikker Stigning, priste han Sagens heldige Afgjørelse, følte sig fornøjet ved Handlen, fandt sig fuldkommen til Freds med alle, deri
iberegnet S. T. Hr. Amtmanden. D. 14. Sept. 1818
overdrog han ved endeligt Skøde Kongen sit kære
Rømersdal paa de nævnte Vilkaar. Saaledes var alle
nu vel til Freds - undtagen Købmand Steenbech.
Hvorledes Steenbechs Misnøje endnu voldte Rømer
Udgifter, ses af Amtmand Jespersens Skrivelse den
22. Februar 1819 til Rentekamret: Rømer har af
Uagtsomhed for flere Aar siden revet et af ham indfriet Laanebrev i Stykker uden at have fa aet det
slettet i Pantebogen, og Steenbech, der ikke ved Opsigelsen af Laanene har vundet saa stor en Fordel,
som han ønskede, har ikke været at formaa til at
give Rømer en Tilstaaelse af, at alle hans givne
Laan var fuldt indfriede. D. 3. Okt. 1820 fik Rømer
en Domskendelse afsagt, hvorved det forsvundne
Pantebrev kendtes magtløst. Han bragte i denne
Sag Amtmanden sin Hjærtens Tak: "For al den Omsorg, Deres Højvelbaarenhed saa godhedsfuldt viser
ved at hjælpe mig, der forhen aldeles intet har kendt
til sligt, paa det rene med min Hr. Kreditor, derfor

kan jeg kun aflægge min underdanige og skyldigste
Tak."
I den her skildrede Række af spændende Optrin
havde Rømer i Sommerhalvaaret 1818 stridt sig igjennem den angstfuldt oprivende Kamp mod Pengesorgerne, som paa sit Højdepunkt endog havde bragt
ham til at glæde sig over, at hans Familje var lille
nok til at kunne huses i to Kamre i Skovens Materialhus. Da den var ført til en god Ende, følte
han sig frelst, fattig, men gældfri. "Jeg er", skrev
han. d. 3. Sept., "efter Haabet igjen lykkelig og efter
Evne igjen ganske Forstmand." Og et halvt Aar
senere: "Herefter skal jeg da paa min lille Kongsgaard holde Hus med mine 300 smaa Sølvdalere og
svare alle Afgifter af Stedet ligesom hidtil; det gaar
vel an, det var forhen værre."

Kancelliraad Peder Jespersen.
Sære Frasagn om Bornholms Underjordsfolk ere
stedfæstede til Egnen om Rømersdal, over hvis Jorder Vejen løber fra det gamle Slotsherresæde Vallensgaard ind til "Røverborgene" i Almindingen. Lige
over for den Forbandelse, Sagnet lægger over hver
den, som vil dybdemaale den "bundløse" Borresø,
udbrød Rømer: "Saa gid Fanden maale Borresø!
man kan have Ulykker nok endda." Han har dog
næppe følt sig forulempet af de underjordiske Puslinger.
Derimod drømte han sig om Natte~ forfulgt gf
en "Djævel", som han ogsaa ved højlys Dag saa
ideligt krysse sine Veje. Den var en ond Drøm, et
BIendværk, fra hvilket han aldrig kunde gjøre sin
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Tanke helt fri. Paa de mest uventede Steder i Rømers
Embedsbreve dukker saaledes sært forvrænget Kancelliraad Peder Jespersens Skikkelse frem.
Peder Dam Jespersen var knapt halvandet Aar
yngre end Hans Rømer. Født d. 11. Marts 1772 i
Nexø, blev han 1797 Byskriver her, ægtede den
31. Jan. 1798 Købmand Jochum Ancker Bohns eneste
Barn og overtog ved sin Svigerfaders Død 1809 Købmandsgaarden i Rønne med den tilliggende Jordavl ;
til lige købte han d. 19. Juli 1810 Sejersgaard, hvis
Jorder grænsede til den sandføgne Knudsker Strandmark. Han duede ikke til Købmand; han lod den
store Bohn'ske Handel ebbe ud i de vanskelige,
pengeknappe Aar under og efter Krigen, der gjorde
ham, som sad med en stor Børneflok, til en lidet
formuestærk, til Dels gældbunden Mand. En driftig
Jordbruger var han og blev en Foregangsmand i at
.tvinge Bornholms gammeldags Avlsbrug ind i de omvæltende Fremskridt, som maatte til for at skabe det
en frodig Udvikling, men som vakte haardhændet
og hadeful~ Modstand hos hans gammelvante Naboer. Han stod blandt de første til at hævde Markfred, grave Afvandingsgrøfter, bakse Stenene ud af
Agrene og nyttiggjøre dem i Hegngærder, lade Jorden ligge brak, avle Raps, Kartofler og nye Sædarter, plante Skov, bruge nye Avlsredskaber. Han
nød almindelig Tillid paa Bornholm. Uden at søge
derom udnævntes han til Skatte kommissær for Amtet,
til Assessor i Priseretten under Krigen, til Forligsmand for Rønne og to Herreder; som kongelig Landvæsenskommissær fik han det brydsomme og utaknemmelige Hverv at ordne ved indbyrdes Magelæg
hver enkelt Bondegaards vidt spredte Smaalodder til

en samlet Hovedmark. Bornholms Købstæder valgte
ham til deres Sendemand til Roskilde Stændersamling; men han naaede ikke did, i det han døde i
Rønne d. 28. Sept. 1835. "
Peder Jespersens Alvor, blottet for muntert Lune,
førte ham til at tage ret tungt paa Tingene. Hans
varme Retsind drev ham til skarpt at paatale, hvad
Uret han mente paaført andre, saa vel som ham selv.
Han syslede, utrættelig i sin Arb~jdslyst, med højst
forskelligartede Forslag til at fremme Bornholms
Trivsel og fjærne alle Skavanker. Han støttede dem
vel meget paa boglige Kilder, som hans flittige Læsning havde ført ham for øje, under Tiden mere end
paa Livets egne Krav. Han kunde herunder, uden
stærk Sans for Formerne, komme ind paa Forhold,
som dels laa hans eget Omdømme fjærnt, dels hørte
ind under andres Virkekres. Som det findes prentet
om hans Søn, Sejersgaardsejeren Hans Jespersen:
Ikke alle hans Forslag egnede sig til at føres ud i
Livet, men selvom nogle gik i Spaankurven, var
der i de øvrige Stof nok til at gjøre ham fortjent
af Eftertiden. Hans Rømer havde des værre kun
aabent Blik for Kanterne hos denne Mand.
Rømer lagde altid Kancelliraad Jespersen for Had
som sin Fjende. At Peder Jespersen skulde se med
fjendske eller blot uvillige øjne paa Rømers Storværk, strider mod alt, hvad vides om ham. Det
modsiges udtrykkeligt af hans Udtalelse i Okt. 1817,
at "man ved Almindingens Indhegning og Skovplantning kunde øjne og senere hen stedse tydeligere har kunnet se, at Kongens Arbejd var Landets
Gavn", lige som Tørvebruget her var "almen Mands
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Nytte." I alle hans Embedsskrivelser findes intet
ondt Ord om Rømer.
Rømers Fjendskab bundede dybt i hans Hjærtes
lidenskabelige Kærlighecl til Almindingen. Tanken
om, at denne af hans Ildhu tilbedte Skønhed havde
før ham haft en Bejler i Købmand J. A. Bohn, vakte
hans Skinsyge og Nag. Han indsaa ikke, at just
dennes afviste Bejlen havde banet Vejen for hans
. egen lykkelige Bejlerfærd. Han vendte sit lidenskabelige Nag mod Bohns senere Svigersøn Peder
Jespersen.
Et stort Anklageskrift mod denne sendte han den
1. Nov. 1820 tilOverførster Fr. Nic. Vilh. Paulsen
(1784-1872) for om muligt at udvirke, at "Landsfaderen ej skulde skænke en mindre ægte Søn en
uindskrænket Tillid, han ej fortjener." Den første
Forbrydelse, som her tillægges Kancelliraad Jespersen,
lyder saaledes: "Hvo var det, som allerede i Aarene
90 ved sin Svigerfader, hvis eneste Arving han var,
tilbød H. M. Kongen 5000 Rigsdaler i Købesum for
Almindingens hele Areal med Skov, Tørvmoser og
alt samt i aarlig Afgift 30 Rd.?" Saa ofte Rømer
tænkte paa dette Tilbud for en Skov, som han (allerede 1813) havde gjort ,,100000 Rigsbankdaler værd
mellem Brødre", kogte hans Blod og førte ham paa
Vildspor. Bohn indgav sit Tilbud i de nærmeste
Dage efter, at hans eneste Datter lige var fyldt sine
femten Aar; ingen anede da, at hun skulde blive
gift med den fattige, stillingsløse Byfogedsøn i Nexø;
Bohn vilde sikkert have sig frabedt enhver Indblanding i sine Pengesager og nævnte udtrykkeligt som
Drivfjedren i sit Tilbud sin egen Lyst til at ombytte
Bylivet med et landligt Liv som Skovdyrker.

I Aarene 1813 og 14 skræmmedes Rømer af Rygter om, at Staten skulde ville afhænde Almindingen.
Deres Fremkomst var nem at fatle, i det Statens
yderlige Penge nød laa blottet i Dagens Lys. De
viste sig ugrundede. Atter her mistænkte Rømer
Kancelliraad Jespersen for at nære skumle Planer.
Men denne, med sin store Børneflok og sin mindskede Pengehob, var nu, saa lidt som nogen Sinde,
Køber til Almindingen.
At gjennemgaa de andre Forbrydelser, som Rømers
Anklageskrift vil sætte paa Peder Jespersens Regnebrædt, turde være overflødigt. En af dem, Kravet
paa Tømmer til Rønne Arbejdshus, er tidligere skildret.
De godtgjøre ikkun, at Rømers skinsyge Nag mod
denne Mand viste ham hans Skikkelse ond vredet,
som havde han fa aet et Trolspejl i Gave af Underjordspuslingerne og altid saa hans Billed deri.
Det kongelige Rentekammer sendte 1818 Veterinæren og Botanikeren Erik Nissen Wiborg(l759-1822)
til Bornholm. En af hans Opgaver var at undersøge
Muligheden af at dæmpe den vildt hærgende Sandflugt paa den syv Kilometre lange Strandmark mellem Rønne og Hasle. De hidtidige Sandflugtskommissærer havde intet kunnet udvirke lige over for
Borgernes og Sognebøndernes haardhændede Modstand mod at skulle holde deres Faar og andet Fæ
ude fra den sparsomme Græsning paa denne Sandmark. Professor Wiborg foreslog den, saa vidt muligt,
fredet herimod og tilplantet med Hjelme eller Marhalm. Til at gjennemføre dette udnævnte Kongen
d. 17. Juli 1819 Peder Jespersen til Sandflugtskommissær paa Bornholm. Udnævnelsen kom denne
helt uventet; han havde ikke søgt om denne Stilling,
s*
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Wiborg og Amtmanden havde indstillet andre, hver
sin Mand, dertil.
Til Gjengæld bød Peder Jespersen Rentekamret
en fuldt saa uventet Overraskelse, i det han modsatte
sig Plantningen af Marhalm, som aldrig vilde kaste
nogen Salgsindtægt af sig, og foreslog Flyvesandet
dæmpet umiddelbart ved Skovplantning. Kongen
godkendte dette Forslag d. 19. Oktober. Sagens
Gang og især det Forhold, at Sandflugtsdæmpning
ikke hørte ind under Forstvæsnet og dannede et
Omraade for sig selv under Rentekamrets Styrelse,
havde medført, at Skovrider Rømer hidtil ikke var
blevet raadspurgt. Han følte dette som en krænkende
Tilsidesættelse og havde nær til det Syn, at Penge,
for hvilke Almindingen havde ikkun alt for godt
Brug, nu skulde spildes paa umodne Skovforsøg
andet Steds.
D. 17. Nov. 1819 red den nye Sandflugtskommissær og kongelig Skovplanter ind paa Rømersdal
for at søge Hjælp i Raad og Daad hos den erfarne
Hans Rømer. "For at bese Ledvogterhusene i Almindingen", skrev han til Rentekamret, "og for nøjere
at se, hvorledes Hr. Kapitajn, Haltsførster Rømer
havde plantet og saaet især Elle, rejste jeg igaar til
ham, som særdeles velvillig denne Gang, som flere
Gange forhen, fulgte med mig samt foreviste mig
og underrettede mig om alt. Jeg fortalte ham Vor
Allernaadigste Konges Bestemmelse, at Sandflugtsstrækningen mellem Rønne og Hasle skulde, saa
vidt muligt, beplantes med Skov, og spurgte, om
jeg dertil kunde blive forsynet med Skovfrø. Vi blev
enige om, at han vilde under alle Omstændigheder
lade noget af Birke- og Ellefrø blive hos sig til For-
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aaret til mit Brug paa bemeldte Strækning, men at
det vist for en god Ordens Skyld var rettest, at jeg
tilskrev det Højkongelige Rentekammer for at søge
udvirket Rømer Tilladelse at være mig behjælpelig
heri, eller i hvad andet han uden Skade for sin
Skovplantning kunde aflevere til Kongeligt Brug
under mit Tilsyn."
Mindre blidt skildrede Rømer dette Møde for Overførster Paulsen: "Hr. Kancelliraad Jespersen har, det
forstaar sig med den ham egne Forbeholdenhed,
aabenbaret mig noget om, at han skal være paa en
eller anden Maade, hvorledes ved jeg ikke, ansat
ved Sandflugten mellem Hasle og Rønne. Jeg tror,
han vil bygge Huse i Vinter, plante Træer i Sommer o. s. v. og saaledes meget snart være færdig
med den Ting. Bemeldte Hr. Kancelliraad, der til
lige er Byskriver, Kræmmer, Landvæsenskommissær
samt Forligelses- og nu Sandflugts-dito, Amtmandens
Broder m. m., nedlader sig end videre til, saa vel
selv som ved andre og paa forskellige Veje, at fornemme hos mig, hvorledes man egenligt skal bære
sig ad med at saa og plante Skov etc. Desuagtet
bør man paa Grund af ovenanf~rte dog nok ej tvivle
paa, at han selv jo ved det ret godt alt s~m~len.
Kancelliraaden, der i øvrigt, som det synes, ej tVIvler
om at hvad han foreslaar, jo vil ske og maaske
gj~rne gad forestille en Slags Protektor, har imidlertid mundligen spurgt ~ig, om jeg kan lade ham
faa Frø, Planter, Stiklinger og Arbejdere, som fo~staa .
at saa og plante. Og nu forventer jeg underdamgen
fra mine Foresatte mig meddelt Underretning, om og
hvorvidt jeg skal have noget med denne Mands Skovvæsen eller med Sandflugten i det hele at bestille."
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Bittert maa man sande Rømers Slutningsord:
"Uendeligt forskellige ere Menneskenes Ideer, Synsmaader og Fremstillinger af en og samme Ting."
Det svier i ens Hjærte at se en uoverstigelig Klippevæg rejst imellem disse to dygtige Bornholmere.
Dem begge laa Fødeøens Velfærd varmt paa Sinde,
begge ofrede uegennyttigt deres rastløse Livsarbejde
paa Bornholms Bedste, og begge virkede inden for
et og samme Omraade, i det deres Skovplantninger
paa lidt over eIler lidt under et Tusend Tønder Land
blev deres uvisnelige Arv til Efterslægten. Først
Hans Rømer, i dennes Fodspor Peder Jespersen
blev Banebryderne for regelret planlagt Skovbrug
paa Bornholm; deres Livsopgaver var kun deri for~
skellige, at Rømer nyopbrød den tidligere skovdækkede Lynghede til Skov, Jespersen dækkede de
nøgne, vandrende Sandklitter med Skov. Hver for
sig viste de Vej til de to mægtigste Landvindinger,
der skabtes Danmark i det udrundne Aarhundred,
den jyske Lynghedes og Vesterhavsklitternes Skovopdyrkning. Man føler sig fattig som Menneske ved
Tanken om, at de ikke kunde enes Haand i Haand':').
Efter sit Besøg paa Rømersdal forelagde Peder
Jespersen Rentekamret et Udkast til, hvorledes han
agtede at gaa frem med sin Skovplantning. Rentekamret Iod gjennem Forstvæsnet indhente Skovrider

Rømers Udtalelser om dette Udkast, hvori Jespersen
foretrak at vandre sine egne Veje uden for de af
Forstvidenskaben afstukne Baner. D. 2. Febr. 1820
afgav Rømer sin Embedserklæring herom i Form af
en drabelig Nedsabling, hvilken han afsluttede saaledes: "Jeg troer, at Flyvesandets Fredning og Beplantning vel vil gjøre en, Del Indbyggere Fortræd
og ganske ødelægge nogle faa, samt at dette Anlæg
kan have Anseende til at ville koste Hans Majestæts
Kasse i et og alt i de første 50 Aar i det mindste
100000 Rbd., siger Et Hundred Tusend Rigsbankdaler, uden at kunne have efter et saadant Tidsrums
Forløb indbragt Een Skilling."
Rømer opnaaede her det modsatte af, hvad han
tilsigtede. Rentekamret bifaldt d. 15. April i et og
alt Sandflugtskommissær Jespersens Arbejdsudkast
og Iod ham blot gjennem Amtet tilkendegive, "at,
da det formeneligen vil være forbunden med Omstændigheder at erholde Birkefrø fra Almindingen,
maa han derom aarligt i rette Tid henvende sig til
Rentekamret, for saa vidt Frø ikke kan faas fra andre
Skoye paa Bornholm." Dernæst beordrede det Rømer
til at afgive 100 Pund Birkefrø til ham. For Fremtiden afstod det ganske fra at æske Forstvæsnets
Udtalelser om Sandflugtsarbejdet. Amtmand Christian
Jespersens Indstillinger 1821 og 22 om at indhente
den sagkyndige Skovrider Rømers Skøn over Udsigterne for dette forbigik Rentekamret med, en meget
sigende Tavshed. En fjærnere Følge' var maaske
den Meddelelse, som 1824 kom Rømer for Øre, at
Rentekamret ikke tiere vilde sætte en Bornholmer i
Embede paa sin Fødeø. De styrende Herrer havde
faaet Syn for Sagn paa de "Omstændigheder", der

*) Delte Forhold kunde ikke lades uomtalt. Nødtvungen er
jeg gaaet til at give et Rids af det, idet jeg, saa vidt muligt
inden for de afstukne Grænser, har ladet selve Brevskaberne
tale. Jeg har stræbt at se bort fra, at Peder Jespersen er min
Morfader, men vil ikke paastaa at eje den uhildede Sindsro,
hvormed Guvernør Rothe 1813 skiftede Sol og Vind lige mellem
Rømer og ham.
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medførtes af at have to Bornholmere knyttede til
Skovarbejde, og det er sagt af en lun Skipper, at
han nødigt tog flere Bornholmere om Bord, end at
han kunde knytte hver til sin Mast.
Paa Bornholm, hvor begge havde flere Venner
end Fjender, holdt Rømer sig tilbage fra at vove en
Dyst med Peder Jespers.en. Allerede inden Rentekamrets Ordre forelaa, havde han sendt denne 115
Pund Birkefrø, og i April 1820 søgte og fandt Jespersen paa Rømersdal Vejledning i Opavl af Lærketræer. Senere i Tiden har denne sikkert mere end
blot anet Rømers Fjendskab. Men da dette skaffede
sig Udløb i en lang Række af hans Breve til Overførster Paulsen, og Forstvæsnet intet havde at sige
i Sandflugtssager, lagdes der ikke herved Sten i
Jespersens Embedsbane. Rømer selv mærkede til
sidst, at han her omsonst løb Panden imod en Klippevæg; d. 12. Avg. 1824 skrev han til Overførsteren
i et af sine hvasse Angreb paa Kancelliraad Jespersen: "Jeg burde maaske rigtigst tie herom, da mine
Erklæringer i den senere Tid synes at anses for
overflødige. "
Skadeløs gik Peder Jespersen dog ikke af Rømers
Fjendskab. Hegnloven af 1794 var blevet indskærpet
paa Bornholm ved en kongelig Forordning af den
9. Juli 1817. For at frede sine Plantninger i Sandmarken holdt Jespersen det for sin Pligt at haandhæve Lovens Bud. Det kostede ham en væbnet
Kamp med gammelvante Bønder, som fandt det lige
utaalelige Kaar, hvad enten de imod Fædrenes Vane
skulde holde deres løsgaaende Husdyr under Vogt
eller kun slippe dem ud bag sikkert Hegn. Ubøjelig
optog Jespersen og hans tre Klitfogder alle de Krea-

turer, som de mødte paa Sandrnarken, og Ejerne
maatte løs~ dem ind med Bødepenge. Kampen gik
paa Livet løs; ved et Overfald blev Klitfoged Mads
Kofoed Ridder saa jammerligt forslaaet, "at han saa
ud i Ansigtet som en stegt Flæskepandekage. " Jespersen haanedes som "dæjn stora Vautehorrijn", og
hans Modstanderes haardhændede Uforstand var i
1823 nær ved at drive ham bort fra Bornholm.
En af disse Modstandere var Kapitajn Ole Kofoed
Rømer (1777-1842) paa østre Aabygaard, d. 23.
Selvejergaard i Nyker Sogn. I et Brev til sin Broder
Skovrideren opregnede han d. 22. Okt. 1820 en
Række stedfundne Optagelser af hans egne og hans
Naboers Kreaturer: "Saaledes lever vi her som imellem Røvere og vel vene, thi da kunde man gribe
til Vaaben; men disse ville sige, de have kongelig
Tilladelse saaledes at behanle os, hvorfor man maae
tie og lide. Det er vist ikke vor gode Konges Villie, .
at vi saaledes af en indtereseret Privat Mand plages
og undertrykkes, men andre Prochegtmagere, som
kunde troe ved Familieforbindelse med Landets Øvrighed at være bleven saa mægtig, at ingen torde
staae ham imod. Jeg vil slutte med at bede undskyldt, om min Broder finder dette lit usammenhængende, da ieg af Harme neppe kan tænkge fornuftig, - blive vi ikke paa nogen Maade jolpne,
da ere vi givne til Rov for de Onde."
Hans Rømer, som dog ved Almindingens Indhegning selv havde faaet at føle "almindelig Uvilje
blandt Almuen", stillede sig her helt paa Broderens
Side og lod hans Brev vandre den vante Vej ind
til Overførster Paulsen som et talende Vidnesbyrd
om "det i saa mange Henseender mislige Udseende"
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af Kancelliraad Jespersens Sandflugtsdæmpning. Ja,
som det hedder paa Bornholni: "Vi skolle ha foltes
ad", sa Røbojaulen; nu laa Vaunijn i Brøddan.

Theskefuld, paa Mixturflasken, som indeholdt Brækvinsten. Sex Dage senere steqte de dybt bøjede
Forældre ham til Jorden ved Aa Kirke. Moderen
forvandt næppe nogen Sinde sin Hjærtekvide. Faderens mandige Livsmod og ukuelige Arbejdsvilje
bar ham over Sønnetabet. Inden to Maaneder var
gaaede, havde han taget en Brodersøn til sig i sin
døde Søns Sted.
D. 8. Marts skrev Rømer til Overførster Paulsen:
"Foruden Overbeviisningen om at have, rigtig nok
kun endnu i det Smaae, stiftet et velordnet Forstvæsen paa Bornholm nærede jeg i mange Aar_ det
glade Haab selv at opdrage og danne en Yngling
til at blive min værdige Eftermand; og saaledes
fandt jeg min højeste Lyksalighed i den Tanke: Det
begyndte Værk skal ved mit Hjertes Yndling blive
styret efter mine Grundsætninger maaske et halvt
Aarhundrede efter, at jeg ikke er mere, og saaledes
vinde Fasthed. - Enhver, der kjendte den Sjeldne,
veed, at mit Haab syntes velgrundet. Men Guderne,
der lege med de Dødeliges Forsætter, havde besluttet anderledes. - Min eneste Søn døde. - Grusom syntes os den Skjæbne, der berøvede os det
Kjæreste paa Jorden. Dog, vi ere kortsynede! Gjerne
byder jeg derfor Skjæbnen endnu en Gang Haanden
til Forliig! - Det som jeg maatte have anvendt paa
min Georgs videre Dannelse, bestemmer jeg i samme
Øjemeed for et andet ungt Menneske. Maatte jeg
blot være heldig i Valget!"
Ogsaa i Rømers AnSJi1gning til Rentekamret om
en Friplads for Brodersønnen ved Forstinstitutet i
Kiel komme hans Følelser kraftigt og smukt til Orde:
"Jeg havde en eneste Søn, der nu var elleve Aar

Sønnetabet.
Den lille Georg Rømer bragte Solskin over Rømersdal. I ham opelskede Faderen en vordende
Skovider. Tidligt gik Drengen ham til Haande i Arbejdet ude i Skoven, i Skriveriet hjemme. Allerede
1818, da Georg stod i sit tiende Aar, udtalte Hans
Rømer, at ved Skovplantningens snarligt forventede
Udvidelse paa Højlyngen kunde Sønnen gjøre Nytte
for en Forstmand.
Faderen skaffede ham god Undervisning. Landmaaler, Lieutenant Jansen var kommen til Bornholm
som Deltager i Øens Matrikulering; senere overdrog
den kongelige Oldsagskommission ham at undersøge
bornholmske Gravhøje. I lange Tidsrum, især om
Vintren, fik han i Aarene 1816 til 20 Ophold paa
Rømersdal imod at undervise Georg Rømer. Denne
var "en lærvillig, rask Knøs", som i Tidens Stil
Nytaarsdag 1817 kunde overrække sine Forældre
følgende Vers: "Hil Eder, Fader, Moder! - Paa
Aarets første Dag. - Hav Tak for alle Goder, -Jeg nyder med Behag. - Gud! lad dem leve mange
Aar - For mig ret at veilede, - At naar de sølvgraae Alder naaer, - De over mig sig fryde! Mit Ønske i barnlig Uskyld er. - Modtag det og
behold mig kier! - Deres lydige Søn G. A. K. Rømer.
D. 8. Jan. 1820 døde Georg Rømer, elleve Aar
gammel. Under en ForkølelsessygdonJ faldt han
som Offer for en Fejlskrift, Spiseskefuld i Stedet for
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gammel; utrættelig lærvillig havde han under en
duelig Huuslærers Vejleedning gjordt usædvanlig
Fremgang for sin Alder. Han elskede og kjendte
Skoven, jeg havde allerede megen Nytte af ham;
jeg var meget lykkelig. For at tilvejebringe det Nødvendige til hans videre Dannelse solgte jeg min
Kones ventende Arvepart, - men Drængen døde.Mindre interessant er Livet nu for mig. Mit Embedes
Førelse med tilbørligt Hensyn paa Fremtiden er
imidlertid nu som forhen mit Livs Hovedøjemeed,
og derfor, skjønt min oekonomiske Forfatning er
langt fra at være glimrende, vilde jeg saa gjerne
opofre noget for mit Fødeland, hvilket jeg har troet
ikke at kunne skee paa hensigtsmæssigere Maade
end ved efter Evne at understøtte en ung indfødt
Bornholmer i Erhvervelsen af de Kundskaber, der
paa nærværende Tid fordres af en Forstmand."
Den udvalgte Brodersøn var den enogtyve aarige
Andreas Christian Rømer, født d. 29. Januar 1799,
Søn af Ejeren af Store Hallegaard iOlsker Sogn,
Kapitajn Anders Rømer. Skovrider Rømer havde
ladet ham deltage et Par Somre i Skovopmaalinger,
lod ham nu undervise i det tyske Sprog og fik ham
gjennem Kommandant Hoffmann udnævnt til Lieutenant. Den søgte Friplads kunde ikke tildeles ham,
da kun Forstmænds Sønner havde. Adgang til saadanne. Sidst i Marts 1821 lod Rømer ham rejse
over København til Kielerinstitutet; til hans Ophold
her vandrede Rømers hele Aarsløn i over tre Aar
umiddelbart fra København til Kiel, mens han selv
tærede paa den Pengesum, Salget af hans Hustrus
Fædrearv i Maglegaard - Elleshuset - havde givet
ham i Hænde. Rømer satte sine Udgifter til "det

unge Menneske i Kiel" til 60 Specier hvert Fjerdingaar, "mere end jeg egentligen har Raad til."
Da den afsluttende Examen stod for Døren , fik
A. C. Rømer disse særtegnende Paamindelser fra
sin Farbroder: "Gode Christian! Skriv alt, hvad Du
.har at sige, vær virksom og spar fornuftigen paa
dine Skillinger. Din Ansøgning til Kammeret skrive
Du underdanigst men med Værdighed og - tilgiv
mig denne Advarsel! - uden sværmerisk Hede.
Gud give Lykke til Examen. Skriv. os ofte til, men
lad os ej politisere. Min gode Kone hilser Dig og
jeg undertegner mig Din faderlige Ven H. Rømer."
I Somren 1824 fik A. C. Rømer ved sin Examen
i Kiel anden Karakter med meget rosværdig Udmærkelse, og i Juni vendte den nye Forstkandidat
hjem til Bornholm. Allerede den forudgaaende Ny taarsaften havde Skovrideren opgjort sit Udgiftsregnskab derhen: "Denne patriotiske Grille, der bestyrkes
ved 24 Aars Erfaring, at Forstvæsenet her bedst bestyres af Indfødte, har i 3 Aar kostet mig cirka
2000 Rigsbankdaler. " Klart ses heraf Hans Rømers
grænseløse Offervillighed, hvor den elskede Almindings Fremtidsvelfærd laa ham paa Hjærte.
Strax efter sin Hjemkomst faldt A. C. Rømer i
en hidsig Galdefeber. I et Brev til sin Ven, Oldforskeren C. I. Thomsen udtalte Skovrider Rømer
sig d. 21. Juni herom: "Det er i Almindelighed en
Feil hos enhver i disse isolerede smaae Gaarde her
paa Øen opdragen ung Mand, . at de med al Hjertens Godhed, et godt Hoved endog saavelsom den
højeste Grad af Fødelands Kjerlighed, aldeles intet
forstaae af det, som i vore Tider er uundgaaelig
nødvendigt um sich hervor zu thun. Man kalde nu
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dette Dumhed, Stolthed, Egensind, nok det er en
naragtig Egenskab, for hvilken Deres Ven selv ikke
er frie, som De veed. - En Mand, der vil være
vel underrettet, siger mig nu, at det er afgjordt og rigtigt! --, at ingen Bornholmer herefter faaer noget
Embede her paa øen. - Det er mig og ligerneget.
Om det imidlertid var urigtigt, at jeg i sin Tid, endog
uden at have studeret, fik denne Post, derom skal
Efterslægten dømme! - Min Georg, der skulde have
studeret, maatte døe. Min Brodersøn, pai]. hvem jeg
anvendte alt, hvad jeg kunde, skal maaskee leve,
og saa faaer han vel det daglige Brød et Steds.
Men lad ogsaa ham døe, jeg sørger ikke mere over
saadant. "
En dyb Samstemning mellem Rømer og hans
Brodersøn kom ikke i Fremvæxt.. Dertil ejede denne
for liden Fremfærdshu; hos ham fandt hans Farbroder
ikke den Raskhed og Orden, som skabte en sand
praktisk Forstmand. Hans Opdragelse laa i det
jævne bornholmske Bondeland, og der følte han sig
bedst hjemme. Derimod var Hans Rømer stadigt
Ild og Flamme for at bane ham Fremgang i det
danske Forstland. Han fik ham overdraget at kortlægge Almindingen og, med Skovens Udvidelse for
øje, den tilgrænsende Højlyng. Han lod ham begge
Aarene 25 og 26 rejse til København for at forelægge
Overførster Paulsen og Prins Christian Frederik sine
Korttegninger. Han naaede epdeligt at faa ham fast
ansat fra Nytaar 1828 som sin Medhjælper, særligt
ved skriftlige Udarbejdelser, mod en daglig Løn af
tre Mark Sølv samt Brændsel.
Men det varede A. C. Rømer for længe at vente
paa at blive sin Farbroders Afløser. Tidligt i Aaret

1829 forlovede han sig med Kancelliraad Peder Jespersens Datter Marine Margrethe (1805-88), blev
gift i September og købte 1830 Kofoedg.aard i Klemmed sker Sogn. Han fortsatte dog sin Gjerning i Almindingen; men Hans Røt~ers Haab om at faa sin
Eftermand i denne Brodersøn skulde ogsaa glippe.
Han døde ung d. 1. Juli 1831. Hans Enke nød i
en Aarrække som Pension af Forstkassen 60 Rigsbankdaler Sølv samt Brændsel. Det sidste Brev,
Skovrider Rømer sendte Peder Jespersen, meddelte
denne den 1835 stedfundne Fornyelse af Pensionen
for hans Datter. Ad denne Vej kom de mange Sølvdalere, Rømer havde ofret paa at sætte sin Brodersøn
ind paa Forstbanen, til syvende og sidst - Kancelliraad Jespersen til Bedste.

Oldtidsminder og Prinsebesøg.
For at vinde frem over Tabet af Sønnen kastede
Hans Rømer sig ind i Arbejdet. I Skoven gik dette
sin vånte aarlige Gang, krævede nu kun hans Tilsyn
og stillede ham ikke spændende Opgaver. Hans
higende Arbejdstrang drev ham til at tage en ganske
ny Gjerning op, idet han gjennemførte en fast planlagt Undersøgelse af de gamle "Røverborge" i Almindingen. Der havdes ingen sikret Viden om de
to Borgsteder. Gamleborg og Lilleborg nævntes de.
De kaldte stærkt paa hans og andres Videlyst.
Gamleborgs vidtstrakte Kredsvold havde i Oldtiden
ydet Bornholmerne Værn mod pludselige fjendtlige
Overfald og var i den tidligste Middelalder blevet
udbygget til et Fæstningsværk. Rømer udgravede
1821 og 22 Borgens to Portaabninger og synlig-
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gjorde Voldens hele Forløb og Byggemaade. Paa
selve Borgpladsen fandtes intet Spor af Bygninger.
Saa bød Lilleborg Oldforskeren Hans Rømer en
langt større Rigdom af Fund. Hans livlige Indbildningskraft digtede den om til en gammel Røverrede.
Først en senere Tid, særligt Professor C. G. Brunius
i Lund 1860, har kunnet fastslaa, at den i Aarene
efter 1150 har afløst den nærliggende Gamleborg
som Kongens Fæstning, og at den en tidlig Foraarsdag 1259 stormedes og nedbrændtes af Ærkebisp Jakob Erlandsens Broder Andreas sammen med
Fyrst Jærmer af Rygen for aldrig at rejse sig igen.
Rømer havde brugt to til tre Tusend Læs af de
fra Lilleborgs Mure nedstyrtede Kampesten til Bygning af de svære Grøfter, hvorigjennem han ledte
Vandet ud fra den til Tørveskær bestemte Borresø
ved Borgklippens Fod. Herunder havde han taget
nogle Novemberdage 1815 til paa egen Bekostning
at blotte lidt af de Murrester, som svagt Iod sig til
Syne paa Borgknoldens Top. Nu i Efteraaret 1820
traf det sig saa heldigt for ham, at Lieutenant Jimsen
havde endt de ham af Oldsagskommissionen overdragne Undersøgelser af Gravhøje uden at faa brugt
hele den Mandsstyrke af Bornholms Milits, som Kommandant Poul Magnus Hoffmann (1778-1842) havde
stillet til hans Raadighed. "Da", skrev Rømer den
20. Okt. 1820 til Oldsagskommissionen, "ilede jeg,
som ej gjærne lader Vorherres Fugl dø, til Kommandanten og erholdt af denne højst gavnelystne
Mand gjærne Tilladelse til at afbenytte det overblivende Mandskab til Undersøgelse af de med Jord
og Buskværk aldeles bedækkede Ruiner, hvor jeg
nu allerede over 14 Dage arbejder med 8 Mand

129
daglig. Denne Sag interesserer og more~ mig, de~
uden for min Dal og dens Skov- og Fjældegn ej
søger Adspredelser." Saa snart Frosten var ude af
Jorden det følgende Foraar, gjenoptog han strax
dette Værk paa samme Vis, og endnu i 1822 havde
han 112 Militssoldater, hver i to Dage, i Arbejde
paa Lille borg.
.
Ved dette store Udgravningsarbejde blottedes og
klarlagdes Borgens Bygningsrester. Der fandtes en
Mængde Redskaber, dels til Brug i det daglige Liv,
dels Vaaben. Ud fra Fundet af brændt Kornforraad
sluttede Rømer, at Borgen var gaaet til Grunde ved
Ild. I den dybe Taarnkælder laa et Stykke Jern
inden for et i Murvæggen indkradset Hul, og han
tænkte med Medynk paa den Fange, hvem Slottets
Tyranner havde spærret inde her, og som fo.rgæves
havde søgt at bryde sig Vej ud til Lyset og Fnheden.
Hans Fund vandrede ind i Oldsagsamlingen i København, der redegjordes udførligt for dem i Antiqvariske Annaler, og de skaffede ham til hans Glæde
varme Takskrivelser fra den kongelige Oldsagskommission, med hvis Leder, den kendte Christian Jiirgensen Thomsen (1788-1865), han knyttede varigt
Venskab.
Herigjennem bragtes Oldforskeren Hans Rømer i
fast Forbindelse med denne Kommission og blev
dens Tillidsmand paa Bornholm. Han deltog med
Lyst i forskellige Undersøgelser rundt om i Sog~ene.
En Dag drog han endog til Aakirkeby for at hjælpe
Sognepræsten Peder Thomsen Balle (1755-1846) til
at tyde den lange Runeindskrift paa Kirkens Døbefont, men følte sig dog lettet ved, at Præsten mente
at have klaret den hele inden hans Komme. Rømer
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stillede Kommissionen Forslag om at vælte Bavtasten for at fremdrage de derunder rimeligvis hengemte Guldskatte. Der er des værre væltet flere
Hundreder Bavtasten paa Bornholm; men hverken
Guld eller andet findes under dem. Saaledes tumlede Hans Rømer sig med Liv og Lyst som Bornholms første indfødte Oldgransker.
Ogsaa som saadan skulde Rømer, endnu saa sent
som i 1828, tørne sammen med Kancelliraad Jespersen. Denne indgav til Kongen et umodent, paa
hans Læsning ,af Seneka og andre fjærnt liggende
Forfattere grundet Forslag om at lade Borresø helt·
tørlægge for at ~ptage de deri rimeligvis nedsænkede
Oldtidsskatte samt søge naturlige Metal- og Kulfløtser.
Rentekamret lod indhente Skovrider Rømers Skøn
over dette Forslag, og han havde her let Spil med
at afvise dette ukaldede Indgreb i Kongens indhegnede Almindingskov: "Hf. Kancelliraaden. skal jo
ellers passe paa Sandflugten, lige som jeg paa de
Kongelige Skove og Tørvemoser. Vi have saaledes
hver sit at passe."
Almindingen gemte ogsaa de tre mærkelige Rokkesten i Djævledalen. Den oldtidslærde Biskop Frederi!{ Munter (1761-1830) havde paa en tidligere
Rejse undersøgt dem, ladet dem opmaale og tegne
og i Antiqvariske Annaler 1820 hævdet, at vore hedenske Forfædre havde lagt dem i det rokkende Leje
med deres Gudedyrkelse for øje. Paa en Visitatsrejse besøgte Munter d. 11. Avg. 1821 Almindingen
paa ny, og med Skovrider Rømer selv som Kusk
kørte han og Sognepræst Balle rundt i Skoven. Da
"forefaldt en Scene, som uden Tvivl fortjente at
males", skrev Rømer senere: "Midt inde i Skoven

mødte os Hr. Kancelliraad Jespersen med Arbejdsvogn og Redskaber og fordrede af mig nog1e Træklodser med videre, som han sagde han behøvede,
da han skulde op og omvælte de saakaldte Rokkesten. Forundret over hvad der berettigede denne
Mand til mod mit Vidende og Vilje og uanmeldt at
lade nogen Slags Arbejde foretage inde i denne
Kongelige indfredede Skov, vovede jeg at spørge
ham, om han havde Tilladelse til sligt, over hvilket
dristige Spørgsmaal han syntes at studse. Biskopen
forundrede s'ig, tror jeg, lige saa meget, lagde sig
derimellem, og hine vort Nordens allerældste Monumenter blev for den Gang reddede. Man har siden
sagt mig, at selv Kommandanten, som og var i
Skoven, skal meget have interesseret sig for hint
Projekts Udførelse."
Ja, vist var det et muntert Optrin, Dets morsomste
Skikkelse turde den angergivne Biskop blive. Thi
ganske uden et Vink fra ham kan det Tilfælde ikke
tænkes indtruffet, at Peder Jespersen med sine Arbejdere mødte frem i Almindingen just den selv
samme Dag, da den rokkestenslærde Biskop færdedes
her; Tanken om gjennem en yderligere Undersøgelse
af Rokkestenene at lægge disses godt gemte Hemmelighed klar for Dagens Lys kan ikke have været
denne helt fremmed. Næppe med helt ren Samvittighed sad hans Højærværdighed som Tilhører ved
de to Bornholmeres Sammenstød. Lige over for
Rømers Opblussen fandt han det raadeligst at vige
Marken.
Hos Overførster Paulsen forespurgte Rømer, "om
Kancelliraad Jespersen eller nogen har R~t til enten
at udføre egenmægtigen i denne Kongelige Skov
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nogen Slags Arbejde eller uanmeldt at krybe over
Hegnet og lig Spioner at liste sig omkring i Skoven
og Plantagerne her. Saa meget det i øvrigt glæder
mig, at Lystrejser til Almindingskoven ere i den
senere Tid blevet de kæreste Sommerforlystelser for
Landets bedste Familjer, saa ondt gjør det mig ved
Hr. Kancelliraad Jespersens Adfærd at være sat i den
Nødvendighed, herved at bede om en passende Indskrænkning i denne ellers i sig selv aldeles uskyldige Lystvandren af honnette Mennesker i den Kongelige Almindingskov. " Forstvæsnet gåv Rømer et
meget kraftigt Paabud til at hindre sligt, hvori Amtmand Christian Jespersen havde at yde ham Støtte.
Gjennem Oldforskeren C. J. Thomsen udvirkede
Rømer, at Danske Kancelli d. 24. Nov. 1821 fredlyste sammen med Ruinerne af Lille- og Gamle borg
ogsaa de tre Rokkesten, da den kongelige Oldsagskommission havde erfaret, at man, ledet af en
ugrundet og falsk Tanke om, at de skulde bevæge
sig paa Ædelsten, havde villet vælte dem for at
undersøge dette.
Trods dette fortælles der paa Bornholm, at det
lykkedes Peder Jespersen at vælte en Rokkesten,
"Munken" kaldet. Denne laa imidlertid urokkelig
omtrent midtvejs mellem den store og de to mindre
Rokkesten. Men af selve Rokkestenene gik de to
sidste hurtigt til Hvile. Prins Christian Frederik besøgte Bornholm 1824; han indsaa rigtigt, at slige
svære Stenblokkes rokkende Leje skyldtes et lunefuldt Spil af Naturkræfterne. Efter sin Rejse beskrev
han deres Forhold saaledes: den ene Sten laa saa
fast, som havde den aldrig givet sig af med at rokke,
den anden var væltet ud af sit Leje, og kun den

tredje og største kunde endnu bringes til at rokke.
Dette kunde tyde paa, at Bornholmerne have løftet
en eller to af dem til Side for at kunne overrække
den folkekære Prins den ægte bornholmske Diamant,
over hvis uslideligt haarde Kant de troedes at rokke.
Langt senere, omkring Aar 1890, har endeligt ogsaa
den sidste, den store Rokkesten, lagt sig til urokkelig
Hvile.
Prins Christian Frederiks Besøg havde Rømer
imødeset uden stor Forventning. "Jeg var til Freds,
den hele Stads var forbi", havde han skrevet; "de
vidtløftigste af mine Skovanlæg falde ikke i øjnene,
da de smaa Træer for en stor Del endnu skjules af
den høje Lyng." Sammen med Kancelliraad Chr. G. D.
Lohmann (1785-1829) og Major Henning Pedersen
gik han dog .ivrigt i Gang med at smykke Skoven
med sindrige Anlæg og byggede en lille Træpavillon
paa Søndre Jomfrubjerg, hvor Folkefesten skulde
holdes d. 21. Juli 1824. Allerede Dagen forud ledsagede Rømer Prinsen paa hans Vandring i Rø
Strandskov. D. 21. Juli Klokken 5 kom denne til
Almindingen, hvor "sikkert mere end 10000 Mennesker" flokkedes om ham; efter dette Skøn skulde
det halve Bornholm være mødt frem. Sang, Tale,
Artilleriskud, Fyrværkeri vexlede med hverandre;
Forfriskninger og Vin bødes rundt. Til sidst gik
Dansen i Fakkelskin ; "uden Forskel dansede Hans
Højhed hele Natten med enhver." Den af Hyldest
og Dans trætte Prins søgte nogle Timers Søvn under
Rømersdals Straatag. Den følgende Dag førte Rømer
ham rundt i Skoven.
Greben af den Begejstringsbølge, der slog Prinsen
i Møde fra alle Bornholmerne, skildrede Rømer sine
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Følelser for Overførster Paulsen: "Jeg havde den
Lykke, flere Gange at tale med og at være til Taffel
med Hans Højhed, der endog tilbragte en Nat i min
Hytte. Paa en Tur til Hest, som varede i fire til
fem Timer, besaa Prinsen d. 22. Juli hver Krog i
Almindingskoven. Den Tilfredshed Hans Højhed
ytrede med alt, hvad jeg her har udført, gjorde
mig - maalløs, men saa lykkelig, som jeg i mit
Liv kun denne ene Gang har været. Prinsen har
tilladt, at en paa det forhen saakaldte Søndre Jomfrubjerg, nu Christianshøj, i Anledning af en Folkefest
opført Pavillon maa blive staaende, og at den maa
bære Navnet: Prins Christians Minde. Man har da
besluttet at give dette Hus mere Varighed, hvilket
jeg giver mig den Ære herved pligtskyldigst at melde.
Heller ikke bør jeg undlade at sige peres Højvelbaarenhed, at Hans Højhed før Afrejsen skænkede
mig en Gulddaase og min Kone sit Portræt."
Atter dette Prinsebesøg skaffede Rømer nyt Arbejde. Ha'n vaagede over Tilhugningen og Rejsningen af den henved syv Metre høje, firkantede
Granitstøtte, som Bornholmerne satte paa Kristianshøj til Minde om Besøget; Kancelliraad Lohmann
udkastede Tegningen til den, Rektor P. G. Bohr
forfattede Indskriften, og Stenhugger Løppelmann
tildannede den af selve Jomfrubjergets Granit. Paa
egen Bekostning byggede Rømer samme Steds den
grundmurede Pavillon, i hvilken vel de fleste af os
Bornholmere have tilbragt lykkelige Timer som AImindingsgæster omkring det sulrige Familjebord.
Begge indviedes de paa Prinsens høje Fødselsdag,
d. 18. Sept. 1825, under stor Fest med Kanonsalut,
mens alle Bornholms Kirkeklokker kimede en Time

igjennem. I Følge Kongens Resolution af 1. Marts
1837 købte Staten denne Pavillon af Rømers Enke
for dens Vurderingssum 854 Rigsbankdaler. Den
smykkedes med oljemalede Billeder af Frederik den
Sjette og hans Forfædre paa den danske Trone og
aabnedes gæstfrit for alle honnette Lystvandrere i
den Kongelige Almindingskov.

Storalmindingen.

l

Den elskede Almindingskov tryllebandt Hans
Rømer. Selv til en Rejse til Rønne fandt han sjældent Tid. "Jeg sætter mig stedse for at rejse til
Rønne, men Gud ved, naar det sker", skrev han 1815.
End mere fjærnt laa ham enhver Tanke om en
Københavnsrejse ; 1817 skrev han til Botanikeren
Hornemann: "Den Lykke at se vor gode Konge vil
uden Tvivl ej mere falde i min Lod. De, Hr. Professor!, nyder uden Tvivl ofte denne Lykke, og Deres
Højvelbaarenhed kunde maaske en Gang sige Kongen, at Holtsførsteren paa Bornholm fortjener Hans
Majestæts Naade. Hvem ved, hvad det kunde være
godt for?"; og 1819 til Forstinspektør Schatfer:
"Hvad skulde jeg i København? Virkelige Udmærkelser for virkelige Bornholmeres Fortjenester af
deres Fødeland har man vel ingen."
Rømers fulde Arbejde er lagt ind j Almindingskoven; han og den ville for stedse være et. Hans
Mangel paa Sans for Samarbejde med andre gjorde
hans mangfoldige Tanker om Fremme af Bornholms
Udvikling paa andre Omraader dødfødte. Denne
Mangel hos ham træder tyCleligt frem deri, at uden
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for Almindingsgærdet haves intet Steds paa Bornholm noget varigt Minde af hans Virksomhed.
Uden for Almindingsgærdet var Rømer de gammelvante Forholds Mand. Som Flertallet af sine Landsmænd ..var han blind for, at Landets Agerbrug maatte
væltes ud af sit gamle Leje for at løftes frem til en
frodig Udvikling. Jordernes Matrikulering og Magelæg, fremtvungne ved Lovbud og baarne frem, det
første af Major Henning Pedersen, det sidste af Peder
Jespersen, var for ham "en fuldkommen Omvæltning
og Forstyrrelse af det hele Landvæsen. Og er det
en afgjort Sag, at det i Almindelighed er de fattige
og enfoldige, der lide mest under Revolutioner: saa
fri os Kære Herregud fra disse! Saa tænker maaske
Bonden, der ved, hvad han har, men ej i andet
Fald hvad han faar. Og jeg tænker: Bonden har
Ret. Det var ej alene mindre passende, det var vel
endog højst uretfærdigt at ville drive Magelægning
af Strølodderne, Bondens Ejendomme, som kun han
kender, igjennem ved Lovbud. Tanken alene er
skrækkende. Svarer da ikke Bonden, saa længe han
kan, og uden Knurren de paabudne Afgifter? Er da
Ejendom blot en tom Lyd?"
Uden at vide det stillede Rømer sig her hindrende
i Vejen for Gjennemførelsen af sin egen Yndlingstanke : at skabe Storalmindingen ved Indtagelse af
den tilgrænsende Højlyng. Thi Bornholms Matrikulering og. de enkelte Bøndergaardes Jordsamling
gjennem Magelæg var nødvendige Forløbere for Udskiftningen af Højlyngen mellem Kongen som Grundejer og Bornholmerne som Brugsejere ; og først denne
muliggjorde efter Rømers Død Storalmindingens Tilplantning til Skov.

Navnligt pinte det Rømer, som selv ikke fik alle
de Pengernidler, han ønskede sig til sit Almindingsarbejde, at se den fattige Statskasse rundhaandet lige
over for saadanne pengeslugende Formaal, og andre
bornholmske Skovplantninger følte han som snyltende Skadedyr for sin Kongelige Skov. Tilplantningen af Sandflugten mellem Rønne og Hasle var
ham en skarp Torn i Foden. Strandskoven i Rø,
sammen med Spælingemosens Tørveprug, tænkte han
sig som et attraaværdigt Tillæg til Statens Skovvæsen:
"Strandskoven er en Perle, som ikke for en ringe
Besparelse for Øjeblikket bør bortkastes." Men til
andre Tider, 1817, 19 og 25, talte han ivrigt for at
afhænde den og lade Salgssummen komme Almindingsarbejdet til Gode. Han oplevede at se Strandskoven, hvis Rester ere den nuværende Døndaleskov,
solgt i Okt. 1835 for 1500 Rigsbankdaler Sedler til
fire Gaardejere i Rø. Dette Salg har en senere Tid
beklaget..
Kommandanterne Johan Christian Funch (17461808) og P. M. Hoffmann, som boede i Rønne,
fandt sig lidet tjente med Brugsretten af den fjærne
Slotslyng ved Hammershus. Deres Forslag om at
sælge den fandt en Talsmand i Hans Rømer, som
atter her haabede paa en ~ndtægtskilde for Almindingskoven. Ogsaa Amtmand Chr. Jespersen talte
1819 for at sælge den "og ved samme Lejlighed at
bortsælge de gamle Rudera af Hammershus Slot,
hvoraf blot henstaa nogle gamle Mure til ingen
Nytte." Rentekamret holdt heldigvis sin Haand over
Slottet og vilde ikke "berøve Bornholm en i antikvarisk og malerisk Henseende mærkelig Gjenstand." Men
for 1700 Rbd. solgtes Slotslyngen d. 20. Okt. 1846.
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For 42000 Kroner købte Staten tresindstyve Aar
senere Slotslyngen tilbage, og dyrekøbt lagdes den
nu ind under Bornholms Statsskove.
Rømers Tankegang er let at fatte. Han frygtede
for, at Pengernidler, som Staten maatte ville sprede
ud paa Skovplantning ved Rønne, i Rø og ved Hammershus, skulde unddrages hans Et og Alt, Almindingskoven. Paa den skulde intet spares. Her, inden
for Skovgærdet, var han Fremskridtsmand og Vejbaner saa vidt foran sin Samtid, at han allerede 1802
tumlede med Tanken om at skabe Storalmindingen
ved at indgærde over 3000 Hektarer af Højlyngen
til Skovplantning. Atter og atter, 1815, 17 og næsten
hvert Aar fra 22 til 30 skrev han glødende Indlæg
og stillede sig dette· som nært forestaaende Maal.
Han tilbød strax at gaa i Gang med Indhegningen;
og med Tanken paa den almindelige Uvilje, som
den gamle Almindings Afspærring havde vakt, søgte
han efter Udveje til at afværge, at en slig Uvilje nu
skulde rejse sig paa ny. Et saadant Overskud af
Arbejdskraft sad Rømer inde med. Men hans egen
Mangel paa Samarbejdsevne og Statens Mangel paa
Penge nægtede ham Midlerne til at udnytte det.
Han følte sig skuffet i sit Haab, arbejdsløs midt i
sin Arbejdsdag.
. Støttet paa Kongens Bud, at Krigen ikke maatte
gjøre Skaar i Skovplantningen, havde Rømer aarligt
trukket 7 til 8000 Rigsbankdaler paa Amtstuen i
Rønne, og Skovens Drift havde indtil 1815 ikke blot
dækket alle Udgifter, ogsaa dem til Bygninger og
Vejanlæg, men endda givet et smukt Overskud. Efter
Krigen maatte Rentekamret i sin bitre Pengenød
sætte ham paa Smaltæring, ved at det d. 17. Febr.

1816 fastsatte anvist for dette Aar kun 2000 Rbd.
Sedler, hvilket Beløb "ej maatte overskrides." Uanfægtet lod Rømer sig dette Aar anvise 8000 Rbd.
Det følgende Aar søgte Rentekamret at fastslaa, "at
Udgifterne ej maa overstige Indtægterne." Rømer
hævede dette Au 10000 Rbd. paa Amtstuen i ,Tillid
til Medhold hos Overførsteren, der ikke vilde taale
Forstvæsnets nødvendige Krav afviste af udenforstaaende. Det kongelige Rentekammer maatte da
ogsaa d. 6. Juni 1818 bifalde for denne Gang, at
Aarets Udgifter havde meget oversteget Indtægterne,
men anmoded~ Overforstmesteren om "at paalægge
Holtsførsteren at holde sig for Fremtiden dets Resolution efterrettelig." Ikke des mindre overskred
Udgifterne i 1818 Aarets Indtægter med 2200 Rbd.
Intet kunde tæmme Hans Rømers Arbejdstrang.
Nærmest til disse Aar maatte henføres den bornholmske Fortælling om, at Frederik den Sjette ved
en Avdiens paa sin bryske Maade for Rømer i Møde
med de Ord: "Han bruger for mange Penge til sin
Skovplantning, den maa han standse." "Saa vil
Deres Majestæt tage Regnen fra Bornholm", svarede
Rømer djærvt. "Hvad mener han?", spurgte Kongen
og fik til Svar: "Skovene trække Regn til, Bornholm
er fattigt paa Skov og lider under Tørke." "Naaja, plant han da Skov!", var de Ord, hvormed Kongen sluttede Avdiensen.
Ganske vist brugte Rømer til Gavn for Bornholm
langt flere Penge, end det kongelige Rentekammer
syntes om. Og selvom han saa den største økonomiske Fordel af sin Skovplantning i, at den sikrede
Øen mod truende Brændselnød, havde han ogsaa
Blikket aabent for, at "derved kunde Landet reddes
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fra at blive formedelst Skovrnangel og deraf følgende
stedse haardere Klima stedse mindre beboeligt for
Mennesker." Alligevel maa denne Fortælling henføres til de uhjemlede Sagn i Folket. Fra Forsomren
1801 til 1820 kom Rømer vitterligt ikke uden for
Bornoho1m, og fra hans senere Aar foreligger der
heller intet om en saadan Rejsefærd, som kunde
bringe ham i Tale med Frederik den Sjette i dennes Kongedage.
Kongen hørte derimod med Glæde paa, hvad
Overførsterne fortalte ham om Rømers Værk, og efter
Overførster Linstows Bornholmsrejse bevilgede han
d. 6. Avg. 1816 Lieutenant Hans von Rømer en ny
Afsked af Krigstjenesten som Kapitajn. Denne, som
ikke havde søgt herom, fandt, at Udmærkelsen nu
kom sexten Aar for sent, og kunde have ønsket sig
Majorstitlen for med Eftertryk at kunne træde op
imod en anden Major, Landinspektør Henning Pedersen, hvis Matrikelarbejder inde i Almindingen
var ham i høj Grad imod. Skellet mellem Vestre
og Søndre Herreder gik fra gammel Tid tværs over
Skovfogdens Jordlod ved Kolde Kilde og over Rømersdals Jorder. Rømer følte sig oprørt over dette
Misforhold og tog ikke sin Pen i Ave. Rentekamret
lod ham d. 15. Nov. 1823 vide, at det maatte anse
hans Ytringer herom "for at være lige saa upassende,
som ubeføjede." Dog lykkedes c;let ham til sidst at
faa hele Almindingen lagt ind under et (Vestre)
Herred og i et Sogn, Vestremarker.
Kongen udnævnte 1829, efter Overførster Paulsen s
Rejse til Bornholm, Rømer til Justitsraad og hævede
ham herved op ved Siden af selve Øens Amtmand.
Da Overførster, Baron Eggert C. F. Løvenskiold

(1788-1861) havde besøgt Bornholm 1832 og faaet
Skovrider Rømer til at søge om Godtgjørelse for
Afgang i Løn ved, at han 1800 til 3 ikke havde optaget sit Brændedeputat, og for sit Pengetab ved
Skovgærdets Bygning 1804 til 10, underskrev Frederik den ~jette. d. 1. Maj 1833 følgende Resolution:
"Den paa Bornholm ansatte Holtsførster, Justitsraad
Rømer vil Vi allernaadigst af Forstkassen have tilstaaet en Gratifikation af 500 Rigsbankdaler Sedler,
dels som Godtgjørelse for flere af ham i hans Embedstid lidte Tab, dels som Belønning for den af
ham udviste særdeles Duelighed og Uegennyttighed
i Opfyldelsen af hans Kaldspligter. " - Gode og
sande Kongeord, som Hans Rømer sikkert har paaskønnet med hjærtelig Glæde.

Arbejdsaften og Eftermæle.
Rømers fremskridende Plantningsarbejder kendes
paa hans Lyngsalg, som naaede sin største Højde
i 1819, da det indbragte Forstkassen 6 til 700 Rbd.
D. 19. Avg. 1826 lod han udgaa til Læsning paa
Kirkestævnerne følgende Kundgjørelse: "Da Almindingskoven nu er næsten ganske tilplantet, saa kan
herefter ingen gjøre sig Haab om at faa enten Lyng
eller Græs paa Roden udvist i bemeldte Kongelige
Skov." Heraf tør sluttes, at tidligt i Foraaret 1827
fik han fuldendt Tilplantningen af den gamle Alminding.
Det var endnu hans stadige Haab, uden Afbrydelse "at kunne gaa over med Skovkulturen fra
den gamle til den nye Alminding. Det er en stolt
Tanke at kunne virke Gavn for kommende Slægter,
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Det er allerede [1817] ud spredt her, at jeg skal have
rekvireret, jeg ved ej hvor mange Tusender Tønder
Land af Lyngen til Skov; og slige Rygter kunne
naturligvis ej forskaffe mig mine Landsmænds Yndest.
Fornøden Anseelse og Myndighed samt frie Hænder
ville mine høje Foresatte forskaffe mig, - og jeg
vover da alt for at vinde Udødelighed."
Rømers Haab om at skabe Storalmindingen, i
hvilket Værk han havde drømt sig først sin Søn,
senere sin Brodersøn som Medhjælper, maatte glippe.
Men arbejdsløs kupde han ikke være. Hans nyvakte
Trang til at udforske Bornholms Oldtidsminder kunde
ikke udfylde hans Tid, - end mindre Læsning, som
kun var god for de lange Vinteraftener; saaledes bad
han sig 1825 tilsendt fra København I. L Rousseaus
kendte Skrift "Le contrat social". Han gik da i Gang
med en storstilet Indvinding af Skovfrø, særligt Birkefrø, som Aar for Aar førtes i Sækkevis til Sjælland.
Selv fik Rømer i Nov. 1832 tilsendt to Tønder
Bøgeolden fra de sjællandske Skove. Før dette Aar
var Olden bøgen en stor botanisk Sjældenhed paa
Bornholm. Rentekamret havde 1687 spurgt om, hvi
der ikke faldt Oldengæld (af at fede Svin paa Olden)
i Kongens Skove paa Bornholm, og om Træerne
ikke saa vel der, som andet Steds,kunde bære Olden.
Amtsforvalteren havde da maattet oplyse det om, at
der fandtes ikkun en. Olden bøg. Den stod i Mælstad Fiskerleje og faldt først i en Septem berst9rm 1914.
Senere lykkedes det at finde en til, paa Vællensgaards Grund i Nyker. Kancelliraad Peder Jespersen
havde i Efteraaret 1811 faaet tilsendt sex til otte
Potter Olden fra Aastrup Skove ved Holbæk til Udsæd i sin Udmarksløkke, den nuværende Sejersgaards

Have i Knudsker. Og nu 1832 lagde endeligt Skovrider Rømer Grunden til sin smukke Bøgeskov ved
Svanikevejen i Almindingen.
Et ikke ringe Arbejde optog Rømer i Efteraaret
1828, i det han for bedre at udnytte Tørverigdommen
i Aaremyr og andre Moser førte sine tidligere gra, vede og stensatte Afløbsrender dybere ned i Jordog Klippegrunden. Ved at fremtvinge heldigere
Avktionsbetingelser saa han sine gode Tørv stige i
Pris. Ordningen af Skovavktionerne voldte ham
1827 - lige som allerede 1817 - mange Skriverier
og Sammenstød med Amtmand Jespersen og med
Amtsforvalter Christian Ludvig Sehestedt. "Maaske
vil det være velgjørende for Hans Majestæts Forstvæsen paa Bornholm", skrev han i Nov. 1827, "om
saa vel Hr. Amtmanden, som Hr. Amtsforvalteren
aldeles kunde fritages for at have noget med dette
for begge saa fremmede Væsen at bestille." Den
Tilfredsstillelse havde han, at en kongelig Resolution
af d. 21. Febr. 1827 tillagde Skovrideren 2 Skilling
af hver Rigsbankdaler i Salgsbudene.
I det hele lod Skovrider Rømer intet af sine
mange Arbejdsfelter ligge udyrket hen. I 1830 byggede han "af lutter nye og stærke Materialer" tolv
Fag Bindingsværkslade paa den kongelige Skovridergaard, som sædvanligt uden at spørge nogen om
Forlov. Det følgende Aar godtgjorde Rentekamret
ham hans Udgifter hertil med 100 Rbd. Sedler.
Ogsaa ganske paa egen Haand tog han 1834 et
meget stort Arbejde op, idet han førte sine ypperlige
Skovveje videre frem uden for Skovgærdet til Højlyngens Grænse i Retning af Rønrie, Svanike og Nexø.
De høje Herrer i Rentekamret søgte at stoppe
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ham; det faldt dem vanskeligt at indse, at Vejanlæg
uden for Skoven hørte ind under Skovdrift. Men
Overførster Løvenskiold viste dem, at det fremmede
Formaalene med og Indtægterne af Skovplantningen.
Og de nøjedes med d. 2. Maj 1835 at udtale, at
de betydelige Udgifter til disse Vejanlæg maatte
passere for denne Gang, men for Fremtiden maatte
Rentekamrets Godkendelse forud indhentes. De allerede paabegyndte Veje ud imod Hasle og imod Gudhjem saa Rømer, som Følge heraf, ikke førte ud til
Højlyngens Grænse. Allerede ved Midsommertid 1824 kunde Rømer
klage over Hovedpine, som tvang ham bort fra
Skrivebordet. I 1827 udtalte han, at alt siddende
Arbejde, særligt alle Skriverier, faldt ham byrdefuldt,
mens Forretningerne i Skov og Mark endnu var
ham lige saa lette at forestaa, som nogen Sinde tilforn, og af disse ønskede han sig derfor stedse
flere. I 1834 var han meget syg; i den følgende
Sommer følte han sig mærkeligt adspredt, for Resten
ret vel, og maatte lade sine Breve skrive af andre.
Var hans Svækkelse en simpel Følge af lange Arbejdsaars stærke Slid paa hans Hjærne, eller var den
knyttet til den Svulst, han bar i Panden? Dette
Spørgsmaal lader sig næppe løse.
Længst muligt holdt Skovrider Rømer ud i sit
Arbejde. Først Fire-ugers-dagen før sin Død skrev
han følgende

med mit Embede forbundne Skriverier, saa vover
jeg underdanigst at bede det høi Kongelige Rentekammer 0111 indtil videre at erholde en Forstkandidat adjungeret, der i paakommende Tilfælde
kan besørge Forretningerne for mig og iøvrigt
udrette, hvad ieg maatte paalægge ham. I denne Anledning tillader ieg mig endvidere
at yttre det Ønske, at det Hoie Collegium gunstigst vilde overdrage for anførte Hverv til den
her paa Landet constituerede Sandflugtscommissair, Forstcandidat Fasting, der er den eneste i
mit Fag, ieg kjender lidet til og desaarsag helst
attraaer, ligesom det naadigst maaUe bestemmes,
hvad Erstatning han derfor skulde nyde af Forstkassen. Rømersdahl d. 25de Julij 1836.
underdanigst
H. Rømer.
Til Det høi Kongelige Rentekammer.

Underdanigst Promemoria!
Da den Nervesvækkelse, hvoraf ieg har lidt i
flere Aar, i d~n senere Tid har tiltaget i den Grad,
at det undertIden falder mig besværligt at foretage
lange Toure, saavelsom promte at expedere de

Mellem hin Promemoria af d. 27. Okt. 1799 og
denne af d. 25. Juli 1836 ligger Hans Rømers stolte
Mandsværk: Nyskabelsen af Almindingskoven. Endnu
var hans Livsmod ubrudt. Dog lakkede det mod
Afslutningen. Hvor stille og sindigt han kunde se
denne i Møde, lader sig vel læse ud af et Vers,
han otte Aar tidligere havde sendt sin Svoger, Kapitajn Lars Westh (1754-1835) paa Loftsgaard i Vestremarker:
Ønsker fra den stille Dal
Hermed vi Dig sende.
Dem af Hjærtet tolke skal
Dig Din Ven og Frænde.
Syvti fire Leve Aar
GIede hen saa fage.
Bakken siden nedad gaaer,
Hvo vil det beklage?
10
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Hvor Du stod i Ungdoms Aar,
Kjære gode Gamle!,
Der en yngre Slægt nu staaer
Og om Dig sig samle.

foretrukket ni indfødte Bornholmere, d. 8. Marts
havde overtaget den ved KanceIliraad Peder Jespersens Død ledig blevne Stilling som Sandflugtskommissær, udnævntes d. 13. December til samtidigt at
være Skovrider paa Bornholm med Bolig paa Rømersdal. Han udvidede begge sine Forgængeres
Værk særdeles stærkt, især efter at Udmarkernes Udskiftning havde gjort Povls ker og Persker Strandrnarker tilgængelige for Skovplantning og lagt Grunden til Storalmindingen, i det den gamle Almindings
Areal 1842 voxede til det tredobbelte, 2450 Hektarer,
ved Tillæg af den omgrænsende Højlyng. Det siges,
at Forstraad Fasting forøgede ved sine Plantninger
Statsskovenes træbevoxede Areal til næsten det dobbelte. Til lige faldt det i hans Lod at fuldende
Rømers gode Landevejsnet, i det Amtet valgte ham
til Vejinspektør, og han som saadan førte Vejene
frem fra Høj lyngen ud til Øens Kystbyer. Han døde
paa Rømersdal 1859.
".Holtsførsterinden", eller som hun selv skrev sig,
Kirstine MaTie salig Rømer omtales som en meget
højagtet og sjældent fornuftig Kone. Hun flyttede
til Rønne og henlevede her sin Enkestands 31 Aar
i stor Stilhed. Hun døde midt i sit 89de Aar den
7. Dec. 1867. Hendes Gravsted paa Rønne østre
Kirkegaard kan ikke paavises efter den ufromt hensynsløse Sløjfning og Omdannelse, som doone Gravplads underkastedes Aar 1915.
- For den, der har, om end blot i gamle Brevpakker, fulgt Hans Rømers Liv, er det endnu den
Dag i Dag, som skiller Døden ham her fra en af
hans bedste Venner. Bornholmerne elske ham, ikke
blot fordi han ved sit Arbejdsslid fremvirkede paa

Gid Din Aften vorde blid,
Dig Din Afkom hædre!
Sildig Du fra vel brugt Tid
Vende til det Bedre!
Ind i Avgust Maaned maatte Rømer holde Sengen.
Hans Hustru plejede ham og hans kære Embede,
førte Regnskaberne og udbetalte Skovarbejdernes
Penge. Hans forrige Amtmand Fr. Thaarup, som
denne Sommer færdedes paa Bornholm, skildrede
d. 23. Avgust sit Besøg hos ham: "Rømer har længe
været sygelig, og man har længe sagt, at han ej
kunde leve. Jeg gjorde en Rejse til Almindingen
for 5 a 6 Dage siden og fandt ham vel sengeliggende, men dog livelig i Aanden og til Freds med
at se mig. Hos Rømer kunde jeg naturligvis ikke
længe være; han taalte det ikke."
I Høst, mens Vinden omkring de nu skovklædte
Stortebakker Iod Sensomrens første gulnede Birkeblade flagre mod Jord, endte Hans Rømers travle
Arbejdsdag. Han "henslumrede ved en rolig Død
Mandagen d. 22. Avg. 1836 Kl. 6 Formiddag i sin
Alders 66~e Aar." Fire Dage senere mødte Bønder,
Borgere, Embedsmænd frem, det største Ligfølge
Bornholm havde set siden Guvernør Koefoeds i
Aaret 1808, for at føre ham til Jorden ved Aa Kirke.
En flad Sandsten dækker hans Gravsted. Det bør
fredes for hans Livsdaads Skyld.
Forstkandidat Carl Fasting (1799-1859), som,

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Tiende Bind, Rønne 1916

148

I

:,.

149

,.

de øde Almindingsklipper Livet selv, Livets fejreste
og frodigste Fylde, men end mere fordi de hos ham
gjenfinde deres eget Væsen og særegne Evner rigt
og stærkt udviklede.
Hans utrættede Arbejdstrang, som af Knaphed
skabte Rigdom, hans urokkelige Selvtillid, hans stolte
Værdfølelse, hans kække Kampmod, hans dristige og
driftige Fremsyn spirede frem af Bornholms Klippegrund. Hans vennesæle Sind, muntre Lune, djærve
Tale, livlige Aand, som tog Tidens Gjøremaal op til
Drøftelse, hans Stemningsrigdom og lyse Evne til
at arbejde sig fri af Livets Uvejr havde Rod samme
Steds. Alle disse Sider af hans Væsen stod skarpt
udprægede, som Kodalens Klippevægge hæve sig
stejlt over den frodiggrønne Engdal.
De stejlt skaarne Kodalsklipper eje ogsaa de stærke
Skygger og de skarpe Kanter. Saa lidt som de lod
Hans Rømer sig rundbøje eller glatslibe til at føje
sig stilfærdigt ind i selvfornægtende Samarbejde med
andre Embedsmænd paa Bornholm. Han vidste saa
inderligt godt, hvorledes han vilde have alt ordnet;
hans Egenraadighed skød andres Ønsker om at
gjennemføre Sagerne paa anden Vis til en Side.
Men uden denne stejle Selvstændighed, som ogsaa
er andre Bornholmere medfødt, var han næppe blevet
Almindingskovens Nyskaber. En Fremmed som Hans
[und fra .Farum Lillevang maatte have sluppet Arbejdet i Utide.
Mere end Bornholmere flest holdt Hans Rømer
af at tale om sig selv og sit rige Virke. Han havde
god Grund herfor i det Storværk, han øvede; men
paa den anden Side var hans megen Tale herom
overflødig, da alle andre paa og uden for Bornholm

i

kun førte lovprisende Ord om hans Gjerning og
skattede den højt. Han fulgte heri en Trang, som
var knyttet til hans rige Stemningsliv, sin Arbejdsglæde. Han havde sit muntre Sind nær ved Haanden.
Men i den ensomme Lyngskov, hvor han kunde
færdes i Ugevis uden at møde en jævnstillet Mand
at drøfte og gjennemprøve sine Tanker med, kunde
han blive forstemt og hans Misstemning faa Tid til
at gro sig fast hos ham som Bitterhed og Nag.
Sine Stemninger gav han aabenhjærtet Udløb
i sine Breve og Embedsskrivelser*). Det Billed, han
i disse har tegnet af sig selv, har nærværende Fremstilling søgt at opridse paa ny, saa vidt muligt med
hans egne Ord. Der fandtes ingen anden Vej at
gaa; men denne er ikke saa sikker at fare som
Rømers fast lagte Landeveje. Naar et Menneskesinds
lidenskabeligt brusende Stemningsfylde presser paa
og snævres ind i Pennens smalle Spalte, fortættes
den og sprænger løs med en indestængt Kraft, større
end den Magt, den i Virkeligheden har øvet i Sindet.
Herfra komme de Uoverensstemmelser, der ere lette
at paavise i Rømers Breve; de minde os om, at han
har skrevet disse stærkt i Nuet, uden Blik paa den
Fremtid, hvis Arkivstøvere han i øvrigt afskyede.
Under Læsningen maa derfor erindres, at mens det
skrevne Ord staar fast, skifte Menneskesindets Stemninger og svinde bort som Nattedug for Solen, som
skygraat for himmelblaat.
Hans Rømer har digtet hele .sit Arbejdslivs Attiaa
ind i den mandige Almindingskov. Den følger Born*) Bornholms Skovdistrikts Brevbøger og Brevpakker i Landsarkivet i København.
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holmerne fra deres Barndom til deres Grav. Fra den
første Skovtur did med Forældre eIler med Skolen
og til den sidste, da de selv som Bedsteforældre
dække Bord paa Jomfrubjerget for hele Slægten fra
øst, Vest, Syd og Nord, voxer denne Skov ind i
deres lyseste Minder. Hvor det Minde gror, man
elsker højest? Maaske ikke just paa et af dens
mange "skønne Punkter", hvis Gjensyn dog altid
mætter ens Sind. Maaske voxer det op ved et sladrende Bækløb dybt inde under det lyse Løvtag,
maaske midt ude paa en sommerfrodig Eng, som
synes aldrig traadt af Menneskefod, maaske paa
selve Landevejen, der hvor den drejer og aabner
nyt Udsyn. Her er aIlesteds smukt og Minder til
Hvile for Tanken.
Et Minde, som er alle Bornholmere kært, møder
man paa Gamleborgs Vold i Synet af Skovridergaarden Rømersdal, fra hvilken vi have set udgaa
Almindingens Gjenskabelse for Hundred Aar siden.
Lave og ringe ere dens straatakte Bindingsværkslænger, mellem hvilke Rømers svære, grundmurede
Ladebygning skinner hvid p udset frem. Mindet om
Hans Rømers Liv paa Rømersdal er enhver Bornholmer en Helligdom. Ikkun vore Hjærters simple
Tak have vi at bringe h?m for hans kostelige Gave,
Almindingskoven.
Bornholmerne have tejst Hans Rømers Mindestøtte
i hans ældste Planteskole, en slank firkantet, otte
Metre høj Granitsøjle, tilhuggen og slebet i Jakob
Mogensens Stenbrud ved Rønne og afsløre,t den
18. Juni 1893. Til Grundlag for dens ReliefbiIIed
haves kun haft den forhen omtalte Silhouet af Rømer.
Inspektør ved Nationalmuseet Peter Hauberg, der

siden 1887 har gjenoptaget Udgravningsarbejdet paa
Kongeborgen LiIleborg, Iod ogsaa i 1893 indhugge
i Kodalens Klippevæg ved Opgangen gjennem Fuglesangsrenden Vilhelm Bergsøes Vers om Hans Rømer:
Vildtet skabte han Hjem og Mennesket Skygge.
Tusinde Sangfugle nu i hans lyse Højsale bygge.
Døde Natur! ved ham fik du Livet tilbage.
Hvo som af Død vækker Liv, kan Døden ej tage.

Hans Rømers Minde er ikke en Sten støtte, ej
heller et Vers ristet ind i Kodalsklippen. Det voxer
friskt og frodigt i hele hans store Almindingskov
og voxer sig derfra ind i hans Landsmænds Hjærter.
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